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Necessitem un 2n fàrmac!



Necessitem un 2n fàrmac!
(monoteràpia amb dieta. Insulina o SU)
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Sulfonilurees de
segona línia en 
diabetis mellitus



Evidències/Proves

La metformina és el fàrmac de 1a 
elecció en DM2. 

En cas de mal control l’associació
d’elecció és amb una sulfonilurea

d’àmplia experiència d’ús





Recomanacions

Glibenclamida(UKPDS)

Gliclazida
Glimepirida
Glipizida(guia ICS/UKPDS)

Gliquidona(EQPF)



Sulfonilurees

•Augmenten la  secreció
d’insulina endògena.

• En  general,  redueixen
l’HbA1c 1,5‐2 punts. 



No totes són iguals



Glibenclamida

• És la més potent (patró or entre 
les SU). 

• Major risc d’hipoglucèmies. 

• Contraindicada en insuficiència
renal moderada (< 60 ml/min/1,73 m2).



Glimepirida i Gliclazida

• Són les SU amb un menor risc
d’hipoglucèmies. 

• No estan contraindicades en cas
d’insuficiència renal lleu‐moderada

• Dosi única diària.



Gliquidona

• Pel seu metabolisme hepàtic, és
la SU més recomanable en 
pacients amb malaltia renal 
crònica avançada.



Dades robustes



UKPDS

• L’estudi UKPDS‐33 va demostrar que 
en pacients diabètics no ID de 
diagnòstic recent, una teràpia
intensiva amb una sulfonilurea
(clorpropamida, glibenclamida o glipizida) o 
insulina és més efectiva que un 
tractament convencional amb dieta (i 
fàrmacs si persisteix la hiperglicèmia)



Disminueix, als 10 anys, 

• l’hemoglobina glicosilada (7,9 % vs 7,0 %; 
p ≤ 0,05), 

• la morbiditat (12 %; p= 0,029), 

• la mortalitat relacionada amb la diabetis
(10 %; NS) 

• i la mortalitat per qualsevol causa (6 %; 
NS). 

UKPDS als 10 anys



UKPDS als 10 anys



UKPDS als 10 anys



• L’avantatge principal va ser la reducció dels
esdeveniments microvasculars (25 %; p= 
0,0099; p.ex.la necessitat de fotocoagulació de 
la retina). 

• La incidència anual d’hipoglicèmies va ser 
major amb insulina (1,8 %), glibenclamida (1,4 
%) o clorpropamida (1,0 %) que amb dieta (0,7 
%; p < 0,0001). 

• L’augment de pes va ser superior amb insulina 
(4,0 kg) respecte de glibenclamida (1,7 kg).

UKPDS als 10 anys



Pacients amb malaltia renal crònica

• La diabetis mellitus és una causa important
de malaltia renal crònica i aquesta limita 
l’ús d’alguns fàrmacs antidiabètics.

• La prevalença de malaltia renal crònica en 
pacients de risc (amb hipertensió arterial o 
diabetis mellitus) és del 35 – 40 %.



Pacients amb malaltia renal crònica

• La metformina està relativament
contraindicada en pacients amb creatinina
>1,5 mg/dl (>1,4mg/dL en dones) o filtració
glomerular < 30 ml/min/1,73 m2) atès que 
incrementa el risc d’acidosi làctica. 

• En la malaltia renal lleu‐moderada la 
glimepirida, gliclazida i gliquidona no estan
contraindicades.



Glibenclamida, glicazida i glimepirida són
d’acció intermèdia.
Glimepirida és la que s’elimina en major
proporció per l’orina.



Pacients amb malaltia renal crònica

La glibenclamida i altres SU d’eliminació renal 
requereixen:

• Ajustament de dosi en insuficiència renal 
crònica estadi III moderada (filtració
glomerular entre 30 i 60 ml/min/1,73 m2);

• S’han d’evitar en estadis IV i V (filtració
glomerular < 30 ml/min/1,73 m2) per un 
major risc d’hipoglucèmia. 



Pacients amb malaltia renal crònica

• Gliquidona és l'única SU que no està
contraindicada en pacients amb malaltia
renal greu.



No totes tenen la mateixa pauta



Pauta

• La glimepirida i gliclazida
s’administren una vegada al dia.

• Glimepirida té una eficàcia similar a 
la glibenclamida i glicazida en relació
amb el control de les glucèmies en 
dejú i de l’hemoglobina glucosilada. 



Els avantatges
suggerits (major
potència, menor 

incidència
d’hipoglucèmies) de 
glimepirida no han 

estat clarament
demostrats. 

GLIMEPIRIDA: SIMILAR



Efectes
adversos



Efectes adversos de les SU

• Les sulfonilurees poden produir
hipoglucèmies i increment de pes.

• Glibenclamida tindria un risc
d’hipoglucèmies similar a 
glimepirida i repaglinida, i superior 
a gliclazida i clorpropramida.



Equimosis, 
edema (periférico, facial), 
vértigo, 
palpitación, 
taquicardia,
angina de pecho, 
arritmia, 
extrasístoles ventriculares, 
rinitis, 
faringitis, 
náusea y vómitos, 
dispepsia,
flatulencia, 
dolor abdominal, 
erupción, 
prurito, 
dolor torácico, 
astenia.
anemia, 
reacción alérgica, 
hiperglicemia , 
diabetes mellitus, 
insomnio,
sueños anormales, 
IAM, 
fibrilación auricular, 
ICC, 
taquicardia supraventricular, 
taquicardia ventricular,
síncope, 
hemorragia ocular, 
epistaxis, 
hemorragia GI, 
hemorragia inespecífica, 
hipotensión ortostática,
diseña, 
neumonía, 
tos, 
gastritis, 
Mialgia 
escalofríos.





Arsenal



No insulínics



2ª línia



AD de 2ª línia



AD de 2ª línia



AD de 2ª línia



Experiència d’ús









1. Steps through the ages by Swamibu http://www.flickr.com/photos/swamibu/3422908979/page2/

2. Na mosca (on the fly) by Jony Cunha http://www.flickr.com/photos/jonycunha/3752359001/sizes/o/

3. Doppelgänger. Selva Morales. http://www.flickr.com/photos/selva/18824618/

4. The Group. Grzegorz Łobiński http://www.flickr.com/photos/gregloby/3515990945/

5. Cuckoo Maran Robster. Elysian Fields. http://www.flickr.com/photos/elysianfields/178668862/

6. Worried.Roberto Bouza. http://www.flickr.com/photos/bouzafr/4151256995/


