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Què en sabíem fins ara? 

Els inhibidors de l’SGLT-2 són una nova família de 
fàrmacs per al maneig de la diabetis mellitus tipus 
2. Als beneficis demostrats en persones amb 
diabetis tipus 2 quant a la disminució d’hemoglobina 
glicosilada i al control de la diabetis, cal afegir-hi els 

beneficis en la reducció del risc d’infart de miocardi, 
insuficiència renal, insuficiència cardíaca, mortalitat 
cardiovascular i mortalitat global, especialment en 
persones d’alt risc cardiovascular.  

Degut a la limitada experiència d’ús, tenim encara 
incerteses quant a la seva seguretat, una de les 
quals és el risc de cetoacidosi diabètica (CD) i la 
freqüència i magnitud d’aquesta reacció adversa en 
el “món real”. En l’alerta de seguretat de l’Agència 

Europea del Medicament de l’any 2016, ja 
s’informava que calia sospitar de la CD davant de 
símptomes suggestius, fins i tot quan les glucèmies 
no fossin elevades, i s’aconsellava suspendre’n el 
tractament en cas de sospita de CD, hospitalització 
per cirurgia major o malaltia mèdica greu. 
Posteriorment, diferents estudis han mostrat 

resultats no concloents.  

Resum de la publicació 

Es tracta d’un estudi retrospectiu amb dues cohorts 
amb dades extretes de set províncies del Canadà i 

de la base de dades del Clinical Practice Research 
Datalink (CPRD) del Regne Unit. S’hi inclouen totes 
les persones adultes amb diabetis tipus 2 que inicien 
tractament amb antidiabètics entre 2013 i 2018 
(2.957.559) i, dins d’aquestes, es comparen les 
208.757 persones tractades amb inhibidors de 
l ’SGLT-2 (canagliflozina, dapagliflozina i 

empagliflozina soles o associades a altres 
antidiabètics) amb les 208.757 tractades amb 
inhibidors de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) 
(alogliptina, linagliptina, saxagliptina, sitagliptina o 
vildagliptina soles o associades a altres antidiabètics 
que no fossin inhibidors de l’SGLT-2). 

S’aparellen segons puntuacions de propensió 
condicionals en el temps,—és a dir, valoren que les 
dues cohorts hagin estat un temps similar en 
tractament— i també tenen en consideració el 

nombre d’antidiabètics, l’ús d’agonistes del receptor 
GLP-1 i, en el grup dels inhibidors de l’SGLT-2, si 
han pres prèviament inhibidors de la DPP-4. 

Un total de 521 persones són hospitalitzades per CD 
durant el seguiment (incidència d’1,40/1.000 
persones l’any, IC95% 1,29-1,53). Aquesta 
incidència passa a ser del 2,03 (IC95% 1,83-2,25) 
per al grup tractat amb inhibidors de l’SGLT-2 i del 
0,75 (IC95% 0,63-0,89) per als tractats amb 

inhibidors de la DPP-4. 

El risc de cetoacidosi és superior per als pacients 

tractats amb inhibidors de l’SGLT-2 (hazard ratio-
HR 2,85 i IC95% 1,99-4,08). Seguidament, es 
calculen els riscos per a cadascun dels inhibidors de 
l’SGLT-2 i els resultats que s’obtenen en termes 
d’incidència són: 

 3,58 amb canagliflozina (IC95% 2,13-6,03) 

 2,52 amb empagliflozina (IC95% 1,23-5,14)  

 1,86 amb dapagliflozina (IC95% 1,11-3,10)  

No s’observen diferències en el risc de CD segons 

sexe o edat. El risc de CD amb inhibidors de l’SGLT-
2 és superior en el grup que no ha rebut insulina 
enfront del que ha estat tractat amb insulina 
prèviament (HR 3,96 i IC 95% 2,74-5,92 vs. HR 
2,24 i IC95% 1,40-3,61).  
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Repercussions a la pràctica clínica 

Els inhibidors de l’SGLT-2 poden augmentar 

el risc de CD fins a tres vegades enfront dels 

inhibidors de la DPP-4. Cal tenir en compte 

aquesta reacció adversa i informar les 

persones tractades dels símptomes, a fi de 

promoure’n la prevenció, la detecció i 

l’abordatge precoç. En persones amb 

malalties agudes amb reducció de la ingesta 

oral, es recomana suspendre’n temporal-

ment l’administració.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Douros A, Lix LM, Fralick M, Dell'Aniello S, Shah BR, Ronksley PE, 

Tremblay É, Hu N, Alessi-Severini S, Fisher A, Bugden SC, Ernst 

P, Filion KB; Canadian Network for Observational Drug Effect 

Studies (CNODES) Investigators. Sodium-Glucose Cotransporter-

2 Inhibitors and the Risk for Diabetic Ketoacidosis: A Multicenter 

Cohort Study. Ann Intern Med. 2020 Sep 15;173(6):417-425. 

doi: 10.7326/M20-0289.  

Bibliografia addicional 

1. Recomendaciones sobre el riesgo de cetoacidosis diabética asociada al 

uso de canagliflozina, dapagliflozina y empagliflozina. 

Recomendaciones del Comité para la Evaluación de Riesgos Europeo. 

Fecha de publicación: 12 de febrero de 2016. Categoría: 
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, SEGURIDAD. Referencia: MUH 

(FV), 2/2016. Última actualización 12 de febrero de 2016. 

2. Milder TY, Stocker SL, Day RO, Greenfield JR. Potential Safety Issues 
with Use of Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors, Particularly in 

People with Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease. Drug Saf. 

2020 Dec;43(12):1211-1221. doi: 10.1007/s40264-020-01010-6. 

Polimedicació i interaccions farmacològiques en usuaris d’anticoagulants 
orals: riscos de sagnat, esdeveniments cardiovasculars i mortalitat.  
 

M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

s 
Què en sabíem fins ara? 

El risc més important de l’ús dels anticoagulants és 
el sagnat. El risc de sagnat pot augmentar amb l’ús 
concomitant d’altres fàrmacs que hi interaccionen o 
bé per mecanismes farmacocinètics (sobretot per 
interferència en el metabolisme hepàtic o l’excreció 

renal) o farmacodinàmics (sobretot perquè actuen 
sobre l’agregabilitat plaquetària o els factors de la 
coagulació). En el cas dels anticoagulants d’acció 
directa (ACOD), les interaccions farmacocinètiques 
més importants són les que tenen a veure amb el 
fetge i, en concret, amb el citocrom CYP3A4 i la 
glicoproteïna P. És important poder conèixer en 

condicions de pràctica clínica real quin és l’abast 
d’aquestes interaccions i si la polimedicació 
condiciona un major risc de sagnat.  

Resum de la publicació 

S’analitzen dues publicacions que avaluen la 
influència que té la polimedicació o les interaccions 
farmacològiques sobre el risc de sagnat en persones 
que utilitzen anticoagulants orals (dades extretes de 
la base de dades poblacional del Regne Unit, Clinical 

Practice Research Datalink) i una tercera publicació 
amb dades poblacionals de Suècia.  

En la primera publicació, van den Dries et al. 
avaluen la influència de la polimedicació (entre 0 i 5 

fàrmacs, entre 6 i 8 fàrmacs,  9 o més fàrmacs) 
sobre el risc de sagnat, l’ictus isquèmic i la 
mortalitat global en nous tractaments amb 
anticoagulants d’acció directa (ACOD) o cumarínics 
(AVK) per a la fibril·lació auricular (dades de 2010 a 
2018). Inclouen 63.600 persones tractades amb 
anticoagulants (42.424 amb AVK i 21.176 amb 

ACOD, dels quals 9.581 són tractats amb 
rivaroxaban i 9.029, amb apixaban). La mitjana 
d’edat és de 76 anys (rang interquartil entre 68 i 
82) en ambdós grups i la mitjana de fàrmacs és de 
7 (rang interquartil entre 5 i 10). El risc de sagnat 
major és similar en ambdós grups (0,92 amb els 

AVK i 0,98 esdeveniments/100 persones i any amb 

els ACOD (hazard ratio-HR de 0,98 i IC95% 0,87-1,11) 
i tampoc es troben diferències ni en el risc d’ictus 
isquèmic (HR 1,06 i IC95% 0,93-1,21) ni en el risc de 
sagnat intracranial (HR 0,88 i IC95% 0,7-1,10). El risc 

de sagnat no major és inferior amb els ACOD (HR 0,92 
i IC95% 0,88–0,97) i el de sagnat digestiu superior 
(HR 1,20 i IC95% 1,01-1,42). La polimedicació no 
sembla influir en el risc de sagnat major però sí en el 
risc de mortalitat entre els usuaris dels ACOD, que és 
superior a la dels pacients tractats amb AVK (4,90 vs. 
6,92 amb HR d’1,10 en els que reben menys de 5 

medicaments i d’1,52 en els que en reben 9 o més). 
Quan analitzen cada fàrmac per separat, observen un 
menor risc de sagnat major amb apixaban enfront dels 
AVK (HR 0,81 i IC95% 10,68–0,98). 

En la segona publicació, Zhang et al. presenten un 
estudi de casos i controls niat en nous usuaris d’ACOD 
que inicien el tractament entre gener de 2008 i 
desembre de 2015 (apixaban, dabigatran o 

rivaroxaban), hospitalitzats per sagnat major i que 
s’aparellen amb 4 controls (per edat, sexe, data índex i 
regió). Es té en compte la durada del tractament i els 
possibles factors de confusió (índex de massa corporal, 
hàbit tabàquic, hipertensió arterial, malaltia hepàtica o 
renal, antecedents de sagnat, gastritis, malaltia 
ulcerosa, càncer,  trombocitopènia i consum d’alcohol). 

S’identifiquen 393 sagnats majors en 23.492 nous 
usuaris d’ACOD que es comparen amb 1.494 controls. 
Un 58,8% consumeix rivaroxaban. D’una banda, 
s’avalua la interacció amb inhibidors forts i moderats 
del CYP3A4 i la glicoproteïna P i, d’altra banda, amb 
antiagregants (AAG), antiinflamatoris no esteroidals, 
inhibidors selectius de la recaptació de serotonina 

(ISRS) i inhibidors duals (ISRN). Els fàrmacs que 
interfereixen de forma farmacodinàmica són els que 
incrementen més el risc de sagnat major (21,6% dels 
casos vs. 13,5% dels controls amb odds ratio ajustat-
ORa d’1,92 i IC95% d’1,40–2,66), que en el cas dels 
AAG és de 2,01 (IC95% 1,29–3,11) i, per als ISRS, 

d’1,68 (IC95% 1,10–2,59). No es troben diferències en 
els riscos de sagnat major quan s’analitza l’efecte de 
fàrmacs inhibidors del CYP3A4 o la glicoproteïna P 
(45,0 vs. 51,2%; ORa de 0,77 i IC95% 0,53–1,10). 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_59/2022_Ann Intern Med_2020_Douros_cetoacidosi amb inhibidors de lsglt2m20-0289.pdf


 

 

Fractures atípiques per bifosfonats: més risc a major 

durada del tractament i en dones de raça asiàtica.  
 

M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

Els bifosfonats són els fàrmacs d’elecció per al 
maneig de l’osteoporosi. Entre els riscos associats al 
seu ús hi ha el de fractures atípiques localitzades 
preferentment a l’àrea subtrocanteriana i la diàfisi 
femoral. La incidència és baixa i augmenta amb l’ús 
prolongat. Tot i això, encara hi ha incerteses sobre 
la magnitud del seu efecte i, a més, les dades dels 

estudis disponibles no sempre han anat en la 
mateixa línia. L’any 2011, l’Agència Espanyola del 
Medicament va publicar una nota de seguretat en 
què informava que el risc era baix, ja que amb la 
prevenció de 100 fractures de fèmur se’n produïa 
una d’atípica. S’insistia en la necessitat d’examinar 
ambdues extremitats en persones tractades amb 

bifosfonats que poguessin presentar una fractura 
atípica, ja que sovint són fractures bilaterals, que es 
valorés la suspensió del tractament si existia sospita 
i que, en qualsevol cas, es revisés periòdicament la 
necessitat de continuar el tractament, particular-
ment després dels 5 anys, ja que no es coneix la 
durada òptima del tractament amb bifosfonats.  

Resum de la publicació 

Es tracta d’un estudi realitzat en dones de 50 anys o 
més tractades amb bifosfonats i ateses en el 
sistema de salut de Kaiser Permanente del Sud de 
Califòrnia, als Estats Units entre gener de 2007 i 
novembre de 2017.  

En les 196.129 dones incloses en l’estudi, es varen 
detectar 277 fractures atípiques de fèmur. Amb l’anàlisi 
multivariant es va trobar un increment del risc de 
fractures vinculat a la durada del tractament:  

 incidències de 2,54/10.000 persones any i de 
0,1/10.000 persones any en comparar l’ús de 3-

5 anys amb el de menys de 3 mesos (Hazard 
Ratio-HR de 8,86 i IC95% 2,79- 28,20) 

 una incidència de 13,1/10.000 persones any (HR 
de 43,51 i IC95% 13,70- 138,15) quan es 
compara l’ús de 8 o més anys amb el de menys 
de 3 mesos. 

 

També es van identificar altres factors d’increment del 
risc, com la raça (incidència de 5,95 i d’1,09/10.000 
persones any en persones de raça asiàtica i blanca, 
respectivament —HR 4,84; IC95% 3,57- 6,56—), el 
pes (HR d’1,15 per cada 5 kg d’increment) i l’ús de 
glucocorticoides (HR de 2,28 per l’ús de més d’un any).  

 

La supressió del tractament s’associa a una disminució 
ràpida del risc de fractures atípiques. Els beneficis del 
tractament amb bifosfonats entre 1 i 10 anys són 
superiors als riscos de fractura atípica sobretot entre 

persones de raça blanca (després de 3 anys de 
tractament, s’eviten 149 fractures enfront de 2 
fractures atípiques), essent molt inferiors en asiàtics 
(prevenció de 91 fractures enfront de 8 fractures 
atípiques ocasionades pels bifosfonats).  

s et 

Repercussions a la pràctica clínica 

Mentre que la polimedicació no sembla 

condicionar un increment de risc de sagnat en 

usuaris d’AVK i ACOD, sí que sembla 

augmentar el risc  de mortalitat en els que 

reben ACOD. Les interaccions de tipus 

farmacodinàmic (amb AAG i ISRS, entre 

d’altres) són probablement tant o més 

importants que les farmacocinètiques en 

pacients tractats amb ACOD, motiu pel qual 

cal fer un seguiment exhaustiu d’aquestes 

persones a l’igual que ho fem amb els 

pacients tractats amb AVK.  

Per a més informació, vegeu els articles 

 van den Dries CJ, van Doorn S, Souverein P, Pajouheshnia R, Moons KGM, Hoes AW, Geersing GJ, van den Ham HA. The Number of 

Concomitant Drugs and the Safety of Direct Oral Anticoagulants in Routine Care Patients with Atrial Fibrillation. TH Open. 2020 Dec 23;4
(4):e417-e426. doi: 10.1055/s-0040-1721499. PMID: 33376941; PMCID: PMC7758151. 

 Zhang Y, Souverein PC, Gardarsdottir H, van den Ham HA, Maitland-van der Zee AH, de Boer A. Risk of major bleeding among users of direct 

oral anticoagulants combined with interacting drugs: A population-based nested case-control study. Br J Clin Pharmacol. 2020 Jun;86(6):1150-

1164. doi: 10.1111/bcp.14227. Epub 2020 Feb 21. PMID: 32022295; PMCID: PMC7256117. 

 Holm J, Mannheimer B, Malmström RE, Eliasson E, Lindh JD. Bleeding and thromboembolism due to drug-drug interactions with non-vitamin K 

antagonist oral anticoagulants-a Swedish, register-based cohort study in atrial fibrillation outpatients. Eur J Clin Pharmacol. 2021 Mar;77

(3):409-419. doi: 10.1007/s00228-020-03015-7. Epub 2020 Oct 7. PMID: 33029651; PMCID: PMC7867544. 

Finalment, en la tercera publicació s’avaluen els 
riscos de sagnat en 244.597 nous pacients 
tractats amb ACOD per fibril·lació auricular a 
Suècia (entre 2008 i 2017). Observen un 

augment del risc de sagnat quan els ACOD 
s’utilitzen amb altres fàrmacs amb què 
interactuen de forma farmacodinàmica (sobretot 
àcid acetilsalicílic, antiagregants i AINE) en 
comparació amb emprar-los sols, risc que 
s’evidencia amb l’apixaban (hazard datio-HR 1,47 
i IC95% 1,33–1,63), rivaroxaban (HR 1,7 i 

IC95% 1,49–1,92) i dabigatran (HR 1,26 i IC95% 
1,05–1,52). Amb apixaban també s’observa un 
augment del risc de sagnat quan s’utilitza amb 
inhibidors del CYP3A4 i la glicoproteïna P (HR 
1,23 i IC 95% 1,01–1,50). 
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Per a més informació, vegeu l’article 

 Black DM, Geiger EJ, Eastell R, Vittinghoff E, Li BH, Ryan DS, Dell 

RM, Adams AL. Atypical Femur Fracture Risk versus Fragility 
Fracture Prevention with Bisphosphonates. N Engl J Med. 2020 

Aug 20;383(8):743-753. doi: 10.1056/NEJMoa1916525. PMID: 

32813950.  
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Què en sabíem fins ara?  

L’hepatotoxicitat per idiosincràsia (HPI) és una 
reacció adversa (RAM) de tipus B, no associada al 
mecanisme d’acció del fàrmac i és molt infreqüent. 
Moltes de les HPI han estat descrites amb fàrmacs 
d’us freqüent i sobradament coneguts, entre els quals 
destaca l’associació d’amoxicil·lina amb àcid 
clavulànic (incidència d’HPI d’1/2.350 tractats). El 

metamizole és un analgèsic, antipirètic i 
antiespasmòdic que fou patentat a Alemanya el 1922 
i que, durant les dècades dels 1960 i 1970, es va 
suspendre la seva comercialització en molt països 
pels riscos d’agranulocitosi que presentava. És un 
profàrmac que es converteix mitjançant metabolisme 
hepàtic a l’estómac en metabòlits actius com la 4-

metilaminoantipirina (MAA) o la 4-aminoantipirina, 
molt lipofílics i que passen barrera hematoencefàlica. 
El seu mecanisme d’acció no és ben conegut; es 
postula activitat a sistema nerviós central i perifèric 
que passa per la inhibició de l’activitat de les 
prostaglandines. Actualment, es troba present en 
alguns països d’Europa (Alemanya, Espanya, 

Portugal, Itàlia, Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Polònia, 
Rússia i Luxemburg) i de Llatinoamèrica. A Alemanya 
el seu consum ha augmentat molt els darrers 20 
anys. L’HPI per metamizole és encara poc coneguda i 
ha estat descrita sobretot amb la publicació de casos 
o sèries de casos, en els quals hi sol haver 

reexposició positiva. En un estudi de casos i controls 
fet a Berlin, l’odds ratio associada a l’HPI per 
metamizole fou de 5,2. La informació continguda a les 
fitxes tècniques de metamizole varia d’un país a un 
altre i, a Alemanya, no s’ha inclòs l’HPI  en l’apartat 
de reaccions adverses.  

Resum de la publicació 

En la publicació de Weber et al. es descriu el patró 
d’hepatotoxicitat per metamizole a partir de 32 
casos inclosos en una cohort de 238 persones amb 
hepatotoxicitat per fàrmacs a Hamburg. El patró 
predominant es caracteritza per ser dones (69%)  

Repercussions a la pràctica clínica 

El risc de fractures atípiques amb 

bifosfonats és baix, augmenta amb la 

durada del tractament i disminueix 

ràpidament després de suprimir-los. El 

benefici net és superior en persones de 

raça blanca i inferior en els asiàtics. Cal 

valorar acuradament la necessitat d’iniciar 

el tractament, revisar-lo periòdicament i 

determinar si cal continuar-lo, 

especialment al cap de 5-8 anys. 

Hepatotoxicitat per metamizole (dipirona):  
ara ho descobrim?  
 

M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 
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amb una mitjana d’edat de 41 anys i lesió 
hepatocel·lular (81%), elevada proporció de positivitat 
a anticossos antinuclears (72%), predomini d’infiltració 

d’eosinòfils (85%) i de necrosi hepàtica (85%). En 7 
casos (22%) hi ha insuficiència hepàtica aguda, amb 
colèstasi, icterícia i bilirubines per sobre de 3 mg/dL, 
transaminases molt elevades i l’international 
normalized ratio (INR) fora de rang, tots ells signes de 
pitjor pronòstic. En 2 casos (6%) es requereix 
trasplantament hepàtic urgent. L’hepatotoxicitat sol 

aparèixer, no a l’inici ,sinó després d’un temps de 
latència de 2-3 mesos (mitjana de 42 dies). Les dosis 
més habituals són 1.000 mg/dia per als pacients que 
tenen icterícia i 1.500 mg/dia en els que no en tenen. 
Hi ha reexposició en 7 casos (22%) i un 25% requereix 
tractament amb corticoides. La mitjana de seguiment 

és d’uns 5 mesos i, en la majoria de casos, la 
recuperació és total. 

La publicació de Sebode et al. descriu 23 casos d’HPI 

per metamizole, a partir de 151 casos d’hepatotoxicitat 
per fàrmacs a Munic. La mitjana d’edat és de 40 anys 
(entre 26 i 79) i un 65% són dones. En un 25% de 
casos hi ha tractament concomitant amb ibuprofèn o 
amoxicil·lina-clavulànic, que també poden produir 
hepatotoxicitat. Un 61% té un patró d’HPI 

hepatocel·lular amb transaminases altes (ALT de 779 
U/L, valors observats entre 64–3.532 U/L) i fosfatases 
alcalines de 131 U/L (entre 42–578 U/L) i positivitat 
d’anticossos antinuclears en el 50% de casos. Un 22% 
dels casos són patrons mixtes i en el 17% hi ha 
colèstasi. D’un total de 23 pacients, 9 tenen icterícia 
(39%). En la biòpsia, destaca la necrosi hepàtica en un 

35% dels casos i la infiltració per limfòcits moderada o 
greu en un 76%. En 4 dels casos hi va haver 
reexposició i en 2 dels casos (8,7%) es va requerir 
trasplantament hepàtic. Un 70% va requerir corticoides 
(prednisolona a dosis d’1 mg/kg). La mortalitat per HPI 
és molt baixa. Els autors van obtenir els casos d’HPI de 
la base de dades de l’Agència Europea del Medicament 

i van identificar 300 casos de sospites d’HPI a Europa.  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_59/2022_nejmoa1916525_2020_fractures atipiques bifosfonats.pdf
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Repercussions a la pràctica clínica 

La informació continguda a les fitxes tècniques no hauria de variar d’un país a un altre i s’hauria 

d’actualitzar periòdicament a partir de la informació disponible quant a eficàcia, efectivitat i 

seguretat dels medicaments. El diagnòstic d’HPI per fàrmacs, tot i que infreqüent, sempre s’haurà 

de sospitar. La confirmació es fa per exclusió d’altres patologies, entre les quals hi ha les 

infeccions víriques, l’alcohol, les lesions ocupants d’espai o les patologies autoimmunes.  

Per a més informació, vegeu els articles 

 Weber S, Benesic A, Neumann J, Gerbes AL. Liver Injury Associated with Metamizole Exposure: Features of an Underestimated Adverse 

Event. Drug Saf. 2021 Jun;44(6):669-680. doi: 10.1007/s40264-021-01049-z. Epub 2021 Feb 27. PMID: 33638811; PMCID: 
PMC8184550. 

 Björnsson ES. Liver injury associated with the analgetic drug metamizole. Br J Clin Pharmacol. 2020 Jul;86(7):1248-1250. doi: 10.1111/

bcp.14294. Epub 2020 May 12. PMID: 32400058; PMCID: PMC7319005. 

 Sebode M, Reike-Kunze M, Weidemann S, Zenouzi R, Hartl J, Peiseler M, Liwinski T, Schulz L, Weiler-Normann C, Sterneck M, Lohse AW, 

Schramm C. Metamizole: An underrated agent causing severe idiosyncratic drug-induced liver injury. Br J Clin Pharmacol. 2020 Jul;86

(7):1406-1415. doi: 10.1111/bcp.14254. Epub 2020 Mar 3. PMID: 32080881; PMCID: PMC7319009. 

 Weber S, Benesic A, Gerbes AL. Further evidence for the hepatotoxic potential of metamizole. Br J Clin Pharmacol. 2021 Mar;87(3):1587-

1588. doi: 10.1111/bcp.14473. Epub 2020 Jul 21. PMID: 32696537. 

Individualitzem el tractament de la diabetis mellitus?  
 

Elena Guillén  (eguillen@vhebron.net) 

s e 
Què en sabíem fins ara? 

La prevalença de la diabetis augmenta exponencialment. Els pacients amb diabetis mellitus tipus 2 representen un 
col·lectiu cada vegada més heterogeni respecte dels factors de risc i de les comorbiditats. Es recomana, sempre 
que sigui possible, individualitzar el tractament segons les condicions clíniques del pacient: obesitat, edat 
avançada, malaltia renal crònica, malaltia cardiovascular, insuficiència cardíaca, antecedents d’hipoglucèmies, etc. 

No obstant això, encara hi ha una clara manca d'informació sobre els tractaments que s'empren en aquests 
subgrups de pacients. Una caracterització adequada és quelcom essencial per a conèixer l’efectivitat i la seguretat 
dels tractaments en condicions de pràctica clínica real, caracterització que ajudarà en el procés de presa de 

decisions relacionades amb l'estratègia terapèutica i la seva optimització. 

 

Resum de la publicació 

S'han publicat dos estudis retrospectius que tenen per objectiu descriure les característiques clíniques i el 
tractament antidiabètic segons el perfil dels pacients. 

En el primer estudi, l'objectiu principal va ser descriure les característiques clíniques i el patró de tractament 
(durant el període 2015-2016) de pacients que pertanyen a una de les cinc condicions clíniques de l'algoritme 
terapèutic espanyol de la redGDPS de 2020. D'un total de 373.185 pacients amb DM2, es va observar que gairebé 
el 80% presentava una de les cinc condicions clíniques que cal considerar en la individualització del tractament: 

obesitat (45%), edat superior a 75 anys (37%), malaltia renal crònica (33%), malaltia cardiovascular (23,2%) i 
insuficiència cardíaca (6,9%).  

La insulina es va prescriure amb més freqüència en els pacients amb insuficiència cardíaca (37,7%), malaltia 
cardiovascular (31,5%) o malaltia renal crònica (30,9%). Els inhibidors del cotransportador 2 de glucosa i sodi 
(SGLT-2) i els agonistes del receptor del pèptid 1 similar al glucagó (aGLP-1) es van prescriure poc (2,6% i 1,4%, 
respectivament) en el moment de l'estudi (anys 2015 i 2016). En alguns pacients amb insuficiència renal greu, tot 
i que hi havia un clar augment de l'ús d'insulines, es varen usar fàrmacs contraindicats, com la metformina (16%) 
i les sulfonilurees (6,1%). 

En el segon estudi, l'objectiu principal va ser descriure la prevalença de sobretractament en pacients ancians, atès 
que un control glucèmic molt estricte està associat a un major risc d'hipoglucèmia. Els individus es van classificar 
segons control glucèmic intensiu (HbA1c <7%) o conservador (HbA1c 7,1-8,5%), i segons l'ús de tractament amb 

fàrmacs amb alt risc d'hipoglucèmia (insulina, sulfonilurees) o de baix risc (metformina, pioglitazona, repaglinida, 
iDPP-4 i acarbosa).  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_59/2022_bcp.14473_2021_Weber_carta metamizol hepatotoxicitat.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_59/2022_bcp.14254_2020_Sebode_hepatotoxicitat metamizole.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_59/2022_Drug Safety_2021_Weber2021_metamizol lesio heptica.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_59/2022_bcp.14294_2020_Bjornsson_hepatotoxicitat metamizol.pdf


 

 

En els 108.620 adults inclosos (49,7% dones), l'edat mitjana (± DE) va ser de 80,6 anys (± 4,5) i la durada 
mitjana (± DE) de la diabetis va ser de 13,7 anys (± 6,3). En el 61% dels individus es va buscar un control 
glucèmic intensiu i el 21,6% van ser tractats amb fàrmacs d'alt risc. El risc combinat de visites al servei 
d'urgències, hospitalitzacions o mort durant els primers 30 dies de control glucèmic intensiu amb fàrmacs d’alt risc 

va ser superior en gairebé un 50% (RR 1,49; IC95%: 1,08-2,05) respecte del control conservador amb fàrmacs 
de baix risc. 

Repercussions a la pràctica clínica 

Tots dos estudis posen en valor la importància de la individualització, la revisió i l’optimització del 

tractament de la diabetis, sobretot en pacients amb obesitat, edat avançada, patologies cròniques 

com la insuficiència renal, la malaltia cardiovascular i la insuficiència cardíaca. 

Un nombre important de pacients amb diabetis i insuficiència renal greu són tractats amb 

medicaments contraindicats en insuficiència renal. En una bona proporció de pacients grans 

s'empren fàrmacs amb alt risc d'hipoglucèmia. 

És important reavaluar el tractament de la diabetis amb l'objectiu d'individualitzar-lo. Les eines de 

suport en la presa de decisions, com són les alertes de SISAP, ens poden ajudar a valorar 

tractaments amb antidiabètics en pacients sense control de funció renal durant el darrer any, amb 

fàrmacs contraindicats segons funció renal i en ancians amb objectius glucèmics excessivament 

fixos amb alt risc d´hipoglucèmies.  

Per a més informació, vegeu els articles 

 Mata-Cases M, Franch-Nadal J, Real J, Vlacho B, Gómez-García A, Mauricio D. Evaluation of clinical and antidiabetic treatment 

characteristics of different sub-groups of patients with type 2 diabetes: Data from a Mediterranean population database. Prim Care 
Diabetes. 2021 Jun;15(3):588-595. doi: 10.1016/j.pcd.2021.02.003. Epub 2021 Feb 16. PMID: 33602606. 

 Lega IC, Campitelli MA, Austin PC, Na Y, Zahedi A, Leung F, Yu C, Bronskill SE, Rochon PA, Lipscombe LL. Potential diabetes overtreatment 

and risk of adverse events among older adults in Ontario: a population-based study. Diabetologia. 2021 May;64(5):1093-1102. doi: 

10.1007/s00125-020-05370-7. Epub 2021 Jan 25. PMID: 33491105. 

 

Augment de la mortalitat en ancians que consumeixen benzodiazepines  
 Mathieu C, Joly P, Jacqmin-Gadda H, Wanneveich M, Bégaud B, Pariente A. Patterns of Benzodiazepine Use and Excess Risk of All

-Cause Mortality in the Elderly: A Nationwide Cohort Study. Drug Saf. 2021 Jan;44(1):53-62. doi: 10.1007/s40264-020-00992-7  

 
En aquest estudi fet amb 54.958 persones majors de 65 anys incloses en una base de dades poblacional de 
França, es troba un increment del risc de mort amb l’ús de benzodiazepines-BZ tant a curt termini (hazard ratio-
HR 2,26 i IC 95% 1,96–2,61), com a llarg termini (més de 6 mesos) amb interrupció del tractament (HR 3,86 i 
IC95% 3,04–4,90) i sense interrupció del tractament (HR 3,05 i IC95% 2,17–4,29). En els majors de 80 anys, els 

HR són d’1,62, 2,00 i 1,13, respectivament. Es reforça la importància de la despresripció de BZ. 

DESTAQUEM... 

 

Augment de risc de fractures de maluc i d’avantbraç amb els consumidors habituals 
de benzodiazepines  
 Carrier H, Cortaredona S, Philipps V, Jacqmin-Gadda H, Tournier M, Verdoux H, Verger P. Long-term risk of hip or forearm 

fractures in older occasional users of benzodiazepines. Br J Clin Pharmacol. 2020 Nov;86(11):2155-2164. doi: 10.1111/bcp.14307  
 
Estudi amb la base de dades poblacional de França amb  106.437 persones de més de 50 anys supervisades uns 8 
anys. Es calcula el risc de fractures amb el hazard ratio ajustat (HRa) i s’identifiquen 5 patrons de consum de 

benzodiazepines (BZ): no usuaris (76,7% de la cohort), consumidors ocasionals (15,2%), persones que estan 
reduint el consum (2,6%), usuaris a llarg termini amb tendència a augmentar el consum (3,0%) i usuaris 
primerencs (2,4%). En comparació amb els no usuaris, el risc de fractura no augmenta en usuaris ocasionals o 
decreixents però sí en els que inicien pautes (HRa 1,86, IC95%: 1,62-2,14) i en els consumidors crònics (HRa 
1,39, IC 95%: 1,15-1,60). No es troben diferències segons edat. 

+ 
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http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_59/2022_Evaluation clinical and antidiabetic treatment.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_59/2022_Longterm risk.pdf
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Consum d’inhibidors selectius de la recaptació de serotonina i risc de fractures  
 Kumar M, Bajpai R, Shaik AR, Srivastava S, Vohora D. Alliance between selective serotonin reuptake inhibitors and fracture 

risk: an updated systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Pharmacol. 2020 Oct;76(10):1373-1392. doi: 10.1007/s00228-

020-02893-1  

 
Revisió sistemàtica i metaanàlisi que identifica 69 estudis, entre els quals se n’inclouen 37 d’observacionals (14 de 
casos i controls, 23 de cohorts). Els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina s’associen de forma 

significativa amb un augment de risc de fractures (risc relatiu-RR d’1,62 i IC95%1,52–1,73), que es manté quan 
s’analitzen per separat els estudis de cohorts i els de casos i controls. Els resultats no es modifiquen quan es 
consideren altres factors, com la dosi, durada del tractament, localització de la fractura, indicació del tractament, 
activitat  física, edat o sexe. El risc disminueix quan s’ajusta per densitat mineral òssia (RR ajustat d’1,47 i IC95% 
1,19-1,82) o osteoporosi (RR ajustat de 1,54 i IC95% 1,39-1,70).  


