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Raonar i convncer, que difcil, llarg i laboris!
Suggestionar? Que fcil, rpid i barat!
Santiago Ramn y Cajal.

EDITORIAL
UTILITZACIÓ DE MEDICAMENTS EN CONDICIONS
DIFERENTS DE LES AUTORITZADES
L'aprovaci del Reial decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es
regula la utilitzaci de medicaments en condicions diferents de les
autoritzades -s a dir, diferents de les recollides en la fitxa tcnica-,
respon a l'intent d'ordenar una realitat que s'estava produint sense
cap cobertura legal, ja que hi ha estudis que descriuen que els
medicaments s'empren en condicions diferents de les de la fitxa
tcnica fins i tot en el 21% dels casos.
De vegades, aquesta situaci est justificada plenament des del punt
de vista cientfic i clnic, ja que en la fitxa tcnica es reflecteixen les
condicions aprovades en el moment del registre i -llevat de les noves
dades referides a la seguretat- les agncies reguladores tenen una
capacitat molt limitada per actualitzar les indicacions o altres aspectes
de l's dels medicaments una vegada que aquests s'han comercialitzat.
A ms, no hi sol haver inters comercial a fer estudis i els trmits
necessaris per obtenir l'autoritzaci de les agncies en aquestes noves
condicions, tot i disposar d'evidncies adequades.
s freqent que aquests usos en condicions diferents de les autoritzades
estiguin recollits en guies clniques o en protocols assistencials. En
aquesta lnia, com a novetat ressenyable hem de destacar el
protagonisme que aquesta normativa dna als protocols teraputics
en la regulaci i en la normalitzaci d'aquesta modalitat d's dels
medicaments, en el context del centre assistencial en el qual es
produeix. En qualsevol cas, la responsabilitat final s del metge
prescriptor, que ha de justificar-ho en la histria clnica i informar-ne
adequadament el pacient.
No hem d'interpretar el Reial decret 1015/2009 com un Òtot s'hi valÓ
i obviar que all fonamental des del punt de vista assistencial s el
benefici per als pacients. L'excepcionalitat implica emprar els
medicaments noms quan el balan entre l'eficcia i la seguretat s
favorable i quan -inexcusablement- les dades d'eficcia i seguretat
estan avalades per l'evidncia cientfica.
El Comitè Editorial
Agram a Pere Ventayol Bosch la redacci de l'editorial.
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INTERROGANTS I LLOC EN LA TERAPéUTICA DELS NOUS
ANTIDIABéTICS NO INSULêNICS
La diabetis mellitus de tipus 2 (DM2) s una malaltia endocrina crnica definida per una hiperglucmia mantinguda
secundria a un dficit a la secreci pancretica d'insulina, una resistncia perifrica a l'acci d'aquesta o una
combinaci d'ambds factors. El seu gran impacte sanitari ve determinat per l'alta prevalena -que augmenta- i l'alta
morbimortalitat, deguda principalment a complicacions cardiovasculars. Espanya presenta una prevalena estimada
del 6-12% en la poblaci de 30 a 65 anys, que ascendeix fins al 16,7% en les persones de 65 a 74 anys i assoleix
el 19,3% en majors de 75 anys1.
En la darrera dcada s'han comercialitzat tres nous grups d'antidiabtics no insulnics destinats al tractament de la
DM2: glitazones, gliptines i homlegs del pptid semblant al glucag de tipus 1 (GLP-1). Les preguntes que es
plantegen sn les segents: Quins beneficis aporten aquests frmacs comparats amb la terpia clssica? Sn
medicaments segurs? Quin esgla teraputic ocupen? Aquest article intentar donar resposta a aquestes qestions.

1. TIAZOLIDINEDIONES O GLITAZONES
Sn frmacs moduladors del receptor gamma activat pel proliferador dels peroxisomes (PPARy). Hi ha dues molcules
en el mercat: la rosiglitazona i la pioglitazona; ambdues redueixen la producci de glucosa heptica i milloren la
sensibilitat muscular, lipdica i heptica a la insulina 2.

Indicacions i esglaó terapèutic 2
En monoterpia estan indicades com a segona elecci, especialment en pacients amb excs de pes o obesos, quan
la metformina est contraindicada o no es tolera.
En terpia dual, les glitazones es poden associar a la metformina en pacients que no aconsegueixen el control amb
dosis mximes d'aquesta. Tamb es poden associar a les sulfonilurees en pacients no controlats amb dosis mximes
de sulfonilurees quan no es pugui utilitzar l'associaci de la metformina amb les sulfonilurees (MET+SU).
En terpia oral triple es poden combinar amb MET+SU en pacients mal controlats malgrat la doble terpia oral.
La pioglitazona tamb est indicada en associaci amb insulina en pacients no controlats i que no poden utilitzar
la metformina.

Comparativa amb altres antidiabètics
Els beneficis a llarg termini sobre variables clniques rellevants no han estat avaluats en el cas de les glitazones. La
majoria dels assaigs clnics publicats s'han fet en comparaci amb placebo, per la qual cosa amb prou feines es
disposa de dades d'eficcia hipoglucemiant comparada amb altres antidiabtics orals (ADO) i tampoc no s'ha
demostrat que redueixin la morbimortalitat 2, 3.
En monoterpia no han demostrat una eficcia hipoglucemiant superior a la resta d'ADO 4, a la qual cosa s'afegeix
que l'efecte que tenen sobre el control glucmic s ms tard i menys potent que el de la metformina o el de les
sulfonilurees. Tampoc l'associaci dual de glitazones amb la metformina o les sulfonilurees no aporta avantatges
respecte al control assolit amb MET+SU; al contrari, augmenten el risc d'insuficincia cardaca 5.

Efectes secundaris i perfil de seguretat
El seu perfil de seguretat encara no est establert clarament i presenta un ajustat balan entre el benefici i el risc
que obliga a replantejar el paper que tenen en el tractament de la DM2.
Ambdues molcules produeixen retenci hidrosalina, la qual cosa pot produir augment de pes i edemes perifrics.
Aquesta situaci s'agreuja si el pacient s tractat amb AINE, per la qual cosa no es recomana l's conjunt d'ambds
grups farmacolgics. Tamb incrementen dues vegades el risc de desenvolupar insuficincia cardaca congestiva,
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situaci que es produeix en el 3-5% dels pacients tractats 6. Per aquest motiu estan formalment contraindicades en
els casos d'insuficincia cardaca. Tamb cal evitar associar-les amb la insulina, ja que aquest risc augmenta fins al
13-16%.
Els estudis ADOPT i PROactive varen fer pals que les glitazones estan associades a un augment del risc de fractures
ssies distals en les dones, tot i que es desconeix el mecanisme que les origina 3, 7, 8.
L'efecte secundari ms greu observat s l'increment del risc de sofrir un infart agut de miocardi amb la rosiglitazona.
Les primeres alarmes varen sorgir l'any 2007 amb la publicaci de diversos estudis que ho suggerien 9, 10, 11 i que
varen obligar el 2008 a modificar-ne la fitxa tcnica 12. D'aleshores en, l's de rosiglitazona est contraindicat en
pacients amb sndrome coronria aguda i no es recomana en pacients amb antecedents de cardiopatia isqumica
i/o arteriopatia perifrica. Els resultats de les metanlisis publicades l'any 2010 mostren un increment del risc de
tots els esdeveniments cardiovasculars en pacients tractats amb rosiglitazona (vegeu la taula 1) 13. A la vista d'aquest
perfil de seguretat cardiovascular tan desfavorable, l'Agncia Europea del Medicament est reavaluant actualment
la relaci entre el benefici i el risc de la rosiglitazona 14, cosa que podria menar a una modificaci important de les
seves condicions d's o fins i tot a retirar-la del mercat.
Taula 1: Odd ratios ratios i intervals de confiança del 95% per als esdeveniments cardiovasculars amb rosiglitazona d'acord amb les metanàlisis dels anys 2007 i 2010.13

Resultats
Esdeveniments cardiovasculars majors

Metanlisi de 2007
(42 assaigs, 14.237 pacients)
1,2 (0,8-1,9)

Metanlisi de 2010
(52 assaigs, 16.995 pacients)
1,4 (0,9-2,2)

Mortalitat per causes cardiovasculars

1,7 (0,7-5,0)

1,5 (0,6-3,8)

Infart de miocardi

1,5 (0,9-2,7)

1,8 (1,0-3,3)

Accident cerebrovascular

0,6 (0,2-1,2)

0,9 (0,4-1,8)

Mortalitat per qualsevol causa

1,7 (0,8-4,0)

1,4 (0,7-2,7)

Isqumia miocrdica greu

1,4 (1,0-2,1)

1,5 (1,1-2,0)

Isqumia miocrdica total

1,4 (1,1-1,8)

1,3 (1,1-1,7)

-

1,9 (1,3-2,9)

Insuficincia cardaca congestiva

Per acabar, hem de recordar que ambds medicaments poden augmentar les transaminases, per la qual cosa
requereixen un control peridic d'enzims heptics i estan contraindicats en l'hepatopatia activa i en la insuficincia
heptica. S que es poden utilitzar, amb precauci, en ancians i en casos d'insuficincia renal, tot i que estan
contraindicats en la insuficincia renal greu.

2. EL SISTEMA DE LES INCRETINES
Hi ha una gran confusi amb el terme incretina. Les incretines no sn frmacs, sin dues hormones humanes
endgenes: el pptid semblant al glucag de tipus 1 (GLP-1) i el polipptid insulinotrpic dependent de la glucosa
(GIP). Ambdues se segreguen a l'intest desprs de la ingesta d'aliments i actuen de manera glucosadependent:
estimulen la secreci pancretica d'insulina -sn responsables del 50-70% de la secreci posprandial d'aquesta-,
suprimeixen la secreci heptica del glucag, alenteixen el buidatge gstric i provoquen sensaci de sacietat. Ambdues
hormones es degraden rpidament per l'enzim dipeptil peptidasa 4 (DPP-4) 15.
La recerca farmacolgica basada en el sistema de les incretines ha donat com a resultat la comercialitzaci de dos
grups de frmacs: els inhibidors del DPP-4 i els homlegs del GLP-1.
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2.1. INHIBIDORS DE L'ENZIM DPP-4 O GLIPTINES
Actualment es comercialitzen dues molcules: la sitagliptina i la vildagliptina. En inhibir l'enzim DPP-4, retarden la
degradaci de les incretines endgenes i incrementen la concentraci d'aquestes en l'organisme. Ats que l'efecte
de les incretines s glucosadependent, no solen produir hipoglucmies. Aquesta caracterstica i el fet de no produir
guany de pes en monoterpia es consideren els seus majors avantatges 16.
Indicacions i esgla teraputic 2
Ambdues gliptines es poden utilitzar en associaci amb la metformina, amb les sulfonilurees (com a segona elecci,
si la metformina est contraindicada o no es tolera) i amb les glitazones. Per noms la sitaglipina est indicada
en monoterpia, quan la metformina est contraindicada o no es tolera, i en terpia triple combinada amb MET+SU
o metformina + glitazona, quan la terpia oral doble s insuficient per aconseguir un bon control glucmic.
Comparativa amb altres antidiabtics 17
No hi ha evidncia de l'eficcia de les gliptines en la reducci de les complicacions de la diabetis o en la reducci de
la mortalitat. Els assaigs clnics realitzats sn, en general, de durada curta (12-52 setmanes) i noms mesuren el grau
de control glucmic. No s'han fet assaigs clnics comparatius entre la sitagliptina i la vildagliptina.
Efectes secundaris i perfil de seguretat 17, 18
Els efectes adversos ms freqents sn cefalees, irritaci de la gargamella, rinorrea, nusees, diarrea i restrenyiment.
Tanmateix, hi ha moltes incerteses respecte al seu perfil de seguretat a mitjan i a llarg termini, ja que les gliptines tenen
propietats immunosupressores in vitro i en els assaigs clnics en humans s'han associat amb un augment de les infeccions
urinries i de les vies respiratries altes en comparaci amb un placebo o amb altres ADO. En estudis en animals, la
sitagliptina s'ha associat a un augment de les neoplsies. Tamb s'han notificat alguns casos de depressi i de reaccions
d'hipersensibilitat greus, com ara anafilaxi i sndrome de Stevens Johnson, en pacients tractats amb sitagliptina.
La sitagliptina pot provocar l'elevaci de la creatinina srica. Cap de les dues molcules no es recomana en la
insuficincia renal moderada o greu.
La vildagliptina s'ha associat a trastorns de la conducci cardaca i a hepatitis, per la qual cosa est contraindicada
per a hepatpates i es recomana monitorar les transaminases durant el tractament.
2.2. HOMñLEGS DEL GLP-1 O MIMéTICS DE LA INCRETINA
De moment, a Espanya noms es comercialitza un frmac d'aquest grup: l'exenatida. Es pot destacar que, a diferncia
dels anteriors, no es tracta d'un frmac oral, sin que s'administra per mitj d'una injecci subcutnia, la qual
cosa suposa un desavantatge clar. Actua com el GLP-1 -s a dir, augmenta la secreci d'insulina en cas d'hiperglucmia,
disminueix la de glucag i millora la sensibilitat perifrica a la insulina-, per t una vida plasmtica ms prolongada.
Produeix sensaci de sacietat i redueix el pes (2-3 kg al cap de sis mesos des del comenament del tractament) 15,16.
Indicacions i esgla teraputic 2
No est indicada en monoterpia, noms en associaci amb sulfonilurees i/o metformina en pacients mal controlats
amb dosis mximes d'aquests ADO, principalment en obesos.
Comparativa amb altres antidiabtics 3, 18, 19
En terpia combinada amb metformina, sulfonilurees o pioglitazona, l'exenatida assoleix una disminuci de HBA1c al
voltant de l'1%. No s'ha demostrat si t eficcia en monoterpia.
El fet que s'administri per la via subcutnia ha motivat que es facin assaigs per comparar-la amb la insulina, per no ha
demostrat una eficcia superior en el control glucmic. A ms, encara que les hipoglucmies greus sn poc freqents amb
l'exenatida, presenta una incidncia similar d'hipoglucmies a la insulina quan s'administra en associaci amb les sulfonilurees.
Igual com per als frmacs anteriorment descrits, no hi ha evidncia que l'exenatida redueixi les complicacions de la
DM2 ni la mortalitat.
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Efectes secundaris i perfil de seguretat 19
A curt termini provoca sovint molsties gastrointestinals, com ara nusees (57% dels pacients), vmits (17%), diarrea
i cefalees, que poden ser motiu per retirar el tractament en el 4% dels casos. S'han descrit hipoglucmies generalment
lleus o moderades, principalment quan s'utilitza combinada amb les sulfonilurees.
No se'n coneix b la seguretat a llarg termini. Fins ara i de manera posterior a la comercialitzaci, s'han notificat diversos
casos de pancreatitis que obliguen a informar els pacients sobre la simptomatologia d'aquest quadre abans d'iniciar
el tractament, a fi de detectar-ho precoment. No es recomana iniciar el tractament amb exenatida en pacients amb
antecedents de pancreatitis o amb factors de risc com ara litiasi biliar, alcoholisme o hipertrigliceridmia.

3. CONCLUSIONS
Tot i que aquests tres grups teraputics es varen desenvolupar amb grans expectatives, de moment no han demostrat
superioritat comparats amb els antidiabtics no insulnics clssics en el control glucmic ni en les variables de
morbimortalitat (vegeu la taula 2). Fins ara, noms uns quants frmacs antidiabtics han demostrat reduir les
complicacions de la DM2 a llarg termini: la metformina redueix les complicacions i la mortalitat, i les sulfonilurees i
la insulina disminueixen les complicacions microvasculars.
D'altra banda, la seguretat dels nous antidiabtics a mitjan i a llarg termini no s ben coneguda i planteja nombroses
incerteses, a la qual cosa s'afegeix el seu alt cost.
Taula 2: Resum comparatiu dels diferents antidiabètics, ordenats segons el control sobre la glucèmia en monoteràpia 3, 20.

Frmac Hb A1c*
Insulina

Avantatges

1. Sense lmit de dosi.
2. Eficcia immediata.
1,5-3,5%
3. Millora el perfil lipdic.
4. Redueix les complicacions microvasculars.

Desavantatges
1. Via subcutnia, 1-4 injeccions al dia.
2. Augment de pes.
3. Hipoglucmies.

Metformina

1-2%

1. Neutra per al pes.
2. Recomanada per l'ADA i l'ESAD com a
primer esgla, juntament amb els canvis
en l'estil de vida, per a tots els grups de
diabtics (obesos o no), llevat de
contraindicaci.
3. Disminueix complicacions i mortalitat de
la DM2.

Sulfonilurees

1-2%

1. Rpidament eficaos.
2. Disminueixen les complicacions microvasculars.

1. Hipoglucmies.
2. Augment de pes.

Glinides

0,5-1,5%

1. Rpidament efica.
2. Control preferent de la glucmia postprandial.

1. Hipoglucmia.
2. Augment de pes.

Glitazones

Homlegs
del GLP-1

1. No produeixen hipoglucmia.
2. La pioglitazona millora el perfil lipdic:
0,5-1,4%
disminueix els triglicrids i augmenta el
colesterol HDL.

0,8-1%

1. Prdua de pes.
2. Control preferent de la glucmia
posprandial.

1. Molsties gastrointestinals.
2. Contraindicada en insuficincia renal.

1. Augment de pes.
2. Retenci de lquids i risc d'insuficincia
cardaca.
3. Risc de fractures ssies en dones.
4. La seguretat cardiovascular (risc de IAM)
de la rosiglitazona est sent revisada per
l'AEMPS.
1. Via subcutnia, 1-2 injeccions al dia.
2. Efectes gastrointestinals freqents.
3. Seguretat a llarg termini no establerta.
4. Hipoglucmies en combinaci amb
sulfonilurees.

Inhibidors
del l DPP-4

0,5-0,8% 1. Neutres per al pes.

1. Seguretat a llarg termini no establerta.

Inhibidors
de la ␣glucosidasa

0,5-0,8% 1. Neutres per al pes.

1. Efectes gastrointestinals freqents.

*Descens de Hb A1c en monoteràpia.
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Per aquests motius, tant l'Associaci Americana de Diabetis (ADA) com l'Associaci Europea per a l'Estudi de la Diabetis
(EASD) 20 consideren els antidiabtics clssics com a tractaments amb bona evidncia demostrada -superior a la que
hi ha respecte als nous frmacs- i proposen la intervenci teraputica que es mostra en la taula 3. Els tractaments amb
menor evidncia s'han de reservar per a casos clnics molt concrets en els quals no es puguin utilitzar els frmacs clssics.
Taula 3: Esglaons terapèutics d'ADA/EASD per al control de la DM2 amb tractaments per als quals hi ha una bona evidència demostrada 20.

Primer esgla
Segon esgla (2 opcions)
Tercer esgla

Mesures higienicodiettiques + metformina en tots els pacients
Mesures higienicodiettiques + metformina + sulfonilurees
Mesures higienicodiettiques + metformina + insulina basal
Mesures higienicodiettiques + metformina + insulinitzaci intensiva

M.» de Lluch Bennsar Matesanz, metgessa de famlia
Gabinet Tcnic de la Gerncia d'Atenci Primria de Mallorca
L'autora declara que no té cap conflicte d'interessos relacionat amb la informació que l'article conté.
Aquest article es va enviar a imprimir abans que es publicàs la nota de seguretat de l’AEMPS del 23 de setembre de 2010.
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RECOMANACIONS PER AL TRACTAMENT AMB QUINOLONES
Les quinolones no procedeixen d'organismes vius -a diferncia de la majoria dels antimacrobians-, sin que han estat
sintetitzades qumicament. L'cid nalidxic va ser identificat l'any 1962 i deriva de la cloroquina. En els anys 80 les
fluorquinolones es varen obtenir en manipular el nucli de la molcula i colálocar-hi un tom de fluor en la posici
C-6, cosa que va millorar l'espectre contra gramnegatius i va ampliar la seva activitat contra grampositius. Una tercera
i una quarta generacions de quinolones han obtingut major potncia contra grampositius i anaerobis, per algunes
han estat retirades a causa de toxicitats greus.
Aquest ampli espectre d'activitat, la bona biodisponibilitat oral i, en general, la bona tolerncia han portat a un s
massiu de les quinolones a la clnica, la qual cosa ha de ser revalorada actualment.

1. PUNTS FORTS DE LES QUINOLONES: FARMACOCINÈTICA I FARMACODINÀMICA
Les quinolones sn absorbides adequadament una vegada ingerides, tenen una biodisponibilitat excelálent per la
via oral i es distribueixen de manera mplia als diversos teixits corporals. La concentraci al teixit prosttic, als
excrements, a la bilis, als pulmons i a l'interior dels macrfags i neutrfils s ms gran que la plasmtica, cosa que
permet el tractament de moltes sndromes infeccioses 1, 2.
Els nivells plasmtics pic s'assoleixen al cap d'1-3 hores d'haver estat administrades (vegeu la taula). Els aliments
no disminueixen l'absorci, per poden augmentar-ne el temps fins que s'assoleixen les concentracions mximes, i
els anticids i els ions divalents o trivalents poden disminuir-ne l'absorci de manera important.
Taula: Propietats farmacocinètiques de les quinolones.

Parmetres farmacocintics

Norfloxacina

Ciprofloxacina

Levofloxacina

Moxifloxacina

Dosi (mg) per la via oral

400

500

500

400

Concentraci mxima (Cmx) per la via oral

1,5

2,4

5,7

4,3

30

24-52

39-52

4

6-8

9,5

Uni de protenes sriques (%)
Mitjana de vida en hores

3,3

Biodisponibilitat oral

50

Volum de distribuci
Excreci renal (% dosi)

27

70

99

86-100

231

102

122

40

77

20

Les quinolones sn antibitics amb activitat dependent de la concentraci i els parmetres que millor prediuen
l'eficcia antimacrobiana sn la ra Cmx/CMI (la relaci entre la concentraci plasmtica mxima i la concentraci
mnima efica) i la ra ABC/CMI (rea sota la corba de les concentracions plasmtiques del frmac durant un perode
de 24 hores, en relaci amb la CMI del microorganisme) 3, 4.

2. PUNTS FEBLES: APARICIÓ DE RESISTÈNCIES PROGRESSIVES
Els efectes secundaris sn sempre un dels punts febles dels medicaments. Els ms freqents en el cas de les quinolones
sn els gastrointestinals (2-20%), la neurotoxicitat i el risc de prolongaci de l'interval QT, que pot arribar a ser greu,
i tamb els efectes en el cartlag, per la qual cosa no estan recomanades durant la infantesa ni en l'embars a causa
del risc de ruptura de tendons, especialment del tend d'Aquiláles.
Per, des del punt de vista de l's racional dels antibitics, cal recordar que l's de fluorquinolones s'ha associat
amb el desenvolupament de resistncies no solament en aquest grup sin en altres grups d'antibitics, tant
individualment com a la comunitat, i que s especialment preocupant la relaci entre l's de fluorquinolones i
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l'augment d'enterobacteris portadors de betalactamases d'espectre ests (BLEE) i l'augment de la incidncia
d'infeccions per Staphylococcus aureus resistent a la meticilálina (SARM) 5.
Aquesta facilitat de les fluorquinolones per induir resistncies fa que els bacteris gramnegatius presentin resistncies creixents
a la ciprofloxacina i a la levofloxacina, de manera que en el nostre medi noms es poden considerar actives contra el 60-64%
de les soques d'Escherichia coli i, en el cas d'altres enterobacteris com ara Proteus, Serratia o Morganella, contra menys del 65%
de les soques. Els baixos percentatges de sensibilitat a la ciprofloxacina desaconsellen la utilitzaci d'antibitics de la famlia de
les fluoroquinolones per al tractament empric de les infeccions per Escherichia coli i, en general, per a les infeccions urinries.

3. RECOMANACIONS PER A LA UTILITZACIÓ DE LES QUINOLONES
3.1. Infeccions urinàries
En les cistitis no complicades de la dona, els tractaments de tres dies amb ciprofloxacina, norfloxacina o ofloxacina
aconsegueixen la curaci en el 81-96% dels casos, amb resultats similars al trimetoprim + sulfametoxazole (SXT) i
la nitrofurantona 6. Tanmateix, per al tractament empric de les infeccions del tracte urinari (ITU) no
complicades no s'haurien d'emprar quinolones, ja que hi ha altres antibitics, com ara la fosfomicina, la
nitrofurantona o l'amoxicilálina-cid clavulnic, que presenten una millor sensibilitat contra Escherichia coli i amb
els quals hom t una mplia experincia en aquesta patologia.
La revisi de la literatura dels darrers quinze anys demostra que les pielonefritis no complicades poden respondre
b a un tractament de 7-10 dies amb ciprofloxacina, amb curaci bacteriolgica en el 95% dels casos de dones
sense signes de gravetat (febre alta, leucocitosis important o vmits); la levofloxacina es pot utilitzar amb pautes
de noms 5 dies en aquesta situaci 7.Tamb per a infeccions urinries complicades (dels homes, portadors de
catters), un tractament de 7-10 dies amb ciprofloxacina ha demostrat taxes de curaci bacteriolgiques superiors
als aminoglicsids o SXT 8. Aquestes dades donar suport a l's de quinolones com una opci per a la pielonefritis i
les ITU complicades a pasos com els Estats Units, on les taxes de resistncies a les quinolones sn inferiors al 5%.
Tanmateix, en el nostre medi s'haurien de reservar per a les pielonefritis causades per enterobacteris
amb sensibilitat demostrada a les quinolones o per als pacients amb alálrgia als betalactmics.
En la prostatitis aguda es poden utilitzar betalactmics, cefalosporines, SXT o quinolones, per en les prostatitis
crniques els nics antibitics que es difonen b en el teixit prosttic sn les quinolones (ciprofloxacina, levofloxacina)
i l'SXT. Noms els tractaments amb quinolones o amb SXT durant 6-12 setmanes aconsegueixen taxes acceptables
de curaci (70-80%) a llarg termini, tot i que l'evidncia prov de pocs estudis i no comparativos 9.

3.2. Uretritis i cervicitis gonocòccica
Les quinolones no es poden recomanar per al tractament d'aquesta sndrome, a causa de la prevalena creixent de
gonococs resistents (>10% allats). Les guies europees i americanes noms indiquen l's de ciprofloxacina en una
dosi nica per a pacients amb sensibilitat demostrada 10.

3.3. Gastroenteritis, infeccions per Salmonella i diarrea dels viatgers
Les gastroenteritis bacterianes generalment sn autolimitades i no requereixen tractament antibitic. En algunes infeccions
-com en la diarrea dels viatgers- causades generalment per Escherichia coli enterotoxigen o Shigella sp, l'administraci
de norfloxacina durant tres dies o b ciprofloxacina durant cinc dies o en una dosi nica han demostrat que acurcen la
durada de la diarrea i eradiquen els patgens dels excrements, amb eficcia similar a les pautes amb azitromicina 11, 12.
Les gastroenteritis per Salmonella no requereixen tractament antibitic, excepte en pacients immunodeprimits i en
ancians, en els quals les quinolones han demostrat eficcia fins i tot en formes complicades (abscessos esplnics,
meningitis, etc.). Tamb sn d'elecci per a les gastroenteritis i les bacterimies causadas per Salmonella en pacients
amb infecci pel VIH. Tanmateix, les quinolones no s'han d'utilitzar en diarrees causades per Campylobacter sp, ja
que presenten resistncies altes i una resposta pitjor que els macrlids.
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Les quinolones sn actives contra Helicobacter pylori in vitro, i diversos assaigs i estudis en rescat han demostrat la
utilitat de la levofloxacina o de la moxifloxacina administrada durant 7-10 dies en aquesta situaci 13.

3.4. Infeccions de les vies respiratòries
Les quinolones sn actives contra un ampli ventall de microorganismes productors d'infeccions respiratries: Haemophyllus
influenzae, enterobacteris, agents de pneumnies atpiques i Mycobacterium tuberculosis. Les noves quinolones levofloxacina
i moxifloxacina han millorat la seva activitat contra Streptococcus pneumoniae i Staphylococcus aureus.
En les darreres recomanacions (2007) de l'IDSA i de l'ATS (societats americanes de malalties infeccioses i de malalties
respiratries) sobre el tractament de les pneumnies, es cataloguen amb el mateix nivell d'evidncia la utilitzaci de
quinolones o de betalactmics ms macrlids. Una metanlisi recent de Vardakas et al. recull vint-i-tres assaigs clnics
de pneumnies adquirides a la comunitat en les quals es va comparar l's d'aquestes quinolones respiratries amb
tractaments antibitics combinats, i no s'hi varen observar diferncies en la taxa de mortalitat. Quan analitzaven la cura
o la millora dels smptomes per intenci de tractar s'hi varen observar uns millors resultats en els pacients que havien
rebut fluorquinolones (OR 1,17, IC 95% 1-1,36) en pacients amb pneumnies greus que requerien ingrs hospitalari
quan la fluorquinolona s'administrava per la via intravenosa, i no s'hi varen observar diferncies en les pneumnies lleusmoderades o moderades-greus o quan les fluorquinolones s'administraven per la via oral. Tampoc no s'hi varen observar
diferncies en les pneumnies causades per Streptococcus pneumoniae ni en les pneumnies bacterimiques 14, 15.
En els estudis observacionals, els pacients amb pneumnies causades per Legionella tractats amb fluorquinolones tenen
respostes similars o millors que els pacients tractats amb macrlids.
En el tractament de les traqueobronquitis en pacients amb bronquitis crniques, els assaigs clnics demostren una resposta
clnica i microbiolgica similar per a les noves quinolones i per a la cefuroxima o els macrlids 16, 17. En infeccions greus de
pacients amb augment de la dispnea que requereixen ingrs hospitalari, la moxifloxacina demostra una millor resposta
clnica, amb disminuci del temps d'ingrs i un major perode sense noves reaguditzacions 18. Un tema preocupant s
l'observaci de resistncies creixents de Mycobacterium tuberculosis a les quinolones en pacients generalment majors que
han rebut tractaments previs mltiples amb fluorquinolones 19.
En els casos d'exacerbacions bronquials, de pneumnies lleus o moderades i de pneumnies causades de manera
demostrada per pneumococ sembla lgic utilitzar antibitics amb un espectre ms redut, amb preu ms barat i amb
menys inductors de resistncies, i reservar les fluorquinolones respiratries per a les pneumnies o les exacerbacions
greus no pneumoccciques que requereixin ingrs.

3.5 Infeccions osteoarticulars
Tot i que es tracta d'una patologia menys prevalent, s una de les principals indicacions actuals per a l's de les quinolones
per la seva excelálent penetraci ssia (en el teixit ossi assoleixen el 30-80% de les concentracions sriques) i pels resultats
obtinguts en l'experimentaci animal, en estudis observacionals i en assaigs aleatoritzats amb pocs pacients. En aquesta
patologia es requereixen dosis en el rang superior de les aprovades.
En els casos d'osteomielitis crnica s'ha demostrat que l'administraci de ciprofloxacina o ofloxacina presenta una eficcia
similar als tractaments parenterals amb betalactmics ms aminoglucsids, amb taxes de curaci del 80% dels Staphylococcus
aureus sensibles a la meticilálina (SAMS) i del 75% en bacteris gramnegatius 20.
Les artritis protsiques requereixen un tractament amb desbridament o retirada de la prtesi i administraci d'antibitics
durant 2-6 mesos. Els tractaments de quinolones ms rifampicina aconsegueixen taxes de curaci superiors al 80%, sempre
que s'hagi pogut fer el tractament quirrgic adequat, i del 54% en pacients als quals no es va poder retirar la prtesi. En
un estudi recent d'artritis protsiques per bacteris gramnegatius es varen aconseguir remissions en el 75% dels pacients
amb desbridament i retenci de prtesi; en l'anlisi multivariant, l'administraci de quinolones es va associar a una millor
relaci entre pronstic i remissi 21.
Les quinolones tamb tenen actualment un paper important en el tractament de les tuberculosis resistents i en la prevenci
d'infeccions en pacients neutropnics, per sn indicacions molt especfiques que superen l'mbit d'aquesta revisi.
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4. RESUM DE LES RECOMANACIONS
Patologies

Situacions clniques en les quals es justifica l's de quinolones

Infeccions urinries

Pielonefritis o infeccions urinries complicades per Escherichia coli o enterobacteris
en alálrgia als betalactmics, si no es poden utilitzar aminoglucsids.
Prostatitis per Escherichia coli o enterobacteris sensibles.

Gastroenteritis

Diarrea dels viatgers.
Infeccions per Salmonella en pacients immunodeprimits, en ancians o amb formes
complicades.

Infeccions respiratries

Pneumnies de comunitat amb criteris d'ingrs en alálrgia als betalactmics, s
recent de betalactmics o criteris de sospita d'infecci per Pseudomonas.
Pneumnies nosocomials (associat a altres antibitics).
Exacerbacions d'MPOC greus o en pacients amb risc d'infecci per Pseudomonas.

Infeccions osteoarticulars

Osteomielitis o artritis sptica causades per enterobacteris, Pseudomonas o
Staphylococcus aureus amb sensibilitat demostrada (generalment associada a altres
antibitics).

Neutropnia febril

Pacient neutropnic de risc baix amb febre.

Melchor Riera Jaume, metge internista. Hospital Universitari Son Dureta
Olga Delgado Snchez, farmacutica. Hospital Universitari Son Dureta
Els autor declaren que no tenen cap conflicte d'interessos relacionat amb la informació que l'article conté.
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INFORME D'AVALUACIî: el rivaroxaban en la prevenci del
tromboembolisme
Xarelto¨ (comprimits de 10 mg)

En vista de la informaci disponible sobre el rivaroxaban, s'ha de valorar si l'avantatge que aporta
la via oral justifica desplaar una opci amb molta ms experincia d's i menor cost com
l'enoxaparina en un rgim teraputic de durada limitada com s la profilaxi del tromboembolisme
desprs de la cirurgia.
Les dades d'eficcia i seguretat, un cost major, l'absncia d'un antdot especfic en cas d'intoxicaci
o sobredosi i la qestionable adherncia al tractament en pacients ancians i/o polimedicats porten a
concloure que el rivaroxaban pot donar ms benefici a grups seleccionats de pacients, principalment
pacients en el moment de l'alta hospitalria que no puguin injectar-se enoxaparina.

Qualificació: aportaci en situacions concretes.
Indicacions aprovades
Prevenci del tromboembolisme vens en pacients adults sotmesos a cirurgia electiva de reemplaament de maluc o de genoll.

Mecanisme d'acció
El rivaroxaban s un inhibidor directe, altament selectiu, del factor Xa de la coagulaci, que impedeix tant la formaci
de trombina com la formaci de trombes. No inhibeix directament la trombina (factor II activat) i no se n'han demostrat
efectes sobre les plaquetes.

Posologia
El tractament s'ha d'iniciar entre 6 i 10 hores desprs de la intervenci quirrgica -sempre que s'hagi restablert
l'hemostsia- amb 10 mg diaris de rivaroxaban. La durada recomanada del tractament s de cinc setmanes per als
casos de cirurgia electiva de reemplaament de maluc i de dues setmanes per als de cirurgia electiva de reemplaament
de genoll.
No cal ajustar la dosi dels pacients majors de 65 anys ni quan el ClCr estigui entre 50-80 ml/min, per s'ha d'emprar
amb precauci en pacients amb ClCr de 30-49 ml/min. No es recomana emprar-lo en casos amb ClCr <15 ml/min.
Est contraindicat en els pacients amb hepatopatia associada a coagulopatia i a un risc important d'hemorrgia.
Es pot utilitzar amb precauci en els pacients cirrtics amb insuficincia heptica moderada (Child-Pugh B) si no
est associada a coagulopatia.

Farmacocinètica
L'absorci s rpida i la biodisponibilitat absoluta s del 80-100%. Un ter del frmac absorbit pateix excreci renal
directa i la resta es metabolitza en el fetge i dna lloc a metablits inactius.

EFICÀCIA CLÍNICA
Les dades publicades dels quatre assaigs clnics de la srie RECORD mostren la superioritat del rivaroxaban sobre
l'enoxaparina en la prevenci d'esdeveniments tromboemblics en una variable principal d'eficcia composta trombosis venoses profundes ms emblies pulmonars no mortals ms morts per qualsevol causa-; tanmateix, no
demostren que sigui ms efica que l'enoxaparina quant a la reducci de la mortalitat, a la incidncia d'embolismes
pulmonars o tromboembolismes venosos simptomtics (en aquests darrers noms apareixen diferncies significatives
entre el rivaroxaban i l'enoxaparina durant el tractament en els assaigs RECORD-2 i RECORD-3). Aquests assaigs
clnics presenten algunes limitacions: per una part, l's de variables compostes incrementa la probabilitat de correlacions
estadstiques en lloc de concretar resultats clnics; per una altra, l'assaig RECORD-2 va ser considerat vlid i fiable
segons l'informe de l'EMA, tot i la disparitat en les pautes de profilaxi del tromboembolisme vens utilitzades i la
dificultat per valorar els resultats (en aquest assaig, el frmac comparador s'empra noms durant 10-14 dies, tot i
que la recomanaci de l'EMA s prolongar la tromboprofilaxi fins a cinc setmanes desprs de la cirurgia de
reemplaament o de fractura de maluc).
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SEGURETAT (efectes adversos, contraindicacions, precaucions i interaccions)
Les reaccions adverses freqents (1-10%) amb el rivaroxaban sn les segents: augment d'enzims heptics, anmia,
nusees i hemorrgia desprs de la intervenci. Altres efectes adversos ms greus, tot i que poc freqents, sn
hemorrgia (incidncia similar a la de l'enoxaparina en els assaigs), secreci de la ferida, trombocitmia, sncope,
insuficincia renal, alteracions de la funci heptica i sagnia en algun rgan crtic.
Est contraindicat per als pacients amb hemorrgia activa clnicament significativa, hepatopatia associada a
coagulopatia i en cas de risc clnicament rellevant d'hemorrgia; i tamb durant l'embars i la lactncia.
S'ha d'emprar amb precauci en els casos segents: anestsia espinal/epidural o punci lumbar, pacients amb un
risc inherent augmentat d'hemorrgia o en tractament concomitant amb medicaments que afecten l'hemostsia o
que sn inhibidors o inductors potents del CYP3A4 i de la glicoprotena P (P-gp).

COST COMPARATIU (import per pacient)
Import PVP+ IVA d'un tractament a partir de l'alta hospitalria:
Dabigratan 220 mg/24h
Fondaparinux 2,5mg/24h
Enoxaparina 40 mg/24h
Rivaroxaban 15 mg/24h
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Font: GAIA-IB. Sistema d'Informaci de la Prestaci Farmacutica. Catleg Corporatiu del Servei de Salut, juliol de 2009.

Lloc en la terapèutica
El rivaroxaban pot ser una bona alternativa en la profilaxi del tromboembolisme vens grcies a la posologia senzilla
en un ampli rang de pacients i situacions, a l'inici del tractament posterior a la cirurgia i grcies tamb al fet que la via
d'administraci s l'oral, en contraposici amb la parenteral de les HBPM.
Ha mostrat en els assaigs una eficcia superior a l'enoxaparina, per la informaci sobre el perfil de seguretat s limitada,
per la qual cosa es desconeix el risc real de sagnia en poblacions especials en la prctica clnica habitual.
Tamb presenta altres limitacions, com ara el cost alt, la falta d'antdot especfic en cas d'intoxicaci o sobredosi i la
qestionable adherncia al tractament dels pacients ancians i/o polimedicats.
A l'espera de ms dades de seguretat i eficcia en un termini ms llarg, la conclusi s que el rivaroxaban pot reportar ms benefici
que les alternatives teraputiques en grups concrets i seleccionats de pacients, principalment a partir de l'alta hospitalria.
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