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Dolor articular i muscular per gliptines. Hi pensem? 
 

Joan-Anton Vallès (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

Els inhibidors de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4 o 
gliptines) s’han associat a diversos efectes adversos 
(entre ells la pancreatitis, nàusees, el mareig i 
l’edema perifèric). L’any 2016, la revista Prescrire ja 
va publicar que les gliptines s’associaven a efectes 
adversos immunològics (com les reaccions 

d’hipersensibilitat o les infeccions respiratòries i 
urinàries) i que això seria degut a la 
immunosupressió atès que inhibeixen la DPP-4, una 
peptidasa que degrada els GLP-1 i els GIP. 
Consegüentment, la mateixa revista afirmava que 
les gliptines tenen un balanç benefici/risc 
desfavorable. 

L’associació entre les gliptines i les artràlgies es 
coneix des de fa gairebé 10 anys. La inhibició de la 
DPP-4 sembla induir a la inflamació mediada per 
citocines. L’FDA va publicar un anunci de seguretat 
per tal que els professionals sanitaris coneguessin 

aquesta associació. Una metanàlisi publicada a 
finals de l’any 2017 que va incloure 67 assaigs 
clínics (amb 79.110 pacients) va demostrar que els 
iDPP-4 es varen associar amb un risc augmentat 
d’artràlgia (RR: 1,13; P = 0,003) i que els pacients 
tractats amb gliptines estan més sovint exposats als 

fàrmacs antiinflamatoris no esteroidals (AINE). 

Resum de la publicació 

La mateixa revista Prescrire ha avaluat una 

important mostra dels pacients coberts per 

l’assegurança mèdica obligatòria de França i 

tractats amb fàrmacs indicats en la diabetis tipus 

2 (hipoglucemiants orals, insulines i anàlegs del 

GLP-1) durant el període 2012-2016. Es varen 

identificar quins d'aquests pacients havien rebut 

un AINE o un opioide dèbil (com el tramadol o la 

codeïna) l'any següent.  

 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Anònim. Gliptins: joint pain and exposure to NSAIDs. Prescrire Int 

2019; 28(209):268.  

 

Bibliografia addicional 
1. Men P, He N, Song C, Zhai S. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors 

and risk of arthralgia: A systematic review and meta-analysis. 

Diabetes Metab. 2017 Dec;43(6):493-500. doi: 10.1016/

j.diabet.2017.05.013 

2. Bundhun PK, Janoo G, Teeluck AR, Huang F. Adverse drug effects 

observed with vildagliptin versus pioglitazone or rosiglitazone in 

the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus: a 

systematic review and meta-analysis of randomized controlled 
trials. BMC Pharmacol Toxicol. 2017 Oct 23;18(1):66. doi: 

10.1186/s40360-017-0175-0 

3. Gliptins: disabling joint pain. Prescrire Int. 2016 Apr;25

(170):100. 

4. Mascolo A, Rafaniello C, Sportiello L, Sessa M, Cimmaruta D, 

Rossi F, Capuano A. Dipeptidyl Peptidase (DPP)-4 Inhibitor-

Induced Arthritis/Arthralgia: A Review of Clinical Cases. Drug Saf. 

2016 May;39(5):401-7. doi: 10.1007/s40264-016-0399-8.  

5. Chaicha-Brom T, Yasmeen T. DPP-IV inhibitor-associated 
arthralgias. Endocr Pract. 2013 Mar-Apr;19(2):377. doi: 10.4158/

EP13076.LT 

Repercussions a la pràctica clínica 

Un efecte advers associat a l’ús de les 
gliptines són les artràlgies. Els pacients 
tractats amb gliptines precisen més AINE i 

opioides. 

 

Durant el període d’estudi, aproximadament el 30% 

dels pacients tractats amb gliptines varen estar 

exposats a almenys un AINE enfront del 24,5% dels 

pacients tractats amb un altre hipoglucemiant (p 

<0,001).  

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_49/2020_gliptins__joint_pain_and_exposure_to_NSAIDs.pdf


 

 

Glucosúrics en insuficiència cardíaca? 
 

Gladys Bendahan (gbendahan.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara?  

Els estudis de seguretat EMPA-REG, CANVAS i DECLARE-TIMI58 amb empagliflozina, canagliflozina i dapagliflozina 
respectivament han mostrat un efecte beneficiós sobre l’hospitalització per insuficiència cardíaca (IC) i la 
mortalitat cardiovascular dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2) tractats, independentment de la 
reducció de les concentracions de glucosa. 

Aquest fet ha permès hipotetitzar si els inhibidors del cotransportador 2 de sodi-glucosa (iSGLT2) podrien ser 
beneficiosos en pacients amb IC i una fracció d’ejecció (FE) reduïda, independentment de la presència o l’absència 
de DM2. 

Resum de la publicació 

A l’assaig clínic DAPA-HF s’hi van incloure 4.744 pacients amb una IC de classe NYHA II o superior i una FE≤40% 

—un 42% amb DM2 i un 58% sense— que van ser aleatoritzats a rebre dapagliflozina (10 mg/dia) o placebo, a 

part del tractament de base. La variable principal va ser una combinada d’empitjorament de la IC (ingrés o 

necessitat d’atenció a urgències amb tractament intravenós) o mort d’origen cardiovascular amb una mitjana de 

seguiment de 18,2 mesos.  

La incidència de la variable principal va ser d’un 16% en el grup dapagliflozina i d’un 21% en el grup placebo 

(HR=0,74 [IC95% 0,65-0,85]). Aquesta diferència favorable es va observar per a cadascun dels components de la 

variable principal i d’altres variables secundàries com la mortalitat per qualsevol causa o la qualitat de vida. La 

presència o l’absència de DM2 no va modificar els resultats. Els beneficis es van concentrar en homes, en 

pacients amb IC grau II sense fibril·lació auricular (ACxFA) i en població sud-americana i asiàtica. 

No es van trobar diferències en la incidència d’efectes adversos com la depleció de volum, l’afectació renal i la 

hipoglucèmia. 

El perfil de pacient que va participar en l'estudi va ser el d’un home (77%), blanc (70%), de 67 anys, sense DM2 

(58%) amb una IC de classe II (68%) o III (32%), d'origen preferentment isquèmic (56%) i amb FE≤40%, tractat 

amb blocador d’adrenoreceptors β (96%), un inhibidor de l’eix renina angiotensina (84%), diürètics (94%) i 

antagonistes de l'aldosterona (71%). Un 38% dels pacients també estava diagnosticat d’ACxFA. 

Tot i així, cal destacar com a limitació la validesa externa de l’estudi ja que només es va seleccionar el 58% de la 

mostra inicial de 8.134 pacients, fonamentalment per no complir els criteris d'elegibilitat. 

Tampoc sabem si les dosis dels tractaments de base eren òptimes ja que no es van recollir. 

Repercussions a la pràctica clínica 

La dapagliflozina afegida al tractament de base ha demostrat reduir la morbimortalitat en 
pacients amb insuficiència cardíaca i fracció d’ejecció reduïda, independentment de si tenen 
diabetis o no. Estudis en marxa com l’EMPEROR (empagliflozina) o el SOLOIST (sotagliflozina) 

aniran aportant més informació per aclarir el posicionament terapèutic dels iSGLT2 a la IC. Fins a 
l’actualitat no tenen la indicació aprovada i és prematur estendre’n la recomanació, tot i que 
aquests resultats són esperançadors.  

 

Caldrà aclarir especialment qüestions com l’efecte en pacients en els quals no es van objectivar 
beneficis: les formes més greus d’IC, les dones, els europeus i els nord-americans i els pacients 

amb ACxFA.  

 

Per a més informació, vegeu l’article 

 McMurray JJV et al, Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2019; 381:1995-2008. doi: 10.1056/

NEJMoa1911303  

 

Bibliografia addicional 
1. Fang JC, Heart-Failure Therapy — New Drugs but Old Habits? N Engl J Med. 2019 Nov 21; 381(21):2063-4. doi: 10.1056/NEJMe1912180  

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_49/2019_Dapagliflozin_Patients _Heart_Failure_New_Eng_J_Med.pdf


 

 

Què en sabíem fins ara? 

La resistència als antibiòtics és un problema actual 
de la nostra societat causat en gran mesura per l’ús 
excessiu dels antibiòtics. Per a disminuir les 
resistències cal promoure l’ús adequat d’antibiòtics; 
cosa que vol dir emprar-los només quan estan 
indicats i fer servir l’antibiòtic d’espectre adient, 
amb les dosis i durada òptimes. 

Tendim a utilitzar els antibiòtics amb les pautes i 
durades de tractament que han estat més 
avaluades, desconeixent en molts casos si durades 
més curtes i dosis més baixes poden tenir una 
resposta similar. Afortunadament, els darrers anys 

s’han publicat més de 45 assajos clínics aleatoritzats 
(ACA) i 2 revisions sistemàtiques que han mostrat 
que el tractament antibiòtic de curta durada és 
segur i igualment efectiu que els règims tradicionals 
en el maneig de diverses infeccions (pneumònia 
nosocomial i comunitària, exacerbacions de 

bronquitis crònica, sinusitis, infeccions urinàries, 
etc.)1,2. En canvi, una major durada afavoreix un 
major risc d’efectes adversos i un increment de 
patògens multiresistents. No obstant això, cal tenir 
en compte que poden haver-hi excepcions, com en 
pacients amb immunosupressió greu. 

Així, per exemple, per a la pneumònia 
adquirida a la comunitat (NAC) específicament, 
s’ha demostrat que els tractaments antibiòtics 
d’entre 3-5 dies són, com a mínim, tan efectius 
com els de 7-14 dies i, en el cas de 
pneumònies associades a l'assistència sanitària 

(PAAS), els tractaments de 8 dies són tan 
efectius com els de 15 dies3. A més, diversos 
ACA han trobat que règims més curts 
disminueixen l’aparició de resistències als 
antibiòtics sense pèrdua d’eficàcia2. 

Resum de la publicació 

Es tracta d’un estudi de cohorts retrospectiu 

realitzat en 43 hospitals associats al Consorci de 

Seguretat de Medicina dels hospitals de Michigan 

(EUA). L’objectiu d’aquest estudi va ser avaluar els 

resultats associats amb la durada excessiva del 

tractament amb antibiòtics en adults que varen ser 

hospitalitzats amb un diagnòstic de pneumònia 

d’aparició comunitària (tant NAC com PAAS) des del 

2017 fins al 2018. 

Es van avaluar 6.481 pacients adults (edat mitjana: 

70,2 anys; 51,2% dones) amb pneumònia d’aparició 

comunitària que haguessin rebut almenys 4 dies de 

tractament antibiòtic i amb diagnòstic confirmat per 

proves radiològiques i codi de diagnòstic d’alta de 

pneumònia. Es varen excloure els pacients 

immunodeprimits, amb complicacions sèptiques 

(bacterièmia o empiema) o amb ingrés a la unitat 

de cures intensives.  

La durada esperada de tractament antibiòtic de NAC 

i PAAS era de 5 i 7 dies, respectivament. Dues 

terceres parts (67,8%) dels pacients van rebre 

tractament antibiòtic amb una durada superior a 

l’esperada, amb una mitjana de 8 dies (amplitud 

interquartílica, 7 a 11 dies). La durada mitjana 

d’excés va ser de 2 dies (0 a 4 dies). La principal 

causa de durada excessiva del tractament va ser 

l’allargament d’aquests tractaments en el pas de via 

parenteral a via oral per alta hospitalària. El 93,2% 

(15.262 de 16.373) dels tractaments prescrits a 

l’alta presentaven una durada excessiva. Gairebé 

tots els pacients, un 99,6% (6.452 de 6.481), 

havien de fer un tractament a l’alta amb una durada 

igual o inferior a 5 dies; tot i això, la durada més 

habitual prescrita a l’alta va ser de 5 dies. 

Els tractaments més prescrits a l’alta hospitalària 

varen ser fluoroquinolones (levofloxacina), 

azitromicina i amoxicil·lina-clavulànic. 

Els factors més associats amb la durada excessiva 

del tractament varen ser, entre d’altres, un 

diagnòstic de pneumònia adquirida a la comunitat, 

tenir producció d’esput, una major estada 

hospitalària, ús antibiòtic en els 90 dies previs, a 

més d’altres aspectes com per exemple si l’hospital 

era no universitari (un 17% més elevat). És 

important assenyalar que varen identificar que un 

Durada dels tractaments antibiòtics: més curt és millor 
 

Carlos Javier Parramón i Eladio Fernández  
(cparramon@vhebron.net; efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

Repercussions a la pràctica clínica 

Molts dels pacients hospitalitzats per 
pneumònia són tractats amb antibiòtics amb 
una durada major de la necessària. No obstant 

això, els tractaments antibiòtics de curta 
durada són igual d’efectius i s’associen amb 
menys esdeveniments adversos i menys 

selecció de resistències 1,4. 

La necessitat de solucionar el problema de les 

resistències bacterianes fa recomanable 
superar inèrcies terapèutiques i ajustar la 
durada dels tractaments antibiòtics.  

És hora d’adaptar la pràctica clínica als 
resultats dels assajos clínics i pensar que a 

vegades “més curt és millor”. 

Segueix a la pàgina següent 



 

 

Per a més informació, vegeu els articles 

 Vaughn VM, Flanders SA, Snyder A, Conlon A, Rogers 

MAM, Malani AN, et al. Excess Antibiotic Treatment Duration and 
Adverse Events in Patients Hospitalized With Pneumonia: A 

Multihospital Cohort Study. Ann Intern Med. 2019 Aug 6;171

(3):153-163. doi: 10.7326/M18-3640  

 Spellberg B, Rice LB. Duration of Antibiotic Therapy: Shorter is 

Better. Ann Intern Med. 2019 Aug 6;171(3):210-211. doi: 

10.7326/M19-1509 

 

Bibliografia addicional 

1. Wald-Dickler N, Spellberg B. Short-Course Antibiotic Therapy-

Replacing Constantine Units with “Shorter is Better”. Clin Infect 

Dis. 2019;69(9):1476-1479. doi: 10.1093/cid/ciy1134 

2. Royer S, DeMerle KM, Dickson RP, et al. Shorter versus Longer 

Courses of Antibiotics for Infection in Hospitalized Patients: A 

Systematic Review and Meta-Analysis. J Hosp Med. 2018;13:336-

42. doi: 10.12788/jhm.2905 

3. Esposito S, Esposito I, Leone S. Considerations of Antibiotic 
Therapy Duration in Community and Hospital-Acquired Bacterial 

Infections. J Antimicrob Chemother. 2012;67:2570–5 doi: 

10.1093/jac/dks277 

4. Mòdol Deltell JM, Álvarez Martins M, Giménez Pérez M. Durada del 

tractament antibiòtic: es pot escurçar amb seguretat. BIT. Vol. 

29, núm. 6, 2018. CatSalut 

Què en sabíem fins ara? 

Els nous hipoglucemiants orals han provat de guanyar 
el mercat de les sulfonilurees (SU) amb els arguments 
que aquestes són antigues i causen més efectes 
adversos. El cert és que les SU són més potents a 
llarg termini, els efectes adversos són pocs i encara 
arrossegats de les primeres SU (tolbutamida, 
clorpropramida, ja retirades del mercat) i de la 

glibenclamida (actualment no recomanada), i són els 
hipoglucemiants més cost-efectius. 

Les SU actuen sobre els receptors de la cèl·lula beta 
pancreàtica augmentant els nivells d'insulina de 
manera constant, independentment de la ingesta, 

cosa que condiciona la hipoglucèmia i l'augment de 
pes. Cal aclarir encara si aquests dos efectes tenen 
relació amb la seguretat cardiovascular (CV). Les 
metaanàlisis que associen les SU amb els 
esdeveniments CV o la mortalitat CV no han pogut 
demostrar diferències clares fins al moment. L’estudi 

TOSCA.IT va comparar la gliclazida i la glimepirida 
enfront de la pioglitazona, totes elles afegides a 
metformina en pacients de baix risc CV, i no va trobar 
diferències en l'objectiu primari (MACE5: infart agut 
de miocardi, mortalitat per a qualsevol causa, mort 
CV, accident vascular cerebral i revascularització 
coronària) als 57 mesos. 

Els Standard of Medical Care de l'American Diabetis 
Association i les principals guies de pràctica clínica 
segueixen recomanant les SU atesa la seva potència, 
els escassos efectes secundaris, la durabilitat de 
l’efecte i el baix cost.  

Resum de la publicació 

Un article de revisió dona suport al fet que hi ha 

diferències entre les diverses SU. L’estudi ADOPT va 

comparar la glibenclamida, la metformina i la 

rosiglitazona, i va concloure que, després de tres anys, 

els tres fàrmacs varen tenir efectes similars tant en la 

durabilitat com en els esdeveniments CV. A diferència del 

que passa amb la glibenclamida, la glimepirida i la 

gliclazida tenen l’avantatge de no interferir en l’efecte 

protector del precondicionament isquèmic cardíac. 

En l’estudi Advance (tractament hipoglucemiant intens 

amb gliclazida vs. tractament estàndard), als 5 anys de 

tractament, el grup amb gliclazida va aconseguir una 

menor HbA1c (6,5% vs. 7,3%) i menys esdeveniments 

micro i macrovasculars (HR: 0,86; P=0,01; NNT= 52), 

amb una important reducció de la incidència de nefropatia.  

En l’estudi Carolina (glimepirida vs. linagliptina durant 6,2 

anys), les taxes d’esdeveniments CV (inclosa la 

d’insuficiència cardíaca) varen ser similars en els grups 

de comparació.  

En un futur disposarem dels resultats de l’estudi Grade 

(glimepirida vs. sitagliptina, liraglutida i insulina glargina 

afegits a metformina) en més de 5.000 pacients amb DM2.  

Gliclazida i Glimepirida: potents i segures 
 

Joan-Anton Vallès (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

Repercussions a la pràctica clínica 

La glimepirida i la gliclazida segueixen sent molt 

bones alternatives en segona línia del tractament de 
la DM2 atesa la potència a llarg termini, la seguretat 

cardiovascular i per ser l’opció més cost-efectiva.  

El possible increment de pes és menys que moderat i 
el seu risc d'hipoglucèmies és gairebé zero en la 
immensa majoria de pacients. Tanmateix, sí que es 
recomana precaució en els pacients fràgils.  

 

Per a més informació, vegeu els articles 

 Riddle MC. A Verdict for Glimepiride: Effective and Not Guilty of 

Cardiovascular Harm. Diabetis Care. 2019 Dec; 42 (12): 2161-

2163. doi: 10.2337/dci19-0034  

informe detallat a l’alta s’associava amb una menor 

probabilitat de tractament amb durada excessiva. 

Els autors van trobar, en consistència amb anteriors 

ACA, que el fet de rebre tractaments antibiòtics més 

llargs no s’associava amb més supervivència, 

reingressos, visites a urgències o infeccions per 

Clostridium difficile. Per altra banda, cada dia 

sobrant de tractament antibiòtic es va associar amb 

un augment del 5% en la probabilitat de patir un 

esdeveniment advers reportat pel pacient. 

Els autors varen concloure que els pacients 

hospitalitzats amb pneumònia solen rebre antibiòtics 

en excés i que això s’associa amb més 

esdeveniments adversos reportats pels pacients.  

+ 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_49/2019_Excess_antibiotic_treatment_duration_adverse_events_ Annals_Internal_Med.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_49/2019_Verdict_Glimepiride_Diabetes_care.pdf
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En el butlletí de CedimCat es revisa el tractament de l’escabiosi, parasitosi de la que s’han notificat 
diversos brots en els darrers anys, que consisteix en mesures higièniques i l’aplicació de 
tractaments tòpics (permetrina al 5%) i/o sistèmics (ivermectina oral —medicació estrangera— en 
la sarna noruega, en persones immunodeprimides, en casos greus, en residències geriàtriques). 
 
 
En el Butlletí Medicaments i Farmàcia es tracten diversos temes, entre els que destaquem: la 
retirada de ranitidina per les traces elevades de N-nitrosodimetilamina, la PrEP per prevenir el VIH 
en persones amb elevat risc d’infecció combinat amb altres mesures de prevenció i el cessament de 
comercialització del medicament Epanutin® 100 mg (fenitoïna). 
 
 
El darrer butlletí de l’Osakidetza presenta un ampli informe sobre l’ús d’antibiòtics: els problemes 
(sobreconsum, ús inadequat tant en humans com en agricultura i veterinària, contaminació 
mediambiental, manca de nous antibiòtics, manca de conscienciació dels professionals i de la 
població) i les mesures que podem implementar per a gestionar-los (programes d’optimització de 
l'ús d’antibiòtics, reduir el consum, millorar l'adequació, prescripció diferida, proves de diagnòstic 
ràpid, formació i sensibilització a la població i prevenció i control de malalties). 
 
En el Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya es comenten els efectes adversos neurològics dels 
antibiòtics β-lactàmics (trastorns psicològics, confusió, desorientació, mioclònia, convulsions, 
encefalopatia, estat epilèptic no convulsiu, símptomes psicòtics, etc.), sobretot si el pacient té 
insuficiència renal o una malaltia neurològica. 

DESTAQUEM... 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_farmacovigilancia/documents/arxius/bfv_v17_n5.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2019/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_27_8_PROA_cas.pdf
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/butlletins/butlleti-medicaments-i-farmacia/num15/
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT-8-2919-tractament-sarna.pdf

