


A Espanya la prescripció d’IBP... 

 ...presenta uns nivells de prescripció molt per sobre de la 
mitjana europea; l’any 2007 va superar en més del 70% la mitja 
de consum dels països europeus que formen part de l’OCDE. 

 ... representa el subgrup farmacològic més prescrit i amb 
majors nivells de facturació al SNS; l’any 2007: omeprazol va 
ser el tercer monofàrmac en vendes extrahospitalàries amb 230,5 
milions d’euros; pantoprazol va ser el cinquè, amb 157,5 milions 
d’euros. 

Aquesta tendència és creixent, el seu consum s’ha quadruplicat 
als darrers anys, de 33,3 DHD l’any 2000 a 112,14 DHD l’any 2010. 



El fet que als darrers anys no hagi aparegut cap nova indicació ni 
hagin variat les prevalences de les indicacions existents  com per 
justificar aquest increment fa pensar que aquesta hiperprescripció 
seria resultat principalment d’un ús inadequat: 

 “INADEQUADA GASTROPROTECCIÓ”: ús indiscriminat en 
una societat que valora molt la “protecció” (els canviem el nom?). 

 Dosis i durada del tractament inadequats. 

En un estudi realitzat a l’atenció primària es va observar que la 
prescripció d’IBP només era adequada en un 36,4%. 

 



A Espanya s’ha autoritzat la comercialització i financiació pública 
de cinc mol·lècules de la família dels IBP sense que se n’hagin 
demostrat desigualtats clínicament significatives (eficàcia i 
seguretat); es consideren fàrmacs equivalentes terapèutics 
sempre que s’utilitzin en dosis equipotencials. 

Omeprazol és el fàrmac de primera elecció, el més eficient, ja 
que ha demostrat la mateixa efectivitat, seguretat i un cost menor 
en comparació amb la resta. 

 

INDICADOR OMEPRAZOL/TOTAL IBPS ASSOLIT: 92,74%. 

 





TRACTAMENT DE LA MALALTIA PER RGE: 

 Omeprazol 20 mg/24 h 4-8 setm; en cas de fracàs terapèutic es 
podria valorar doblar dosis. 

 Al TT de manteniment seria recomanable ↓ dosi de forma 
progressiva (dosi mínima eficaç) o administració intermitent. 

TT ERRADICADOR D’H. PYLORI:  omeprazol 20 mg/12h 1 setm. 

TT DE L’ÚLCERA GÀSTRICA: omeprazol 20mg/24h 4-8 setm. 

TT DE L’ÚLCERA DUODENAL: omeprazol 20mg/24h 2-4 setm. 

TT DE Sd D’HIPERSECRECIÓ GÀSTRICA (Zollinger-Ellison): 

 Omeprazol 60mg/24h llarg termini. 

 



PREVENCIÓ D’ÚLCERA G-D INDUÏDA PER AINES: si... 

 Antecedent d’ulcus, hemorràgia o perforació gastroduodenal. 

 Edat avançada (>65 anys). 

 Necessitat de tractament perllongat amb AINE a dosis màximes. 

 Tt amb anticoagulants orals, corticoides, AINEs, AAS o clopidogrel. 

 Comorbilitat greu: cardiovascular (IC), renal o hepàtica. 

PREVENCIÓ D’ÚLCERA G-D INDUÏDA PER AAS-CLOPIDOGREL: si... 

 Antecedent d’ulcus, hemorràgia o perforació gastroduodenal. 

 Tractament amb anticoagulants orals o AINEs. 

 Dos o més dels següents factors de risc: edat avançada (> 65 anys), 
dispèpsia/símptomes de MRGE , ús concomitant de glucocorticoids. 



Sent medicaments segurs i ben tolerats, la seva elevada 
exposició poblacional i la durada indefinida dels tractaments 
han fet aparèixer problemes de seguretat que encara que 
infreqüents són preocupants per la seva potencial gravetat. 

 

EFECTES SECUNDARIS A CURT I LLARG TERMINI. 



Lleus i limitats; causen retirada tt en l’1% dels casos. 

 Els més descrits són: sequedat de boca, cefalea, alteracions 
GI (nàusees, vòmits, dolor abdominal, restrenyiment, flatulència 
i diarrea) i reaccions d’hipersensibilitat (rash, urticària, 
angioedema o broncospasme). 

 

 Menys freqüents, en menys de l’1 % dels casos: insomni, vertigen, 
depressió, edema, alteracions hematològiques (agranulocitosis, 
leucocitosis, leucopènia, pancitopènia, trombocitopènia), visió 
borrosa i nefritis intersticial aguda. 

 



 ↑ risc (10-40%) de fractures OP (maluc, canell i columna). 

  

 ↑ risc càncer gàstric 2ª a hipergastrinèmia (un únic cas publicat 
any 2012 portava 15 anys de tt). 

 

 ↑ del risc d’infeccions entèriques per Clostridium difficile. 

 

 ↑ del risc de pneumònies adquirides a la comunitat. 

 

 ↑ del risc d’ hipomagnesèmia: tetània, convulsions i arrítmies; 
precaució en pacients que prenen digoxina o diürètics. 

 



Per alteració del pH gàstric pot: 

 ↓ l’absorció de ketoconazol, itraconazol, vit B12 i calci. 

 ↑l’absorció de digoxina, furosemida, AAS i nifedipí. 

 

Per la seva metabolització hepàtica poden perllongar l’eliminació 
de: fenitoïna, diazepam, acenocumarol. 

 

Rabeprazol i pantoprazol són els fàrmacs del grup amb menor risc 
teòric d’interacció, encara que l’impacte clínic de les 
interaccions és probable que s’hagi exagerat, sent pantoprazol 
el més eficient. 

 



L’ús concomitant d’IBP-clopidogrel podria reduir l’activitat 
antiagregant plaquetària del clopidogrel, sense que quedi clara 
la repercussió clínica (↓ de la prevenció del risc CV). 

 

Actualment, tot i que no es pot concloure que hi hagi algun IBP 
que pugui estar exempt de la possible interacció (efecte de classe) 
l’AEMPS i l’EMA desaconsellen l’ús de clopidogrel amb omeprazol i 
esomeprazol. 

 



 Limitar la prescripció a pacients amb indicació. 

 

 Utilitzar les dosis mínimes eficaces i durant el menor temps 
possible. 

 

 Utilitzar  omeprazol com a IBP d’elecció (excepte ús amb 
clopidogrel). 

 

 



Pacient ♂ de 25 anys sense antecedents d’interès que acut a 
consulta per infecció respiratòria alta; arribats a la fase de resolució 
de la visita i després de receptar-li ibuprofè 600mg/8h pel control 
simptomàtic , el pacient sol·licita “gastroprotecció”... 



Pacient ♀ de 63 anys amb els següents antecedents i tractaments: 

Obesitat, HTA (ramipril/HCTZD), DM (metformina, gliclazida), 
DLP (simvastatina), trastorn adaptatiu (sertralina, lorazepam), 
poliartrosi (paracetamol), osteoporosi (alendronat, Ca + VitD). 

Al venir a renovar RE sol.licita gastroprotecció... 

 



Pacient ♀ de 48 anys amb diagnòstic recent de reflux 
gastroesofàgic per hèrnia hiatus; no té AP ni tractaments habituals; 
acut a consulta amb informe del digestòleg: esomeprazol 20mg/24h 
indefinit... 



Pacient ♂ de 45 anys sense AP ni tractaments habituals que acut a 
consulta per epigastràlgia per ús de diclofenac per odontàlgia; 
sol·licita gastroprotecció…  


