
En els darrers anys s’han comercialitzat diver-
sos fàrmacs per al tractament de la diabetis de 
tipus 2 amb diferents mecanismes d’acció. Els 
fàrmacs que basen la seva acció en el pèptid 
anàleg del glucagó (GLP-1), una incretina, són 
els anàlegs del GLP-1 (exenatida, liraglutida, li-
xisenatida) i els inhibidors de la dipeptidilpep-
tidasa-4 (DPP-4) (sitagliptina, vildagliptina, sa-
xagliptina, linagliptina, alogliptina). Els inhibidors 
del cotransportador de sodi i glucosa 2 (SGLT-2) 
o gliflozines (canagliflozina, dapagliflozina 
i empagliflozina) tenen efecte gluco-
súric.

Els hipoglucemiants que actuen 
sobre el sistema hormonal de les 
incretines poden donar lloc a pan-
creatitis i càncer de pàncrees,1 i les 
gliptines a insuficiència cardíaca.2 L’ús crei-
xent d’aquests nous hipoglucemiants ha motivat 
la detecció d’efectes adversos que no s’havien 
descrit abans de la seva comercialització.

 

El maig de 2015 l’EMA va fer públiques 36 notifi-
cacions d’obstrucció intestinal en pacients trac-
tats amb sitagliptina. Fins a juny de 2015, també 
s’havien notificat 19 casos d’obstrucció intesti-

nal associada a vildagliptina. El febrer de 2013 
l’EMA va informar de 35 notificacions d’obstruc-
ció intestinal amb exenatida i 24 amb liraglutida.3

El GLP-1 és una incretina que, entre d’altres 
efectes, alenteix el buidament gàstric i el trànsit 
intestinal. Les gliptines inhibeixen el catabolis-
me de les incretines, i l’exenatida i la liraglutida 
són agonistes dels receptors del GLP-1. Amb-
dós grups de fàrmacs augmenten l’activitat de 

les incretines i comparteixen alguns efec-
tes adversos derivats d’aquesta ac-

ció.

L’alentiment de la motilitat di-
gestiva causat per aquests hipo-

glucemiants pot tenir conseqüèn-
cies greus.

Recentment l’FDA ha alertat del risc de dolor ar-
ticular greu i incapacitant associat a l’ús d’inhibi-
dors de la DPP-4 per al tractament de la diabetis 
de tipus 2.4

S’han descrit sèries de casos d’artràlgia, artritis 
i poliartropatia, en ocasions greus, en pacients 
tractats amb gliptines.5-7 Poden afectar qual-
sevol articulació. El dolor comença típicament 
durant el primer mes de tractament (bé que el 
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període de latència podria ser des d’un dia a 
anys). Generalment, l’artràlgia desapareix en 
el mes següent a la detenció del medicament. 
En un estudi de tres anys de seguiment es van 
registrar 13 casos de poliartropatia entre 385 
pacients tractats amb inhibidors de la DPP-4 
(3,3%) comparat amb no cap en 356 pacients 
diabètics no tractats amb aquests fàrmacs.8 Els 
símptomes es van considerar resolts després 
d’una mitjana de 3 mesos des de la suspensió 
del tractament.

Se’n desconeix el mecanisme. S’ha suggerit 
que la DPP-4 s’expressa de manera constitutiva 
en diversos tipus de cèl·lules, com fibroblasts, 
limfòcits T i macròfags, de manera que la seva 
inhibició podria alterar l’homeòstasi inflamatòria 
i afectar articulacions i ossos.9,10

Quan un pacient tractat amb una gliptina presen-
ti dolor, cal pensar en el fàrmac com a possible 
causa i considerar la suspensió del tractament. 
Recordem que altres fàrmacs d’ús comú, com 
bisfosfonats i estatines, són causa no infre-
qüent de dolor articular o muscular.11,12

Les gliflozines són promogudes comercialment 
amb l’argument d’un mecanisme d’acció nou: 
redueixen la reabsorció de glucosa al ronyó i així 
n’augmenten l’eliminació urinària, i disminueix la 
glucèmia. Precisament aquest mecanis-
me d’acció és responsable dels seus 
efectes adversos més freqüents i 
planteja moltes incerteses sobre 
la seva eficàcia i toxicitat a llarg 
termini.

Els seus principals efectes adversos 
descrits són infeccions genitourinàries, hi-
potensió i altres efectes relacionats amb la de-
pleció de volum, així com augment de la creati-
nina sèrica. Es recomana vigilar l’aparició de 
tumors de bufeta, pròstata i mama, el possible 
augment de fractures òssies, i la seva toxicitat 
cardiovascular i hepàtica.13

A mitjans d’any, diverses agències reguladores 
van alertar del risc de cetoacidosi en pacients 
amb diabetis de tipus 2 tractats amb gliflozi-
nes.14-16 En la meitat dels casos els símptomes 
van començar durant els primers dos mesos des 
de l’inici del tractament (dues setmanes de pro-
mig), sense que s’acompanyessin de glucèmies 
molt elevades. Alguns fins i tot van ocórrer poc 
després de suspendre el tractament. Tots els pa-
cients van requerir ingrés a l’hospital i en la mei-
tat dels casos no es va identificar cap altre factor 

de risc de cetoacidosi.17 Un terç dels casos va 
ocórrer en pacients amb diabetis de tipus 1, una 
indicació no autoritzada d’aquests fàrmacs.

En un assaig amb tofogliflozina, els principals 
efectes adversos descrits, relacionats amb la 
dosi, van ser hipercetonèmia, cetonúria i pol-
laciúria.18 En alguns casos es va detectar un 
augment dels cossos cetònics en sang, que no 
va produir símptomes clínics. 

S’han publicat alguns casos de cetoacidosi en 
pacients tractats amb gliflozines, de vegades 
amb xifra de glucèmia normal, en pacients amb 
diabetis de tipus 1 o de tipus 2.19,20 Tres pacients 
en van repetir l’episodi quan van tornar a prendre 
el fàrmac. En ocasions, el fet que no hi hagués 
hiperglucèmia va retardar el diagnòstic.

Diversos mecanismes biològicament plausibles 
podrien explicar aquest efecte advers. La cetosi 
podria ser deguda a un augment de la lipòlisi per 
mobilitzar lípids i àcids grassos, per compensar 
la pèrdua de glucosa per l’orina.21,22 L’augment 
de la secreció de glucagó23,24 que produeixen les 
gliflozines també contribuiria a la cetogènesi he-
pàtica.25

També s’ha descrit un cas de cetoacidosi amb 
hipercalcèmia greu en un pacient que prenia 
canagliflozina i que ingeria grans quantitats de 
calci, que es va resoldre amb tractament amb 
insulina i hidratació salina.26

En pacients que reben tractament amb 
una gliflozina que presentin símp-

tomes suggestius de cetoacidosi 
diabètica (nàusea, vòmits, dolor 
abdominal, dispnea, fatiga o con-
fusió), fins i tot quan la glucèmia 

no suggereixi el diagnòstic, cal 
avaluar-hi la presència de cetonèmia 

i/o cetonúria. Si es confirma, cal retirar el 
fàrmac, corregir l’acidosi, i vigilar la glucèmia.

El setembre passat l’FDA també va alertar que la 
canagliflozina pot augmentar el risc de fractura i
reduir la densitat mineral òssia.27

Les fractures s’han observat després de les pri-
meres 12 setmanes de tractament, generalment 
després de traumatismes mínims. D’altra ban-
da, en un assaig clínic controlat amb placebo 
de dos anys de durada en més de 700 pacients 
d’edat avançada, s’hi va apreciar una menor 
densitat mineral òssia a la columna lumbar en el 
grup aleatoritzat al fàrmac.27
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L’FDA ha anunciat que avaluarà si altres fàrmacs 
del grup també augmenten el risc de fractura. 
Les gliflozines poden alterar l’homeòstasi del 
calci i el fosfat (hiperparatiroïdisme secundari in-
duït per un augment de la reabsorció de fosfat). 
Aquesta alteració podria afectar la massa òssia 
i augmentar el risc de fractura.

Pel que fa a altres hipoglucemiants, les glitazo-
nes també augmenten el risc de fractura, pos-
siblement a causa d’un efecte inhibidor de l’os-
teoblastogènesi.28 La metformina ha mostrat un 
efecte neutral o potencialment protector sobre 
l’os. Les dades sobre els anàlegs del GLP-1 i 
els inhibidors de la DPP-4 suggereixen que no 
afectarien el risc de fractura.29

Cal evitar prescriure canagliflozina als pacients 
amb risc elevat de fractura: les dones d’edat 
avançada, els pacients especialment fràgils, els 
que prenen hipnosedants,30 antidepressius, an-
tipsicòtics, analgèsics opiacis (inclosos els pe-
gats de fentanil), hipotensors (sobretot diürètics, 
IECA i ARA-2), inhibidors de la bomba de pro-
tons (a partir d’un any d’ús),31 anticolinèrgics32 
(fàrmacs per a la incontinència urinària, antihis-
tamínics, espasmolítics intestinals, antidepres-
sius tricíclics, alguns antiparkinsonians, etc.), o 
bloquejadors α-adrenèrgics per als símptomes 
urinaris de la hipertròfia de pròstata,33 entre d’al-
tres.

En general, els nous fàrmacs hipoglucemiants 
tenen un efecte més cosmètic que clínic (vegeu 
el Quadre 1): han estat avaluats en assaigs clí-
nics amb nombres reduïts de pacients i de curta 
durada, i sobre la base d’una variable subroga-

da, l’hemoglobina glicosilada. La conseqüència 
és que es prescriuen medicaments els efectes 
a llarg termini dels quals són desconeguts. No 
s’ha demostrat que modifiquin el pronòstic car-
diovascular ni el pronòstic vital en els pacients 
que els reben. Pocs pacients en poden treure un 
efecte beneficiós. Els criteris poc exigents per 
a la seva aprovació fixats per les agències re-
guladores, junt amb un mercat de la diabetis en 
ràpida expansió, alimentat per guies de pràctica 
clínica que fixen objetius terapèutics exagerats, 
així com el ràpid agment de la prevalença de la 
malaltia en els mercats emergents, estimulen a 
les companyies farmacèutiques a desenvolupar 
una quantitat enorme de nosu hipoglucemiants; 
actualment hi ha més de 200 molècules en de-
senvolupament.34 

Per altra banda, les mateixes fitxes tècniques 
d’aquests fàrmacs descriuen taxes elevades 
d’abandonament del tractament en assaigs 
clínics, a causa d’efectes indesitjats. Atès que 
els pacients inclosos als assaigs clínics són ge-
neralment de més bon pronòstic que els de la 
pràctica real, és probable que la incidència i la 
gravetat de les patologies descrites siguin enca-
ra més altes. En particular, l’aparició d’artràlgia 
ha de fer considerar el possible paper causal de 
les incretines (i d’altres fàrmacs com estatines 
i bisfosfonats); en aquest cas, la retirada dels 
tractaments és l’opció més recomanable.
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Conclusions

Quadre 1. Els fàrmacs hipoglucemiants redueixen les complicacions de la diabetis de tipus 2?

• Si bé alguns hipoglucemiants podrien reduir el risc de complicacions microvasculars, no s’ha demostrat 
que els actualment disponibles redueixin la incidència de complicacions macrovasculars.

• En pacients amb diabetis de tipus 2 el tractament amb antihipertensius o estatines dóna lloc a reduccions 
del risc cardiovascular més grans que el tractament hipoglucemiant.

• La intensificació del tractament hipoglucemiant té un efecte més negatiu sobre la qualitat de vida que 
disminuir el colesterol o la pressió arterial, i augmenta la mortalitat.1

• Diversos fàrmacs hipoglucemiants incrementen la incidència de complicacions cardiovasculars.

• Generalment els efectes beneficiosos nets dels hipoglucemiants són modestos i molt variables, segons les 
característiques i preferències de cada pacient.

• Cada dia s’acumulen més proves que els efectes perjudicials d’una regulació estricta de la glucèmia són 
més importants que els efectes beneficiosos, de manera que actualment el nombre d’ingressos hospitala-
ris per hipoglucèmia supera el dels deguts a hiperglucèmia.

    1  Anònim. Butll Groc 2014; 27: 5-6.
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Especialitats comercialitzades que contenen els fàrmacs esmentats en aquest número:

Exenatida: Bydureon®, Byetta®

Liraglutida: Victoza®, i en combinació amb insulina degludec, Xultophy®

Lixisenatida: Lyxumia®

Sitagliptina: Januvia®, Ristaben®, Tesavel®, Xelevia®, i en combinació amb metformina, Efficib®, Janumet®, 
Ristfor®, Velmetia®

Vildagliptina: Galvus®, Jalra®, Xiliarx®, i en combinació amb metformina, Eucreas®, Icandra®, Zomarist®

Saxagliptina: Onglyza®, i en combinació amb metformina, Komboglyze®

Linagliptina: Trajenta®, i en combinació amb metformina, Jentadueto®

Alogliptina: Vipidia®, en combinació amb metformina, Vipdomet®, i en combinació amb pioglitazona, In-
cresync®

Dapagliflozina: Forxiga®, i en combinació amb metformina, Xigduo®

Canagliflozina: Invokana®, i en combinació amb metformina, Vokanamet® 
Empagliflozina: Jardiance®, i en combinació amb metformina, Synjardy® (autoritzada però no comercialitzada)
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