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Presentació 

L'esclerosi múltiple és una malaltia complexa que cal abordar de manera multidiscipli-

nar i el seu coneixement està en evolució contínua, amb novetats diagnòstiques i te-

rapèutiques en els darrers anys. Aquests avenços exigeixen que els professionals de la 

salut estiguin al dia en tot allò que ha demostrat ser segur i beneficiós per al pacient. 

En aquest context, el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, centre d'alta especia-

lització creat com a fruit d'un conveni entre la Fundació Esclerosi Múltiple i la Gene-

ralitat de Catalunya, va promoure l'elaboració per part de la Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries de Catalunya, empresa pública del Departament de Salut de Ca-

talunya adscrita al Servei Català de la Salut, d'una Guia de pràctica clínica sobre 

l'atenció a les persones amb esclerosi múltiple. Es tracta d'un projecte desenvolupat 

seguint les pautes metodològiques del Programa de Guies de Pràctica Clínica del Sis-

tema Nacional de Salut, amb una participació àmplia de professionals experts en la 

gestió de la malaltia, associacions de pacients i societats científiques d'àmbit nacional 

i internacional. 

A la guia hi ha respostes a moltes de les preguntes que es plantegen en el dia a dia 

de l'assistència a pacients amb esclerosi múltiple. Les recomanacions per a cada una 

de les preguntes estan basades en el coneixement científic més actual i en les aporta-

cions raonades i consensuades amb els clínics experts en la malaltia. Aquestes reco-

manacions s'han formulat tenint en compte la qualitat de l'evidència científica i el 

balanç benefici-risc de la intervenció considerada. Sempre que s'ha considerat relle-

vant i es disposava d'informació, s'han tingut en compte també les circumstàncies 

específiques del context d'aplicació de la recomanació, com són els valors i les prefe-

rències dels pacients/cuidadors i els costos o la utilització de recursos.

Aquesta guia constitueix la primera d'aquestes característiques al nostre medi i és una 

eina clau per a la millora en la presa de decisions sobre l'assistència més apropiada. 

D'aquesta manera contribueix a una atenció de més qualitat a les persones amb es-

clerosi múltiple i a les seves famílies.

Joan Escarrabill Sanglas
Director d'avaluació

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
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Preguntes per respondre

La guia de pràctica clínica sobre l'atenció a les persones amb esclerosi múltiple 

dóna resposta a les preguntes següents:

Diagnòstic i història natural de l'esclerosi múltiple

GESTIÓ DEL PACIENT AMB SOSPITA D'EM

1.  En pacients amb un quadre suggestiu d'EM, la realització d'una analítica permet 

descartar altres diagnòstics que es puguin confondre amb l'EM?

2.  En pacients amb un quadre suggestiu d'EM, la realització de proves complemen-

tàries permet confirmar el diagnòstic d'EM (segons criteris de McDonald 2010)?

COMUNICACIÓ DEL DIAGNÒSTIC D'EM

3.  La forma de comunicació del diagnòstic i el perfil d'afrontament del pacient con-

dicionen l'impacte del diagnòstic?

VACUNACIÓ EN PACIENTS AMB EM

4.  En pacients amb sospita d'EM o EM confirmada, l'administració de vacunes aug-

menta el risc d'exacerbacions?

Tractament modificador del curs de la malaltia

TRACTAMENT EN PACIENTS AMB UNA SÍNDROME CLÍNICA AÏLLADA

5.  En pacients amb una síndrome clínica aïllada, quin efecte tenen els fàrmacs modi-

ficadors del curs de la malaltia? 

TRACTAMENT EN PACIENTS AMB EM CONFIRMADA

6.  En pacients amb EM confirmada, quin efecte tenen els fàrmacs modificadors del 

curs de la malaltia?

TRACTAMENT EN NENS AMB EM CONFIRMADA

7.  En la població pediàtrica amb EM, quin efecte tenen els fàrmacs modificadors del 

curs de la malaltia?

FRACÀS TERAPÈUTIC

8.  En pacients amb EM que reben tractament amb fàrmacs modificadors del curs de 

la malaltia, quins marcadors prediuen una mala resposta al tractament?
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SUSPENSIÓ DEL TRACTAMENT

9.  En pacients amb EM en remissió clinicoradiològica amb tractament modificador 

del curs de la malaltia, està indicada la suspensió del tractament? 

DESIG GESTACIONAL, EMBARÀS I LACTÀNCIA

10. Quina és la conducta terapèutica en l'EM davant del desig gestacional, l'embaràs 

i la lactància?

Tractament simptomàtic i tractament rehabilitador

TRACTAMENT DEL BROT

11. Davant d'un brot, el tractament amb corticosteroides permet controlar millor els 

símptomes? 

12. Davant d'un brot, el tractament rehabilitador multidisciplinar millora el control 

dels símptomes? 

13. Davant d'un brot, el tractament amb recanvi plasmàtic o immunoglobulina G 

intravenosa permet el control dels símptomes? 

FATIGA

14. En pacients amb EM, el tractament farmacològic o el rehabilitador milloren la 

fatiga? 

AFECTACIÓ MOTORA: ESPASTICITAT I CAPACITAT DE MARXA

15. En pacients amb EM, el tractament farmacològic o el rehabilitador milloren l'es-

pasticitat? 

16. En pacients amb EM, el tractament farmacològic millora la capacitat de marxa? 

DOLOR NEUROPÀTIC

17. En pacients amb EM, el tractament farmacològic millora el dolor neuropàtic? 

DÈFICIT COGNITIU

18. En pacients amb EM, el tractament farmacològic o el rehabilitador milloren el 

dèficit cognitiu? 

DISFUNCIÓ VESICAL

19. En pacients amb EM, el tractament farmacològic o el rehabilitador milloren la 

disfunció vesical? 

QUALITAT DE VIDA RELACIONADA AMB LA SALUT ALTERADA

20. En pacients amb EM, el tractament rehabilitador multidisciplinar millora la qualitat 

de vida relacionada amb la salut?
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Recomanacions de la guia

El grup de treball de la guia de pràctica clínica sobre l'atenció a les persones 
amb esclerosi múltiple ha formulat les recomanacions següents en resposta a les 
preguntes plantejades.

Les recomanacions de la guia de pràctica clínica es classifiquen en:

Forta a favor: «Recomanem fer» i en contra: «Recomanem no fer».

Dèbil a favor: «Suggerim fer» i en contra: «Suggerim no fer».

 pautes de bona pràctica basades en l’experiència clínica.

Per a més detalls, vegeu l'apartat de metodologia.

Diagnòstic i història natural de l'EM

Gestió del pacient amb sospita d'EM

Realització d'analítica

 En pacients amb sospita d'EM i en funció de la presentació clínica i el 
context epidemiològic del pacient, es recomana valorar la determinació 
d'anticossos antinuclears i/o anticossos anti-Ro i anti-La, i també sero-
logia davant de la sífilis, VIH, Borrelia burgdorferi i/o determinacions de 
vitamina B12.

Ressonància magnètica 

Forta

En pacients amb sospita d'EM, es recomana la realització d'una RM cere-
bral per confirmar el diagnòstic d'EM segons criteris de McDonald 2010. 
Els criteris diagnòstics s'han d'aplicar únicament quan les lesions identi-
ficades a la RM siguin les característiques de l'EM. Vegeu la taula 1 del 
capítol 7.

Forta

En pacients amb un primer episodi suggestiu de malaltia desmielinitzant 
en què la RM cerebral mostri lesions característiques d'EM, es recoma-
na l'administració de contrast per demostrar disseminació en espai i en 
temps confirmatòria del diagnòstic d'EM, segons criteris de McDonald 
2010.
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 L'estudi de la RM s'ampliarà a la medul·la quan hi hagi sospita clínica 
d'afectació medul·lar i/o quan les troballes de la RM cerebral no siguin 
concloents. 

 Les tècniques de RM no convencional no contribueixen al diagnòstic d'EM 
i la seva utilització no es recomana en la pràctica clínica habitual. 

 La RM d'òrbita no és necessària per confirmar el diagnòstic de neuritis 
òptica, únicament es recomana per a casos atípics. 

 En pacients amb sospita d'EM, es recomana la realització d'una RM cere-
bral per descartar altres diagnòstics alternatius.

 És recomanable efectuar els estudis de RM en equips d’alt camp (1,5-3,0 
tesles), si bé són acceptables els de camp mitjà (1,0 tesles). 

 L'administració de contrastos que contenen gadolini s'ha d'efectuar 
d'acord amb les recomanacions que estableixen les autoritats sanitàries. 

 Els estudis de RM s'han de fer seguint les recomanacions tècniques esta-
blertes i han de ser interpretats per professionals amb suficient coneixe-
ment i experiència.

Anàlisi del líquid cefaloraquidi 

Forta 

En pacients amb sospita d'EM en brots, l'estudi del líquid cefaloraquidi 
no és necessari per a la confirmació diagnòstica d'EM, segons els criteris 
de McDonald 2010. 

Forta
En pacients amb sospita d'EM primàriament progressiva, es recomana 
efectuar un estudi del líquid cefaloraquidi quan la RM no compleixi criteris 
de disseminació en espai, segons McDonald 2010.

 En pacients amb sospita d'EM i manifestacions clíniques atípiques o radi-
ològiques no diagnòstiques, es recomana fer un estudi del líquid cefalo-
raquidi que inclogui la determinació de bandes oligoclonals i/o la síntesi 
d'immunoglobulina G.

 L'anàlisi del líquid cefaloraquidi s'ha de fer seguint les indicacions adapta-
des de Freedman et al descrites en la taula 2 del capítol 7. 

Potencials evocats 

Forta
L'estudi de potencials evocats no és necessari per a la confirmació diag-
nòstica d'EM en brots, segons els criteris de McDonald 2010.

 En pacients amb sospita d'EM, es recomana la realització de potencials 
evocats si es requereix la confirmació d'un esdeveniment neurològic no 
objectivat.

Dèbil
Els pacients amb confirmació diagnòstica d'EM han de rebre, per part del 
professional sanitari, informació intel·ligible i detallada sobre la malaltia, 
adaptada a la seva situació clínica i al seu nivell d'alfabetització en salut.
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 Es recomana fer una comunicació precoç del diagnòstic d'EM per mini-
mitzar l'ansietat associada a la incertesa.

 Es recomana un acompanyament adequat del pacient i la seva família 
durant el procés diagnòstic de l'EM.

Dèbil
Quan estiguin indicades les vacunes contra la grip, el tètanus o el virus 
de l'hepatitis B, no s'han de desaconsellar en pacients amb EM o sospita 
d'EM per por al risc de brots després de la vacunació.

 Quan estigui indicada, s'ha de valorar el benefici-risc de la vacunació con-
tra la febre groga en pacients amb EM. 

 Cal informar els pacients amb EM de la importància d'estar immunitzat 
correctament. Vegeu la taula 3 del capítol 7. 

 En pacients que vagin a iniciar tractament amb fingolimod o amb fàrmacs 
immunosupressors, es recomana comprovar l'estat serològic davant el vi-
rus de la varicel·la zòster i el virus del xarampió i vacunar en cas negatiu, 
esperant un mínim de 4 setmanes abans d'iniciar el tractament.

Tractament modificador del curs de la malaltia

Tractament en pacients amb una síndrome clínica aïllada

Interferó beta

Forta

En pacients amb un primer episodi suggestiu de malaltia desmielinitzant i 
lesions característiques en la ressonància magnètica, es recomana tractar 
amb interferó beta (1a o 1b) per retardar l'aparició de brots nous i/o lesi-
ons noves que comportin un diagnòstic d'EM. 

Acetat de glatiràmer

Forta

En pacients amb un primer episodi suggestiu de malaltia desmielinitzant 
i lesions característiques en la RM, es recomana tractar amb acetat de 
glatiràmer per retardar l'aparició de brots nous i/o lesions noves que com-
portin un diagnòstic d'EM.

Tractament en pacients amb esclerosi múltiple confirmada

Interferó beta 

Forta
En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de 
brots, es recomana tractar amb interferó beta (1a o 1b) per disminuir la 
freqüència de brots.

Dèbil
En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de 
brots, es recomana tractar amb interferó beta (1a o 1b) per alentir l'aug-
ment de la discapacitat.
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Dèbil

En pacients amb EM secundàriament progressiva i activitat clínica en for-
ma de brots, es recomana tractar amb interferó beta 1b o interferó beta 
1a subcutani per disminuir la freqüència de brots i alentir l'augment de la 
discapacitat mesurada amb l'escala EDSS.

Forta
En pacients amb EM primàriament progressiva, NO es recomana tractar 
amb interferó beta (1a o 1b).

Acetat de glatiràmer

Forta
En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de 
brots, es recomana tractar amb acetat de glatiràmer per disminuir la fre-
qüència de brots.

Dèbil
En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de 
brots, es recomana tractar amb acetat de glatiràmer per alentir l'augment 
de la discapacitat. 

Forta
En pacients amb EM primàriament progressiva, NO es recomana el tracta-
ment amb acetat de glatiràmer.

Natalizumab

Forta

En pacients amb EM remitent recurrent activa que no responen a l'inter-
feró beta ni a l'acetat de glatiràmer, i en pacients amb formes EM remi-
tent recurrent agressives que no han rebut cap tractament modificador 
del curs de la malaltia prèviament, es recomana tractar amb natalizumab 
per disminuir la freqüència de brots i alentir l'augment de la discapacitat, 
sempre que compleixin amb les indicacions vigents que estableixen les 
autoritats sanitàries. 

 Un cop iniciat el tractament amb natalizumab calen controls periòdics 
(clínics i d'RM) per identificar els signes de desenvolupament de leucoen-
cefalopatia multifocal progressiva, segons Fernández et al. 

 Cal tenir en compte que l'ús d'un fàrmac immunosupressor com azati-
oprina, ciclofosfamida, mitoxantrona o metotrexat augmenta el risc de 
leucoencefalopatia multifocal progressiva en cas d'administrar natalizu-
mab posteriorment.

Fingolimod

Forta

En pacients amb EM remitent recurrent que no responen a interferó beta 
ni a acetat de glatiràmer, i en pacients amb formes EM remitent recur-
rent agressives que no han rebut cap tractament modificador del curs de 
la malaltia prèviament, es recomana el tractament amb fingolimod per 
disminuir la freqüència de brots i alentir l'augment de la discapacitat, 
sempre que compleixin amb les indicacions vigents que estableixen les 
autoritats sanitàries. 
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√
A causa de l'eventual afectació del ritme cardíac, després de l'adminis-
tració de la primera dosi de fingolimod es recomana seguir les pautes de 
vigilància que estableix l'Agència Europea del Medicament.

Mitoxantrona

Forta

Es recomana tractar amb mitoxantrona als pacients amb EM remitent re-
current agressiva o EM secundàriament progressiva amb brots que no 
responen al tractament mèdic adequat i que presentin evidència d'infla-
mació activa. 

 La mitoxantrona s'ha d'administrar en pacients amb una fracció d'ejecció 
ventricular mínima del 50% i es necessita control ecogràfic de la funció 
ventricular esquerra durant el tractament, i posteriorment per un període 
d'uns quants anys. 

 Els pacients en tractament amb mitoxantrona s'han de sotmetre a con-
trols hematològics periòdics durant el tractament, i posteriorment per un 
període d'uns quants anys.

Metotrexat 

Dèbil
En pacients amb EM, NO es recomana el tractament amb metotrexat per 
reduir l'activitat inflamatòria i/o alentir l'augment de la discapacitat.

Azatioprina

Dèbil
En pacients amb EM remitent recurrent i determinades característiques 
clíniques (per exemple, malaltia sistèmica associada o espectre neuromie-
litis òptica), es recomana valorar el tractament amb azatioprina.

Ciclofosfamida

Forta
En els pacients amb EM progressiva, NO es recomana el tractament amb 
ciclofosfamida. 

Dèbil

La ciclofosfamida es recomana com una possible opció terapèutica en pa-
cients amb formes agressives d'EM que no responen al tractament mèdic 
adequat, tenint en compte especialment el balanç benefici-risc en paci-
ents joves. 

Trasplantament autòleg de cèl·lules mare hematopoètiques

Dèbil

En els pacients amb esclerosi múltiple remitent recurrent o esclerosi múl-
tiple secundàriament progressiva que presentin brots, augment de la dis-
capacitat i activitat inflamatòria en la RM refractària al tractament mèdic 
adequat, es recomana valorar la realització d'un trasplantament autòleg 
de cèl·lules mare hematopoètiques.
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Tractament en nens amb esclerosi múltiple confirmada

Dèbil
En pacients amb EM menors de 18 anys, es recomana el tractament amb 
interferó beta (1a o 1b) i acetat de glatiràmer en les mateixes indicacions 
i dosis que en adults. 

Dèbil

El natalizumab està contraindicat, segons fitxa tècnica, en pacients amb 
EM menors de 18 anys, però es podria considerar el seu ús quan fallin els 
immunomoduladors, en circumstàncies determinades i en les mateixes 
indicacions i dosis que en adults.

Forta
En pacients amb EM menors de 18 anys, NO es recomana el tractament 
amb mitoxantrona.

Dèbil
En pacients amb EM menors de 18 anys, NO es recomana el tractament 
amb ciclofosfamida. 

Fracàs terapèutic

Dèbil

En pacients amb esclerosi múltiple remitent recurrent en tractament amb 
interferó beta (1a o 1b) o acetat de glatiràmer, l'existència d'activitat clí-
nica (brots o augment de la discapacitat) juntament amb activitat radiolò-
gica (lesions actives) confereix un risc de persistència d'activitat clínica. En 
aquests pacients es recomana el canvi de tractament. 

 En pacients amb esclerosi múltiple remitent recurrent en tractament amb 
interferó beta (1a o 1b)  o acetat de glatiràmer, es recomana valorar la 
persistència d'activitat clínica i radiològica en els 12 primers mesos de 
tractament i revisar la seva eficàcia periòdicament, segons Río et al.

Suspensió del tractament

Dèbil

Es recomana NO suspendre el tractament en els pacients amb EM en 
tractament amb interferó beta o acetat de glatiràmer en remissió clinico-
radiològica i sense efectes adversos rellevants o que limitin la qualitat de 
vida relacionada amb la salut. 

Forta

En pacients amb EM en tractament amb natalizumab durant més de 2 anys 
amb serologia positiva per a virus JC i antecedents de teràpia prèvia amb 
fàrmacs immunosupressors, es recomana valorar la suspensió de la medi-
cació per minimitzar el risc de leucoencefalopatia multifocal progressiva.

 La retirada de natalizumab fa recomanable la monitorització del risc de 
reactivació de l'EM. Es pot valorar el fet d'iniciar un fàrmac immunomo-
dulador (interferó beta o acetat de glatiràmer) després de la retirada, fins 
i tot en absència d'un període de depuració. Si el canvi és per fingolimod, 
s'hauria d'esperar 3 mesos. 

 La valoració de continuar o suspendre el tractament s'ha de fer de mane-
ra consensuada amb el pacient.
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Desig gestacional, embaràs i lactància

 En pacients amb EM, una planificació adequada de l'embaràs és fona-
mental per minimitzar riscos.

Dèbil
Es recomana la interrupció de la medicació immunomoduladora en el 
moment en què la pacient manifesta el seu desig gestacional. 

Forta
En les pacients amb EM, es recomana NO iniciar tractament immunomo-
dulador (interferó beta o acetat de glatiràmer) durant l'embaràs.

 La lactància materna, com en la població general, és aconsellable en 
pacients amb EM. 

Dèbil

En les dones amb una activitat elevada de la malaltia prèvia a l'embaràs 
o durant aquest, s'ha de valorar l'inici precoç del tractament immunomo-
dulador després del part. 

Dèbil NO és recomanable la lactància durant el tractament immunomodulador.

Tractament simptomàtic i tractament rehabilitador 

Tractament del brot

Metilprednisolona

Forta
En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, es recomana 
el tractament amb metilprednisolona durant 3 o 5 dies consecutius per 
disminuir-ne la durada. 

Dèbil
La pauta a dosis altes intravenoses o dosis equivalents orals pot tenir una 
eficàcia similar. 

ACTH i dexametasona

Dèbil 
En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, es recomana 
l'ACTH com una opció terapèutica en aquells casos en què no hi hagi 
possibilitats de trobar una via per a l'administració de metilprednisolona. 

Dèbil
En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, NO es recoma-
na el tractament amb dexametasona. 

Tractament rehabilitador multidisciplinar 

Dèbil
En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant greu, es reco-
mana valorar la conveniència d'iniciar tractament rehabilitador multidisci-
plinar si persisteixen els símptomes després del tractament farmacològic. 

Plasmafèresi 

Dèbil
En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant greu que no 
responguin a cicles de corticoteràpia intravenosa, es recomana fer plas-
mafèresi. 
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Immunoglobulina g intravenosa

Forta 
En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, NO es reco-
mana l'ús d'immunoglobulina g intravenosa sola o en combinació amb 
metilprednisolona intravenosa.

Fatiga

Amantadina

Dèbil
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, es recomana 
tractar amb amantadina.

Modafinil

Forta 
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, NO es recoma-
na tractar amb modafinil.

Pemolina

Forta 
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, NO es recoma-
na tractar amb pemolina.

Metilfenidat

Dèbil
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, NO es recoma-
na tractar amb metilfenidat.

Estratègies rehabilitadores de conservació de l'energia

Dèbil
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, es recomana va-
lorar la realització d'estratègies rehabilitadores de conservació de l'energia.

Afectació motora: espasticitat

 Es considera important valorar els efectes beneficiosos i/o nocius de l'es-
pasticitat des d'un punt de vista funcional, ja que no sempre és un símp-
toma/signe discapacitant. En alguns casos, l'espasticitat pot tenir efectes 
beneficiosos i millorar la capacitat funcional del pacient.

Baclofèn oral, tizanidina, diazepam

Dèbil
En pacients amb EM que presentin espasticitat, es recomana tractar amb 
baclofèn oral. 

Dèbil
En pacients amb EM i espasticitat en els quals no s'observi millora clínica 
o que presentin una mala tolerància al baclofèn oral, es recomana afegir 
o canviar a tizanidina. 

Dèbil
En pacients amb EM i espasticitat en els quals no s'observa millora clínica 
amb baclofèn oral ni amb tizanidina, es recomana tractar amb diazepam. 
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Gabapentina

Dèbil
En pacients amb EM que presentin espasticitat, es recomana el tracta-
ment amb gabapentina.

Nabiximols

Forta

En pacients amb EM i espasticitat en els quals no s'observa millora clínica 
o que presentin una mala tolerància a la resta de tractaments, es recoma-
na el tractament amb nabiximols. S'ha d'avaluar la seva discontinuació si 
no s'observa una millora en la simptomatologia a curt termini. 

Baclofèn intratecal

Dèbil

En pacients amb EM i espasticitat greu sense resposta a la medicació oral, 
es recomana valorar la implantació d'una bomba intratecal de baclofèn. 

Abans de la seva indicació, cal avaluar la seva efectivitat mitjançant un 
test de baclofèn intratecal i, en aquells pacients amb capacitat de marxa, 
aquesta prova s'ha de fer a través d'una bomba externa que permeti ava-
luar la capacitat funcional del pacient. 

Toxina botulínica A

Dèbil
En pacients amb EM que presentin espasticitat focal, es recomana consi-
derar l'aplicació local de toxina botulínica A. 

Fisioteràpia

Dèbil

La fisioteràpia (exercicis passius o actius i estiraments de la musculatu-
ra espàstica), de manera exclusiva o combinada amb altres tractaments 
antiespàstics recomanats, pot facilitar el maneig de l'espasticitat en els 
pacients amb EM.

Afectació motora: capacitat de la marxa

Dalfampridina

Forta 

En pacients amb EM que presentin dificultats en la capacitat de marxa, 
es recomana el tractament amb dalfampridina, sempre que compleixin 
amb les indicacions vigents que estableixen les autoritats sanitàries. S'ha 
d'avaluar la seva discontinuació si no s'observa una millora en la simpto-
matologia a curt termini. 
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Dolor neuropàtic

Gabapentina

Dèbil
En pacients amb EM que presentin dolor neuropàtic, es recomana el trac-
tament amb gabapentina. 

Carbamazepina

Dèbil
En pacients amb EM que presentin dolor neuropàtic, es recomana el trac-
tament amb carbamazepina. 

Amitriptilina

Dèbil
En pacients amb EM que presentin dolor neuropàtic, es recomana el trac-
tament amb amitriptilina. 

Pregabalina

Dèbil
En pacients amb EM que presentin dolor neuropàtic, es recomana el trac-
tament amb pregabalina.

Dèficit cognitiu

Donepezil

Forta
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús de donepezil per al tractament 
del dèficit cognitiu.

Interferó beta

Dèbil
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús d'interferó beta per al tracta-
ment del dèficit cognitiu.

Acetat de glatiràmer

Dèbil
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús d'acetat de glatiràmer per al 
tractament del dèficit cognitiu. 

Rivastigmina

Forta 
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús de rivastigmina per al tracta-
ment del dèficit cognitiu.

Memantina

Forta
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús de memantina per al tracta-
ment del dèficit cognitiu. 
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Rehabilitació cognitiva

Dèbil
En pacients amb EM que presentin dèficit cognitiu, es recomana valorar la 
realització de rehabilitació cognitiva adequada al dèficit. 

Disfunció vesical

 És convenient valorar el tipus de disfunció vesical que presenten els paci-
ents amb EM per fer les intervencions pertinents.

Oxibutinina

Dèbil
En pacients amb EM que presentin disfunció vesical (urgència-incontinèn-
cia), es recomana el tractament amb oxibutinina. 

Tolterodina

 En pacients amb EM que presentin disfunció vesical (urgència-incontinèn-
cia), es recomana valorar el tractament amb tolterodina. 

Desmopresina

Dèbil
En pacients amb EM que presentin disfunció vesical i nictúria, es recoma-
na el tractament amb desmopresina.

Tractament rehabilitador del sòl de la pelvis

 En pacients amb EM que presentin disfunció vesical, es recomana valorar 
la utilització de la rehabilitació del sòl de la pelvis. 

Cateterisme vesical intermitent

 En pacients amb EM que presentin disfunció vesical amb volum residual 
augmentat, es recomana valorar la possibilitat de fer cateterisme vesical 
intermitent. 

 Els pacients candidats a cateterisme vesical intermitent, han de rebre una 
formació adequada en la tècnica. 

Qualitat de vida relacionada amb la salut alterada

Tractament rehabilitador multidisciplinar

Dèbil

En pacients amb EM es recomana fer un tractament rehabilitador multidis-
ciplinar adequat al moment evolutiu, ja que pot millorar la qualitat de vida 
relacionada amb la salut i la funcionalitat en les activitats de la vida diària.
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1. Introducció

L'esclerosi múltiple (EM) és el trastorn inflamatori més comú del Sistema Nerviós Cen-

tral (SNC) i la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves. Es tracta 

d'una malaltia crònica que s'inicia en edats precoces de la vida i amb un curs clínic 

variable. Generalment es manifesta per un inici en brots caracteritzats per signes clí-

nics de disfunció neurològica de diversa localització: trastorns visuals, alteracions de 

la deambulació, fatiga, trastorns sensitius, problemes urinaris, i d'altres. Els pacients 

presenten una recuperació total o parcial entre els atacs. Al cap dels anys, en aproxi-

madament la meitat dels pacients, evoluciona d'una forma en brots a una fase pro-

gressiva caracteritzada per una degeneració neurològica progressiva amb brots afe-

gits o sense. Un petit percentatge dels pacients pot presentar un quadre progressiu 

des de l'inici de la malaltia. 

Al llarg de la seva evolució, l'EM produeix un grau creixent de discapacitat amb reper-

cussions importants en la qualitat de vida i productivitat dels pacients, i s'estima que 

la meitat dels pacients abandonen la feina al cap de 10 anys del diagnòstic. Fins i tot 

en fases inicials, la malaltia té un impacte important en els pacients, ja que afecta el 

seu estat d'ànim i limita la seva capacitat professional i les seves relacions socials i 

familiars1.

A més de la càrrega que la malaltia confereix per als pacients mateixos, representa 

també una càrrega per al sistema sanitari i per a la societat. Segons dades d'una revi-

sió sobre l'impacte econòmic global de l'EM2, els costos anuals de la malaltia a Espa-

nya s'acosten als 16.000 $ en costos mèdics directes, als 16.500 $ en costos no mè-

dics directes i als 11.500 $ per a costos indirectes. A més, cal tenir en compte que els 

costos totals per pacient estan relacionats amb el grau de discapacitat. Així doncs, 

varien des dels 10.425 € en pacients amb puntuació escala Expanded Disability Status 

Scale (EDSS) 0-1 als 45.264 € en puntuació 7, fins als 65.693 € en puntuació 8-9, 

segons una anàlisi de costos elaborada a Espanya3.

Els estudis epidemiològics mostren un augment global en la incidència i en la prevalen-

ça d'EM durant els últims 30 anys en diverses zones geogràfiques, i també un augment 

de la proporció dona/home i un canvi en la distribució de la malaltia, amb una atenua-

ció del clàssic gradient latitudinal, a costa d'un increment d'incidència a les latituds 

baixes (menors de 50 graus)4. El fet que la incidència de la malaltia estigui augmentant 

es pot explicar per dos motius: una millor capacitat de diagnòstic dels pacients i un 

augment real del risc de desenvolupar la malaltia per un canvi en els factors genètics i 

ambientals que hi predisposen. La major accessibilitat a l'atenció sociosanitària i el nivell 
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d'alerta davant de la malaltia en metges neuròlegs i d'altres especialitats que puguin 

tenir contacte amb pacients amb sospita d'EM (metges de família, oftalmòlegs) contri-

bueix a una major identificació de casos. En aquest procés, la disponibilitat de la resso-

nància magnètica (RM) ha tingut un paper clau, ja que ha permès diagnosticar d'EM 

pacients amb cursos clínics atípics, que abans podrien haver passat desapercebuts. 

Tanmateix, hi ha circumstàncies que no es poden explicar per una millor detecció de 

casos, com és un augment de la incidència més acusat en les dones (increment de la 

ràtio dona/home)5, o les tendències en ascens notificades en zones estudiades de ma-

nera sistemàtica amb la mateixa metodologia i tècniques diagnòstiques6-10. Això sug-

gereix la presència d'una sèrie de factors causals subjacents responsables de l'incre-

ment en el risc de desenvolupar la malaltia. Els canvis en l'estil de vida, la dieta, la 

reducció a l'exposició solar, l'augment del tabaquisme o el retard en l'hàbit reproduc-

tiu, s'han postulat com a possibles explicacions. 

El sud d'Europa tradicionalment es considerava una zona de risc baix, no obstant 

això, els estudis publicats els darrers anys reporten xifres de prevalença superiors a 50 

casos per 100.000 habitants. Els estudis efectuats a Espanya a partir dels anys noran-

ta van mostrar resultats de prevalença i incidència que situaven el nostre país en un 

risc més elevat davant l'EM11-13. Actualment, la prevalença a Espanya se situa al vol-

tant de 80-100 casos per 100.000 habitants14-16, cosa que implica que hi ha prop de 

50.000 persones afectades d'EM al nostre medi. 

La gestió de la malaltia ha experimentat avenços importants els darrers anys, en gran 

mesura gràcies a l'aparició de tractaments capaços de modificar el curs natural de la 

malaltia. Tot això contribueix a formar un escenari de gestió complex i dinàmic al 

nostre medi, que exigeix una assistència mèdica de qualitat. En aquest sentit, dife-

rents societats científiques, institucions o entitats espanyoles i estrangeres (SEN 2007, 

MSTCG 2006, NICE 2003, AAN 2002)17-20 han publicat guies o posicionaments sobre 

l'atenció als pacients amb EM, però han transcorregut ja alguns anys des de l'última 

publicació i cap d'aquestes no està emmarcada dins d'una iniciativa nacional d'apli-

cació en el Sistema Nacional de Salut (SNS). D'aquesta manera es fa patent la neces-

sitat d'elaborar una guia a escala estatal, realitzada amb una metodologia rigorosa 

que reculli l'evidència científica més actual per a la seva aplicació en el SNS. 

Aquesta guia ofereix als professionals sanitaris recomanacions actualitzades i basades 

en l'evidència, fonamental davant d'una malaltia el coneixement de la qual està en 

evolució contínua. A més, pot contribuir a disminuir la variabilitat en l'atenció a les 

persones amb EM, aspecte que, sens dubte, ajudarà a millorar la qualitat de l'atenció 

i, com a conseqüència, la qualitat de vida dels pacients. La inclusió de la gestió de 

pacients en edat infantil, així com la perspectiva i les preferències dels pacients, fami-

liars i cuidadors són altres dels valors afegits de la guia. 
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2. Abast i objectius 

Abast

POBLACIÓ 

• Persones amb EM en què es diferencia, quan calgui, entre pacients amb inici de la 

malaltia en l'edat pediàtrica i adulta. 

• La guia aborda pacients amb síndrome clínica aïllada (SCA) sense criteris d'EM i 

pacients amb EM establerta. També diferencia entre els diferents subtipus clínics 

de l'EM (en brots i progressius). 

• La guia inclou aspectes de l'EM en l'embaràs i la lactància. 

ÀMBIT ASSISTENCIAL

• Les recomanacions de la guia s'han formulat tenint en compte els recursos 

disponibles actualment en l'atenció especialitzada, primària i en els serveis socials 

a Espanya.

• Com es tracta d'una guia d'enfocament estatal, no es tracten aspectes organitzatius 

o models d'atenció requerits per posar en pràctica les recomanacions. 

PROCÉS ASSISTENCIAL 

• La guia aborda els aspectes següents de gestió clínica: diagnòstic i història natural, 

tractament modificador del curs de la malaltia, així com tractament simptomàtic i 

tractament rehabilitador (dels brots i dels símptomes). Aquesta guia inclou el 

tractament específic de la fatiga, l'espasticitat i la capacitat de marxa, el dolor 

neuropàtic, el dèficit cognitiu, la disfunció vesical i l'afectació de la qualitat de vida 

relacionada amb la salut. 

• Aspectes NO inclosos a la guia. La guia no formula recomanacions de principis 

actius que encara no estan aprovats per l'Agència Europea del Medicament (EMA), 

organisme regulador, tot i que sí que enumera a «Línies de recerca futura» els 

principis actius amb assaigs en fase III en estudi per part de l'EMA i en descriu els 

resultats, si han estat publicats a Medline/Pubmed. No inclou aquells tractaments 

usualment catalogats com a medicina complementària i/o alternativa. Tampoc no 

té en compte aspectes de tractament pal·liatiu ni atenció al final de la vida. 

PRINCIPALS USUARIS

La guia està dirigida a professionals de la neurologia, neurologia pediàtrica, neurora-

diologia, infermeria neurològica, medicina familiar i comunitària, farmàcia, farmaco-



38 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

logia clínica, neurorehabilitació, neuropsicologia, neurofisiologia i oftalmologia que 

estan implicats en el procés d'atenció a les persones amb EM. També disposa d'un 

material informatiu per a pacients, familiars i cuidadors (vegeu l'annex 2).

Objectius

• Elaborar una guia de pràctica clínica (GPC) per orientar els professionals sanitaris 

en la presa de decisions i disminuir la variabilitat en l'atenció a les persones amb 

EM.

• Proporcionar informació útil per als pacients, familiars i cuidadors que els permeti 

conèixer les intervencions avalades científicament i implicar-se de manera activa 

en el procés d'atenció de la seva malaltia.
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3. Metodologia

3.1. Elaboració de la guia 

S'ha elaborat una GPC basada en l'evidència. El procés metodològic emprat s'aplega 

de manera detallada al Manual metodològic per a l'elaboració de GPC en el SNS21. 

Les fases que s'han seguit són:

3.1.1. Constitució del grup de treball de la guia i col·laboradors

El grup de treball de la guia s'ha estructurat en un equip coordinador, òrgan di-

rectiu del projecte i, per tant, amb responsabilitats de lideratge (clínic i tècnic), 

d'execució i seguiment del projecte. Entre les seves funcions executives, s'hi inclo-

uen proposar i aprovar l'abast i els objectius de la guia, així com les preguntes clí-

niques a les quals dóna resposta. També aprovar la versió final del contingut clínic 

i de les recomanacions de la guia. L'equip coordinador ha disposat d'un consell 

assessor amb funcions consultores en la definició de l'abast i els objectius de la 

guia, i també en la revisió interna de l'esborrany de la guia. El consell assessor està 

format per professionals experts a títol individual o en representació de societats 

científiques (d'àmbit local, estatal i internacional) de les disciplines implicades en 

l'atenció als pacients amb EM, així com d'entitats que vetllen pels interessos 

d'aquests pacients, els seus cuidadors i familiars. 

Per a l'execució del projecte s'ha disposat d'un equip clínic multidisciplinar format 

per experts implicats en l'atenció als pacients amb EM, la participació dels quals ha 

estat a títol individual o en representació de societats científiques d'àmbit local i 

nacional. L'equip clínic s'ha dividit en 3 grups corresponents als apartats de diag-

nòstic i història natural, tractament modificador del curs de la malaltia i tractament 

simptomàtic i tractament rehabilitador. Cada grup ha tingut un coordinador que 

ha supervisat el treball dins de l'equip i ha aprovat el contingut final de l'apartat. 

L'equip clínic ha participat en totes les fases del desenvolupament de la guia: defi-

nició de l'abast i dels objectius, aprovació de les preguntes clíniques, revisió de la 

síntesi de l'evidència i establiment de la força i direcció de les recomanacions i 

aprovació final de les recomanacions de la guia. Per poder-ho fer, van rebre forma-

ció general sobre GPC i específica sobre formulació de recomanacions.

El projecte ha requerit col·laboradors experts en diferents disciplines: documen-

talistes per a la cerca de l'evidència i gestió documental; experts en medicina basa-

da en l'evidència i experts en estudis qualitatius per a la incorporació a la guia de 
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la visió dels afectats d'EM, així com dels seus familiars i cuidadors. L'equip coordi-

nador ha comptat amb el suport permanent d'un equip tècnic que ha participat en 

totes les fases del projecte.

A tots ells se'ls ha sol·licitat que manifestin la seva conformitat per constar com a 

membres del grup de treball de la guia o col·laboradors i han fet la declaració d'inte-

ressos corresponent (vegeu l'annex 1).

Tot el grup de treball de la GPC ha revisat i aprovat la versió completa final de la guia.

3.1.2. Definició de l'abast i dels objectius de la guia

L'equip coordinador va elaborar una proposta d'abast i objectius de la guia que va 

presentar a l'equip clínic i al consell assessor. Es van revisar els comentaris i suggeri-

ments rebuts i es va obtenir la versió provisional de l'abast i dels objectius. Després, es 

va obrir un període d'exposició pública de 15 dies a través del portal web de l'AQuAS, 

amb la finalitat d'aplegar l'opinió de persones alienes al grup de treball i assegurar la 

inclusió de tots els aspectes rellevants en relació amb l'atenció a les persones amb EM. 

Es van revisar els comentaris i es va obtenir la versió final de l'abast i dels objectius de 

la guia. 

3.1.3. Formulació de les preguntes 

A partir d'una proposta inicial de l'equip coordinador, l'equip clínic va treballar durant 

una sessió presencial conjunta un primer esborrany de la llista de preguntes. Aquesta 

llista es va estructurar posteriorment en format PICO, tenint en compte tots els grups 

de població possibles (Pacients), Intervencions, Comparadors i variables de resultat 

d'interès (Outcomes) per a cada pregunta. Tot seguit, l'equip clínic, via correu electrò-

nic, va fer una valoració individual de les preguntes clíniques i va establir de manera 

explícita les variables de resultat d'interès per a les preguntes i després va classificar la 

seva importància relativa fent servir una escala de 9 punts (1-3: variable de resultat no 

important; 4-6: variable de resultat important però no clau per a la presa de decisions, 

i 7-9: variable de resultat clau per a la presa de decisions). Així doncs, es van incloure 

a la guia només aquelles variables de resultat considerades «important» o «clau» per 

a la presa de decisions. Es van fer modificacions menors en algunes preguntes i el 

90% de les variables de resultat d'interès va obtenir una puntuació mitjana en el rang 

de 7-9 i, per tant, valorades com a «clau» per a la presa de decisions. Els equips coor-

dinador i clínic van aprovar la llista final de preguntes clíniques de la guia (n = 20). Per 

raons de factibilitat, un cop elaborada la llista inicial de preguntes i intervencions va 
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caldre suprimir-ne algunes. Així, es van descartar les preguntes relacionades amb els 

possibles factors de risc de la malaltia (genètics i ambientals) pel fet de no tenir, fins 

ara, una aplicació directa en la pràctica clínica. D'altra banda, tampoc no va ser pos-

sible abordar el tractament simptomàtic i tractament rehabilitador en tota l'extensió. 

En aquest sentit es van prioritzar els símptomes més específics i per als quals existissin 

unes intervencions més clares, excloent-ne d'altres com tremolor, disfunció sexual, 

trastorns del llenguatge i de la deglució. 

La identificació i valoració de les variables de resultat d'interès feta en aquesta guia 

forma part del sistema GRADE22, iniciativa internacional en curs per a la valoració de 

la qualitat de l'evidència i la formulació de recomanacions. En els punts 5 i 6 d'aquest 

apartat es completa la informació sobre aquest sistema.

3.1.4. Cerca i selecció de l'evidència científica

El procés de cerca i selecció de l'evidència científica per dur a terme aquesta guia es 

va estructurar en 3 etapes. En la primera etapa, es van identificar guies sobre el tema 

per comprovar quines revisions sistemàtiques (RS) van considerar per fonamentar les 

seves recomanacions. Les principals guies utilitzades com a fonts secundàries s'aple-

guen a l'annex 3. Posteriorment, s'han identificat RS addicionals a partir de la data de 

cerca de les GPC seleccionades i altres tipus de síntesi crítica de literatura científica 

com ara informes d'avaluació de tecnologies sanitàries. En una segona etapa, s'ha fet 

una cerca ampliada d'estudis individuals per actualitzar les RS en què s'han inclòs 

assaigs controlats aleatoritzats (ACA), assaigs clínics en paral·lel, estudis d'extensió 

oberta dels ACA i estudis observacionals. S'ha respectat l'estratègia de cerca original 

de les RS rellevants. Quan no n'hi ha hagut de disponibles, s'ha dissenyat una estra-

tègia específica per a cada una de les preguntes, i s'hi ha afegit, en cada cas, filtres 

validats per a la identificació dels ACA i estudis observacionals. Quan no hi havia 

evidència de RS ni d'estudis individuals, es va respondre a la pregunta amb el posici-

onament de les guies disponibles. La tercera etapa ha consistit en la realització de 

cerques addicionals d'estudis d'avaluació econòmica i estudis sobre valors i preferèn-

cies dels pacients/cuidadors. 

Les fonts d'informació consultades en les diferents etapes de la cerca han estat les 

següents: a) Organismes recopiladors: National Electronic Library for Medicines (NHS 

NeLM). Es va utilitzar també el metacercador TRIP; b) Organismes elaboradors: Natio-

nal Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), UpToDate, Agències regulado-

res de fàrmacs, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
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Agència Europea del Medicament (EMA) i The Food and Drug Administration (FDA) 

dels EUA, All Wales Strategy Medicines Group, The Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health, Pharmaceuticals Benefits Advisory Committee d'Austràlia, 

Pharmacology and Therapeutics Advisory Committee de Nova Zelanda i Scottish Me-

dicines Consortium; c) Centres metodològics: Guideline International Network (G-I-

N); d) Base de dades generals: Pubmed/MEDLINE, Scopus; e) Bases de dades específi-

ques: The Cochrane Library, Centre for Reviews and Dissemination (Database of 

Abstracts of Reviews of Effects-DARE, Database of Health Technology Assessment-

HTA i Database of Economic Evaluation-NHS/EED), Grup d'Avaluació de Novetats 

d'Estandardització i Recerca en Selecció de Medicaments de la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria (GENESIS), The Drug Industry Document Archive (DIDA) de la 

Universitat de Califòrnia i el sistema d'informació SIETES (Sistema d'Informació Essen-

cial en Terapèutica i Salut) de l'Institut Català de Farmacologia. 

Addicionalment, es van revisar manualment els llibres de resums de les últimes reuni-

ons anuals d'ECTRIMS i ACTRIMS (European and American Committee on Treatment 

and Research in Multiple Sclerosis, respectivament) i la bibliografia dels estudis inclo-

sos a la guia. Es van valorar també els suggerits pels experts. Les alertes bibliogràfi-

ques es van activar a Scopus i xarxes socials.

Període temporal: la cerca de GPC, RS i informes d'avaluació es va dur a terme du-

rant el mes de febrer de 2011. Posteriorment, l'actualització per buscar ACA i estudis 

observacionals publicats a partir de 2003 (a causa que la GPC del NICE sobre Mana-

gement of multiple sclerosis in primary and secondary care19 s'havia publicat aquell 

any) es va fer entre juliol i agost de 2011. En aquest mateix període es van efectuar 

les cerques addicionals d'estudis sobre avaluacions econòmiques i valors i preferènci-

es dels pacients/cuidadors. Finalment, es van activar alertes bibliogràfiques quinzenals 

entre juliol i setembre de 2012. No es van establir límits idiomàtics en la cerca. Es van 

incloure aquelles publicacions rellevants identificades durant el procés de revisió inter-

na i externa.

La cerca de les GPC, RS i informes d'avaluació, així com les alertes bibliogràfiques, les 

van fer documentalistes de l'AQuAS. La cerca de l'actualització la va dur a terme el 

grup col·laborador d'experts en medicina basada en l'evidència. El procés de selecció 

dels resultats de la cerca va ser a càrrec de membres de l'equip tècnic, que van resol-

dre els dubtes sorgits amb els documentalistes. La qualitat de les RS i dels informes 

d'avaluació es va analitzar mitjançant l'instrument AMSTAR23. Per als ACA i estudis 

observacionals, es van aplicar els criteris del Manual de revisors Cochrane24. La gestió 

documental de la guia es va realitzar mitjançant el programari Reference Manager.
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3.1.5. Avaluació i síntesi de l'evidència científica
La qualitat de l'evidència dels estudis per a cadascuna de les variables de resultat 

prioritzades es va avaluar considerant el disseny, el rigor metodològic, la consistència 

i si l'evidència era directa o indirecta. Per fer-ho es van seguir també les directrius del 

grup de treball Grading of recommendation assessment, development and evaluation  

(GRADE). L'evidència derivada dels ACA es considera de «qualitat alta» i la dels estu-

dis observacionals de «qualitat baixa». No obstant això, hi ha una sèrie de circumstàn-

cies que poden disminuir la qualitat dels ACA o augmentar la dels estudis observaci-

onals. S'ha disminuït la qualitat dels ACA davant limitacions en el disseny o en 

l'execució, resultats inconsistents, absència d'evidència científica directa, imprecisió i 

presència de biaixos (de publicació o de notificació). Els estudis observacionals poden 

augmentar la seva qualitat quan l'efecte observat és de magnitud important, es de-

mostra la presència d'un gradient dosi resposta, o davant situacions en les quals tots 

els factors de confusió possibles podrien haver reduït l'associació observada.

Aquests components descrits permeten classificar la qualitat de l'evidència per a cada 

variable de resultat. Una qualitat alta significa que és molt poc probable que nous 

estudis modifiquin la nostra confiança en el resultat; una qualitat moderada indica 

que és probable que nous estudis puguin modificar la confiança que tenim en el re-

sultat; una qualitat baixa mostra que és molt probable que nous estudis tinguin un 

impacte important en la confiança que tenim en el resultat observat; i una qualitat 

molt baixa, que el resultat estimat és incert.

Quan hi ha més d'una variable de resultat amb qualitat diferent, es valora la qualitat 

global de l'evidència considerant-la segons el nivell de qualitat més baix aconseguit 

per les variables de resultat claus. Si l'evidència per a totes les variables claus afavoreix 

la mateixa alternativa i hi ha evidència d'alta qualitat per a algunes, la qualitat global 

es pot considerar alta. Evidències dèbils sobre riscos i efectes adversos poc importants 

no haurien de disminuir el grau d'evidència global.

S'ha realitzat una síntesi qualitativa, i en algunes preguntes també síntesi quantitati-

va (sempre que estigués disponible a la mateixa RS o a l'informe d'avaluació inclòs). 

Per a cada estudi incorporat a la guia (RS, informes d'avaluació, ACA i estudis obser-

vacionals) s'han desenvolupat taules d'evidència que descriuen les característiques 

principals dels estudis. D'altra banda, per a l'avaluació de la qualitat de l'evidència 

associada a les diferents variables de resultat d'interès, s'han elaborat taules GRADE 

mitjançant el programari d'accés lliure GRADEpro25 (http://www.cc.ims.net/revman/

gradepro/gradepro). 

La lectura crítica i la síntesi dels estudis l'han efectuat experts en medicina basada en 

l'evidència. Cada estudi l'ha revisat un expert i els dubtes han estat resolts pel grup. 

Membres de l'equip tècnic han realitzat la revisió d'aquestes tasques.
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Cada membre de l'equip clínic tenia assignada una o varies preguntes clíniques (o una 
o varies  intervencions) i ha fet la revisió de la síntesi dels estudis. Posteriorment, 
l'equip tècnic ha considerat els seus suggeriments i comentaris i ho ha derivat al co-
ordinador de l'apartat al qual corresponia la pregunta per a una nova revisió. Final-
ment, l'equip coordinador i els coordinadors de l'equip clínic han aprovat la versió fi-
nal de la síntesi de l'evidència de cada un dels 3 apartats (diagnòstic i història natural, 
tractament modificador del curs de la malaltia i tractament simptomàtic i tractament 
rehabilitador). 

Està disponible en format electrònic el material metodològic de la guia, que inclou 
l'informe de les cerques efectuades, el procés de formulació de les preguntes clíni-
ques i l'obtenció de la puntuació mitjana de les variables de resultat d'interès priorit-
zades, les preguntes clíniques descompostes en format PICO i les taules d'evidència.

3.1.6. Formulació de les recomanacions de la guia

Quan es formulen recomanacions, el grup de treball s'ha de plantejar fins a quin punt 
es pot confiar en què dur a terme una recomanació comportarà més beneficis que 
danys. Aquesta decisió no és senzilla i hi influeixen múltiples factors que converteixen 
aquesta etapa en una de les més complexes de l'elaboració d'una guia.

Per graduar la força de les recomanacions de la guia s'han seguit les directrius del 
grup de treball GRADE. Per assignar la força d'una recomanació s'ha tingut en comp-
te la qualitat de l'evidència científica i el balanç benefici-risc de la intervenció. Sempre 
que ha estat rellevant i es disposava d'informació, s'han considerat també les circum-
stàncies específiques del context d'aplicació de la recomanació, com són els valors i 
les preferències dels pacients/cuidadors i els costos o la utilització de recursos. La 
qualitat de l'evidència i el judici sobre el balanç entre beneficis i riscos s'analitza abans 
que les altres circumstàncies. A la guia s'han tingut en compte les indicacions aprova-
des per l'AEMPS, segons fitxa tècnica. 

Les categories de recomanacions suggerides per GRADE són: Forta a favor («Recoma-
nem fer»), Dèbil a favor («Suggerim fer»), Dèbil en contra («Suggerim NO fer») i 
Forta en contra («Recomanem NO fer»). 

S'han pogut fer recomanacions «fortes» en aquells casos en què el grup de treball, 

segons l'evidència disponible, tenia la certesa que els potencials efectes beneficiosos 

derivats de dur a terme la recomanació són més grans que els potencials efectes per-

judicials (forta a favor) o viceversa, que els danys superen els beneficis (forta en con-

tra). Quan la informació disponible no ofereix total confiança en què els efectes be-

neficiosos potencials són superiors que els efectes perjudicials potencials o viceversa, 

el grup de treball ha formulat recomanacions «dèbils» a favor o dèbils en contra. Per 

tant, l'adjectiu de forta o dèbil no fa referència a la magnitud de l'efecte d'una inter-

venció determinada, sinó al grau de confiança amb el qual podem recomanar fer o no 
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fer una intervenció determinada en el pacient. Així mateix, s'han formulat «pautes 
de bona pràctica» (√) basades en l'experiència clínica de l'equip coordinador i clínic 

davant d'aspectes pràctics importants sobre els quals s'ha volgut emfatitzar i per als 

quals no hi ha evidència científica que els fonamenti. 

A partir d'una primera proposta realitzada pels experts en medicina basada en l'evi-

dència, l'equip clínic va assignar la força (forta o dèbil) i la direcció (a favor o en con-

tra) a cadascuna de les recomanacions. A la guia es fa explícita la força de cada reco-

manació, mentre que la direcció està implícita en el redactat. Posteriorment, l'equip 

tècnic i els coordinadors de l'equip tècnic les han revisades. L'equip coordinador i els 

coordinadors de l'equip clínic han dut a terme la revisió i l'acord final de totes les re-

comanacions mitjançant reunions presencials. Després, tots els membres de l'equip 

clínic i del consell assessor han aprovat, via correu electrònic, totes les recomanacions 

de la guia. 

El grup de treball GRADE intenta establir un mètode d'elaboració de recomanacions 

explícit i transparent amb l'objectiu de superar els inconvenients d'altres sistemes de 

formulació de recomanacions. No obstant això, en aquests moments està avançant 

en la millora del sistema mateix i en la seva aplicació als estudis de diagnòstic, pronòs-

tic i factors de risc, així com en el procediment que permeti explicitar correctament 

com s'integren els diferents elements que s'han de considerar en la formulació de les 

recomanacions, en especial allò relatiu als valors i a les preferències dels pacients, als 

costos i a la utilització de recursos.

Les recomanacions de la guia s'integren en algoritmes d'actuació sobre les diferents 

estratègies diagnòstiques i terapèutiques per a l'atenció a les persones amb EM, eines 

d'ajuda per a la presa de decisions. S'ha seguit la simbologia estàndard i s'han afegit 

anotacions aclaridores o complementàries al final dels dits algoritmes.

3.1.7. Implicació dels pacients, familiars i cuidadors en l'elaboració de la guia 

Durant l'elaboració de la guia s'ha implicat a pacients, familiars i cuidadors (o als seus 

representants) amb la finalitat de garantir que la guia tracti correctament aquells as-

pectes que són importants per a ells i que hi quedin reflectits els seus punts de vista.

Per incorporar les preferències i necessitats de les persones amb EM i els seus familiars 

i/o cuidadors respecte al maneig i la convivència amb la malaltia en la formulació de 

les recomanacions de la guia, es va dur a terme una revisió de la literatura sobre el 

tema. El nombre reduït de publicacions que apleguen aquests aspectes en els quals 

fonamentar les recomanacions de la guia va motivar la necessitat de generar evidèn-

cia en el nostre medi mitjançant un estudi qualitatiu basat en la tècnica d'entrevista 

grupal. Es van fer 3 grups focals, moderats per una persona experta en la tècnica que 

va seguir un guió elaborat a partir dels suggeriments de l'equip coordinador i coordi-
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nadors de l'equip clínic. La tipologia dels grups va ser: grup 1) pacients amb malaltia 

lleu procedents de la Unitat de Neuroimmunologia Clínica de l'Hospital Vall d'Hebron; 

grup 2) pacients amb malaltia avançada assistents a l'Hospital de Dia de la FEM, i grup 

3) familiars i/o cuidadors procedents de la UNiC de l'Hospital Vall d'Hebron, no empa-

rentats amb els altres 2 grups. L'estudi va comptar amb l'aprovació del Comitè Ètic de 

Recerca Clínica de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El material metodològic de 

la guia inclou l'informe del dit estudi.

La versió completa de la guia inclou un material informatiu per a pacients, 

familiars i cuidadors (vegeu l'annex 2) amb les recomanacions de la guia amb 

l'objectiu d'informar-los sobre aspectes de la malaltia amb un enfocament científic, 

basat en l'evidència i consensuat per l'equip d'experts autor de la guia. La finalitat 

d'aquest material no és reproduir altres manuals de caràcter divulgatiu sobre la 

malaltia àmpliament disponibles d'altres fonts, sinó proporcionar la informació que 

conté la guia tenint en compte, a més, aspectes de llegibilitat lingüística i tipogràfica. 

3.1.8. Revisió externa de la guia

Els revisors externs són experts en el tema objecte d'interès de la guia que participen 

a títol individual o en representació de les principals associacions de pacients i societats 

científiques, tant d'àmbit local com nacional i internacional. La seva funció ha estat 

revisar l'esborrany final de la guia. S'ha sol·licitat explícitament la seva conformitat per 

constar com a revisors externs, i prèviament a la seva participació, han fet la declaració 

d'interessos (vegeu l'annex 1).

3.1.9. Actualització de la guia 

La guia s'actualitzarà entre els 3 i els 5 anys del tancament de la cerca per garantir la 

vigència de les seves recomanacions. L'equip de coordinació establirà mecanismes de 

monitorització periòdica mitjançant alertes per valorar la necessitat d'actualitzar la 

guia abans del termini mínim. L'actualització serà, a més, una oportunitat per inclou-

re-hi noves àrees rellevants i aspectes que, per qüestions de factibilitat, no s'han po-

gut incloure en aquesta edició. 

3.2. Estructura de la guia

La guia s'estructura en 3 capítols clínics: diagnòstic i història natural, tractament mo-

dificador del curs de la malaltia i el tractament simptomàtic i tractament rehabilitador. 

Les recomanacions d'aquests capítols s'integren en 15 algoritmes d'actuació amb les 

seves anotacions corresponents, de manera que es constitueixen com una eina d'aju-

da per a la presa de decisions en l'atenció a les persones amb EM.
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Tots els capítols clínics segueixen la mateixa estructura. En primer lloc, es presenten 

les preguntes per respondre. Algunes d'aquestes preguntes inclouen més d'una prova 

o intervenció, i en el cas del tractament modificador de la malaltia, aborda també la 

població pediàtrica. En segon lloc, es descriu l'evidència científica disponible per a 

cada prova/intervenció i esmenta, primerament, les RS (en alguns casos, les guies o els 

documents de consens) i a continuació, els ACA (primer, els comparats amb placebo 

i després els comparats amb altres intervencions) i/o estudis observacionals publicats 

amb posterioritat i, per tant, no inclosos a les RS. Els resultats dels estudis es descriuen 

ordenats per variables de resultat d'interès i n'indiquen la qualitat (molt baixa, baixa, 

moderada o alta). Els estudis originals, ACA o estudis observacionals inclosos a les RS, 

no consten a la bibliografia de la guia. Finalment, es mostren les recomanacions espe-

cífiques per a la dita pregunta. Abans de cada recomanació de la guia, s'expliciten els 

aspectes que s'han considerat per formular la recomanació i la seva força (de l'evidèn-

cia a la recomanació). 





C. La guia
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4. Diagnòstic i història natural    
 de l'esclerosi múltiple

4.1. Gestió del pacient amb sospita d'esclerosi múltiple

Preguntes per respondre

•  En pacients amb un quadre suggestiu d'EM, la realització d'una analítica 
permet descartar altres diagnòstics que es puguin confondre amb l'EM? 

•  En pacients amb un quadre suggestiu d'EM, la realització de ressonància 
magnètica permet confirmar el diagnòstic d'EM (segons criteris de McDo-
nald)? 

•  En pacients amb un quadre suggestiu d'EM, l'anàlisi de líquid cefaloraquidi 
permet confirmar el diagnòstic d'EM (segons criteris de McDonald)?

•  En pacients amb un quadre suggestiu d'EM, la realització de potencials evo-
cats permet confirmar el diagnòstic d'EM (segons criteris de McDonald)?

Diagnosticar un pacient amb sospita d'EM és probablement un art que combina l'ex-

periència clínica del neuròleg, el seu coneixement de les aportacions constants que 

s'han produït en aquest àmbit i la inclusió de les perspectives, necessitats i valors del 

pacient i el seu entorn familiar. Atès que fins ara no hi ha cap prova patognòmica, en 

pacients amb un quadre clínic típic s'utilitzen una sèrie de criteris per establir el diag-

nòstic de certesa: els emprats al llarg d'aquestes últimes dècades requereixen la de-

mostració de lesions del SNC disseminades en l'espai (DIS) i el temps (DIT) i l'exclusió 

d'altres malalties neurològiques que puguin tenir una presentació similar a l'EM.

Al llarg del temps, la demostració de DIS i DIT ha passat de ser purament clínica a 

estar recolzada per estudis paraclínics, entre els quals la RM ha cobrat una rellevància 

especial, ja que ha possibilitat la realització d'un diagnòstic en etapes més precoces 

de la malaltia. 

Són precisament els criteris de McDonald de 200126 els que descriuen explícitament 

el rol de les troballes de RM i ofereixen la possibilitat d'establir el diagnòstic d'EM en 

pacients amb un primer brot o SCA. Els criteris de Poser de l'any 1983 ja permetien 

realitzar un diagnòstic d'esclerosi múltiple clínicament definida (EMCD) davant un 

brot si estava refermat per criteris de laboratori, però la seva complexitat dificultava el 

seu ús en la pràctica clínica diària. Els avenços tant en el coneixement de la malaltia 

com en el desenvolupament de la RM han propiciat l'evolució dels criteris de McDo-

nald, que han requerit una revisió el 200527 i, la més recent, a finals de 201028. En el 

transcurs d'aquests anys s'ha demostrat que, malgrat que aquests criteris tenen una 
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alta sensibilitat i especificitat per predir la conversió a EMCD, poden ser difícils d'apli-

car en la pràctica clínica diària a causa de la seva complexitat. Per aquest motiu, un 

dels canvis principals en els criteris de McDonald 2010 ha estat la seva simplificació, 

sense sacrificar manifestament la seva sensibilitat i especificitat. 

L'EM pot provocar gairebé qualsevol símptoma neurològic, per això el diagnòstic dife-

rencial d'un pacient amb un primer brot pot ser molt ampli i incloure totes les malal-

ties capaces de produir manifestacions neurològiques multifocals i recurrents. El pro-

cediment per abordar el diagnòstic diferencial en l'EM no està clarament establert. No 

obstant això, 2 treballs de consens recents han proposat diversos signes clínics i radi-

ològics d'alarma que, si es presenten, han de fer sospitar i obliguen a investigar un 

possible diagnòstic alternatiu8,29,30.

Aquesta guia ens posa de relleu la utilitat de les diferents proves diagnòstiques (RM, 

potencials evocats i líquid cefaloraquidi [LCR]) i l'evidència que empara la seva utilització 

en el procediment diagnòstic, tant per a pacients amb EM que debuten en forma de 

brots com per a aquells amb una esclerosi múltiple primàriament progressiva (EMPP). 

4.1.1. Realització d'analítica
Dins del procés diagnòstic de l'EM i abans de l'aplicació dels criteris diagnòstics vi-

gents de McDonald 2010, cal descartar raonablement altres possibles explicacions al 

quadre clínic que presenta el pacient. En aquest procés pot ser necessària la realització 

d'una analítica. No hi ha consens sobre les determinacions analítiques que cal fer. 

S'han identificat estudis de casos i controls i/o cohorts de seguiment prospectiu en 

pacients amb sospita diagnòstica d'EM o amb criteris d'EM que van proporcionar els 

resultats per a diferents determinacions analítiques orientades al diagnòstic diferenci-

al. Es van excloure aquelles sèries de casos sense grup de control, estudis amb un se-

guiment retrospectiu o els estudis que tenien com a objectiu una validació del mètode 

analític. Així mateix, es van excloure les revisions no sistemàtiques. 

Els resultats dels treballs considerats per respondre a la pregunta es resumeixen tot 

seguit.

Un estudi de casos i controls va incloure 12 pacients d'un centre hospitalari a Mèxic 
amb diagnòstic d'esclerosi múltiple remitent recurrent (EMRR), esclerosi múltiple 
recurrent progressiva (EMRP), esclerosi múltiple secundàriament progressiva (EMSP) 
i EMPP segons els criteris de McDonald 2005. Es va fer una història clínica completa 
als pacients, se'ls van prendre mostres de sang i de LCR i se'ls va fer una RM. Les 
mesures de resultat van ser presència de positivitat a la serologia luètica i a anticos-
sos antifosfolípids en sèrum i en LCR. Com a controls es van utilitzar les mostres de 
sang de 10 voluntaris sans31.
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L'estudi va mostrar que tots els pacients presentaven una serologia 
davant de sífilis negativa en sèrum i en LCR. Els títols d'anticossos 
antifosfolípids també van ser negatius en sèrum i LCR, amb valors en 
sèrum inferiors als controls sans. 

Qualitat 
baixa 

Un estudi de casos i controls prospectiu va incloure 42 pacients amb diagnòstic 
d'EM mitjançant els criteris de Poser (EMRR, EMSP i EMPP). Es va realitzar una de-
terminació de la presència d'anticossos antinuclears, anticossos anticardiolipina, an-
ticossos anti-Ro en sèrum. Com a controls es van utilitzar les mostres de sang de 50 
donants de sang voluntaris amb una distribució d'edat i sexe semblant32.

Els resultats van mostrar que en el grup de pacients amb EM es van 
detectar anticossos antinuclears en 10 pacients (23,8%), 2 homes i 8 
dones. Dues dones en el grup de control van ser positives a anticos-
sos antinuclears (4%), la diferència va ser estadísticament significati-
va. Cap dels casos positius a anticossos antinuclears no van presentar 
símptomes clínics de lupus eritematós sistèmic, síndrome antifosfolipí-
dica ni síndrome de Sjögren. 

Addicionalment, en el grup de pacients amb EM, 1 dona (2%) va 
presentar anticossos anticardiolipina Ig G positiu, sense proves de lu-
pus eritematós sistèmic ni síndrome antifosfolipídica, avortament ni 
trombosi. Es van detectar anticossos anti-Ro en 3 pacients (7%). Cap 
dels pacients positius a anticossos anti-Ro no van ser positius simul-
tàniament a anticossos antinuclears ni anticossos anticardiolipina. No 
es van detectar anticossos anticardiolipina ni anticossos anti-Ro en el 
grup de control. 

Qualitat 
baixa 

Un estudi de casos i controls prospectius va incloure 251 pacients amb EMRR, EMSP 
i EMPP i 45 pacients amb SCA d'una cohort de pacients seguits a escala ambula-
tòria en un hospital de referència a Espanya. També es van seleccionar 51 mostres 
de sèrum de controls presumiblement sans escollides del banc de sang de l'hospital 
de manera aleatòria. Es va realitzar la determinació d'anticossos anticardiolipina, 
anticossos antiglicoproteïna beta 2 i anticossos antiprotombina en els tres grups33.

Els resultats van mostrar positivitat d'anticossos anticardiolipina o an-
ticossos antiglicoproteïna beta 2 en tan sols 6 de 296 pacients amb 
EM (2%) i cap en el grup de control. Cap dels pacients no va mostrar 
clínica compatible amb la síndrome antifosfolipídica primària. No es 
va detectar cap cas ni control positiu a anticossos antiglicoproteïna. 

Qualitat 
baixa
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Un estudi de casos i controls va incloure 89 pacients amb diagnòstic d'EM segons 
els criteris de Poser, categoritzats com EM possible, probable i definitiva. L'estudi es 
va dur a terme en un àmbit hospitalari. A tots els pacients se'ls van prendre mostres 
de sang per mesurar-ne els títols d'anticossos anticardiolipina i anticossos antiglico-
proteïna beta 2. Es van mesurar els mateixos títols en un grup de control format per 
126 pacients amb ictus isquèmic34.

Els resultats van mostrar més positivitat a anticossos anticardiolipi-
na (19/89, 21,4% versus [vs] 13/126, 10,3%; p = 0,025), així com a 
anticossos antiglicoproteïna beta 2 (14/89, 15,7% vs 9/126, 7,1%; 
p = 0,045) en pacients amb EM que en controls. Les diferències també 
van ser significatives per a l'isotip Ig G de l'anticòs antiglicoproteïna 
beta 2. No es van trobar diferències entre els grups pel que fa a l'iso-
tip Immunoglobulina M ni quan es va detectar simultàniament Ig G i 
Immunoglobulina M. 

Qualitat 

baixa 

Es va identificar una revisió narrativa que va incloure estudis observacionals (casos i 
controls i de cohorts) en els quals es va determinar la seroprevalença d'anticossos 
anticardiolipina i el possible diagnòstic de síndrome antifosfolipídica en pacients 
amb EM35.

La revisió narrativa mostra que els resultats de seroprevalença dels 
diferents estudis són variables, entre un 2% i un 100% de positivitat. 
En aquest darrer cas, l'estudi va incloure pacients amb una evolució 
atípica d'EM, signes o símptomes de lupus o presència prèvia d'una 
anàlisi positiva d'anticossos antiteixit. 

Els autors conclouen que, malgrat la discordança dels resultats, sem-
bla raonable el cribatge de la síndrome antifosfolipídica en pacients 
amb EM, en especial en aquells amb formes atípiques, principalment 
pel fet de tractar-se d'una malaltia amb un tractament disponible, 
amb un diagnòstic no invasiu i sense un cost excessiu.

Qualitat 

baixa

Posteriorment, un estudi de casos i controls va avaluar característiques clíniques i 
d'imatge en pacients amb EM definida per criteris de Poser i persistència d'anticos-
sos anticardiolipina i els va comparar amb pacients amb EM però amb negativitat a 
anticossos anticardiolipina. L'estudi va incloure 143 pacients consecutius36.
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D'aquests, en 21 casos es va detectar positivitat per Enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) als anticossos anticardiolipina. 

Tan sols 8 casos van mostrar una segona anàlisi positiva feta després 
d'un període mínim de 9 a 12 setmanes. En cap dels casos els valors 
no van superar el límit considerat de diagnòstic de laboratori de sín-
drome antifosfolipídica i en cap dels casos no es van complir els criteris 
clínics de síndrome antifosfolipídica. Les imatges de RM obtingudes 
en el seguiment clínic dels pacients (una mitjana de 7 anys) no van 
mostrar diferències estadísticament significatives per comparació a un 
grup de 24 pacients amb EM, però amb anticossos negatius, que va 
servir de control36.

Qualitat 
baixa 

Resum de l'evidència

Hi ha diversos estudis de casos i controls que han avaluat diferents marca-

dors analítics (per a malalties infeccioses o autoimmunes) en pacients amb 

EM. Els resultats han estat molt variables per als diferents anticossos de-

terminats. Tot i que alguns estudis han mostrat que aquests percentatges 

van ser significativament més elevats que en el grup control, altres estudis 

no han mostrat diferències31-36.

Només un estudi va incloure pacients amb sospita d'EM amb una SCA, 

encara que no va tenir com a objectiu avaluar prospectivament la confir-

mació del diagnòstic d'EM33.

El disseny dels estudis identificats no va permetre determinar el valor de 

la positivitat de les determinacions d'anticossos antiteixit en els pacients 

amb sospita d'EM o EM confirmada, atès que es podia tractar d'un di-

agnòstic alternatiu o de la coexistència de les 2 entitats. La falta d'un 

seguiment prolongat en el temps no va permetre distingir clínicament els 

2 escenaris. 

Molt pocs estudis han avaluat la seropositivitat a diferents tipus d'infecci-

ons que podien donar lloc a manifestacions neurològiques31. 

Qualitat 

baixa

De l'evidència a la recomanació 

Els estudis identificats analitzen la prevalença per a diferents determinacions 
analítiques en pacients amb EM i controls31-36. No s'han identificat estudis que avaluïn 
aquestes determinacions en pacients amb sospita d'EM per establir el rendiment de 
l'analítica per al diagnòstic diferencial. Per tant, no disposem d'evidència directa per 
formular una recomanació sobre aquest punt. Això no obstant, la falta de risc de la 
intervenció i el fet que pugui aportar-nos informació sobre l'existència o la coexistència 
d'altres patologies amb una clínica similar a l'EM que siguin potencialment tractables, 
fan aconsellable de fer l'analítica.
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Recomanacions

 En pacients amb sospita d'EM i en funció de la presentació clínica i el 

context epidemiològic del pacient, es recomana valorar la determinació 

d'anticossos antinuclears i/o anticossos anti-Ro i anti-La, i també serologia 

davant de la sífilis, VIH, Borrelia burgdorferi i/o determinacions de vitamina 

B12.

4.1.2. Ressonància magnètica
L’RM és una prova reproduïble i accessible en el nostre medi que els darrers anys ha 

adquirit un paper clau per establir el diagnòstic d'EM, integrada amb les troballes 

clíniques i paraclíniques. Més enllà del seu paper diagnòstic, també permet la 

monitorització de l'activitat de la malaltia i avançar en el coneixement de la patogènia 

de la malaltia37. 

Al llarg dels anys s'han desenvolupat diversos criteris radiològics (Paty 1988, Fazekas 

1988, Barkhof 1997, Barkhof-Tintoré 2000) que en conjunt consideren la presència 

de diverses lesions en localització periventricular, juxtacortical i/o infratentorial amb o 

sense captació de gadolini.

El rendiment diagnòstic de la RM ha estat analitzat en una RS en la qual es valoren 

els diferents criteris diagnòstics de RM en relació amb un estàndard per al diagnòs-

tic d’EM, generalment EMCD segons Poser38. S’han identificat 2 estudis posteriors 

que no estaven inclosos en la RS anterior, Swanton 2007 i Rovira 200939,40. 

La RS va incloure 29 estudis de diagnòstic (18 estudis de cohorts i 11 estudis de 

casos i controls). Tres d’aquests estudis van avaluar específicament el rendiment di-

agnòstic dels criteris de McDonald 2001 (Dalton 2002, Dalton 2003, Tintoré 2003, 

Di Legge 2002). Els estudis de Dalton i Tintoré es basen en cohorts prospectives de 

seguiment de pacients amb una SCA. De manera retrospectiva i cega es van avalu-

ar si complien amb els criteris de McDonald 2001 i el rendiment diagnòstic de les 

troballes de RM.

Al cap d’un any, els criteris de McDonald 2001 van mostrar un rang de 

valors de sensibilitat entre el 74% i el 94%, mentre que l’especificitat 

va mostrar un rang entre el 83% i el 86%. L’estudi Di Legge va incloure 

un grup de pacients amb una SCA i DIS. Els resultats del rendiment 

diagnòstic dels criteris de McDonald 2001 es presenten només al cap 

de 3 mesos i van mostrar una sensibilitat del 89% i una especificitat 

del 68%. 

Qualitat 
moderada
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La RS va mostrar quocients de probabilitat per als estudis que van ava-
luar els criteris de Paty, Barkhof, Fazekas i McDonald 2001. Tots els 
criteris (avaluats entre els 3 i els 6 anys) van mostrar quocients de pro-
babilitat negatius entre 0,1 i 0,5 i, per tant, una capacitat moderada per 
descartar la malaltia. Els criteris de Paty, Barkhof i Fazekas van mostrar 
uns quocients de probabilitat positius inferiors a 5, amb una capacitat 
limitada per confirmar la malaltia. Només els criteris de McDonald 2001 
van mostrar uns quocients de probabilitat positius entre 2,1 i 8,7. 

Qualitat 
moderada

La RS no va mostrar uns resultats conjunts dels diferents estudis a cau-
sa de l'heterogeneïtat dels resultats. Els estudis de cohorts van mostrar 
una Odds Ratio (OR) diagnòstica significativament inferior als estudis 
de casos i controls. Entre els estudis de cohorts que van avaluar el 
rendiment diagnòstic de troballes individuals de RM per comparació a 
criteris clínics de Poser, es van obtenir els resultats següents:
- Per a una o més lesions asimptomàtiques (4 estudis): Sensibilitat 

entre el 92% i el 68%; especificitat entre el 74% i el 36%.
- Per a una o més lesions (3 estudis): Sensibilitat entre el 100% i el 

85%; especificitat entre el 65% i el 12%.

L'inconvenient principal d'utilitzar els criteris de confirmació clínica 
de Poser com a patró de referència és que un percentatge dels par-
ticipants classificats com a no-malalts podrien, en un seguiment més 
prolongat, complir amb els criteris diagnòstics, cosa que augmentaria 
l'especificitat.

Qualitat 
moderada

L'estudi de Swanton va avaluar comparativament el rendiment diagnòstic dels 
criteris de McDonald 2001, McDonald 2005 i una modificació d'aquests criteris 
proposada pel mateix autor (DIS: almenys una lesió asimptomàtica en 2 de les 4 
localitzacions característiques –juxtacortical, periventricular, infratentorial o medul-
lar– i DIT: una lesió nova en T2 en una RM de seguiment)40. El disseny de l'estudi és 
una cohort prospectiva amb aplicació dels criteris de manera retrospectiva de 282 
pacients amb sospita diagnòstica d'EM SCA als quals es van practicar 2 RM en 12 
mesos amb un seguiment de 3 anys per valorar el diagnòstic d'EMCD.

Aquest estudi va mostrar que els resultats de sensibilitat i especificitat 
per als pacients amb evidència de DIT i DIS segons els criteris de Mc-
Donald 2001 (51 pacients), McDonald 2005 (66 pacients) i Swanton 
2006 (77 pacients) van ser del 47% i 60%; 72% i 91%; 88% i 87%, 
respectivament. Un model de regressió ajustat per diferents variables 
per a tota la cohort va mostrar que només els nous criteris de Swan-
ton 2006 es van associar significativament al desenvolupament d'EM 
clínicament establerta (Hazard Ratio [HR] 4,46; interval de confiança 
(IC 95% 1,36 a 8,43). 

Qualitat 
moderada 
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Amb la intenció d'escurçar el temps necessari per a la confirmació diagnòstica, 
l'estudi de Rovira va avaluar el rendiment diagnòstic d'una RM dins dels 3 primers 
mesos de presentar una SCA (precoç), per comparació a una exploració realitzada 
entre els 3 i els 12 mesos (tardana)39. Tot això en relació amb la confirmació clínica 
(EMCD) al cap d'un any de seguiment. El disseny de l'estudi és una cohort prospectiva 
amb aplicació dels criteris de manera retrospectiva de 250 pacients amb SCA i amb 
almenys 2 RM (precoç –dins dels 3 primers mesos– i tardana –entre 3-12 mesos– 
després SCA) i amb seguiment clínic d'almenys 24 mesos o fins a EMCD segons 
Poser. Van utilitzar com a criteri de DIS els definits per Barkhof-Tintoré, Swanton i 
Frohman i com a criteri de DIT la presència simultània d'almenys una lesió amb realç 
de gadolini i una o més lesions sense realç.

Aquest estudi va mostrar que els resultats de sensibilitat i especificitat 
en els pacients als quals se'ls va fer una RM precoç (45,2% i 86,6%) 
van ser similars als obtinguts amb la realització d'una RM tardana 
(42,9% i 86,6%). Tant amb la RM precoç com amb la tardana, el 
nombre de pacients que van complir criteris de DIS va augmentar en 
aplicar els criteris menys restrictius (Frohman i Swanton). En afegir el 
criteri de DIT es redueix la sensibilitat, però augmenta l'especificitat. 
Addicionalment es va avaluar el rendiment diagnòstic de la RM precoç 
tenint en compte si es realitza dins dels primers 30 dies, entre el dia 
31 i el 60 o entre el dia 61 i el 90. La major sensibilitat i especificitat es 
van obtenir dins dels primers 30 dies (60,0% i 89,4%).

En el seu conjunt, els nous criteris de McDonald 2010 es basen 
en els resultats dels 2 estudis anteriors. Com a preludi per a les 
dades de sensibilitat i especificitat aportades per Rovira, l'estudi 
de Tur 2008 va mostrar que el risc d'aparició d'un segon brot en 
pacients amb SCA en funció de la presència de noves lesions en 
T2 no estava determinat pel moment de realització de la RM de 
referència. Es van comparar pacients amb SCA amb una RM de 
referència efectuada en menys de 30 dies des de la SCA amb aquells 
pacients amb una RM efectuada un cop passats més de 30 dies. El 
risc relatiu (RR) d'aparició d'un segon brot va ser de 6,11 (IC 95%  
3,70-10,11) per a una RM de referència per al primer grup, i de 5,29 
(2,88-9,71) per al segon, sense diferències entre els dos41. 

Qualitat 
baixa 

Fa poc, s'ha avaluat el rendiment diagnòstic dels nous criteris en una cohort de 67 
pacients amb SCA en el nostre medi, en els quals es va fer una única RM durant els 
3 primers mesos, amb un seguiment mínim de 24 mesos42. L'estudi va avaluar la 
DIS d'acord amb els criteris de Barkhof-Tintoré i amb els criteris nous de McDonald 
2010. D'altra banda, es va avaluar la DIT a través d'una única RM amb lesions co-
existents que realcen i d'altres que no realcen amb gadolini, d'acord amb allò que 
estableixen els nous criteris.
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Els criteris de Barkhof-Tintoré van mostrar una sensibilitat del 71,43% 
i una especificitat del 66,67%. D'acord amb els criteris nous de Mc-
Donald 2010, la sensibilitat va ser del 85,71% i l'especificitat, del 
64,71%. La determinació de la DIT a través d'una única RM va mostrar 
una sensibilitat del 52,63% amb especificitat del 75%.

Qualitat 
baixa 

Malgrat que la majoria dels estudis analitzats es refereixen a RM cerebral, cal tenir 
en compte que la RM medul·lar de fins al 80-90% dels pacients pot mostrar le-
sions típiques, generalment sense simptomatologia que les acompanyi, les quals 
contribueixen al diagnòstic d'EM28,43. Si per contra, les lesions de la RM tenen una 
morfologia atípica (lesions grans i edematoses o alteracions difuses a les columnes 
posteriors), cal pensar en un diagnòstic alternatiu30.

Segons les dades, la RM té un bon nivell de sensibilitat i especificitat per predir 
conversió a EM clínicament definida en pacients amb un primer brot suggestiu 
d'EM i contribueix a descartar altres diagnòstics. No obstant això, amb l'objecte 
de minimitzar els falsos positius i negatius cal obtenir els estudis de RM de manera 
tècnicament adequada i eficaç, i sotmetre la seva interpretació a especialistes amb  
coneixement i experiència44.

Les tècniques de RM no convencionals, com ara la imatge per transferència de 
magnetització, espectroscòpia de protó o tensor de difusió, permeten la detecció de 
dany més enllà de les lesions focals, en teixit cerebral d'aparença normal. Tanmateix, 
la utilitat d'aquestes tècniques per al diagnòstic d'EM en pacients amb un primer 
brot no és clara i requereix més estudis en el futur28,45.

Un treball recent ha avaluat la diferència entre utilitzar RM de 3T (Tesles) vs 1,5 T en 
una cohort prospectiva de SCA. No es van observar diferències en el compliment 
dels criteris nous de McDonald 2010 i l'ús de 3T no va condicionar un diagnòstic 
més precoç. Els autors conclouen que la RM de 3T pot ser utilitzada de manera 
segura en aplicar els nous criteris diagnòstics46.
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Resum de l'evidència

Encara que existien diferents propostes de criteris per al diagnòstic 

d'EM, s'ha avaluat l'evidència respecte als criteris de McDonald pel fet 

de ser els més àmpliament utilitzats i acceptats internacionalment26,27.

L'evidència provenia d'estudis de cohorts prospectives amb aplicació 

dels criteris de manera retrospectiva en els quals es va avaluar el ren-

diment diagnòstic dels criteris avaluats en relació amb el desenvolupa-

ment d'EM clínicament definida47.

Els criteris diagnòstics de McDonald 2001 van presentar una especi-

ficitat important, però limitacions en la sensibilitat. Els criteris de Mc-

Donald 2005 van mostrar un increment de la sensibilitat, alhora que 

mantenien una especificitat elevada. 

La modificació proposada per Swanton48 per a la simplificació de la 

disseminació de les lesions en l'espai va mostrar una elevada sensibi-

litat i especificitat si es compara amb els criteris de McDonald 2001 

i 2005. Addicionalment, la proposta de Rovira39 per a l'avaluació de 

la disseminació de les lesions en temps a través d'una única prova de 

RM dins dels 3 primers mesos de sospita diagnòstica, va mostrar un 

rendiment diagnòstic similar a la RM tardana. Els resultats d'aquests 2 

estudis van ser considerats per a formular els nous criteris de McDo-

nald 2010. 

Qualitat 
moderada

De l'evidència a la recomanació 

Els estudis avaluats tenen limitacions metodològiques a causa del disseny de caràcter 

retrospectiu en l'aplicació dels criteris, malgrat que les cohorts són de disseny pros-

pectiu, de la imprecisió de les dades aportades (el baix nombre de pacients avaluats a 

llarg termini va condicionar uns intervals de confiança amplis) i de la variabilitat en 

alguns resultats. Així doncs, la confiança que es pot tenir és moderada. Tanmateix, 

s'ha considerat que en el seu conjunt indiquen un rendiment diagnòstic acceptable i 

consistent per confirmar de manera precoç el diagnòstic d'EM amb un nivell de con-

fiança bo47,39,40.

D'altra banda, el balanç benefici-risc per a l'ús de la RM és favorable. La RM és una 

prova segura, reproduïble i accessible en el nostre medi. No obstant això, cal tenir en 

compte 2 aspectes relacionats amb la seva realització: presència d'implants o pròtesis 

ferromagnètics (intraoculars, cardiovasculars, coclears, etc.) i ús de medis de contrast 

que contenen gadolini. En pacients portadors d'alguna pròtesi o element metàl·lic 

amb característiques ferromagnètiques que no refereix o es desconeix, la pràctica 
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d'una RM pot condicionar un desplaçament o una disfunció49. Malgrat això, en la 

pràctica habitual aquest risc és molt baix, ja que la majoria dels materials utilitzats 

actualment per a la construcció de pròtesis humanes associen un risc mínim d'inter-

ferència50. Els medis de contrast que contenen gadolini (quelats de gadolini) han 

mostrat tenir un perfil de seguretat excel·lent i una bona tolerància, fins i tot utilitzat 

en dosis altes i amb una freqüència elevada. Els efectes adversos són poc freqüents 

(0,07-2,4%) i en la seva majoria són lleus (nàusees, cefalea, picor). Les reaccions de 

tipus al·lèrgic es presenten amb una freqüència de 0,004-0,7% i inclouen favasses, 

urticària i rarament broncospasme. Les reaccions greus de tipus anafilactoide o anafi-

làctiques són excepcionals (0,001-0,01%). Els diferents tipus de contrastos amb ga-

dolini que hi ha en el mercat no presenten diferències pel que fa a la freqüència 

d'efectes adversos51-53. 

Fa poc s'ha descrit un efecte advers greu a l'ús de contrastos que contenen gadolini, 

la fibrosi sistèmica nefrogènica que es produeix en pacients amb insuficiència renal 

crònica avançada o amb fallada renal aguda. El risc de desenvolupar aquesta malaltia 

en aquest grup de pacients està relacionat amb l'estabilitat i l'estructura dels compos-

tos que contenen gadolini54,55. Amb l'objectiu d'eliminar el risc de desenvolupar una 

fibrosi sistèmica nefrogènica, s'han de seguir, entre d'altres, les recomanacions que 

estableix l'AEMPS. 

No hi ha estudis de costos en relació amb l'ús de la RM en el diagnòstic d'EM al nostre 

medi. Tanmateix, estudis fets als Estats Units mostren que a mesura que la probabilitat 

de la malaltia augmenta, millora el cost-efectivitat de la prova (30.000 $ per anys de 

vida ajustats per la qualitat [AVAC]). A més, en el cas que un resultat negatiu descarti 

amb seguretat la malaltia (alta especificitat), la prova és sempre cost-efectiva indepen-

dentment de la probabilitat de la malaltia. Quan s'hi incorpora el component del valor 

assignat pel pacient al fet de conèixer de manera precoç el diagnòstic i així reduir la seva 

ansietat a causa de la incertesa, el cost per AVAC es redueix de 101.670 a 15.377 $56.

L'ús de la RM permet un diagnòstic més precoç amb menys proves, cosa que redueix 

l'ansietat derivada de la incertesa en el diagnòstic. Això condiciona que la prova tingui 

una bona acceptació per part dels pacients. Segons la informació obtinguda de les 

entrevistes focals que ha realitzat el grup de treball de la guia a pacients i cuidadors, 

en els casos en què el diagnòstic s'ha allargat, els pacients han viscut malament 

aquesta incertesa57. És un període en què són sotmesos a moltes proves i el fet de 

desconèixer què els passa els fa pensar, fins i tot, que es pot tractar d'una malaltia 

mortal. Els pacients amb una malaltia de llarga durada agraeixen que hi hagi la RM, 

ja que recorden que durant el procés diagnòstic els van fer proves invasives molestes 

que ells consideren que no haguessin estat necessàries amb la RM.
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Recomanacions

Forta 

En pacients amb sospita d'EM, es recomana la realització d'una RM 

cerebral per confirmar el diagnòstic d'EM segons criteris de McDonald 

2010. Els criteris diagnòstics s'han d'aplicar únicament quan les lesi-

ons identificades a la RM siguin les característiques de l'EM. Vegeu la 

taula 1 del capítol 7.

Forta 

En pacients amb un primer episodi suggestiu de malaltia desmielinit-

zant en què la RM cerebral mostri lesions, es recomana fer una RM 

amb administració de contrast per demostrar disseminació en espai i 

disseminació en temps confirmatòria del diagnòstic d'EM segons cri-

teris de McDonald 2010.

 L'estudi de la RM s'ampliarà a la medul·la quan hi hagi sospita clínica 

d'afectació medul·lar i/o quan les troballes de la RM cerebral no siguin 

concloents.

 Les tècniques de RM no convencional no contribueixen al diagnòstic 

d'EM i la seva utilització no es recomana en la pràctica clínica habitual.

 La RM d'òrbita no és necessària per confirmar el diagnòstic de neuritis 

òptica, únicament es recomana per a casos atípics. 

 En pacients amb sospita d'EM, es recomana la realització d'una RM 

cerebral per descartar altres diagnòstics alternatius.

 És recomanable efectuar els estudis de ressonància magnètica en 

equips de camp alt (1,5-3,0 tesles), si bé són acceptables els de camp 

mitjà (1,0 tesles).

 L'administració de contrastos que contenen gadolini s'ha d'efectuar 

d'acord amb les recomanacions que estableixen les autoritats sanità-

ries.

 Els estudis de la RM s'han de fer de manera tècnicament adequada, i 

ser interpretats per professionals amb prou coneixement i experiència.

4.1.3. Anàlisi del líquid cefaloraquidi 

L'estudi del LCR en els pacients amb sospita d'EM es basa en la detecció quantitati-

va i/o qualitativa d'immunoglobulina G (Ig G) que està augmentada en més del 90% 

dels pacients amb EM. En pacients amb EM, el recompte cel·lular sol ser normal o 

presentar una pleocitosi lleugera, per tant, davant de recomptes superiors a 50 cèl-

lules/μl s'ha de considerar la possibilitat d'un altre diagnòstic. La determinació 

quantitativa detecta la síntesi intratecal d'Ig G. Per fer-ho es calcula la producció 

local d'Ig G al SNC a través de diverses fórmules que reflecteixen una elevació rela-
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tiva, en relació amb les altres proteïnes, de la Ig G al LCR respecte al sèrum. L'índex 

més utilitzat és el de Tibbling i Link que es calcula dividint el quocient d'Ig G al LCR/

Ig G en sèrum entre el quocient albúmina al LCR/albúmina en sèrum. Un valor su-

perior a 0,8 es considera patològic. La determinació qualitativa detecta bandes oli-

goclonals d'Ig G i l'isoelectroenfocament seguit d'una tinció immunoespecífica, es 

considera la tècnica més adequada. S'estima que hi ha síntesi intratecal si hi ha més 

de 2 bandes oligoclonals al LCR que no es trobin en sèrum7. 

Diversos estudis han avaluat el rendiment diagnòstic de l'anàlisi del LCR en l'EM, 

fonamentalment a través de la demostració de presència de bandes oligoclonals 

d'Ig G i, en menor mesura, l'índex d'Ig G augmentat o la presència de pleocitosi. 

Els estudis amb un disseny considerat de més qualitat (prospectiu o retrospectiu 

amb un mínim de 40 pacients amb una SCA i amb un seguiment clínic de 2 anys) 

es van incloure en una RS58.

Sota aquests criteris, 6 estudis van avaluar el rendiment diagnòstic de l'anàlisi del 

LCR (Masjuan 2006, Nilsson 2005, Cole 1998, Paolino1996, Corridori 1987, Moulin 

1983) i 12 estudis van avaluar el rendiment diagnòstic de la combinació d'anàlisis 

del LCR i RM (Rojas 2010, Tintoré 2008, Zipoli 2009, Perumal 2008, Villar 2008, Jin 

2003, Tintoré 2003, Ghezzi 1999, Söderström 1998, Rodak 1996, Filippini 1994, Lee 

1991).

Els estudis que van avaluar el rendiment diagnòstic de l'anàlisi del LCR 

de manera aïllada van ser, majoritàriament, prospectius (excepte un 

estudi retrospectiu). Els estudis mostren una gran heterogeneïtat en 

el disseny: 4 van establir el diagnòstic segons els criteris de Poser, 1 

segons els criteris de McDonald 1977 i 1 segons els criteris de McAl-

pine. En 4 estudis els pacients van presentar una SCA de qualsevol 

localització o específicament, neuritis òptica, i els altres 2 estudis van 

incloure pacients amb una possible o probable EM. En tots els estudis 

es va avaluar la presència de bandes oligoclonals excepte en un que 

va avaluar també la presència de pleocitosi. El rang de sensibilitat i 

especificitat va oscil·lar entre el 69% i el 91% i entre el 59% i el 94%, 

respectivament.

Qualitat 
moderada



64 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

Els 12 estudis que van avaluar el rendiment diagnòstic de l'anàlisi del 
LCR en combinació amb criteris de RM van ser, majoritàriament, pros-
pectius (excepte 3); van establir el diagnòstic segons els criteris de 
Poser (excepte 2 a través de McDonald); els pacients van presentar 
una SCA o neuritis òptica (excepte en 3 amb una possible o probable 
EM). En tots els estudis (excepte en 2), es va avaluar la presència de 
bandes oligoclonals. Els criteris d'avaluació de RM van variar entre els 
diferents estudis. El rang de sensibilitat i especificitat de la combinació 
de l'anàlisi de LCR i proves d'imatge (RM) va oscil·lar entre el 56% i 
el 100%, i entre el 53% i el 96%, respectivament. La combinació de 
presència de bandes oligoclonals amb criteris d'imatge va condicionar 
en tots els estudis un augment d'especificitat a costa d'una reducció 
de la sensibilitat i un augment de l'OR diagnòstica.

La gran variabilitat en els resultats de sensibilitat i especificitat dels 
estudis disponibles condiciona que la confiança en el rendiment di-
agnòstic d'aquesta prova sigui moderada. Malgrat que alguns estudis 
mostren bons resultats, aquests no estan replicats en altres estudis. A 
més, fins ara no hi ha estudis que evidenciïn el valor afegit del LCR als 
nous criteris radiològics de disseminació en temps i espai de McDo-
nald 2010.

Qualitat 
moderada

El panel d'experts responsables de l'elaboració dels nous criteris diagnòstics de Mc-
Donald 2010 confirmen que la presència de troballes positives al LCR (índex d'Ig G 
elevat o presència de 2 o més bandes oligoclonals) pot ser important per refermar 
la naturalesa inflamatòria desmielinitzant del procés, avaluar un diagnòstic alterna-
tiu i predir conversió a EMCD. No obstant això, el resultat de l'anàlisi del LCR no 
s'ha considerat dins dels criteris per a la disseminació en temps i en espai per a les 
formes en brots28.

Resum de l'evidència

L'evidència prové d'una RS que va avaluar diferents procediments di-
agnòstics, entre els quals l'anàlisi del LCR només o en combinació amb 
els resultats de RM en pacients amb sospita clínica d'EM. La majoria 
dels estudis van avaluar la presència de bandes oligoclonals i només 
ocasionalment la síntesi intratecal d'immunoglobulines (Ig G)58.

Els estudis van mostrar un rendiment diagnòstic moderat si es compa-
ra amb el diagnòstic d'EM clínicament establerta segons els criteris de 
Poser. La combinació de presència de bandes oligoclonals amb criteris 
d'imatge va condicionar en tots els estudis un augment d'especificitat 
a costa d'una reducció de la sensibilitat i un augment de l'OR diag-
nòstica.

Qualitat 
moderada
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De l'evidència a la recomanació 

Els estudis analitzats tenen limitacions metodològiques a causa del tipus de disseny (a 

vegades retrospectiu o d'inclusió no consecutiva) i a la variabilitat dels resultats de 

sensibilitat i especificitat. Malgrat que alguns estudis mostren bons resultats, aquests 

no estan replicats en altres estudis, cosa que condiciona que la confiança en el rendi-

ment diagnòstic d'aquesta prova sigui moderada58.

D'altra banda, les diferents tècniques i mètodes d'avaluació utilitzats en els diferents 

estudis afegeixen incertesa als resultats, així com la falta de seguiment que seria ne-

cessari per a la validació completa d'una cohort de pacients. 

La punció lumbar és una prova segura. Les complicacions més freqüents són la cefalea 

postpunció lumbar (que pot arribar fins al 40% dels casos) i la lumbàlgia. Altres com-

plicacions descrites de manera molt infreqüent són: complicacions hemorràgiques 

(hematoma subdural intracranial o, més rarament, hematoma espinal epidural o sub-

aranoïdal), complicacions infeccioses (discitis, meningitis bacteriana i abscés epidural), 

neuropaties cranials i radiculopatia59. Tot i el seu bon perfil de seguretat, es tracta 

d'una prova invasiva que, segons la pròpia experiència dels autors, genera cert rebuig 

entre els pacients.

Recomanacions

Forta 

En pacients amb sospita d'EM en brots, l'estudi del líquid cefaloraquidi 

no és necessari per a la confirmació diagnòstica segons els criteris de 

McDonald 2010.

Forta 

En pacients amb sospita d'EM primàriament progressiva, es recomana 

efectuar un estudi del líquid cefaloraquidi quan la RM no compleixi 

criteris de disseminació en espai, segons McDonald 2010.

 En pacients amb sospita d'EM i manifestacions clíniques atípiques o 

radiològiques no diagnòstiques, es recomana fer un estudi del líquid 

cefaloraquidi que inclogui la determinació de bandes oligoclonals i/o 

la síntesi d'immunoglobulina G.

 L'anàlisi del líquid cefaloraquidi s'ha de fer seguint les indicacions 

adaptades de Freedman et al descrites en la taula 2 del capítol 7.

4.1.4. Potencials evocats 

Els potencials evocats relacionats amb l'estímul s'utilitzen per valorar la funció de les 

vies nervioses i hi ha diferents modalitats: visuals, auditius de tronc, somatosensorials 

i motors. Tenen una morfologia, una latència i una amplitud característiques per a 

cada modalitat i proporcionen una mesura de la desmielinització que pot orientar per 
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determinar lesions que no han produït simptomatologia o demostrar afectació en 

presència de símptomes vagues. En pacients amb EM, l'alteració més freqüent és 

l'alentiment de la conducció60. 

L'anàlisi dels potencials evocats en pacients amb EM va concloure que només els visu-

als eren útils per al diagnòstic i així estaven considerats en els criteris de McDonald 

200527. La realització de potencials evocats no s'ha considerat un requisit per a la 

confirmació diagnòstica d'EM, d'acord amb els criteris nous de McDonald 2010. La 

seva utilitat estaria reservada per objectivar la presència d'una lesió corresponent a un 

esdeveniment neurològic o brot no demostrable mitjançant l'exploració neurològica 

ni la RM28. 

El rendiment diagnòstic dels potencials evocats s'ha determinat en 5 estudis amb 

un tamany de la mostra mínima de 40 pacients i un seguiment prospectiu d'entre 

els 25 i els 76 mesos (Pelayo 2010, Sastre-Garriga 2003, Ghezzi 1999, Filippini 

1994, Lee 1991)58. Tots menys 1 (Filippini 1994, criteris de McDonald 1977), van 

establir el diagnòstic segons els criteris de Poser. Dos estudis van incloure pacients 

amb una SCA (Pelayo 2010 i Sastre-Garriga 2003), 2 van incloure pacients amb 

sospita d'EM (Filippini 1994 i Lee 1991) i 1 va incloure pacients amb una neuritis 

òptica (Ghezzi 1999). Les avaluacions dels potencials evocats van ser heterogènies 

i van incloure, en alguns casos, una avaluació multimodal (visuals més auditius més 

somatosensorials). 

En el seu conjunt, els valors de sensibilitat i especificitat van ser mo-

derats en considerar els potencials de manera aïllada. El major rendi-

ment diagnòstic es va obtenir en pacients amb una SCA en els quals 

el resultat dels potencials evocats es va avaluar conjuntament amb els 

criteris de RM de Barkhof. D'aquesta manera, els criteris de Barkhof 

van mostrar una sensibilitat de 65 i especificitat de 90 (OR diagnòstica 

16,2; IC 95% 9,0 a 28,9) i en combinació amb un potencial alterat 

va augmentar l'OR diagnòstica a 29,2 (IC 95% 13,1 a 65,1). Aquest 

resultat es va obtenir a costa de reduir la sensibilitat (del 65% al 51%), 

però d'incrementar l'especificitat (del 90% al 97%). L'avaluació de 2 

o 3 resultats de potencials evocats (conjuntament amb els criteris de 

RM de Barkhof) va mostrar la mateixa tendència de reducció de la sen-

sibilitat i augment de l'especificitat. Els resultats dels estudis que van 

avaluar el rendiment dels potencials de manera aïllada, independent-

ment del tipus de població inclosa (SCA, neuritis òptica, sospita d'EM), 

van mostrar un rendiment moderat (OR diagnòstica entre 0,6 i 3,7)58.

Qualitat 
baixa
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Resum de l'evidència

L'evidència prové d'una RS que va avaluar diferents procediments di-

agnòstics (RM, LCR i potencials evocats visuals, somatosensorials, au-

ditius i motors). El rendiment diagnòstic dels potencials evocats es va 

avaluar en pacients amb SCA, neuritis òptica o sospita clínica58. 

En el seu conjunt, els valors de sensibilitat i especificitat van ser mo-

derats i variables. El major rendiment diagnòstic es va obtenir en paci-

ents amb una SCA en les quals l'alteració dels potencials evocats es va 

associar amb la presència de criteris de RM de Barkhof.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació 

Les limitacions principals de la qualitat de l'evidència provenen de la diversitat en les 

intervencions avaluades i de les diferents poblacions incloses, així com de la variabili-

tat dels resultats de rendiment diagnòstic58. Amb tot això, malgrat que el balanç be-

nefici-risc és favorable, ja que la realització d'exploracions neurofisiològiques no re-

presenta risc per al pacient, hi ha incertesa sobre quin és el rendiment real d'obtenir 

uns potencials evocats, de manera aïllada o en combinació amb les proves d'imatge 

de RM en pacients amb sospita d'EM.

Recomanacions

Forta 
L'estudi de potencials evocats no és necessari per a la confirmació 

diagnòstica d'EM en brots, segons els criteris de McDonald 2010.

 En pacients amb sospita d'EM, es recomana la realització de potenci-

als evocats si es requereix la confirmació d'un esdeveniment neurolò-

gic no objectivat.

4.2. Comunicació del diagnòstic d'esclerosi múltiple

•    La forma de comunicació del diagnòstic i el perfil d'afrontament del pacient 

condicionen l'impacte del diagnòstic?

El procés diagnòstic i específicament el moment de la comunicació del diagnòstic 
d'una malaltia com l'EM, condiciona un impacte emocional, familiar, laboral i social 
per als pacients. La majoria d'afectats inicia un procés d'ajustament a la nova situació.  
Es tracta d'un període d'adaptació i aprenentatge important, que abasta des de l'im-
pacte de la notícia i passa per diferents fases de negació, angoixa, por, ansietat, dolor, 
tristesa i acceptació. Per poder afrontar tots els canvis cal disposar de la informació 
necessària, temps, suport multidisciplinar i posar en marxa estratègies positives enca-
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minades a assimilar les dificultats de manera directa, amb proactivitat, situant la ma-
laltia al lloc que li correspon i, en definitiva, aprenent a conviure-hi. Les diferències en 
la manera d'afrontar l'EM depenen de l'avanç de la malaltia, l'accessibilitat als recur-
sos, el suport social i de l'entorn familiar que es rep, del nivell de coneixements quant 
a salut, i de la cultura, valors i preferències del pacient.

La manera de comunicar el diagnòstic d'EM al pacient i al seu entorn familiar tan 
aviat com es confirma, unit al context del pacient, així com als mecanismes d'afron-
tament que aquest hagi posat en marxa, poden agreujar o mitigar l'impacte de l'EM, 
i també la resposta del pacient i de la seva família davant de la malaltia.

En un ACA es van avaluar 2 maneres de proporcionar informació als pacients que 
havien estat diagnosticats d'EM feia poc: un grup de pacients va rebre la informa-
ció habitual (control), mentre que un altre va fer una entrevista amb un clínic i la 
informació es va complementar amb material electrònic i un butlletí informatiu 
(intervenció).

Al cap de 6 mesos, el percentatge de pacients amb un millor nivell de 
coneixements i de satisfacció va ser superior en el grup d'intervenció. 
L'estudi no va mostrar diferències significatives entre els 2 grups en les 
diferències en les puntuacions d'ansietat i depressió a l'escala Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS) al cap de 6 mesos61.

Qualitat 
baixa

Una publicació posterior va avaluar les puntuacions a les escales HADS d'ansietat 
i depressió en els pacients de l'estudi de Solari 2010 (en el moment basal i al cap 
de 6 mesos). Els pacients van ser analitzats conjuntament, sense distinció del braç 
d'intervenció (informació habitual vs informació complementada). 

El sexe femení i les puntuacions >8 a l'escala HADS de depressió es 
van associar significativament a ansietat (puntuacions >8 a l'escala 
HADS d'ansietat) i a la inversa, les puntuacions >8 a l'escala HADS 
d'ansietat es van associar significativament a depressió (puntuacions 
>8 a l'escala HADS de depressió)62. 

Qualitat 
baixa

Segons els resultats d'un estudi en pacients amb EM sense grup com-
parador, es va observar que la satisfacció amb la informació rebuda 
es va associar amb una menor utilització d'estratègies que evitaven 
afrontar la malaltia. Els pacients més satisfets van ser, a més, els que 
es van mostrar més actius en la cerca d'informació addicional i van uti-
litzar més estratègies de planificació63. De la mateixa manera, d'acord 
amb els resultats d'un estudi descriptiu retrospectiu a través d'entre-
vistes telefòniques, els pacients que van manifestar una pitjor valora-
ció de la informació rebuda van ser els que, de manera significativa, 
presentaven més sovint alteració de l'estat d'ànim (requeriment de 
tractament psicològic o tractament antidepressiu)64.

Qualitat 
molt baixa
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En una anàlisi posterior dels pacients de l'estudi de Lode 2007 com-

parats amb un grup de control, es va observar que els pacients amb 

EM utilitzaven en menor mesura estratègies d'afrontament centrades 

en el problema com la planificació, afrontament limitat, cerca de su-

port emocional social, expressió de les emocions o la reinterpretació 

positiva65.

Qualitat 
molt baixa

En un estudi amb un disseny de cas i controls, es va avaluar de manera específica si 

el tipus de personalitat estava relacionat amb la forma d'afrontament de la malaltia. 

El tipus de personalitat es va determinar mitjançant el test de Costa and McCrae’s 

NEO Personality Inventory (NEO-PI) en 5 categories: neuroticisme, extraversió, ober-

tura, amabilitat i responsabilitat; i la forma d'afrontament de la malaltia a través 

de 3 categories adaptades del Dispositional Coping Styles Scales (COPE-Inventory): 

afrontament centrat en les tasques, afrontament social/emocional i afrontament 

basat en l'evitació66. 

Els resultats de l'estudi per al grup de pacients amb EM mostren 

una associació significativa, no present en el grup de control, entre 

una personalitat de tipus amable i un afrontament basat en l'evi-

tació (p < 0,001). D'altra banda, es va observar una associació tant 

en els pacients amb EM com en els controls entre una personalitat 

amb trets neuròtics i un afrontament de la malaltia de tipus social/

emocional (p < 0,05).

Qualitat 
baixa

Resum de l'evidència

L'evidència prové d'un únic assaig clínic i de diversos estudis obser-

vacionals, que van mostrar que una estratègia de comunicació deta-

llada s'associava a una millor satisfacció i coneixement de la malaltia 

per part del pacient. Els pacients que es van mostrar més satisfets 

amb la informació rebuda en el moment del diagnòstic van utilitzar 

millors estratègies d'afrontament (planificació i cerca d'informació) i 

una menor alteració de l'estat d'ànim61-64. Així mateix, els trets de per-

sonalitat (neuròtica i amable) dels pacients amb EM van condicionar 

determinades formes d'afrontament que van dificultar l'adaptació a 

la malaltia65,66.

Qualitat 
baixa



70 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

De l'evidència a la recomanació 

La qualitat de l'evidència dels estudis que analitzen l'impacte de la comunicació del 

diagnòstic i les estratègies d'afrontament és en tots els casos baixa o molt baixa.61-64. 

L'evidència procedent de l'assaig clínic que va avaluar diferents estratègies de comu-

nicació del diagnòstic, va presentar limitacions a causa, principalment, del nombre 

escàs d'esdeveniments i de limitacions en la validesa externa de l'aplicació de la inter-

venció, ja que les formes de comunicació difereixen de manera important entre els 

diferents centres i professionals implicats42. La qualitat de l'evidència procedent de 

l'estudi observacional que va avaluar la relació de la satisfacció de la informació rebu-

da amb les estratègies d'afrontament és limitada, a causa del tipus de disseny meto-

dològic (cohort prospectiva sense grup de control)62.

No obstant, malgrat que els resultats dels estudis no ofereixen una alta fiabilitat per 

emetre una recomanació, es tracta d'un tema clau per al pacient i el seu entorn fami-

liar, i pot provocar un impacte negatiu en l'assimilació de la malaltia. Tots els infor-

mants que van participar en les entrevistes focals creuen que la comunicació del diag-

nòstic és un aspecte clau, tant per a la persona que pateix la malaltia com per als 

familiars. Volen que se'ls doni tota la informació des del primer moment en què saben 

que tenen EM. Sol·liciten tota la informació possible i necessària sobre les caracterís-

tiques de la malaltia i les possibles formes d'evolució, per evitar que el pacient es creï 

falses esperances o, per contra, idees massa negatives sobre el possible pronòstic. És 

important destacar que, encara que la majoria de les persones se senten més còmo-

des amb la veritat que amb l'evasió, és important respectar els desitjos del pacient i 

adaptar la informació. A més, els pacients participants en els grups de discussió van 

considerar que se'ls ha de comunicar utilitzant un llenguatge el més planer possible i 

«amb tacte» per tranquil·litzar i donar suport emocional al malalt i als seus acompa-

nyants. Així mateix, van indicar que s'hauria de tenir en compte els familiars en el 

moment de comunicar el diagnòstic, ja que la notícia, a més d'afectar el malalt ma-

teix, afectarà les persones del seu entorn més proper. Finalment, atès que la malaltia 

té un component d'incertesa al llarg de la seva evolució, els pacients i els seus famili-

ars requereixen que els metges els hi donin informació i suport constant57.

Recomanacions

Dèbil 

Els pacients amb confirmació diagnòstica d'EM han de rebre, per part 

del professional sanitari, informació intel·ligible i detallada sobre la 

malaltia, adaptada a la seva situació clínica i al seu nivell de coneixe-

ments quant a salut.

Dèbil 

Es recomana identificar amb el pacient i el seu entorn familiar, els 

factors que poden dificultar l'assimilació de l'impacte de l'EM, especi-

alment durant el diagnòstic i les fases posteriors.
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 Es recomana fer una comunicació precoç del diagnòstic d'EM per 

minimitzar l'ansietat associada a la incertesa.

 Es recomana un acompanyament adequat del pacient i de la seva 

família durant el procés diagnòstic de l'EM.

4.3. Vacunació en pacients amb esclerosi múltiple

•  L'administració de vacunes en pacients amb EM comporta un risc 
d'exacerbacions?

En pacients amb EM, la presència d'un quadre infecciós pot ser un desencadenant de 

brots, i durant el transcurs del procés infecciós sovint es produeix un empitjorament 

marcat de l'estat basal del pacient, possiblement per culpa, entre altres causes, de 

l'increment de la temperatura. Algunes d'aquestes infeccions es poden prevenir amb 

la vacunació. Tanmateix, hi ha dubtes sobre la seguretat de la vacunació en aquests 

pacients, concretament sobre la possibilitat de desencadenar brots a causa de l'estí-

mul immunògen67. 

Una RS recent (Farez 2011) va incloure 23 estudis clínics aleatoritzats i observacio-

nals en els quals s'avaluà el risc de desenvolupar EM o de presentar una exacerbació 

després de l'administració de diferents vacunes recomanades en nens o adults68. Es 

van seleccionar només els estudis en els quals es va valorar específicament el risc 

d'exacerbació. D'altra banda, un document de revisió sobre vacunacions en EM de 

l'American Academy of Neurology (AAN) aborda específicament el risc d'exacerbaci-

ons després de la vacunació69. Es va decidir analitzar la revisió de Farez pel fet de ser 

la més recent, més completa i amb més rigor en la metodologia emprada. Finalment, 

es van utilitzar 2 estudis recents, no inclosos en les revisions anteriors, sobre el risc de 

brots en pacients amb EM que van rebre la vacuna contra la febre groga70 i la vacuna 

estacional i/o pandèmica H1N1contra el virus de la grip71.

Grip

Tres ACA han avaluat el risc de presentar un brot en pacients amb EM, 

comparant vacuna antigripal davant de placebo. La definició de brot o 

de malaltia va diferir entre els diferents estudis (Myers 1976, Mokhta-

rian 1997, Miller 1997). L'anàlisi conjunta dels estudis realitzada en la 

RS no va mostrar diferències en el risc de presentar un brot (RR 1,24; IC 

95% 0,89 a 1,72)68.

Qualitat 
baixa
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S'ha identificat un estudi en pacients amb EM amb un brot entre 1993 

i 1997 inclosos en la base EDMUS en què els casos constitueixen el seu 

propi control (Confavreux 2001). Es va comparar la probabilitat d'haver 

rebut vacunació durant els 2 mesos previs al brot (període de risc) com-

parat amb el període de 4 mesos anterior al dit període de risc. L'estudi 

no va mostrar un augment del risc de recaigudes per a la vacunació 

antigripal (RR 1,08; IC 95% 0,37- 3,10).

Qualitat 
molt baixa

En un estudi descriptiu es valorà l'aparició d'esdeveniments de qual-

sevol tipus (neurològics-brots i no neurològics) després de l'adminis-

tració de la vacuna contra la grip estacional i/o contra la pandèmica 

durant el període de l'1 de desembre de 2009 al 28 de febrer de 

2010. Un total de 101 pacients van acceptar de participar en l'estudi 

i van emplenar un qüestionari de dades demogràfiques, clíniques i 

d'antecedent de vacunació. Els pacients que declararen haver rebut 

la vacuna en els 2 mesos previs a l'emplenament del qüestionari, van 

ser interrogats específicament sobre esdeveniments després de la va-

cunació. Del total de pacients inclosos, 24 van rebre les dues vacunes, 

14 només la vacuna contra la grip estacional i 11, només contra la 

pandèmica. Cap pacient va comunicar haver experimentat símptomes 

neurològics posteriors a la vacunació71.

Qualitat 
molt baixa

Hepatitis B i tètanus

Un únic estudi va avaluar el risc de brots després de l'administració 

de les vacunes contra el virus de l'hepatitis B i contra el tètanus. Els 

resultats mostren un menor risc de brots en les persones vacunades 

contra el virus de l'hepatitis B i contra el tètanus si es comparen amb 

el grup de control, malgrat que els resultats no són significatius (RR 

contra l'hepatitis B 0,67; IC 95% 0,20 a 2,17, i RR contra el tètanus 

0,75; IC 95% 0,23 a 2,46)72.

Qualitat 
molt baixa

Febre groga

En relació amb la vacuna contra la febre groga, només hi ha una sèrie 

de 7 pacients amb EMRR que van rebre la vacuna en viatjar a una àrea 

endèmica i en la qual els pacients constitueixen el seu propi control. 

Tots els pacients rebien tractament modificador (interferó beta [IFN] o 

acetat de glatiràmer [AG]). 

El seguiment dels pacients va ser de 24 mesos durant els quals es 

va avaluar el risc de presentar un brot (taxa anualitzada) comparant 

2 períodes definits prèviament: període de risc (entre la primera i la 

Qualitat 
molt baixa
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cinquena setmana d'haver rebut la vacuna) i període de no risc (resta 

del temps fins a un seguiment màxim de 24 mesos). Durant el període 

de risc, la taxa anualitzada de brots va ser significativament superior 

a la resta del període de seguiment fins als 24 mesos (8,57 davant 

de 0,67, p < 0,001), que correspon a un RR de 12,8 (IC 95% 4,28-

38,13)70.

Qualitat 
molt baixa

Altres vacunes

S'ha identificat un únic estudi, una sèrie de 5 casos en pacients entre els 12 i els 

26 anys vacunats contra el virus del papil·loma, que van debutar amb símptomes 

compatibles amb malaltia desmielinitzant 28 dies després de rebre la vacuna. Tres 

d'aquestes pacients tenien criteris d'EMCD i les altres dues van ser catalogades amb 

SCA73.

No s'ha trobat evidència sobre el risc d'exacerbacions després de la vacunació amb 

triple vírica (xarampió, rubèola, parotiditis), vacuna contra la diftèria, virus de l'he-

patitis A, haemophilus influenzae, meningococ, pneumococ, febre tifoide, ràbia ni 

poliomielitis.

Resum de l'evidència

L'evidència disponible sobre si els pacients amb EM presentaven un 

risc més elevat de patir reaguditzacions després de la vacunació es 

va limitar a les vacunes contra la grip, hepatitis B, tètanus i febre gro-

ga68,70. En el cas de la vacuna contra la grip, vam disposar de 3 assaigs 

clínics que mostraren que la vacunació contra la grip no comportava 

un augment del risc de presentar un brot després de la immunització. 

Addicionalment, un estudi case-crossover no va mostrar un augment 

de risc d'exacerbacions per a vacuna contra la grip, el tètanus ni el 

virus de l'hepatitis B. 

Un estudi descriptiu en pacients vacunats contra la grip estacional i/o 

contra la pandèmica H1N1, sense grup de control, va mostrar que en 

un total de 49 pacients vacunats no es va observar cap efecte advers 

de caràcter neurològic després de la vacunació71.

L'evidència per a la vacuna contra la febre groga procedia d'una sè-

rie de 7 pacients amb EMRR vacunats en els quals es va mostrar un 

increment marcat del risc de presentar un brot durant les 5 primeres 

setmanes després de la vacunació contra la febre groga70.

No hi ha evidència pel que fa al risc de reaguditzacions en pacients 

que van rebre altres vacunes, tret d'una sèrie de 5 casos de pacients 

vacunats contra el virus del papil·loma humà73.

Qualitat 
molt baixa



74 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

De l'evidència a la recomanació 

La qualitat de l'evidència és, en tots els casos, baixa o molt baixa. L'evidència proce-

dent d'assaigs clínics va presentar limitacions a causa de la qualitat metodològica dels 

estudis i a un nombre reduït de pacients i esdeveniments. Pel que fa a l'evidència 

procedent dels estudis observacionals, la seva qualitat va ser molt baixa per culpa del 

tipus de disseny retrospectiu i a limitacions en la precisió dels resultats68,70,71. La sèrie 

de casos sobre la vacuna contra el virus del papil·loma no permet extreure cap conclu-

sió d'associació amb la vacuna73. 

La revisió analitza els riscos potencials de la vacunació, però no aporta dades sobre els 

beneficis específics en els pacients amb EM49,70,53. El document de revisió sobre 

vacunacions en EM de l'AAN conclou que l'evidència disponible en relació amb 

l'efectivitat de la vacunació en pacients amb EM és insuficient. No obstant això, 

consideren que sí que hi ha evidència suficient que confirma un risc augmentat de 

brots durant les setmanes entorn d'un episodi infecciós causat per un agent que es 

pot prevenir amb vacunació69.

En la població general, el benefici de la vacunació contra la grip està documentat 

àmpliament. La presència d'una patologia crònica (que inclou alteracions de tipus 

neurològic) constitueix una indicació per rebre la vacuna, d'acord amb les 

recomanacions vigents74. El benefici de la vacunació contra el tètanus i l'hepatitis B en 

individus susceptibles està justificat per la gravetat i càrrega per al sistema sanitari 

d'aquestes dues infeccions en l'adult75. Per a la febre groga, el benefici de la vacunació 

és contundent, atès que el risc de mort per la infecció ultrapassa els efectes adversos 

potencials de la vacuna. No obstant això, cal tenir en compte que la vacuna està 

contraindicada en pacients en situació d'immunosupressió i durant l'embaràs76.

Malgrat que existeix evidència que justifica els beneficis de la vacunació, hi ha un 

rebuig a les vacunes en la població general i, en particular, en pacients amb EM. Així 

doncs, en pacients amb EM que van rebutjar la vacuna antigripal es va veure que el 

motiu més comú era la por als efectes adversos generals (no neurològics) de la vacuna 

i la segona causa més freqüent era que el seu neuròleg els havia recomanat no 

vacunar-se a causa de la seva malaltia71. Els pacients amb malaltia avançada entrevistats 

en els grups focals van manifestar que no es vacunen perquè els fa por el que els 

pugui arribar a provocar per culpa de la seva malaltia. No els compensa vacunar-se, 

perquè per a ells són més importants els efectes adversos que les vacunes els puguin 

provocar. Un altre argument que indiquen per no vacunar-se és que ja es punxen molt 

per al tractament de l'EM i no es volen punxar més57.

D'altra banda, hi ha un desconeixement sobre la necessitat de vacunació en l'adult sa 

i en l'adult amb malalties de base. Els pacients declaren que el metge no els dóna 
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informació, tret de la que els proporcionen al centre d'atenció primària, on el seu 

metge de família i/o infermera els recomanen que es vacunin, sense explicar-los més 

detalls. Els pacients amb EM comenten que desconeixen el tema de les vacunes, fins i 

tot l'arriben a confondre. Diuen que es «vacunen» referint-se al tractament modificador 

del curs de la malaltia que s'administren (semblant a la vacuna pel fet de ser injectat)57. 

Recomanacions 

Dèbil

Quan estiguin indicades les vacunes contra la grip, el tètanus o el 

virus de l'hepatitis B, no s'han de desaconsellar en pacients amb EM o 

sospita d'EM per por al risc de brots després de la vacunació.

 Quan estigui indicada, s'ha de valorar el benefici-risc de la vacunació 

contra la febre groga en pacients amb EM.

 Cal informar els pacients amb EM de la importància d'estar immunit-

zat correctament. Vegeu la taula 3 del capítol 7.

 En pacients que iniciaran tractament amb fingolimod o amb fàrmacs 

immunosupressors, es recomana comprovar l'estat serològic davant 

el virus de la varicel·la zòster i el virus del xarampió i vacunar en cas 

negatiu; en aquest cas cal esperar un mínim de 4 setmanes abans 

d'iniciar el tractament.
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5. Tractament modificador     
del curs de la malaltia

5.1. Tractament en pacients amb una síndrome    
clínica aïllada

•  En pacients amb una síndrome clínica aïllada, quin efecte tenen els fàrmacs 
modificadors del curs de la malaltia?

Es considera que un pacient presenta una SCA davant un quadre clínic de presentació 
monofàsica (un únic episodi d'instauració aguda) amb sospita d'un procés subjacent 
de característiques inflamatòries i desmielinitzants del SNC amb una durada mínima 
de 24 hores en absència de febre o infecció. Una gran varietat de síndromes clíniques 
es poden incloure dins de la definició de SCA, però les més freqüents són les que 
impliquen l'afectació del nervi òptic, el tronc de l'encèfal o la medul·la espinal29.

5.1.1. Interferó beta 

Dues RS, Clerico 2008 i Melo 2008, analitzen l'eficàcia i la seguretat de l'IFN beta 
en pacients amb una SCA per prevenir la conversió a EMCD77,78. Es va seleccionar 
la RS de Clerico pel fet de ser la més exhaustiva i incloure metanàlisis, encara que 
els estudis inclosos a totes dues eren els mateixos. Els resultats de RM de l'estudi 
BENEFIT, que inclou tots els pacients (fase doble cec i fase d'extensió oberta) amb 
un seguiment de 24 mesos, es van recollir en una publicació posterior59. 

La RS de Clerico va incloure 3 ACA amb IFN beta-1a i 1b comparat amb placebo 
en 1.160 pacients amb un únic episodi desmielinitzant i amb una RM positiva (es-
tudi BENEFIT [Kappos 2006], estudi CHAMPS [Jacobs 2000], estudi ETOMS [Comi 
2001]). Els 3 estudis van utilitzar diferents dosis i tipus d'IFN beta: IFN beta-1a 30 
mcg intramuscular (im) setmanalment (estudi CHAMPS), IFN beta-1a 22 mcg sub-
cutània (sc) setmanalment (estudi ETOMS) i IFN beta-1b 250 mcg sc a dies alterns 
(estudi BENEFIT)57.

El temps fins a la conversió a EMCD va ser avaluat en 2 ACA (estudi 
ETOMS, estudi BENEFIT) que no es van poder combinar, però els dos 
van mostrar un temps significativament més llarg en el grup de trac-
tament que en el grup de placebo (estudi ETOMS: 569 dies en el grup 
IFN beta i 252 dies en el grup placebo [HR 0,65; IC 95% 0,45 a 0,94, 
p = 0,023]; estudi BENEFIT: 618 dies en el grup IFN beta i 255 en el 
grup placebo [HR 0,50; IC 95% 0,36-0,70, p < 0,0001]).

Qualitat 
moderada
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Al cap d'un any de tractament, la proporció de pacients que van con-
vertir a EMCD va ser significativament menor en els pacients trac-
tats amb IFN beta que en els tractats amb placebo (3 ACA: estudi 
CHAMPS, estudi ETOMS, estudi BENEFIT: 1.110 pacients, OR 0,53; IC 
95% 0,40 a 0,71; I2 0%) i aquest resultat es va mantenir al cap de 2 
anys (2 ACA: estudi ETOMS, estudi BENEFIT, 768 pacients, OR 0,52; IC 
95% 0,38 a 0,70; I2 12%). 

Qualitat 
moderada

En l'ACA de Pakdaman, la probabilitat acumulada de conversió a 
EMCD durant un seguiment de 3 anys va ser menor en el grup de 
tractament amb IFN beta-1a 30 mg im un cop a la setmana durant 3 
anys que en el grup placebo, amb diferències estadísticament signifi-
catives (37% en el grup de tractament si es compara amb el 58% en 
el grup de placebo; p < 0,03)79. 

Qualitat 
moderada

En l'estudi CHAMPS es va observar una diferència significativa en el 
nombre de noves lesions o lesions que augmenten de volum en T2 
després de 12 mesos de tractament (275 pacients, 2,1 ± 3,3 en el grup 
de tractament vs 4,0 ± 5,0 en el grup de placebo; p < 0,001). També 
es van observar diferències significatives en el nombre acumulat de 
lesions que realcen amb gadolini al cap de 12 mesos (271 pacients, 
0,7 ± 2,0 en el grup de tractament vs 1,6 ± 3,8 en el grup de placebo  
p = 0,02) i en el canvi en el volum de les lesions en T2 (p = 0,004).

En l'estudi ETOMS es va observar una diferència significativa en el 
nombre de noves lesions o lesions que augmenten de volum en T2 
després de 24 mesos (290 pacients, p < 0,001) i en el canvi en el volum 
de les lesions en T2 (114 pacients; p = 0,002), però no es van obser-
var diferències en les lesions que realcen amb gadolini (290 pacients;  
p = 0,809) al cap de 24 mesos de tractament.

En l'estudi BENEFIT també es van observar diferències significatives en 
el nombre de lesions actives en T2 (definides com lesions noves, que 
augmenten de volum o lesions que realcen amb gadolini) (468 paci-
ents, 3,7 ± 8,2 en el grup de tractament vs 8,5 ± 13,9 en el grup de 
placebo; p < 0,0001), així com en el canvi en el volum de les lesions 
en T2 (468 pacients; p < 0,05).

Qualitat 
moderada
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En un estudi posterior dels pacients de l'estudi BENEFIT es van ana-
litzar les variables de RM de tots els pacients durant el període de 
24 mesos, independentment de si continuaven en la fase doble cec 
de l'assaig o estaven en la fase d'extensió oberta. Es van observar 
diferències significatives a favor del grup tractat amb IFN beta en el 
nombre acumulat de noves lesions T2 (404 pacients, 3,2 ± 5,0 [mit-
jana ± desviació estàndard, DE] en el grup de tractament vs 5,3 ± 6,5 
en el grup de placebo) després de 24 mesos de tractament. També 
es van observar diferències significatives en el nombre acumulat de 
lesions que realcen amb gadolini (404 pacients, 2,2 ± 5,5 en el grup 
de tractament vs 4,6 ± 6,6 en el grup de placebo). Tanmateix, no hi 
va haver diferències entre grups pel que fa al canvi en el volum de les 
lesions T2 des de l'inici80.

Qualitat 
moderada

Resum de l'evidència 

En pacients amb un únic episodi desmielinitzant i una RM compati-
ble amb EM, l'IFN beta, si es compara amb placebo, ha mostrat una 
proporció significativament menor de pacients que van desenvolupar 
una EMCD, un temps fins a la conversió significativament més llarg 
i una probabilitat de conversió a EMCD menor. També s'ha observat 
un nombre significativament menor de noves lesions o lesions que 
augmentaven de volum en T2, així com de lesions que realçaven amb 
gadolini77,80.

Qualitat 
moderada

De l'evidència a la recomanació

En les variables de resultat avaluades s'ha disminuït la qualitat de l'evidència per limi-
tacions en el disseny dels estudis, principalment a causa de la informació poc clara als 
ACA per assegurar una aleatorització adequada i de les pèrdues en el seguiment (en 
el cas d'un dels estudis [CHAMPS] es va perdre informació d'un nombre considerable 
de pacients, per la interrupció prematura de l'assaig per eficàcia). No obstant això, els 
resultats obtinguts són consistents i significatius i el perfil de seguretat és acceptable. 
Els símptomes pseudogripals i les reaccions locals en el punt d'injecció van ser els es-
deveniments adversos més freqüents amb diferències estadísticament significatives 
entre el grup de tractament i el de placebo. Els efectes adversos greus es van produir 
en els dos grups sense diferències estadísticament significatives (3 ACA, 1.159 paci-
ents, OR 0,83; IC 95% 0,52 a 1,34)77. 

D'altra banda, el tractament precoç amb IFN beta-1b va ser altament cost-efectiu, 
segons els resultats d'un estudi d'avaluació econòmica fet a Itàlia basat en l'assaig 



80 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

BENEFIT. En aquest assaig es van comparar els costos i els AVAC del tractament precoç 
amb 250 mcg d'IFN beta-1b en pacients amb una SCA, per comparació al tractament 
un cop el pacient ha desenvolupat una EMCD81. Des de la perspectiva del SNS italià 
(euros de 2006), el cost anual del tractament des del diagnòstic d'EMCD per pacient 
tractat amb IFN beta-1b és de 169.239,04 € i de 170.133,26 € des del diagnòstic de 
SCA. Els pacients tractats precoçment amb IFN beta-1b des del diagnòstic de SCA van 
guanyar 7,84 AVAC per comparació als 7,49 dels que no van ser tractats precoçment 
(p < 0,0001). Per cada increment d'AVAC pel tractament precoç amb IFN beta-1b en 
els pacients amb SCA s'estalvien 2.574,94 e que es consumeixen si s'endarrereix el 
tractament fins que es confirma la malaltia. 

Un estudi posterior, fet als Estats Units, des de la perspectiva de les asseguradores, 
també va comparar el cost i la utilització de recursos del tractament immunomodula-
dor (IFN i AG) d'inici precoç (en SCA) respecte a l'inici tardà (en la confirmació diag-
nòstica). L'estudi no va mostrar diferències entre els costos globals anuals per pacient 
de les dues intervencions (28.280 $ vs 29.102 $; p = 0,04), però el tractament precoç 
es va associar a una quantitat menor d'hospitalitzacions82.

Segons la perspectiva del pacient, la decisió d'iniciar el tractament després del primer 
brot és difícil a causa de l'absència, a vegades, de clínica greu, fins i tot de diagnòstic 
confirmat i al fet que els fàrmacs presenten efectes adversos. Valoren molt el suport 
dels professionals per donar-los tota la informació sobre els efectes dels fàrmacs, tant 
positius com negatius57. No obstant això, els pacients que comencen el tractament 
presenten unes condicions avantatjoses per a una adherència adequada, ja que s'ha 
observat que un temps breu des de l'inici de la malaltia fins a l'inici del tractament, la 
menor edat i una major qualitat de vida a l'inici del tractament són factors que condi-
cionen una bona adherència83,84. 

Recomanacions

Forta

En pacients amb un primer episodi suggestiu de malaltia desmielinit-
zant i lesions característiques en la RM, es recomana el tractament 
amb interferó beta (1a o 1b) per retardar l'aparició de brots nous i/o 
lesions noves que comportin un diagnòstic d'EM.

5.1.2. Acetat de glatiràmer 

L'estudi multicèntric PreCISe va avaluar l'eficàcia de l'AG en 481 pacients amb 
SCA85. Els pacients van ser aleatoritzats a rebre AG 20 mg/dia sc o placebo durant 
un seguiment de 36 mesos o fins que desenvolupessin EMCD. Al cap de 2 anys es 
va realitzar una anàlisi intermèdia que va tenir resultats favorables, cosa que va por-
tar a interrompre el placebo i iniciar una fase oberta amb AG. Els resultats d'eficàcia 
que es presenten corresponen als 2 anys de tractament. 

No s'ha identificat cap estudi addicional en l'actualització de la cerca de la literatura.
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El risc de conversió a EMCD va disminuir en un 45% en el grup d'in-
tervenció (AG) si es compara amb el grup placebo  (222 pacients, [HR] 
0,55; IC 95% 0,40 a 0,77; p = 0,0005) i el temps fins a la conversió a 
EMCD es va endarrerir significativament en el grup d'intervenció si es 
compara amb el grup placebo (722 dies davant de 336 dies). 

Qualitat 
moderada

El nombre de lesions noves en T2 es va reduir en un 58% (0,7 en el 
grup d'AG vs 1,8 en el grup de placebo) a favor del grup de tractament 
(222 pacients, RR 0,42; IC 95% 0,29 a 0,61; p < 0,0001) i el canvi de 
volum de les lesions en T2 va ser menor en el grup d'AG davant del grup 
placebo (geometric mean ratio 0,75; IC 95% 0,64-0,87; p = 0,0002). 
Els pacients en tractament amb AG van tenir una reducció significativa 
en el nombre de lesions que realcen amb gadolini si es compara amb 
placebo (222 pacients, 0,40; IC 95% 0,30 a 0,55; p < 0,0001).

Qualitat 
moderada

Resum de l'evidència

En pacients amb una SCA, l'AG va disminuir el risc de conversió a 
EMCD, i també el nombre i el canvi de volum de lesions noves en T2 
i el nombre de lesions que realçaven amb gadolini en la RM85.

Qualitat 

moderada

De l'evidència a la recomanació

L'estudi PreCISe és l'únic ACA que avalua l'eficàcia de l'AG en aquesta població i que 
ha mostrat resultats favorables amb un perfil de seguretat acceptable. Malgrat que 
l'assaig té un risc baix de biaix, s'ha disminuït la qualitat per la seva interrupció pre-
matura per eficàcia. L'AG s'associa amb la presència de reaccions generals autolimi-
tades (rubor, sudoració, mal al tòrax, palpitacions, ansietat) i de reaccions locals al 
punt d'injecció (picor, inflor, eritema, dolor)86.

De la mateixa manera que per a IFN beta, el tractament immunomodulador amb AG 
d'inici precoç (en SCA) comparat amb l'inici tardà (en la confirmació diagnòstica) no 
va mostrar diferències pel que fa als costos globals anuals, però s'associà a una quan-
titat menor d'hospitalitzacions en els pacients tractats precoçment82.

La percepció dels pacients sobre la decisió de començar el tractament i l'adherència al 
dit tractament són comuns amb allò que s'ha indicat a l'apartat anterior (5.1.1. IFN 
beta).

Recomanacions

Forta

En pacients amb un primer episodi suggestiu de malaltia desmi-
elinitzant i lesions característiques en la ressonància magnètica, 
es recomana el tractament amb acetat de glatiràmer per retardar 
l'aparició de brots nous i/o lesions noves que comportin un diag-
nòstic d'EM.



82 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

5.2. Tractament en pacients amb esclerosi múltiple 
confirmada

• En pacients amb EM confirmada, quin efecte tenen els fàrmacs modificadors 
del curs de la malaltia?

5.2.1. Interferó beta 

Esclerosi múltiple remitent recurrent 

Una RS, Nifkar 201087, aborda el tractament amb IFN beta en tots els subtipus 
d'EM, però es va descartar pel fet de ser de baixa qualitat i metanalitzar conjunta-
ment els resultats de tots els subtipus d'EM. D'altra banda, altres 2 RS, Rice 2001 i 
Filippini 200388,89, valoren els efectes dels IFN recombinants en l'EMRR i es va decidir 
descriure els resultats de Rice 2009 pel fet de tractar-se d'una RS de més qualitat i 
perquè tenia una data de cerca més recent (2007). En aquesta RS s'inclouen 4 ACA, 
en els quals es compara IFN beta davant de placebo en les pautes següents:

IFN beta-1a:

- 6,0 milions d'unitats internacionals (MUI) im 1 cop/setmana durant 104 set-
manes, administrades per un professional sanitari (assaig MSCRG 1996).

- 6,0 o 12,0 MUI sc 1 cop/setmana durant 48 setmanes, administrades pel propi 
pacient (assaig OWINS 1999).

- 6,0 o 12,0 MUI sc 3 cops/setmana durant 2 anys, administrades pel propi pa-
cient (assaig PRISMS 1998).

IFN beta-1b:

- 1,6 o 8,0 MUI sc a dies alterns durant 2 anys, administrades pel propi pacient  
(assaig INFB MS 1993).

L'anàlisi conjunta dels resultats de 2 ACA (OWINS 1999, PRISMS 
1998) mostra que l'IFN beta va reduir la presència de brots al cap d'1 
any, però no de manera significativa (569 pacients, RR 0,79; IC 95% 
0,61 a 1,01; I2 71%). 

Qualitat 
baixa
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En canvi, el tractament va reduir de manera significativa la presència de 
brots als 2 anys (3 ACA: INFB MS 1993, MSCRG 1996, PRISMS 1998; 
919 pacients, RR 0,80; IC 95% 0,73 a 0,88; I2 0%).

Els pacients que van completar el seguiment en l'estudi PRISMS (n = 
503) van tenir l'oportunitat de continuar en un estudi d'extensió 
(PRISMS 4)90 en el qual els pacients mantenien el seu tractament si en 
l'estudi original rebien IFN beta, o se'ls aleatoritzava a rebre IFN beta 
(en dosis de 6,0 o 12,0 MUI 3 cops/setmana), si en l'estudi original van 
rebre placebo.

Els resultats d'aquest estudi d'extensió van mostrar que després de 4 
anys de seguiment, els pacients tractats de manera continuada amb 
IFN beta van mostrar menors taxes anuals acumulades de brots que els 
pacients que havien passat d'un tractament amb placebo a un tracta-
ment amb IFN beta (0,80 en pacients amb dosi continuada d'IFN beta 
6,0 MUI [n = 167] vs 0,99 en pacients creuats de placebo a IFN beta 6,0 
MUI [n = 85] [p < 0,001]; 0,72 en pacients amb dosi continuada d'IFN 
beta 12,0 MUI [n = 167] vs 1,06 en pacients creuats de placebo a IFN 
beta 6,0 MUI [n = 87] [p < 0,001]). 

Els pacients que van rebre IFN beta de manera continuada també teni-
en una possibilitat més gran d'estar lliures de brots als 4 anys de segui-
ment que els pacients que havien iniciat el tractament amb IFN beta a 
l'inici de l'estudi d'extensió (14,4% en pacients IFN beta 6,0 MUI i 19% 
en pacients IFN beta 12,0 MUI davant de 6,7% en pacients creuats de 
placebo a IFN beta; p < 0,05 respectivament).

Qualitat 
moderada

L'IFN beta també va reduir el nombre de pacients que van presentar 
increment de la discapacitat després de 2 anys (augment mínim d'un 
punt en l'escala EDSS confirmat al cap de 3 i 6 mesos) (3 ACA [INFB 
MS 1993, MSCRG 1996, PRISMS 1998]; 919 pacients, RR 0,69; IC 
95% 0,55 a 0,87; I2 0%). En termes generals, la malaltia va progressar 
en el 20% dels pacients tractats amb IFN beta i en el 29% dels paci-
ents que van rebre placebo, per la qual cosa caldria esperar que per 
cada 100 pacients tractats, 9 romanguessin estables al cap de 2 anys  
(IC 95% 3 a 14).

Qualitat 
moderada
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En l'estudi d'extensió de l'assaig PRISMS (PRISMS 4), el temps fins a 

l'increment de la discapacitat va ser superior entre els pacients que 

havien continuat amb un tractament d'IFN beta en una dosi de 12,0 

MUI que en els pacients que havien estat creuats des del grup placebo 

en l'estudi original a aquesta dosi d'IFN (42,1 mesos davant de 24,2 

mesos; p < 0,05). Aquest resultat no va ser significatiu en el grup que 

va rebre una dosi d'IFN beta de 6,0 MUI (35,9 mesos davant de 24,9 

mesos). La taxa de pacients lliures de progressió al cap de 4 anys de 

seguiment va ser superior, sense aconseguir la significació estadística, 

entre els pacients amb un tractament continu d'IFN beta a 6,0 MUI 

(51%) o a 12,0 MUI (56%) que en els pacients que havien passat de 

rebre placebo a IFN beta (56%).

Qualitat 
moderada

L'efecte de l'IFN beta sobre la prevenció de la progressió de la malaltia està molt 

lligat a la interpretació dels resultats dels assaigs en relació amb el tractament de les 

pèrdues durant el seguiment. Malgrat que els estudis INFB MS 1993, MSCRG 1996, 

PRIMS 1998 van planejar una anàlisi per intenció de tractar, dos d'aquests estudis 

(INFB MS 1993, MSCRG 1996) van tenir pèrdues importants, i no es van analitzar 

en cap dels assaigs els resultats dels pacients que no van completar el seguiment. 

Només l'estudi INFB MS 1993 va analitzar detalladament les dades dels pacients 

que van abandonar l'estudi i va mostrar una taxa superior de brots, discapacitat i 

càrrega de malaltia (a partir de proves de RM) que en els pacients que van continuar 

en l'estudi.

Si s'analitzessin els resultats dels pacients que van abandonar els diferents assaigs 

com a progressió de la malaltia, l'efecte de l'IFN en la reducció del nombre de 

pacients amb progressió desapareixeria (RR 1,31; IC 95% 0,60 a 2,89).

En un estudi observacional de cohorts es va analitzar l'efecte de l'exposició a l'IFN 

beta i la discapacitat a llarg termini. Es va comparar una cohort de pacients tractats 

amb IFN beta durant una mitjana de 5,1 anys a partir de l'any 1995, que és quan 

va estar disponible el fàrmac, amb 2 cohorts de control. Una concurrent de pacients 

candidats a rebre el tractament en el mateix període (a partir de 1995) i que no es 

van medicar, i una altra de pacients candidats a rebre tractament previ a l'any 1995 i 

que van romandre durant tot el seguiment (mitjana de 10,8 anys) sense tractament.

La variable resposta principal avaluada va ser el temps fins EDSS de 

6 confirmat. No es van observar diferències en el grup de pacients 

tractats comparat amb la cohort de control concurrent (HR 1,3; IC 

95% 0,92-1,83; p = 0,14) ni comparat amb la cohort històrica (HR 

0,77; IC 95% 0,58-1,02; p = 0,07) després d'ajustar per sexe, edat, 

durada de la malaltia i EDSS.

Qualitat 
baixa
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Interferó comparació de dosis 

Dues RS, Nifkar 2010 i Oliver 201187,91, comparen els diferents tractaments amb IFN 
beta disponibles comercialment en pacients amb EMRR. Es va triar la RS d'Oliver 
pel fet de ser de més qualitat metodològica i perquè la de Nifkar comparava 3 
formulacions d'IFN (IFN beta-1a im, IFN beta-1a sc i IFN beta-1b), però no esmentava 
dosis.

La RS d'Oliver va avaluar els estudis amb diferents IFN beta per conèixer l'eficàcia 
comparativa de l'IFN beta a dosis baixes (IFN beta-1a 30 mcg im a la setmana) i a dosis 
altes (IFN beta-1a 44 mcg sc 3 cops per setmana i l'IFN beta-1b 250 mcg sc a dies 
alterns) i l'eficàcia comparativa de les 2 dosis altes d'IFN beta (1a i 1b). Va incloure 
3 ACA (Durelli 2002, Etamadifar 2005, Panitch 2006) i 4 estudis observacionals 
(Milanese 2002, Carra 2003, Haas 2005, Minagar 2008) i tots aquests van aportar 
dades sobre les taxes de brots. 

Addicionalment s'han inclòs altres estudis que comparen dosis diferents d'IFN beta: 
l'estudi European IFNbeta-1a Dose-Comparison Study92 i O’Connor 200993.

El tractament amb dosis altes va mostrar una proporció més gran de 
participants lliures de brots si es compara amb les dosis baixes:

-  4 estudis (Carra 2003, Etamadifar 2006, Panitch 2006, Minagar 
2008), van comparar dosis altes d'IFN beta-1a amb dosis baixes 
d'IFN beta-1a, (919 pacients, RR 0,88; IC 95% 0,79 a 0,98; I2 81%).

Qualitat 
molt baixa

-   4 estudis (Durelli 2002, Carra 2003, Hass 2005, Etamidifar 2006), 
van comparar dosis altes d'IFN beta-1b amb dosis baixes d'IFN beta-
1a 450 pacients, RR 0,75; IC 95% 0,60 a 0,96; I2 28%). 

Dos estudis (Carra 2003, Etamadifar 2005) van comparar dosis 
altes d'IFN-1a amb dosis altes d'IFN-1b i no van mostrar diferències 
significatives (100 pacients, RR 1,16; IC 95% 0,81 a 1,67; I2 0%).

Qualitat 
baixa

El percentatge de pacients lliures de progressió de la discapacitat 
(mesurada amb l'escala EDSS) no va presentar diferències significatives 
entre els estudis amb dosis baixes d'IFN beta-1a comparats amb 
els estudis amb dosis altes d'IFN beta-1a (2 estudis [Panitch 2005, 
Minagar 2008], 813 pacients, RR 0,99; IC 95% 0,93 a 1,06, I2 0%) 
ni entre els estudis amb dosis baixes d'IFN beta-1a si es compara amb 
dosis altes d'IFN beta-1b (2 estudis [Durelli 2002, Haas 2005], 344 
pacients, RR 0,90; IC 95% 0,79 a 1,01; I2 73%).

Qualitat 
baixa

Es van observar diferències significatives en l'estabilitat en la RM 
(definida com la no aparició de cap lesió nova en completar l'estudi) a 
favor de les dosis altes d'IFN (tots els subtipus) vs les dosis baixes d'IFN 
beta-1a (2 ACA [Durelli 2002, Panitch 2005], 865 pacients, RR 0,61; 
IC 95% 0,53 a 0,71; I2 56%). 

Qualitat 
molt baixa
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L'estudi europeu de comparació de dosis (European IFNbeta-1a Dose-Comparison 
Study) va avaluar IFN beta de 30 mcg vs 60 mcg im un cop per setmana durant 
almenys 36 mesos.

Es va observar la mateixa progressió de la discapacitat (increment d'1 
punt en EDSS confirmat al cap de 6 mesos) entre les 2 dosis després de 
3 anys de seguiment (del 37%; HR 0,96; IC95% 0,77 a 1,20; p = 0,73). 
Al cap de 24 mesos la taxa de progressió era del 28% per a la dosi de 
60 mcg i del 29% per a la de 30 mcg, i després de 12 mesos la taxa 
va ser del 15% per a la dosi de 60 mcg i del 18% per a la de 30 mcg. 

Aquesta taxa de progressió va ser independent de la puntuació en 
l'EDSS a l'inici de l'estudi: al cap de 36 mesos d'estudi, la taxa de pro-
gressió de la malaltia per als pacients amb una puntuació en l'EDSS a 
l'inici de l'estudi de ≤ 3,5 va ser del 31% per a la dosi d'IFN beta de 30 
mcg i del 29% per a la de 60 mcg, mentre que la taxa de progressió 
al cap de 36 mesos entre els pacients amb una puntuació a l'inici de 
l'estudi en l'EDSS ≥ 4,0 va ser del 44% per a la dosi de 30 mcg i del 
47% per a la de 60 mcg. Es va observar un percentatge del 27% de 
pacients que havia progressat a un augment en l'EDSS d'1,5 punts en 
els dos grups al final de l'estudi92.

Qualitat 
moderada

L'ACA d'O’Connor 2009, amb 2.447 pacients amb EMRR, va comparar el tracta-
ment amb 2 dosis d'IFN beta-1b (250 mcg o 500 mcg) i, alhora, amb AG93. 

No es van observar diferències en l'efectivitat de l'IFN beta-1b amb la dosi habitual 
de 250 mcg o amb una dosi superior (500 mcg) en el risc d'aparició de brots, la 
progressió de l'EDSS o el volum de les lesions en T2. 

Esclerosi múltiple secundàriament progressiva 

Interferó beta-1a

No s'ha identificat cap RS que analitzi l'eficàcia i la seguretat de l'IFN beta-1a en pa-
cients amb EMSP. S'han localitzat 3 ACA (SPECTRIMS 2001, Cohen 2002, Andersen 
2004)94-96. Els resultats de RM de l'estudi SPECTRIMS es van publicar per separat97. 
Es va identificar un altre estudi, Miller 2006, que va analitzar els resultats de l'estudi 
IMPACT en relació amb la qualitat de vida i no es va incloure pel fet de no haver-se 
identificat aquesta com una mesura de resultats rellevant98.

- SPECTRIMS 2001: ACA amb 618 pacients; IFN beta-1a, en dosis de 22/44 mcg sc 
3 dies per setmana durant 3 anys vs placebo. 

- Cohen 2002 (IMPACT Group): ACA amb 436 pacients; IFN beta-1a, 60 mcg im un 
cop per setmana durant 2 anys vs placebo. 

- Andersen 2004: ACA amb 371 pacients; IFN beta-1a, 22 mcg sc un cop per set-
mana durant 3 anys vs placebo. 
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L'efecte sobre la discapacitat mesurat per EDSS va ser avaluat en els 3 
ACA (desenllaç d'interès primari) i no es van trobar diferències entre 
grups.

- SPECTRIMS 2001: no es van observar diferències en la progressió de 
la discapacitat (augment d'1 punt en l'escala EDSS o 0,5 si EDSS ini-
cial ≥ 5,5) confirmada al cap de 3 mesos en els pacients que rebien  
44 mcg vs placebo (p = 0,146) ni en els que rebien la dosi de  
22 mcg vs placebo (p = 0,305). En l'anàlisi de subgrups es va trobar 
un efecte favorable en les dones, encara que es va tractar d'una 
anàlisi secundària dels resultats de l'assaig (p < 0,006 per a 44 mcg i  
p < 0,038 per a 22 mg vs placebo). 

- Cohen 2002: es van identificar diferències estadísticament significa-
tives entre grups en el canvi mitjà en la puntuació de l'Escala Funci-
onal Composta d'Esclerosi Múltiple (MSFC) (-0,495 [DE 1,58] per a 
placebo i -0,362 [DE 1,41] per a IFN; p = 0,033).

- Andersen 2004: no es van observar diferències significatives en la 
progressió de la discapacitat (augment d'1 punt en l'escala EDSS o 
0,5 si EDSS inicial ≥ 5,5) confirmada al cap de 6 mesos entre el grup 
IFN 22 mcg (77/186 [41%]) i el grup placebo (68/178 [38%]) (RR 
1,13; IC 95% 0,82 a 1,57; p = 0,45). 

Qualitat 
alta/

moderada

L'efecte sobre els brots es va analitzar en els 3 ACA amb desenllaç 
d'interès secundari. 

Taxa anual de brots:

- SPECTRIMS 2001: 0,50 per a IFN i 0,71 per a placebo (RR 0,69; IC 
95% 0,56 a 0,84; p <0,001); (dones: 0,51 per a IFN 44 mcg; 0,52 
per a IFN 22 mcg i 0,75 per a placebo; homes: 0,49, 0,43 i 0,66, 
respectivament).

- Cohen 2002: 0,20 per a IFN i 0,30 per a placebo (p = 0,008).

- Andersen 2004: 0,27 placebo i 0,25 IFN (RR 0,90; IC 95% 0,64-
1,27; p = 0,55). 

Percentatge de pacients sense brots en el període de l'estudi:

- Cohen 2002: 74% IFN (160/217) i 63% placebo (139/219);  
(p = 0,02).

- Andersen 2004: 61% IFN (114/186) i 62% placebo (110/178); (OR 
1,03; IC 95% 0,67 a 1,58; p = 0,89).

La mediana de temps fins al primer brot va ser analitzada només en 
un ACA i va ser menor respecte a placebo per a les dues dosis d'IFN, 
però tan sols estadísticament significativa per a la dosi de 44 mcg (281 
dies placebo, 476 dies IFN 22 mcg i 494 dies IFN 44 mcg) (SPECTRIMS 
2001).

Qualitat 
moderada
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L'efecte en la inflamació mesurat per RM es va analitzar en 2 ACA 
(SPECTRIMS 2001, Cohen 2002):

- SPECTRIMS 2001: la càrrega de malaltia (definida com l'àrea to-
tal de lesions en T2) va augmentar en un 10% en el grup place-
bo, però va disminuir en un 0,5% en el grup IFN 22 mcg i en un 
1,3% en IFN 44 mcg (p < 0,0001 per als dos comparats amb pla-
cebo). Comparat amb placebo, els grups d'IFN 22 mcg i 44 mcg 
van mostrar unes reduccions del 70% i 75%, respectivament, en 
el nombre de lesions actives (noves o que augmenten de mida)  
(p < 0,0001).

- Cohen 2002: va mostrar una reducció en el nombre de lesions en T2 
(noves o que augmenten de mida) del 2,9% al cap de 12 mesos i del 
45,6% al cap de 24 mesos en el grup IFN davant del placebo (els dos  
p < 0,001). El volum mitjà de les lesions que realcen amb gadoli-
ni va ser significativament menor per al grup IFN comparat amb 
placebo al cap de 12 mesos (61,0 ± 221,7 vs 86,6 ± 364,7 mm3,  
p < 0,001) i al cap de 24 mesos (57,9 ± 218,8 vs 81,5 ± 536,5 mm3,  
p < 0,001).

Qualitat 
alta

Interferó beta-1b

S'han identificat 2 ACA que avaluen l'eficàcia i la seguretat de l'IFN beta-1b en pa-
cients amb EMSP: l'estudi europeu (Kappos 1998) i l'estudi nord-americà (Panitch 
2004)99,100.

-  Kappos 1998: 718 pacients; IFN beta-1b, en dosis de 8 milions UI sc a dies alterns 
durant 3 anys vs placebo. 

-  Panitch 2004: 939 pacients; IFN beta-1b, en dosis de 8 milions UI o 5 milions d'UI/
m2 sc a dies alterns durant 3 anys vs placebo.

Es va avaluar l'efecte sobre l'increment confirmat de la disca-
pacitat definit com a temps a progressió de l'EDSS (≥ 1 punt 
en EDSS, o ≥ 0,5 si EDSS basal > 5,5, confirmada al cap de  
3 mesos [Kappos 1998] o al cap de 6 mesos [Panitch 2004]). El primer 
va mostrar millores amb IFN (p < 0,003, log-rank test ajustat segons 
EDSS basal) i el segon no va trobar diferències significatives davant de 
placebo (p = 0,59).

En l'estudi de Kappos es va observar una reducció del 21% compa-
rat amb placebo en el percentatge de pacients que van presentar un 
increment de discapacitat (p = 0,012, Mantel-Haenzel ajustat segons 
EDSS basal), mentre que en el de Panitch la reducció va ser del 6% 
(no significativa).

Qualitat 
alta
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L'efecte sobre l'activitat inflamatòria/brots va ser analitzat en els 2 
ACA com a desenllaç d'interès secundari. Els dos van mostrar resultats 
significatius per a IFN comparat amb placebo.

Taxa anual de brots:

- Kappos 1998: 0,63 per a placebo i 0,42 per a IFN beta-1b,  
p = 0,0001.

- Panitch 2004: 0,28 per a placebo i 0,16 per a IFN beta-1b 8 UI;  
p = 0,0091.

Qualitat 
alta

L'efecte sobre la inflamació, mesurada per RM, va ser analitzat en els 
2 ACA com a desenllaç d'interès secundari. Els dos van mostrar resul-
tats significatius per a IFN comparat amb placebo.

Es va produir una reducció significativa en el volum mitjà de lesions 
en T2 a favor del grup de tractament comparat amb el grup placebo:

- Kappos 1998: augment del 8% en el grup placebo i reducció del 
5% en IFN (p < 0,0001).

- Panitch 2004: increment del 10,9% per al grup placebo i del 0,4% 
i 0,8% per a les dosis de 8 milions UI i 5 MUI/m2, respectivament 
(p < 0,0001 per a les dues dosis).

Pel que fa a les lesions actives (lesions noves, que augmenten de vo-
lum o que realcen amb gadolini), es va produir una reducció signifi-
cativa en els pacients tractats respecte al placebo en els dos assaigs 
(Panitch 2004: 71% [p < 0,001] i Kappos 1998: 65% [p < 0,0001]).

Qualitat 
alta

Esclerosi múltiple primàriament progressiva 

La RS de Rojas 2010 va avaluar l'efecte de l'IFN beta en pacients amb EMPP i va 
incloure 2 ACA (123 pacients)101. El primer d'aquests (Leary 2003) va avaluar 2 dosis 
d'IFN beta-1a (30 mcg i 60 mcg) im vs placebo durant 2 anys. El segon (Montalban 
2009) va analitzar l'eficàcia i la seguretat de 8 MUI d'IFN beta-1b sc a dies alterns vs 
placebo durant 2 anys en 73 pacients amb EMPP i EM transicional per comparació 
a placebo.

La proporció de pacients amb augment de la discapacitat (augment 
mínim d'1 punt en l'escala EDSS entre 3 i 6 mesos) no va mostrar 
diferències estadísticament significatives entre grups (2 ACA, 123 
pacients, RR 0,89; IC 95% 0,55 a 1,43; I2 0%). Concretament, en 
l'ACA de Montalban 2009 aquestes diferències van estar absents 
al cap de 3 mesos (65,8% en el grup de tractament per com-
paració al 56,8% en el grup de placebo; p = 0,3135) i al cap de  
6 mesos (75% en el grup de tractament per comparació al 62% en el 
grup de placebo; p = 0,2)

Qualitat 
moderada
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La diferència de mitjanes (DM) d'EDSS només es va documentar en 

l'ACA de Montalban 2009, i no es van observar canvis significatius al 

cap d'1 any (DM -0,10; IC 95% -0,47 a 0,27) o al cap de 2 anys (DM 

-0,10; IC 95%, -0,51 a 0,31). A més, no es van poder extreure dades 

corresponents tan sols a la població amb EMPP, sinó que van incloure 

també la població amb EM transicional. 

Qualitat 
moderada

Pel que fa a la proporció de pacients amb lesions actives en la RM (le-

sions noves o lesions que augmenten de volum) en l'estudi de Montal-

ban 2009 no es van detectar diferències després de 12 mesos entre el 

grup de tractament i el de placebo, però sí que va mostrar diferències 

significatives al cap de 24 mesos (22,9% vs 52,8%; = 0,0102).

Qualitat 
moderada

També es van observar diferències significatives en el canvi de vo-

lum al cap de 24 mesos respecte al basal de les lesions en T1 (208,6 

[DE 1.820] vs 1.120 [DE 1.701,6]; p = 0,0296) i en T2 (1.451,8 [DE 

2548,5] vs 3.562,6 [DE 3.414]; p = 0,0032) en el grup de tractament 

per comparació al grup de placebo. 

L'estudi de Leary 2003 no va obtenir diferències significatives en el 

total de lesions en T2 ni en les lesions noves.

Qualitat 
moderada

Resum de l'evidència

Esclerosi múltiple remitent recurrent

En pacients amb EMRR, l'IFN beta ha mostrat eficàcia en la reducció 

de la taxa de brots al cap de 2 anys de tractament (INFB MS 1993, 

MSCRG 1996, PRISMS 1998 i PRISMS4 2001). Els assaigs van mostrar 

una reducció del nombre de pacients que van presentar increment de 

la discapacitat al cap de 2 anys (INFB MS 1993, MSCRG 1996, PRIMS 

1998). No obstant això, hi ha importants pèrdues de seguiment i si 

s'analitzessin els resultats dels pacients que van abandonar els dife-

rents assaigs, l'efecte de l'IFN en la reducció del nombre de pacients 

amb progressió desapareixeria89. 

Qualitat 
moderada

Esclerosi múltiple secundàriament progressiva

En pacients amb EMSP, l'IFN beta-1a a dosis mitjanes o altes va ser 

més eficaç que el placebo en la prevenció de nous brots i en la dis-

minució de la progressió de la discapacitat confirmada mesurada per 

MSFC, encara que no va modificar la discapacitat mesurada per EDSS. 

L'IFN va reduir el nombre de lesions hiperintenses en T2, incloses les 

lesions noves o les que van augmentar de mida i lesions que van real-

çar amb gadolini, si es compara amb el placebo94-96.

Qualitat 
alta
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En pacients amb EMSP, l'IFN beta-1b va ser més eficaç que el 
placebo en la prevenció de nous brots i en l'endarreriment de la seva 
aparició99,100. En relació amb la progressió a discapacitat confirmada, 
els resultats dels 2 estudis disponibles no van ser consistents; l'un va 
trobar millores en pacients tractats amb IFN (Kaposs 1998) i l'altre no 
va mostrar diferències davant el placebo (Panitch 2004). Pel que fa a la 
inflamació mesurada per RM, l'IFN va disminuir el volum de les lesions 
i el nombre de lesions noves o que van augmentar de mida.

Qualitat 
alta

Esclerosi múltiple primàriament progressiva

En pacients amb EMPP, el tractament amb IFN beta no va produir 
canvis significatius en la progressió de la discapacitat mesurada amb 
l'escala EDSS, tot i que les lesions actives en la RM i el nombre de 
pacients amb lesions actives va disminuir de manera significativa en el 
grup de tractament al cap de 2 anys102,103.

Qualitat 
moderada

De l'evidència a la recomanació 

En algunes de les variables de resultat avaluades, s'ha disminuït la qualitat de l'evidèn-
cia pel fet d'haver-se observat inconsistències en els resultats (fonamentalment per la 
presència d'una heterogeneïtat alta en els estudis i mides de mostra petites). Concre-
tament, en els assaigs amb IFN beta-1b en pacients amb EMSP hi ha una inconsistèn-
cia en l'efecte sobre l'augment de la discapacitat. L'heterogeneïtat entre les poblaci-
ons dels dos estudis, amb diferències en les seves característiques basals relacionades 
amb el grau d'activitat inflamatòria prèvia (edat, durada de la malaltia, brots durant 
els 2 anys previs i activitat en la RM), s'ha postulat com l'explicació més plausible a la 
inconsistència dels resultats104. Alguns estudis mostren limitacions en el disseny i 
l'execució, un nombre baix d'esdeveniments i/o pèrdues elevades (INFB MS 1993, 
MSCRG 1996). En alguna variable, la qualitat de l'evidència s'ha disminuit també per 
efectes indirectes, en incloure subpoblacions heterogènies de pacients. 

L'IFN beta s'associa amb l'aparició d'efectes adversos com ara símptomes pseudogri-
pals, inflamació local en el punt d'injecció, miàlgies/artràlgies, febre, leucopènia, lin-
fopènia i alteracions dels enzims hepàtics, entre d'altres. Si es consideren conjunta-
ment els 4 assaigs clínics en pacients EMRR (INFB MS 1993, MSCRG 1996, PRISMS 
1998, OWIMS 1999), el 48% dels pacients que van rebre IFN beta va experimentar 
símptomes pseudogripals davant del 28% dels pacients del grup de placebo (1.117 
pacients, RR 1,7; IC 95% 1,23 a 2,37; I2 76%). També es va observar amb més fre-
qüència febre (1.117 pacients, RR 1,71; IC 95% 1,37 a 2,13), miàlgies/artràlgies (RR 
1,88; IC 95% 1,47 a 2,40) i reaccions locals en el punt de la injecció (3 ACA, 816 
pacients, RR 4,52; IC 95% 3,54 a 5,78). En algunes persones poden aparèixer anti-
cossos neutralitzants que disminueixen o eliminen l'efecte de l'IFN89,101. 
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Un estudi transversal després de 16 anys de seguiment dels pacients que van partici-
par en l'assaig pivotal d'IFN beta-1b va confirmar la seguretat del tractament a llarg 
termini amb IFN en pacients amb EM. Hi van participar 328 pacients i els efectes ad-
versos observats en els pacients en tractament continu amb IFN beta-1b en els 2 anys 
anteriors a l'estudi van ser símptomes pseudogripals, febre, cefalea, reaccions al punt 
d'injecció, miàlgia o transaminitis. Setze anys després de l'estudi pivot, el 29% dels 
pacients seguia amb tractament i no es va identificar cap efecte advers derivat de l'ús 
a llarg termini de l'IFN beta-1b105. 

Un estudi efectuat als Estats Units des de la perspectiva de l'assegurador (només es 
van considerar els costos mèdics directes) va avaluar el cost-efectivitat de 4 fàrmacs 
modificadors del curs de la malaltia en el tractament de primera línia de l'EMRR en un 
horitzó temporal de 2 anys106. L'AG i els IFN beta-1a sc i beta-1b sc van tenir els cos-
tos evitats per brot més favorables i van ser, per tant, al cap de 2 anys els tractaments 
modificadors de la malaltia més cost-efectius per als casos d'EMRR.

Un estudi recent va comparar el cost-efectivitat dels fàrmacs modificadors del curs de 
la malaltia (IFN beta-1a im, IFN beta-1b, AG im, IFN beta-1a sc i natalizumab intrave-
nós [iv]) amb el tractament de suport sense fàrmacs modificadors del curs en una 
cohort de pacients amb EMRR i EMSP. A partir d'un model de Markov, calculant els 
resultats mitjançant guany en AVAC i anys lliures de recaigudes, l'estudi va mostrar 
que l'ús de fàrmacs modificadors del curs de la malaltia durant 10 anys contribueix a 
un guany modest respecte al tractament de suport (per exemple, guany en mitjana 
de 0,192 AVAC durant 10 anys per a l'IFN beta-1a im). Els costos relacionats amb la 
malaltia durant els 10 anys va ser semblant entre els diferents fàrmacs utilitzats 
(467.712 $ inclòs el cost dels fàrmacs vs 220.340 $ exclosos els costos dels fàrmacs 
en el cas de l'IFN beta-1a im). D'acord amb la ràtio cost-efectivitat incremental, tots 
els IFN tenien cost-efectivitat similar i era similar per al cost per AVAC com a cost per 
anys lliures de recaigudes. De la mateixa manera, es va observar que un inici precoç 
del tractament modificador millorava el cost-efectivitat de tots els fàrmacs per com-
paració a l'inici del tractament després que el pacient mostrés discapacitat (EDSS 
3-4)107. 

Altres estudis evidencien el cost-efectivitat dels tractaments modificadors del curs de 
la malaltia en pacients amb EM als Estats Units, però presenten una sèrie de limitaci-
ons que comprometen el seu ús per a la presa de decisions clíniques i de gestió108-111. 

En el de Noyes 2011 es corregeixen aquestes limitacions, principalment ja que utilitza 
dades actuals recollides després de la introducció dels fàrmacs modificadors del curs 
de la malaltia als Estats Units. Els resultats de Noyes 2011 són consistents amb els 
resultats d'altres estudis realitzats per grups independents109,112, però substancial-
ment menys favorables que altres resultats patrocinats per la indústria108,113-115. És 
probable que l'efecte del finançament i el biaix del conflicte d'interès pugui intervenir 
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en el model dissenyat, l'estimació de paràmetres i la interpretació dels resultats de 
cost-efectivitat107.

Un estudi de minimització de costos que s'ha publicat fa poc al nostre medi va tenir 
com a objectiu desestimar l'impacte pressupostari dels tractaments en primera línia 
de l'EMRR amb IFN i AG des de la perspectiva del SNS. Els resultats apunten que l'IFN 
beta-1a 44 mg sc, l'IFN beta-1a im, l'IFN beta-1b sc i l'IFN beta-1a 22 mg sc suposen 
un increment pressupostari, respecte a l'escenari de menys cost (AG), del 47%, 16%, 
4% i 1%, respectivament. Per tant, amb un pressupost fix anual d'1.000.000 €, es 
podrien tractar 102, 101, 98, 88 i 70 pacients amb AG, IFN beta-1a  
22 mg, IFN beta-1b sc, IFN beta-1a im i IFN beta-1a 44 mg sc, respectivament. Cal 
tenir en compte que l'estudi té un disseny amb limitacions importants i els seus resul-
tats depenen dels costos unitaris del tractament que és una dada fluctuant 116,117,118.

Els autors d'una anàlisi cost-utilitat sobre el tractament de l'EMRR amb AG o IFN beta 
realitzada a Espanya van arribar a resultats similars119. Els seus resultats derivats del 
cost-utilitat incremental indiquen que el tractament amb AG dominaria (seria més 
eficaç amb costos inferiors) als IFN beta en tots els escenaris, tret del cas hipotètic i 
improbable que els IFN beta produïssin endarreriments en la progressió de la malaltia 
un 20% superiors que els observats en els assaigs clínics. 

En un estudi realitzat a Espanya amb una mostra a l'atzar de pacients amb EM per 
determinar el cost i la qualitat de vida relacionada amb la gravetat i la progressió de 
l'EM, es va estimar que, utilitzant costos unitaris de l'any 2005, el cost mitjà total 
(considerant costos directes i indirectes) per pacient era de 33.456 € per any3. Els 
costos directes van representar el 73,8% d'aquest cost (24.682 €). El cost farmacolò-
gic dels fàrmacs modificadors del curs de la malaltia representa la proporció més alta 
dels costos directes sanitaris (52,1%). S'ha observat una correlació entre el cost de la 
malaltia i la puntuació de l'EDSS. Així doncs, el cost oscil·la entre 10.425, 45.264 i 
65.693 € amb una puntuació de l'EDSS de 0-1, 7 o 8-9, respectivament. Aquest estu-
di forma part d'un altre transversal multinacional a 9 països europeus realitzat a mig 
any 2005120. 

Segons un estudi de costos fet a Catalunya des d'una perspectiva social en pacients 
amb EM categoritzats segons el seu grau de discapacitat (EDSS), els resultats indiquen 
que el cost mitjà anual total per pacient amb EM és de 24.272 €121. Aquest cost 
varia en funció del grau de discapacitat des dels 14.327 € quan la puntuació de l'EDSS 
és 0 fins als 52.841 €, quan és superior a 7,5. Els costos directes en tots els graus de 
discapacitat eren de prop del 60% del cost total, en què el tractament immunomo-
dulador suposava entre l'11% i el 78% dels costos directes.

Segons un altre estudi dut a terme a Andalusia, es pot apreciar que els costos del 

tractament de l'EMRR amb IFN beta són superiors als beneficis obtinguts durant els 
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primers anys de tractament. Això no obstant, aquesta diferència s'escurça a mesura 

que passa el temps; si assumim que l'efecte dels tractaments es manté al llarg dels 

anys, els costos s'igualarien a partir del cinquè any. Això fa que aquest balanç positiu 

sigui encara més evident i més precoç, com més aviat es tractin els pacients122. 

Els estudis d'adherència al tractament en el nostre medi mostren una taxa d'adherèn-

cia global del 85,4% (n = 254 pacients)123. Els pacients en tractament amb IFN beta 

im van presentar una millor adherència al tractament (96,4%) si es compara amb els 

pacients en tractament amb IFN beta sc a una dosi de 22 mcg (79,1%; p = 0,0064) o 

de 44 mcg (79,6%, p = 0,0064) o si es compara amb AG (82,7%, p = 0,0184). Se-

gons un altre estudi realitzat en 632 pacients amb un seguiment mitjà de 47,1 mesos 

(DE 28,7), el 17% no continuava amb el tractament immunomodulador, dels quals el 

52% va suspendre'l per falta d'eficàcia. La proporció de pacients amb EMSP que van 

suspendre el tractament era significativament superior a la de pacients amb EMRR 

(30% vs 13,5% p < 0,0001). El valor d'EDSS a l'inici del tractament va ser el factor 

més decisiu per a l'adherència124. Altres causes referides en la literatura relacionades 

amb la no adherència van ser el fet d'oblidar l'administració de la medicació (50,2%) 

i motius relacionats amb la injecció (32%). Els factors associats a una major adherèn-

cia van ser: ser dona, no tenir problemes neuropsicològics, tenir una malaltia diagnos-

ticada fa menys temps i portar amb tractament menys temps83. 

Un estudi multicèntric prospectiu de cohorts fet a 1.077 pacients amb EM que van 

iniciar tractament amb IFN beta-1b entre 1 i 3 mesos abans de la inclusió en l'estudi, 

va explorar els factors que afectaven l'adherència (que es defineix com mantenir la 

medicació i completar el protocol d'estudi al cap de 24 mesos)84. El 61,8% dels paci-

ents estava adherit a l'IFN beta-1b després de 2 anys. Es va modelar la probabilitat 

d'adherència al cap de 24 mesos mitjançant regressió logística i es va identificar amb 

un efecte predictor positiu, la depressió a l'inici del tractament (mesurada amb l'esca-

la Center for Epidemimologic Studies Depression Scale [CES-D]), la qualitat de vida 

(puntuació Functional Assessment of Multiple Sclerosis [FAMS]) més alta) i l'ús d'au-

toinjector. Com a factors que afectaven negativament l'adherència van identificar 

l'edat avançada dels pacients, les formes EMSP, la major durada de la malaltia, la 

major puntuació en l'escala EDSS i més baixa en la FAMS a l'inici del tractament.

Segons els resultats de les entrevistes a grups focals fetes en el context d'aquesta 

guia, el fet de trobar-se bé, la incertesa inherent a la malaltia i la molèstia de seguir un 

tractament són factors que, segons els pacients, poden dificultar el seu compliment. 

Els pacients que fa molts anys que tenen EM i presenten un cert grau de discapacitat, 

es resignen davant la possibilitat de patir efectes adversos en seguir un tractament 

determinat. Comenten que com que no hi ha cap altra cosa, confien en allò que el 

metge els explica i els aconsella, tant pel que fa a la decisió d'iniciar els tractaments 
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com en el seu seguiment. Els familiars consideren que es tracta de medicacions com-

plicades de seguir a causa de la seva administració. A més dels efectes adversos, co-

menten que implica perdre matins sencers per anar-se a administrar els fàrmacs, ha-

ver de faltar a la feina, etc57.

Recomanacions

Forta

En pacients amb esclerosi múltiple remitent recurrent i activitat clínica 

en forma de brots, es recomana tractar amb interferó beta (1a o 1b) 

per disminuir la freqüència dels brots.

Dèbil

En pacients amb esclerosi múltiple remitent recurrent i activitat clínica 

en forma de brots, es recomana tractar amb interferó beta (1a o 1b) 

per alentir l'augment de la discapacitat.

Dèbil

En pacients amb esclerosi múltiple secundàriament progressiva i acti-

vitat clínica en forma de brots, es recomana tractar amb interferó beta 

1b o interferó beta 1a subcutani per disminuir la freqüència dels brots 

i alentir l'augment de la discapacitat mesurada amb l'escala EDSS.

Forta
En pacients amb esclerosi múltiple primàriament progressiva, NO es 

recomana tractar amb interferó beta (1a o 1b). 

5.2.2. Acetat de glatiràmer 

La RS de La Mantia 2010 va avaluar l'eficàcia de l'AG en el tractament de pacients 

amb EM (de qualsevol tipus) i la metanàlisi de Martinelli va analitzar l'eficàcia de 

l'AG en pacients amb EMRR86,125. 

Es va triar la RS de La Mantia pel fet de ser més recent i de més qualitat. Va incloure 

6 ACA i 3.233 pacients (2.184 EMRR i 1.049 EMPP o EM progressiva sense especifi-

car-ne el tipus). Només 1.589 pacients (540 amb EMRR i 1.049 amb EM progressiva) 

van contribuir a l'anàlisi de l'eficàcia del tractament de l'AG. Els estudis van tenir 

una durada d'entre 9 i 35 mesos. 

Esclerosi múltiple remitent recurrent 

La RS de La Mantia va incloure 4 ACA dirigits a pacients amb EMRR (Bornstein 

1987, Johnson 1995, Comi 2001, Filippi 2006) en els quals es van comparar amb 

placebo les pautes AG següents: 

-  AG: 20 mg sc, autoadministrat diàriament en pacients amb EMRR (Bornstein 

1987, Johnson 1995, Comi 2001).

-   AG: 50-5 mg oral, administrat diàriament en pacients amb EMRR (Filippi 2006). 

Els seus resultats no es van incloure en la metanàlisi. 
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Pel que fa als pacients lliures de brots, l'RR de no patir cap exacerbació 
va ser:

-    al cap d'1 any: RR 1,28 (2 ACA [Bornstein 1987, Comi 2001], 277 
pacients, IC 95% 1,02 a 1,62; I2 81%);

-   al cap de 2 anys: RR 1,39 (2 ACA [Bornstein 1987, Johnson 1995], 
299 pacients, IC 95% 0,99 a 1,94; I2 35%);

- al cap de 3 anys: RR 1,33 (1 ACA [Johnson 1995], 203 pacients, IC 
95% 0,86 a 2,06). 

En fer l'anàlisi de les dades amb un model d'efectes aleatoris, no es 
van observar diferències significatives entre grups al cap d'1 any de 
tractament (2 ACA [Bornstein 1987, Comi 2001], 277 pacients, RR 
0,64; IC 95% 0,31 a 1,34).

Qualitat 
moderada

La mitjana del nombre de brots es va reduir després de 12, de 24 i 
de 35 mesos, però no es va observar una heterogeneïtat significativa 
entre els estudis. 

- 12 mesos (2 ACA [Bornstein 1987, Comi 2001], 287 pacients, DM 
-0,35; IC 95% -0,53 a -0,16; I2 91%);

- 24 mesos (2 ACA [Bornstein 1987, Johnson 1995], 298 pacients, 
DM -0,51; IC 95% -0,81 a -0,22; I2 89%);

- 35 mesos (1 ACA [Johnson 1995], 203 pacients, DM -0,64; IC 95% 
-1,04 a -0,24). 

Qualitat 
moderada

En els pacients amb EMRR, el risc de progressió de la malaltia no es va 
modificar amb el tractament després de 24 mesos (2 ACA [Bornstein 
1987, Johnson 1995], 299 pacients, RR 0,75; IC 95% 0,51 a 1,12;  
p = 0,16; I2 53%) ni al cap de 35 mesos (1 ACA [Johnson 1995], 203 
pacients, RR 0,81; IC 95% 0,50 a 1,29; p = 0,37).

Qualitat
alta

Es va observar una disminució en la mitjana de la puntuació de l'EDSS al 
cap de 24 mesos (2 ACA [Bornstein 1987, Johnson 1995], 301 pacients, 
DM -0,33; IC 95% -0,58 a -0,08; p = 0,009; I2 63%) i al cap de 35 mesos 
(1 ACA [Johnson 1995] 203 pacients, DM -0,45; IC 95% -0,77 a -0,13  
p = 0,006), respectivament.

Qualitat 
moderada

L'assaig de Comi 2001 va tenir una fase d'extensió oberta durant 9 mesos en 224 
pacients que o van continuar el tractament amb AG o van iniciar tractament amb 
el fàrmac si havien participat en l'assaig original en el grup de placebo. L'objectiu 
principal de l'estudi va ser avaluar si els resultats de reducció d'activitat en la RM i la 
taxa de brots observats en l'assaig doble cec es mantenien en el temps126.
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Durant els 9 mesos d'estudi no es van observar diferències significa-
tives en el nombre acumulat de lesions en comparar els pacients que 
havien iniciat el tractament en la fase d'extensió amb els que van se-
guir el tractament amb AG després de l'assaig clínic original (mitjana 
de lesions realçades en els pacients tractats amb AG en l'estudi d'ex-
tensió 5,9 ± 11,1 vs mitjana en els pacients tractats amb AG durant 
els dos estudis 5,2 ± 11,9). 

Qualitat 
baixa

L'assaig clínic de Johnson 1995 té estudis oberts d'extensió amb seguiment fins als 
15 anys127. Dels 208 pacients que van iniciar l'estudi d'extensió es disposa de dades 
per a 152 pacients al cap de 6 anys, 142 al cap de 8 anys, 108 al cap de 10 anys i 
100 al cap de 15 anys. 

Si bé no es van observar diferències significatives en les principals ca-
racterístiques basals entre els pacients que van abandonar l'estudi i els 
que van continuar amb el tractament amb AG, els pacients que van 
abandonar l'estudi en la fase d'extensió van mostrar una puntuació 
EDSS superior a l'inici de l'estudi que els pacients que van continuar el 
tractament (p < 0,03).

En la fase d'extensió, el tractament amb AG va demostrar una re-
ducció sostinguda en les taxes de brots. La taxa anual acumulada de 
brots, que a l'inici de l'estudi era d'1,47 (una recaiguda cada 8 mesos), 
després de 6 i 8 anys va ser de 0,23 i 0,2, cosa que es tradueix en una 
recaiguda cada 4 o 5 anys. Al cap de 15 anys, la taxa acumulada de re-
caigudes observada en els 100 participants en l'estudi va ser de 0,25.

Qualitat 
baixa

La proporció de pacients tractats amb AG amb una milloria en el EDSS 
respecte al basal (una reducció superior a 1 punt) o estabilització (aug-
ment menor a 1 punt) va ser del 79% al cap de 2 anys de segui-
ment (99/125 pacients) i del 81% al cap de 35 mesos de seguiment 
(102/125 pacients). Tanmateix, aquesta proporció es va reduir després 
de 10 anys de seguiment (62%) i va passar a ser del 57% al cap de 
15 anys de seguiment. En aquest punt del seguiment, el 35% dels pa-
cients havia progressat a EM secundàriament progressiva, un percen-
tatge superior a l'observat entre els pacients que havien abandonat el 
tractament (18%).

Qualitat 
baixa

Comparació de dosis

Un ACA publicat fa poc, FORTE study, va comparar entre sí 2 dosis d'AG (20 mg i 40 
mg) i no va trobar diferències entre les dues en cap mesura de resultats: taxa mitja-
na anual de brots, percentatge de pacients lliures de brots, lesions noves o lesions 
realçades amb gadolini, ni en efectes secundaris128.
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Acetat de glatiràmer per comparació a interferó beta

Es van identificar 4 ACA que van comparar AG 20 mg/dia amb IFN beta-1a 44 mcg 

sc 3 cops per setmana (REGARD)129, IFN beta-1b a una dosi de 250 mcg i 500 mcg 

a dies alterns (BEYOND)93, IFN beta-1a a dosis de 44 mcg sc 3 cops per setmana o 

30 mcg im un cop per setmana (Calabrese 2012)130 i IFN beta-1b a una dosi de 250 

mcg (BECOME)131. Tots aquests ACA van avaluar diferents desenllaços d'interès. 

L'estudi REGARD no va mostrar diferències significatives entre grups 

en el temps fins al primer brot (625 pacients van completar 96 setma-

nes d'estudi d'un total de 764 pacients aleatoritzats,  [HR] 0,94; IC 

95% 0,74 a 1,21; p = 0,64). Tampoc es van observar diferències signi-

ficatives entre grups en el nombre i el canvi de volum de lesions actives 

en T2 o en el volum de les lesions que realcen amb gadolini, encara 

que els pacients tractats amb IFN beta-1a van tenir significativament 

un nombre menor de lesions que realcen amb gadolini (0,24 vs 0,41 

lesions per pacient i RM, IC 95% -0,4 a 0,1; p = 0,0002).

Qualitat 
moderada

En l'estudi BEYOND no es van observar diferències significatives entre 

AG i IFN a 250 mcg i 500 mcg en la taxa anualitzada de brots (p = 0,79 

i p = 0,42, respectivament) ni en el percentatge de pacients lliures de 

brots al cap de 2 anys (p = 0,72 i p = 0,17, respectivament).

Pel que fa a la progressió de la discapacitat després de 2 anys confir-

mada als 3 mesos, tampoc no s'hi van observar diferències significati-

ves si es compara amb IFN.

Qualitat 
moderada

Sí que es van observar diferències a favor d'IFN beta-1b en el nom-

bre acumulat de lesions noves en T2 (IFN 250 mcg vs AG p = 0,011 

i IFN 500 mcg vs AG p = 0,0009), així com en el canvi de volum de 

lesions en T2 (IFN 250 mcg vs AG p = 0,0001 i IFN 500 mcg vs AG  

p = 0,0008) i en el volum de lesions que realcen amb gadolini (IFN 250 

mcg vs AG p = 0,017 i IFN 500 mcg vs AG p = 0,028).

Qualitat 
moderada

Un treball posterior va presentar resultats (anàlisi post-hoc) de l'estudi 

BEYOND al cap de 2 anys de seguiment, analitzant la transformació de 

les lesions actives en T2 (noves i que realcen amb gadolini) en forats 

negres, marcadors de dany tissular permanent132.

La proporció de lesions noves en el primer any que van evolucionar a 

forats negres al cap de 2 anys va ser similar en pacients tractats amb 

IFN 250 mcg vs AG (21,6% vs 23,5%; p > 0,20), però es van observar 

diferències significatives en el cas dels pacients tractats amb IFN 500 

mcg si es compara amb AG (16,3% vs 23,5%; p = 0,0409).

Qualitat 
moderada
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L'ACA de Calabrese va analitzar únicament l'efecte d'IFN i AG en 

l'aparició de lesions corticals i atròfia cerebral si es compara amb pa-

cients no tractats. Després de 24 mesos de seguiment, es va observar 

que el percentatge de pacients amb una o més lesions corticals noves 

era del 72% per als tractats amb IFN beta-1a im (mitjana 1,6 lesions, 

p < 0,01 si es compara amb pacients no tractats), del 62% per a AG 

(mitjana 1,3 lesions; p < 0,001 si es compara amb no tractats), i del 

52% per a IFN beta-1a sc (mitjana 0,7 lesions; p < 0,001). 

Qualitat 
baixa

L'ACA de Cadavid (BECOME study) es va dissenyar per comparar els 

resultats de RM de pacients amb EMRR o SCA tractats amb AG o IFN 

beta-1b131. El desenllaç d'interès primari va ser el nombre de lesions 

actives (lesions que realcen amb gadolini + lesions noves en T2). Des-

prés d'un any no es van observar diferències significatives entre grups 

en relació amb el nombre de lesions actives en la RM. La mediana 

(percentil 75) de lesions combinades actives per RM va ser 0,63 (2,76) 

per a IFN beta-1b i 0,58 (2,45) per a AG (p = 0,58). 

Pel que fa al nombre de lesions noves en T2 al cap de 2 anys, tampoc 

no es van observar diferències significatives entre grups (mediana de 

lesions noves per mes [percentil 75], 0,46 (1,52) per a IFN beta-1b i 

0,23 (0,50) per a AG (p = 0,13).

Qualitat 
molt baixa

Esclerosi múltiple progressiva (primària i secundària)

La RS de La Mantia 2010 va incloure 2 ACA en pacients amb EM de curs progressiu 

(Bornstein 1991 i Wolinsky 2007) tractats amb AG 20 mg o 30 mg sc, autoadminis-

trat diàriament comparats amb placebo, respectivament86.

No s'ha trobat cap estudi publicat posteriorment.

En els pacients amb EM progressiva, el risc de progressió de la malaltia 

no es va reduir amb AG al cap d'1 any (1 ACA [Wolinsky 2007], 726 

pacients, RR 0,88; IC 95% 0,60 a 1,27), al cap de 2 anys (2 ACA, 662 

pacients, RR 0,84; IC 95% 0,60 a 1,19; I2 0%) ni al cap de 3 anys (1 

ACA [Wolinsky 2007], 160 pacients, RR 0,75; IC 95% 0,38 a 1,50). 

D'altra banda, el canvi en la puntuació de la discapacitat (EDSS) només 

es va avaluar en l'estudi de Wolinsky 2007 i no va mostrar diferències 

significatives entre grups.

Qualitat 
moderada
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Resum de l'evidència

Esclerosi múltiple remitent recurrent

En els pacients amb EMRR, el tractament amb AG per comparació a 
placebo va mostrar una reducció significativa en el nombre de brots i 
en el percentatge de pacients lliures de brots, així com una disminució 
en la mitjana de la puntuació de l'EDSS. No obstant això, no es va 
modificar el risc de progressió de la malaltia als 24 ni als 35 mesos86.

Qualitat 
moderada

En pacients amb EMRR, el tractament amb AG comparat amb IFN 
beta-1a no va mostrar diferències significatives en el temps fins al 
primer brot, ni en el nombre i volum de lesions actives en T2 o en el 
volum de lesions que realcen amb gadolini. Els pacients tractats amb 
IFN beta-1a van tenir significativament un menor nombre de lesions 
que van realçar amb gadolini129. 
L'AG comparat amb IFN beta-1b tampoc no va mostrar diferències en 
la taxa anualitzada de brots, ni en el percentatge de pacients lliures de 
brots o en la progressió de la discapacitat al cap de 2 anys. Sí que es 
van detectar diferències a favor d'IFN beta-1b en el nombre acumulat 
de lesions noves en T2, així com en el canvi de volum de lesions en T2 
i en el volum de lesions que van realçar amb gadolini93.

Qualitat 
moderada

En pacients amb EMRR, el tractament amb AG va mostrar una major 
proporció de noves lesions cerebrals durant el primer any que van evo-
lucionar a forats negres al cap de 2 anys, comparat amb IFN beta-1b 
a una dosi de 500 mcg, sense diferències per a la dosi de 250 mcg132. 

Qualitat 
moderada

En pacients amb EMRR, el tractament amb AG per comparació a IFN 
beta-1b no va mostrar diferències significatives en el nombre de lesi-
ons actives (lesions que realcen amb gadolini + lesions noves en T2) 
al cap d'1 any, ni tampoc en el nombre de lesions noves en T2 al cap 
de 2 anys131. 

Qualitat 
molt baixa

Esclerosi múltiple primàriament progressiva

En els pacients amb EM de curs progressiu (EMPP i sense especificar el 
tipus de curs progressiu), l'AG no va reduir el risc de progressió de la 
malaltia, si es compara amb placebo86.

Qualitat 
moderada

De l'evidència a la recomanació

S'ha disminuït la qualitat de l'evidència pel fet d'haver-se observat inconsistències en 
els resultats (fonamentalment per la presència d'una heterogeneïtat alta en els estu-
dis) i limitacions en el disseny d'un estudi, sobretot degut les altes pèrdues en el se-
guiment, de no presentar resultats per a totes les variables i de la interrupció prema-
tura de l'assaig pel fet de no haver-se observat efectes en la variable principal.
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En pacients amb EMRR i EM progressiva tractats amb AG, s'han descrit reaccions 
generals autolimitades (rubor, sudoració, dolor toràcic, palpitacions, ansietat) més 
freqüents en els pacients tractats amb AG que en el braç de placebo (RR 3,27; IC 95% 
2,07 a 5,16; I2 0%). Així mateix, es van observar efectes adversos que van causar la 
suspensió del tractament en 3 ACA (Bornstein 1987, Johnson 1995, Comi 2001), 
però no està plenament establerta la seva relació amb l'AG (RR 1,44; IC 95% 0,94 a 
2,23; I2 25%)86. En els estudis en fase d'extensió de l'assaig de Johnson 1995, no van 
observar efectes adversos destacables atribuïbles al temps de durada del tractament, 
i van descartar disfuncions renals, hepàtiques o hematològiques127.

Els estudis de cost-efectivitat per a AG han estat considerats en els estudis descrits a 
l'apartat anterior (5.2.1. IFN beta).

Un estudi observacional de 12 setmanes de durada va examinar els indicadors d'ad-
herència a l'AG. En els pacients que no havien rebut altres tractaments prèviament, 
els factors que van predir una adherència més gran al tractament van ser una major 
autoeficàcia a l'inici, els coneixements sobre l'autoinjecció o la seva millora en el pri-
mer mes. En els pacients que prèviament havien rebut altres fàrmacs, un índex de 
massa corporal baix i una major durada de la malaltia van predir una major adherèn-
cia133. Un altre estudi va mostrar que una puntuació més alta en la Multiple Sclerosis 
Self-Efficacy Scale (MSSE) a l'inici del tractament semblava útil per predir una major 
adherència al tractament al cap de 6 mesos del seguiment134. 

Segons els resultats de les entrevistes a grups focals fetes en el context d'aquesta 
guia, el fet de trobar-se bé, la incertesa inherent a la malaltia i la molèstia de seguir un 
tractament poden dificultar el seu compliment. Els pacients que fa molts anys que 
tenen EM i presenten un cert grau de discapacitat es resignen davant la possibilitat de 
patir efectes adversos en seguir un tractament determinat. Comenten que com que 
no hi ha cap altra cosa, confien en allò que el metge els explica i els aconsella, tant 
pel que fa a la decisió d'iniciar els tractaments com en el seu seguiment. Els familiars 
consideren que es tracta de medicacions complicades de seguir a causa de la seva 
administració. A més dels efectes adversos, comenten que implica perdre matins sen-
cers per anar a administrar-se els fàrmacs, haver de faltar a la feina, etc57.

Recomanacions

Forta
En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de 
brots, es recomana tractar amb acetat de glatiràmer per disminuir la 
freqüència dels brots.

Dèbil
En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de 
brots, es recomana tractar amb acetat de glatiràmer per alentir l'aug-
ment de la discapacitat.

Forta
En pacients amb EM primàriament progressiva, NO es recomana el 
tractament amb acetat de glatiràmer.
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5.2.3. Natalizumab

Esclerosi múltiple remitent recurrent 

S'han identificat 3 RS, Nifkar 2010, Freedman 2008 i Pucci 2011135,136,137, i un informe 
d'avaluació de tecnologies sanitàries de l'AAN 2008138. L'RS de Freedman 2008 va 
comparar l'eficàcia de tots els tractaments modificadors de primera línia en l'EMRR 
(IFN beta-1b, IFN beta-1a, AG, mitoxantrona i natalizumab), però no va proporcionar 
dades sobre les cerques bibliogràfiques efectuades, no va valorar la qualitat dels 
estudis inclosos i va ometre alguns ACA publicats. L'RS de Nifkar va incloure  
4 ACA, però un d'aquests assaigs avaluava l'eficàcia del natalizumab en el tractament 
del brot, motiu pel qual es va considerar que la metanàlisi no era apropiada i es va 
descartar. L'informe d'avaluació de tecnologia sanitària (AAN 2008)  només va consultar  
2 bases de dades i no va realitzar metanàlisi. S'ha seleccionat la de Pucci 2011 pel 
fet de ser la més recent i rigorosa, avalua l'eficàcia i la seguretat del natalizumab en 
pacients amb EMRR i inclou 3 ACA (2.113 pacients).

Les pautes i dosis administrades de natalizumab en els 3 ACA considerats van ser 
les següents:

-  AFFIRM: 300 mg iv cada 4 setmanes (116 setmanes).

-  GLANCE: 300 mg iv cada 4 setmanes (6 setmanes) en combinació amb AG  
20 mcg sc diari.

-  SENTINEL: 300 mg iv cada 4 setmanes (120 setmanes) en combinació amb IFN 
beta-1a 30 mcg im a la setmana.

Dos estudis (AFFIRM i SENTINEL) van avaluar el nombre de paci-
ents que van tenir almenys 1 brot durant els 2 anys de tractament.  
El tractament amb natalizumab va mostrar diferències estadísticament 
significatives si es compara amb el placebo (2 ACA, 2.113 pacients; RR 
0,57; IC 95% 0,47 a 0,69; I2 71%). D'aquesta manera, el natalizumab 
amb o sense IFN beta-1a, va reduir el risc de patir un nou brot al cap 
de 2 anys d'un 30% a un 50%, si es compara amb el fet de no rebre 
natalizumab. Per evitar que un pacient tingués un brot durant 2 anys 
de tractament, s'haurien de tractar de 3 a 5 pacients amb natalizumab 
(nombre necessari de pacients a beneficiar [NNB] 4: IC 95% 3 a 5).

Qualitat 
moderada

Pel que fa al nombre de pacients que va progressar després de 2 anys, 
també es van observar diferències significatives a favor del natalizu-
mab (2 ACA, 2.113 pacients; RR 0,74; IC 95% 0,62 a 0,89; I2 57%). 
La progressió es va definir com un augment d'1,0 punts o més en 
l'EDSS partint d'una puntuació inicial d'1,0 o més o un augment d'1,5 
amb una puntuació inicial de 0 mantinguda durant 12 setmanes. El 
nombre de pacients que necessitaria tractament amb natalizumab per 
evitar la progressió en un pacient al cap de 2 anys seria de 10 (NNB 
10; IC 95% 7 a 23).

Qualitat 
moderada
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El nombre de pacients que van mostrar almenys una lesió que realça 
amb gadolini al cap de 2 anys va ser menor en el grup tractat amb 
natalizumab, si es compara amb el grup de control (2 ACA, 2.113 
pacients; RR 0,12; IC 95% 0,09 a 0,17; I2 0%).

Qualitat 
alta

Tan sols un estudi va proporcionar dades sobre la càrrega lesional total 
en T2 al cap de 2 anys (1 ACA, 855 pacients; DM -3.796; IC 95% 
-5849,43 a -1742,97, p = 0,0003).

Qualitat 
alta

Resum de l'evidència

En els pacients amb EMRR, el natalizumab a una dosi de 300 mg cada 
4 setmanes va reduir el nombre de pacients que van tenir almenys un 
brot durant els 2 anys de tractament i el nombre de pacients que van 
progressar als 2 anys, si es compara amb el placebo. El tractament 
amb natalizumab també va disminuir el nombre de pacients que va 
mostrar una lesió que realça amb gadolini i la càrrega lesional en T2137. 

Qualitat 
moderada/

alta

De l'evidència a la recomanació

Els estudis AFFIRM i GLANCE s'han considerat d'alta qualitat. En l'estudi SENTINEL no 
es descriu com es va generar la seqüència d'aleatorització i com es va ocultar l'assig-
nació i, per tant, s'ha considerat de qualitat moderada137.

Les dades de seguretat d'aquests estudis no mostren diferències significatives pel que 
fa al nombre de pacients amb almenys un efecte advers entre els pacients tractats 
amb natalizumab o control (3 ACA, 2.220 pacients, RR 1,00; IC 95% 0,99 a 1,01;  
I2 0%) ni en els que van suspendre el tractament a causa dels efectes adversos  
(3 ACA, 2.220 pacients, RR 1,14; IC 95% 0,82 a 1,59; I2 0%). Els efectes adversos 
greus (defunció, esdeveniment potencialment mortal, hospitalització o prolongació 
de l'hospitalització, discapacitat persistent o significativa), es van presentar amb 
menys freqüència en el grup de tractament que en el grup de control (3 ACA, 2.220 
pacients, RR 0,83; IC 95% 0,70 a 0,98; I2 0%). Es van descriure 3 morts durant l'es-
tudi SENTINEL: 2 assignades a tractament amb IFN sol i 1 per una leucoencefalopatia 
multifocal progressiva (LMP) fatal després de 37 dosis de natalizumab. En l'estudi 
AFFIRM n'hi va haver 2 (les dues en el grup tractat amb natalizumab): una intoxicació 
etílica i un melanoma maligne.

Al novembre de 2004, davant els resultats preliminars dels estudis AFFIRM i SENTINEL, 
l'FDA va autoritzar l'ús de natalizumab per a formes remitents-recurrents d'EM. Poc 
després va ser retirat del mercat perquè 2 pacients en tractament amb natalizumab i 
IFN van desenvolupar LMP i es va produir una mort137. Al juny de 2006, a partir dels 
resultats finals dels 2 ACA anteriors, es va aprovar de nou la seva comercialització 
com a fàrmac de segona línia de tractament o per a pacients amb formes agressives 
de la malaltia, en no identificar-se cap cas nou d'LMP en pacients tractats139.



104 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

Els pacients analitzats en els estudis AFFIRM 2006, SENTINEL 2006 i GLANCE 2009 

van ser seleccionats per participar en l'estudi STRATA 2011, amb l'objectiu d'avaluar 

la seguretat i l'eficàcia de tornar-se a exposar al natalizumab després d'un període 

d'interrupció del tractament. L'estudi STRATA 2011 no va mostrar cap alarma imme-

diata sobre la seguretat i tolerància d'introduir natalizumab en pacients que havien 

rebut prèviament IFN, AG o teràpia crònica amb esteroides. Cap pacient no va desen-

volupar LMP durant les primeres 24 i 48 setmanes d'avaluació. Tanmateix, es van re-

gistrar 4 casos d'LMP durant el tractament a llarg termini de STRATA (després de 33, 

34, 44 i 46 dosis acumulades de natalizumab). Tres dels 4 casos havien rebut tracta-

ment immunosupressor previ i tots els casos eren positius per al virus JC140. 

El natalizumab s'ha associat amb el desenvolupament d'LMP. En els estudis de preco-

mercialització del fàrmac es van identificar 3 casos d'LMP (2 en pacients amb EM i 1 

en un pacient amb malaltia de Crohn). Amb data 1 de juny de 2011, s'han registrat 

133 casos d'LMP, tots en pacients amb EM en tractament durant més d'1 any. La in-

cidència global estimada, segons aquests registres, és d'1,51 per 1.000 pacients (IC 

95% 1,27-1,79). El risc d'LMP varia segons quina sigui la seropositivitat d'anticossos 

davant el virus John Cunningham (virus JC), la història de tractament previ amb immu-

nosupressors i la durada del tractament amb natalizumab. El risc d'LMP va ser mínim 

en pacients sense anticossos davant el virus JC amb una incidència estimada de 0,09 

casos per 1.000 pacients (IC 95% 0 a 0,48). En pacients amb anticossos davant el vi-

rus JC però sense història prèvia de teràpia immunosupressora i amb 1 a 24 mesos de 

tractament amb natalizumab, la incidència és 0,56 per 1.000 pacients (IC 95% 0,36 

a 0,83), mentre que amb 25 a 48 mesos de tractament amb natalizumab la incidència 

és 4,6 per 1.000 pacients (IC 95% 3,7 a 5,6). Per contra, en pacients amb anticossos 

davant el virus JC i història de teràpia immunosupressora i amb 1 a 24 mesos de na-

talizumab, la incidència és 1,6 per 1.000 pacients (IC 95% 0,91 a 2,6), mentre que 

amb 25 a 48 mesos de natalizumab, la incidència és 11,1 per 1.000 pacients (IC 95% 

8,3 a 14,5)141. 

Tots els estudis de cost-efectivitat identificats conclouen que el natalizumab és cost-

efectiu en el tractament de l'EMRR142-145. 

Davant els efectes adversos d'altres fàrmacs, els pacients consideren que els del nata-

lizumab són els pitjors i que no se sap amb certesa el seu abast. No obstant això, els 

pacients que comencen a tractar-se amb natalizumab, generalment després de provar 

diversos tractaments sense èxit, no es plantegen deixar-lo perquè els ha millorat molt 

la qualitat de vida. Els familiars dels pacients en tractament amb natalizumab tenen 

por que puguin arribar a desenvolupar LMP. 
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Recomanacions

Forta

En pacients amb EM remitent recurrent activa que no responen a in-

terferó beta ni a acetat de glatiràmer, i en pacients amb formes EM 

remitent recurrent agressives que no han rebut cap tractament modi-

ficador del curs de la malaltia prèviament, es recomana tractar amb 

natalizumab per disminuir la freqüència dels brots i alentir l'augment 

de la discapacitat, sempre que compleixin amb les indicacions vigents 

que estableixen les autoritats sanitàries. 

 Un cop iniciat el tractament amb natalizumab calen controls periòdics 

(clínics i d'RM) per identificar els signes de desenvolupament de leuco-

encefalopatia multifocal progressiva, segons Fernández et al. 

 Cal tenir en compte que l'ús d'un fàrmac immunosupressor com aza-

tioprina, ciclofosfamida, mitoxantrona o metotrexat, augmenta el risc 

de leucoencefalopatia multifocal progressiva en cas d'utilitzar nata-

lizumab posteriorment.

5.2.4. Fingolimod

Esclerosi múltiple remitent recurrent 

L'estudi FREEDOMS va comparar fingolimod oral (dosi d'1,25 o 0,5 mg diàriament) 

davant de placebo en 1.272 pacients durant 24 mesos146. Fins ara no hi ha cap RS 

que analitzi l'eficàcia i la seguretat del fingolimod en pacients amb EMRR. 

En relació amb l'efecte sobre els brots, els pacients tractats amb fin-

golimod van mostrar una taxa anualitzada de brots menor respecte a 

placebo (placebo 0,40; IC 95% 0,34 a 0,47; fingolimod 0,5 mg 0,18; 

IC 95% 0,15 a 0,22 i fingolimod 1,25 mg 0,16; IC 95% 0,13 a 0,19;  

p < 0,001 per a les dues dosis). 

També es va obtenir un percentatge més alt de pacients sense brots 

durant 24 mesos (placebo 45,6%; IC 95% 40,7 a 50,6; fingolimod  

0,5 mg 70,4%; IC 95% 66,0 a 74,8 i fingolimod 1,25 mg 74,7%; IC 

95% 70,4 a 78,9; p < 0,001 per a les dues dosis). 

Qualitat 
alta

Respecte a la progressió de la discapacitat confirmada, es va observar 

un percentatge més alt de pacients lliures de progressió confirmada 

al cap de 6 mesos en els pacients tractats amb fingolimod a dosis de 

0,5 mg i 1,25 mg vs placebo (HR 0,63; p = 0,01 i HR 0,60; p = 0,006, 

respectivament).

Qualitat 
alta
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En relació amb l'efecte en la discapacitat mesurat per a les mitjanes 
dels canvis en les puntuacions de l'EDSS, es van observar diferències 
estadísticament significatives tant per a la dosi de 0,5 mg vs placebo 
(DM 0,13; p = 0,002) com per a la dosi d'1,25 mg vs placebo (DM 
0,16; p = 0,002).

Pel que fa al canvi en l'MSFC, també es van observar diferències es-
tadísticament significatives en comparar fingolimod 0,5 mg amb 
placebo (DM 0,09; p = 0,01) i per a fingolimod 1,25 mg vs placebo  
(DM 0,07; p = 0,02).

Qualitat 
alta

Quant als resultats d'RM, es van observar diferències estadísticament 
significatives a favor del fingolimod en relació amb el nombre de lesi-
ons que realcen amb gadolini (fingolimod 0,5 mg vs placebo, DM 0,9; 
p = 0,001, i fingolimod 1,25 mg vs placebo, DM 0,9; p < 0,001) i amb 
el percentatge de pacients sense lesions que realcen amb gadolini al 
cap de 24 mesos (p < 0,001 per a les dues dosis).

També es van observar diferències en el nombre de lesions noves o 
que augmenten de volum en T2 (fingolimod 0,5 mg vs placebo,  
DM 7,3; p < 0,001 i fingolimod 1,25 mg vs placebo, DM 7,3; p < 0,001) 
i en el percentatge de pacients sense lesions noves o que augmenten de 
volum en T2 al cap de 24 mesos (p < 0,001 per a les dues dosis).

Qualitat 
alta

Finalment, es van observar diferències estadísticament significatives en 
el canvi percentual en el volum de lesions hiperintenses en T2 al cap de 
24 mesos respecte al basal (fingolimod 0,5 mg + 10,6% vs placebo + 
33,8%; p < 0,001 i fingolimod 1,25 mg + 1,6% vs placebo + 33,8%; 
p < 0,001) i en el percentatge de canvi del volum cerebral al cap de 6, 
12 i 24 mesos respecte al basal.

Qualitat 
alta

Fingolimod vs interferó beta-1a

L'estudi TRANSFORMS va comparar fingolimod oral (dosi d'1,25 o 0,5 mg) diàri-
ament durant 12 mesos davant d'IFN beta-1a en injecció im setmanal en 1.292 
pacients amb EMRR147.

En relació amb l'efecte sobre els brots, es va observar una taxa anu-
alitzada de brots menor en el grup tractat amb fingolimod 1,25 mg 
(fingolimod 0,20; IC 95% 0,16 a 0,26 vs IFN beta-1a 0,33; IC 95% 
0,26 a 0,42; p < 0,01) i en el grup tractat amb 0,5 mg de fingolimod 
(fingolimod 0,16; IC 95% 0,12 a 0,21 vs IFN beta-1a 0,33; IC 95% 
0,26 a 0,42; p < 0,001).

A més, es va obtenir un percentatge més alt de pacients lliures de brots 
en el període de l'estudi per a fingolimod 1,25 mg (fingolimod 79,8; IC 
95% 75,9 a 83,7 vs IFN beta-1a 69,3; IC 95% 64,8 a 73,8; p < 0,001) i 
en el grup tractat amb 0,5 mg de fingolimod (fingolimod 82,6; IC 95% 
79,0 a 86,3 vs IFN beta-1a 69,3; IC 95% 64,8 a 73,8; p < 0,001).

Qualitat 
alta
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Pel que fa a la progressió de la discapacitat confirmada als 3 mesos, no 
hi va haver diferències en el percentatge de pacients sense progressió 
de la discapacitat en els 12 mesos (fingolimod 1,25 mg 93,3; IC 95% 
90,9 a 95,8 vs IFN beta-1a 92,1; IC 95% 89,4 a 94,7; p = 0,5 i fingo-
limod 0,5 mg 94,1; IC 95% 91,8 a 96,3 vs IFN beta-1a 92,1; IC 95% 
89,4 a 94,7; p = 0,25). 

No obstant això, sí que es van observar diferències significatives en el 
canvi mitjà de les puntuacions respecte al basal d'EDSS (només per a 
fingolimod 1,25 mg vs IFN beta-1a; p = 0,02) i de l'MSFC (fingolimod 
1,25 mg vs IFN beta-1a, DM 0,11; p < 0,001, i fingolimod 0,5 mg vs 
IFN beta-1a, DM 0,07; p = 0,02).

Qualitat 
alta

Es van trobar diferències significatives en relació amb el nombre de 
lesions que realcen amb gadolini (fingolimod 1,25 mg vs IFN beta-1a, 
DM 0,37; IC 95% 0,55 a 0,19; p < 0,001); fingolimod 0,5 mg vs IFN 
beta-1a, DM 0,28; IC 95% 0,48 a 0,08; p < 0,001) i amb el nombre de 
lesions noves en T2 o que augmenten de volum (fingolimod 1,25 mg 
vs IFN beta-1a, DM 1,1; IC 95% 1,71 a 0,49; p < 0,001); fingolimod 
0,5 mg vs IFN beta-1a DM 0,9; IC 95% 1,56 a 0,24; p = 0,004).

Qualitat 
alta

D'altra banda, també es van obtenir diferències en el percentatge de 
pacients sense lesions que realcen amb gadolini per a les dues dosis  
(p < 0,001) i en el percentatge de pacients sense lesions noves en T2 o 
que augmenten de volum, però només per a fingolimod 0,5 mg vs IFN 
beta-1a (p = 0,01) i no per a 1,25 mg (p = 0,37).

Finalment, es va observar un efecte significatiu en el canvi de volum de 
lesions que realcen amb gadolini per a les dues dosis (p < 0,001) i en el 
canvi de volum cerebral (p < 0,001), però no per al canvi de volum de 
lesions hiperintenses en T2 ni de les hipointenses en T1.

Qualitat 
alta

Resum de l'evidència

En pacients amb EMRR, el fingolimod a dosis d'1,25 i 0,5 mg via oral 
ha mostrat una taxa anualitzada de brots menor i un percentatge més 
alt de pacients sense brots, així com un percentatge més elevat de 
pacients lliures de progressió al cap de 24 mesos, si es compara amb 
placebo. Respecte a l'efecte en la inflamació mesurada per RM, es van 
trobar diferències estadísticament significatives en relació amb el per-
centatge de pacients sense lesions que van realçar amb gadolini i amb 
el percentatge de pacients sense lesions noves o augmentades146.

Qualitat 
moderada
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Si es compara amb IFN beta-1a, fingolimod oral va presentar una taxa 

anual de recaigudes menor i un percentatge més gran de pacients 

sense brots després de 12 mesos. No hi va haver diferències en relació 

amb el percentatge de pacients sense progressió de la discapacitat 

confirmada als 3 mesos, tot i que sí que es van observar variacions en 

les puntuacions EDSS i MSFC. Així mateix, es van trobar diferències 

en el nombre de lesions que realcen amb gadolini i en el nombre de 

lesions noves o que augmenten de volum; i també en el percentatge 

de pacients sense lesions que van realçar amb gadolini per a les dues 

dosis i en percentatge de pacients sense lesions noves o que van aug-

mentar de volum, només per a fingolimod 0,5 mg147.

Qualitat 
moderada

De l'evidència a la recomanació

Les comparacions entre fingolimod i placebo es basen, per ara, en un únic estudi, però 

ben realitzat i amb un risc baix de biaix. 

El percentatge de pacients amb efectes adversos lleus-moderats i greus va ser similar 

per als pacients tractats amb fingolimod 0,5 mg, fingolimod 1,25 mg i placebo. A 

causa dels efectes adversos, van abandonar el tractament el 14,2% (61/429), 7,5% 

(32/425) i 7,7% 32/418), respectivament. Els efectes adversos severs més freqüents 

van ser bradicàrdia (3/429 pacients amb fingolimod 1,25 mg; 4/425 amb fingolimod 

0,5 mg; 1/418 amb placebo) i edema macular (3/429 amb fingolimod 1,25 mg i cap 

cas amb fingolimod 0,5 mg i placebo)146. En comparació d'IFN beta-1a, es va observar 

un percentatge més alt d'abandonaments del tractament a causa d'efectes adversos 

en el grup de fingolimod 1,25 mg, en què les causes més freqüents van ser la bradi-

càrdia i el blocatge auriculoventricular. Es van detectar 6 casos d'edema macular en els 

849 pacients tractats amb fingolimod i 2 casos d'infeccions virals letals en pacients 

tractats amb la dosi d'1,25 mg (l'una va ser una infecció primària per virus varicel·la 

zòster disseminada i l'altra una encefalitis per virus herpes simple)147. 

S'han publicat diversos casos clínics d'altres reaccions adverses en pacients tractats 

amb fingolimod: encefalitis focal hemorràgica148, vasoespasme crític a l'artèria radi-

al149. Així mateix, s'han reportat casos d'infecció primària pel virus varicel·la zòster en 

pacients sense història d'infecció passada ni de vacunació prèvia, cosa que fa recoma-

nable la comprovació de l'estat immune abans de l'inici del tractament150. A més, a 

l'inici del tractament el fingolimod pot produir bradicàrdia i alteracions en la conduc-

ció auriculoventricular. Amb l'administració continuada, la freqüència cardíaca torna 

a la normalitat al cap d'1 mes151. 
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Fa poc s'han detectat casos de mort després de l'administració de fingolimod. 

L'AEMPS, després de l'avaluació duta a terme, considera que el balanç benefici-risc 

del fingolimod continua sent favorable per a la indicació actualment autoritzada. Es 

reforcen les mesures de monitorització dels pacients després de l'administració de la 

primera dosi del medicament152.

Abans d'administrar la primera dosi de fingolimod, es farà un electrocardiograma 

basal a tots els pacients.

Al llarg de les 6 hores següents a l'administració de la primera dosi de fingolimod, 

s'haurà de realitzar una vigilància estricta del pacient amb

• Monitorització electrocardiogràfica contínua.

• Mesuraments de la pressió arterial i de la freqüència cardíaca almenys cada 

hora.

Si durant aquestes 6 primeres hores posttractament el pacient presenta cap signe o 

símptoma d'alteració de la funció cardíaca, caldrà prolongar el temps de monitorització.

S'haurà d'instruir els pacients perquè es posin en contacte immediatament si presen-

ten cap signe o símptoma d'afectació de la funció cardíaca.

No s'han identificat estudis de costos de fingolimod en el nostre medi. Un estudi de 

cost-efectivitat en què es comparà fingolimod davant de natalizumab en pacients amb 

EMRR, realitzat des de la perspectiva d'anàlisi d'un pagador de serveis als Estats Units, 

va concloure que l'opció de natalizumab és més cost-efectiva, més barata en cost i més 

eficaç en prevenció de recaigudes153. Tanmateix, s'ha de tenir en compte que les dades 

d'eficàcia no provenen de la comparació directa entre els dos tractaments. 

Recomanacions

Forta

En pacients amb EM remitent recurrent que no responen a interferó 

beta ni a acetat de glatiràmer, i en pacients amb formes EM remitent 

recurrent agressives que no han rebut cap tractament modificador del 

curs de la malaltia prèviament, es recomana el tractament amb fin-

golimod per disminuir la freqüència de brots i alentir l'augment de la 

discapacitat, sempre que compleixin amb les indicacions vigents que 

estableixen les autoritats sanitàries. 

 A causa de l'eventual afectació del ritme cardíac, després de l'adminis-

tració de la primera dosi de fingolimod es recomana seguir les pautes 

de vigilància que estableix l'Agència Europea del Medicament.
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5.2.5. Mitoxantrona

Esclerosi múltiple remitent recurrent i esclerosi múltiple progressiva 

(primària i secundària)

Es disposa d'una RS154 i de 2 informes d'avaluació de tecnologies sanitàries155,156. 

Es va triar l'RS pel fet de ser de més qualitat i proporcionar metanàlisis. S'han iden-

tificat 3 ACA no inclosos en l'RS en els quals s'utilitza mitoxantrona com a teràpia 

combinada o d'inducció157-159.

L'eficàcia i la seguretat de la mitoxantrona ha estat avaluada en pacients amb 

EMRR, EMSP i EMRP en 4 ACA (270 participants), que van utilitzar diferents règims 

de mitoxantrona administrats per via endovenosa: 72 mg/m2 en 6 mesos, 96 mg/m2 

en 12 mesos, 96 mg/m2 en 24 mesos i 156 mg/m2 en 36 mesos154.

Un ACA (Hartung 2002), que va utilitzar règim de mitoxantrona de 

96 mg/m2 en 24 mesos, va proporcionar dades sobre la progressió de 

la discapacitat confirmada (definida com l'augment d'un punt en l'es-

cala EDSS confirmada al cap de 6 mesos). El 12,5% dels pacients va 

progressar després de 2 anys; 4/63 (6,4%) del grup de mitoxantrona 

i 12/65 del grup de placebo (18,5%) (128 pacients, OR 0,30; IC 95% 

0,09 a 0,99, p = 0,05). Tanmateix, en fer una anàlisi de sensibilitat 

afegint-hi els 4 participants no inclosos en l'anàlisi per intenció de 

tractar, intention to treat analysis (ITT), l'eficàcia del tractament va 

desaparèixer.

Qualitat 
molt baixa

Pel que fa al canvi mitjà en la discapacitat mesurat amb l'EDSS des-

prés d'un any de tractament, només un subgrup de pacients d'1 ACA 

(Millefiorini 1997) va proporcionar dades. No es van observar diferèn-

cies significatives entre grups (25 pacients, DM -0,35; IC 95% -0,86 

a 0,16; p = 0,18). 

Quant al canvi mitjà de la discapacitat al cap de 2 anys, s'observa 

una diferència a favor del grup tractat amb mitoxantrona en 2 ACA 

(Millefiorini 1997 i Hartung 2002) amb un règim de mitoxantrona de 

96 mg/m2 en 24 i 12 mesos, respectivament (175 pacients, DM -0,36;  

IC 95% -0,7 a -0,02; I2 0%, p = 0,04).

Qualitat 
baixa
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Hi va haver un total de 45 pacients (el 48,3% del total dels que es 

van poder obtenir dades) lliures de brots al cap de 6 mesos/1 any de 

seguiment (2 ACA [Millefiorini 1997 i Edan 1997], 93 pacients, OR 

5,4; IC 95% 2,2 a 13,1; I2 0%, p = 0,0002). Els règims de mitoxan-

trona d'aquests ACA van ser de 72 mg/m2 en 6 mesos i 96 mg/m2 en  

12 mesos, respectivament. 

Al cap de 2 anys, l'efecte del tractament sobre l'aparició de brots es 

va mantenir (2 ACA, Millefiorini 1997 i Hartung 2002, 179 pacients, 

OR 2,82; IC 95% 1,54 a 5,19; I2 56%, p = 0,0008). Els dos ACA 

van utilitzar un règim de mitoxantrona de 96 mg/m2 al cap de 12 o  

24 mesos, respectivament. En fer una anàlisi de sensibilitat afegint-hi 

els 4 pacients no inclosos en l'ITT, es confirmà l'eficàcia del tractament.

Qualitat 
baixa

En tots els estudis es va observar una reducció en la taxa anualitzada de 

brots en els pacients tractats amb mitoxantrona, en comparació amb 

els tractats amb placebo, però només es van poder utilitzar les dades 

d'1 ACA (Millefiorini 1997) per a l'anàlisi al cap de 6 mesos/1 any  

(52 pacients, DM -1,02; IC 95% -1,69 a -0,35, p = 0,003) i al cap de 

2 anys (52 pacients, DM -0,85; IC 95% -1,47 a -0,23, p = 0,007), per 

manca de mesures de dispersió en els altres estudis.

Qualitat 
baixa

El nombre de participants amb lesions actives en l'RM al cap de  

6 mesos/1 any de tractament va ser significativament menor en el 

grup tractat amb mitoxantrona, en comparació de placebo (3 ACA,  

132 pacients, OR 0,22; IC 95% 0,06 a 0,91; I2 57%, p = 0,04). Els 

règims de mitoxantrona en aquests ACA van ser de 72 mg/m2 en  

6 mesos i de 96 mg/m2 al cap de 12 i 24 mesos, respectivament.

Qualitat 
baixa
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Mitoxantrona en combinació amb interferó o acetat de glatiràmer

S'han identificat 3 ACA (Jeffery 2005, Vollmer 2008 i Edan 2010) en els quals s'em-

pra mitoxantrona, bé com a teràpia d'inducció o afegida a IFN o AG157-159. 

En el treball de Jeffery 2005, no controlat, s'hi van incloure 10 pacients amb EMRR 

i/o EMSP en tractament amb IFN beta-1b durant almenys 6 mesos i malaltia acti-

va malgrat el tractament (almenys 1 brot durant els 6 mesos previs, EDSS 3-6,5 i 

almenys 1 lesió activa en 1 RM basal). Es van realitzar 3 RM basals en 2 mesos i 

després es va afegir mitoxantrona amb la pauta següent: 12 mg/m2 en el mes 3; 

5 mg/m2 en els mesos 4 i 5; i després 5 mg/m2 cada 3 mesos. La variable d'interès 

principal va ser el nombre de lesions noves que realcen amb gadolini158.

En l'ACA de Vollmer 2008 es van incloure 40 pacients EMRR amb 1-15 lesions que 

realcen amb gadolini en l'RM de screening i EDSS 0-6,5. Van ser aleatoritzats a re-

bre teràpia d'inducció amb mitoxantrona, 3 dosis mensuals de 12 mg/m2 seguides 

d'AG 20 mg/dia sc durant 12 mesos (grup M-AG, n = 21) o AG 20 mg/dia sc durant 

12 mesos AG (grup AG, n = 19). La variable principal de l'estudi va ser la incidència 

d'esdeveniments adversos159.

Edan 2010 va estudiar 109 pacients amb EM en brots agressiva (2 o més brots 

l'últim any i 1 o més lesions que realcen amb gadolini) aleatoritzats en dos grups: 

- mitoxantrona mensualment (12 mg/m2; màxim 20 mg) juntament amb 1 g de me-

tilprednisolona durant 6 mesos, seguit d'IFN durant almenys 27 mesos (n = 54);

- IFN durant 3 anys juntament amb 1 g de metilprednisolona durant els 6 primers 

mesos. 

La variable principal de l'estudi va ser el temps fins a la progressió de la discapacitat 

confirmada (definida com l'augment d'almenys 1 punt en l'escala EDSS confirmada 

al cap de 3 mesos)157.

Segons l'estudi de Jeffery 2005, les lesions noves que realcen amb 

gadolini en l'RM (mesura principal de desenllaç) es van reduir al cap de 

7 mesos un 90% pel que fa a la freqüència (p = 0,008) i en un 96% 

quant al volum (p = 0,01). La taxa de brots es va reduir en un 64% 

(p = 0,004)158.

Qualitat 
baixa 

En l'estudi de Vollmer 2008, la mitjana de lesions noves que realcen 

amb gadolini es va reduir en el grup de teràpia d'inducció amb mito-

xantrona de 3,8 ± 0,85 a 0,47 ± 0,37 (-88%), i en el grup d'AG només 

de 3,7 ± 0,95 a 1,2 ± 0,90 (-66%) al cap de 15 mesos. L'RR d'aparició 

de lesions que realcen amb gadolini en M-AG vs AG va ser 0,18 CI: 

0,07-0,47; p < 0,0001). Durant el període d'estudi es van produir 4 

brots en el grup M-AG i 8 en el grup AG (RR; 0,54; IC 95%: 0,16-

1,84; p = 0,31)159.

Qualitat 
moderada
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En l'estudi d'Edan 2011, en el grup tractat amb mitoxantrona, el 

temps fins a la progressió de la discapacitat confirmada al cap de 3 

mesos es va endarrerir significativament (p < 0,012) comparat amb el 

grup d'IFN. El nombre necessari de pacients que cal tractar (NNT) de 

tractament amb mitoxantrona previ a IFN per evitar un esdeveniment 

d'augment de discapacitat va ser de 6. La proporció de pacients que 

van continuar lliures de brots va ser superior en el grup de mitoxan-

trona (p = 0,008)157.

Qualitat 
moderada

Resum de l'evidència

La mitoxantrona va reduir significativament la discapacitat (mesurada 

amb l'EDSS) al cap de 2 anys, així com la proporció de pacients que 

no van presentar brots al cap d'1 any i al cap de 2 anys. A més, va 

disminuir el nombre de pacients amb lesions actives després d'1 any 

de tractament154. 

Malgrat la mida limitada dels estudis i la falta d'altres estudis que ho 

confirmin, la mitoxantrona va mostrar resultats positius utilitzada amb 

teràpia d'inducció prèvia a l'administració d'AG i IFN157,159.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

En la majoria de les variables de resultat avaluades, s'ha disminuït la qualitat de l'evi-

dència pel fet d'haver-se observat risc de biaix en els resultats (fonamentalment per-

què no es disposa de prou dades per valorar la qualitat dels estudis) i per la presència 

d'evidència indirecta, ja que en la majoria dels estudis s'administraven cointervenci-

ons. Algunes variables han estat penalitzades també per imprecisió, en presentar un 

nombre molt baix d'esdeveniments.

Els efectes adversos lleus més freqüents van ser: nàusees i vòmits (4 ACA, 268 paci-

ents, OR 13,54; IC 95% 6,81 a 26,93; I2 0%), alopècia (4 ACA, 268 pacients, OR 

4,42; IC 95% 2,45 a 7,98; I2 0%) i infeccions urinàries (4 ACA, 268 pacients, OR 2,81; 

IC 95% 1,43 a 5,53; I2 0%)154.

Entre els esdeveniments greus destaca la toxicitat miocàrdica, la leucèmia mieloide 

aguda i l'amenorrea. En una metanàlisi de 1.378 pacients que van rebre una dosi 

mitjana acumulada de mitoxantrona de 60,5 mg/m2 (rang 2-183 mg/m2), 2 pacients 

van desenvolupar insuficiència cardíaca després d'iniciar el tractament (0,15%). Dels 

779 pacients que van completar el tractament, 17 van tenir reduccions asimptomàti-

ques de la fracció d'ejecció ventricular esquerra <50% (2,18%; IC 95% 1,28 a 3,47). 

Es va observar una tendència a un augment del risc de presentar aquesta complicació 
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en els pacients que van rebre una dosi superior a 100 mg/m2 en comparació dels pa-

cients que van rebre una dosi menor (5% vs 1,8%)160. Una cohort prospectiva que va 

seguir 802 pacients en tractament amb mitoxantrona durant 5 anys, va mostrar una 

incidència del 0,1% d'insuficiència cardíaca, 28% de reducció de la fracció d'ejecció 

ventricular esquerra i 0,25% de leucèmia161. Els efectes a llarg termini de la mitoxan-

trona en la funció cardíaca no estan plenament establerts, però sembla ser que el risc 

augmenta amb la dosi de mitoxantrona acumulada. Alguns estudis suggereixen sus-

pendre el tractament un cop s'ha assolit una dosi de 140 mg/m2 160,162,163.

En la metanàlisi anterior es van identificar 2 casos de leucèmia, cosa que suposa una 

incidència del 0,15%160. En un estudi posterior observacional prospectiu amb 3.220 

pacients, es van determinar 30 casos de leucèmia mieloide aguda (incidència 0,93%; 

IC 95% 0,60%-1,26%). L'interval mitjà entre el començament de la teràpia i el diag-

nòstic de leucèmia va ser de 33 mesos (rang 13-84 mesos)164.

En un estudi prospectiu en 802 dones en tractament amb mitoxantrona mensual du-

rant 6 mesos amb un seguiment posterior de fins a 5 anys, 317 dones van iniciar el 

tractament abans dels 45 anys, i d'aquestes, el 17,3% va desenvolupar una amenor-

rea persistent161. L'estudi FEMIMS va avaluar l'impacte de la mitoxantrona en la ferti-

litat de manera retrospectiva en 189 dones que havien rebut almenys 3 cicles de mi-

toxantrona abans dels 45 anys. La dosi mitjana acumulada va ser de 100 mg/m3 (rang 

30-140 mg/m2) durant un període de 15 mesos. Els resultats van apuntar que una edat 

més avançada i una major dosi acumulada estaven associades al risc d'amenorrea 

persistent165.

Tenint en compte el perfil de seguretat del fàrmac, l'FDA166 recomana: 

• No tractar amb mitoxantrona els pacients amb una fracció d'ejecció ventricular 

esquerra per sota dels límits normals.

• Valorar signes i símptomes cardíacs abans de cada dosi.

• Tornar a avaluar la fracció d'ejecció ventricular esquerra abans de cada dosi.

• No superar una dosi acumulativa de 140 mg/m2.

• Continuar avaluant la fracció d'ejecció ventricular esquerra anualment en sus-

pendre el tractament.

A Espanya s'ha aprovat l'ús de la mitoxantrona per a formes remitents recurrents molt 

agressives o formes secundàriament progressives amb brots, que no hagin respost al 

tractament immunomodulador convencional i que presentin evidència d'inflamació 

activa, tant clínicament com en RM. La dosi recomanada és de 12 mg/m2 cada 3 me-
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sos fins assolir un màxim acumulat de 140 mg/m2, segons la guia oficial de la SEN 

200717. L'AEMPS destaca un augment del risc de desenvolupament de leucèmia en 

combinar la mitoxantrona amb altres agents antineoplàstics i/o radioteràpia, i un risc 

de mielosupressió en utilitzar mitoxantrona a dosis altes. Així mateix, l'FDA dels Estats 

Units recomana no utilitzar-la en pacients amb insuficiència hepàtica167.

S'ha considerat que el cost i el consum de recursos derivats del tractament amb mito-

xantrona s'haurien de tenir en compte a l'hora d'emetre una recomanació. Segons un 

estudi en què s'ha comparat el cost-utilitat de la mitoxantrona administrada cada 3 

mesos amb IFN beta-1b sc a dies alterns comparat amb el tractament simptomàtic, es 

va observar que la taxa incremental de cost-utilitat de la mitoxantrona i de l'IFN com-

parat amb el tractament simptomàtic va ser de 58.272 $ i 338.738 $ per AVAC gua-

nyat, respectivament. Malgrat que la mitoxantrona, segons els resultats de l'estudi, 

presenta un perfil de cost-utilitat més alt que l'IFN i que el tractament simptomàtic, 

els autors consideren que la decisió sobre quin tractament utilitzar ha de tenir en 

compte el perfil benefici-risc del tractament, la via d'administració i les preferències 

del pacient111.

El compliment del tractament per part dels pacients és baix. En una avaluació retros-

pectiva de 96 pacients tractats amb mitoxantrona, les desviacions de l'administració 

programada van ser freqüents (33%) i l'adherència a les recomanacions respecte a la 

monitorització d'efectes adversos fou incompleta168. Una altra anàlisi retrospectiva de 

548 pacients també va mostrar canvis freqüents en el protocol de tractament provo-

cats per una baixa tolerància al tractament que van ocasionar la seva suspensió en al-

guns casos169.

Recomanacions

Forta

En pacients amb EM remitent recurrent agressiva o EM secundària-

ment progressiva amb brots que no responen al tractament mèdic 

adequat i que presentin evidència d'inflamació activa, es recomana 

el tractament amb mitoxantrona.

 La mitoxantrona s'ha d'administrar en pacients amb una fracció 

d'ejecció ventricular mínima del 50% i es necessita control ecogràfic 

de la funció ventricular esquerra durant el tractament, i posterior-

ment per un període d'uns quants anys.

 Els pacients en tractament amb mitoxantrona s'han de sotmetre a 

controls hematològics periòdics durant el tractament, i posterior-

ment per un període d'uns quants anys.
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5.2.6. Metotrexat

Esclerosi múltiple remitent recurrent i esclerosi múltiple progressiva  
(primària i secundària) 

S'han identificat 2 RS, Gray 2004 i Gray 2006, que examinen l'eficàcia i la seguretat 
del metotrexat en pacients amb EM comparades amb placebo, però les dues han 
estat realitzades pels mateixos autors i contenen la mateixa informació170,171. Es va 
seleccionar la de Gray 2006 pel fet de tenir una cerca bibliogràfica més recent.
Aquesta RS només va incloure 1 ACA (Goodkin 1995) en el qual es va comparar el 
tractament amb metotrexat oral 7,5 mg/setmana amb placebo en 60 pacients amb 
EMPP i EMSP durant 2 anys amb un seguiment de 36 mesos. Es va excloure 1 ACA 
(Currier 1993) perquè no tenia una ocultació correcta de la seqüència d'aleatoritza-
ció i perquè no coincidia en la definició de brot.

Aquest ACA va mostrar que el metotrexat va reduir significativament 
el risc de progressió de la malaltia en comparació del placebo (risc 
absolut: 16/31 [52%] amb metotrexat vs 24/29 [83%] amb placebo; 
p = 0,01). El risc de progressió es va definir per una variable de resultat 
combinada que incloïa l'EDSS, la marxa, el test nine-hole peg i el test 
box and block.

Qualitat 
baixa

Es va observar una tendència a favor del metotrexat en la progressió 
mantinguda de l'EDSS, però sense diferències significatives (11/31 pa-
cients amb metotrexat vs 15/29 pacients amb placebo van tenir una 
progressió de l'EDSS, p = 0,157). 

Qualitat 
moderada

No hi va haver diferències significatives entre grups quant a la proporció 
de pacients lliures de brots (27/31 en el grup de metotrexat vs 24/29 en 
el grup de placebo), però la població valorada va mostrar un risc par-
ticularment baix de presentar un brot des de l'inici. Malgrat que no es 
van publicar els temps exactes fins a l'aparició de brots, els autors des-
criuen una diferència no significativa entre grups en aquest paràmetre.

Qualitat 
moderada

Un ACA recent va comparar metotrexat a dosis baixes (7,5 mg/setma-
nal més 1 mg/dia d'àcid fòlic) amb IFN beta-1a (30 mcg/setmanal) en 
80 pacients amb EMRR durant 12 mesos172. Els resultats d'aquest ACA 
de qualitat molt baixa van mostrar reduccions significatives en la taxa 
de brots al cap de 12 mesos (1,75 vs 0,97 p = 0,006 per a metotrexat 
i 1,52 vs 0,57 p < 0,001 per a IFN beta-1a), però no es van observar 
diferències entre aquests (DM 0,40; IC 95% 0,04 a 0,75; p = 0,06). 
Cap dels tractaments va reduir de manera significativa el valor mitjà 
d'EDSS després de 12 mesos (2,32 vs 2,37; p = 0,82 per a metotrexat 
i 2,02 vs 1,98 p = 0,824 per a IFN beta-1a), sense diferències entre 
aquests (DM 0,39; IC 95% -0,02 a 0,79; p = 0,06).

Qualitat 
molt baixa
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Resum de l'evidència

La informació disponible sobre l'eficàcia i la seguretat del metotrexat 
en pacients amb EM fou limitada. En un únic ACA en pacients amb 
EMPP i EMSP, el metotrexat va reduir significativament el risc de pro-
gressió de la malaltia, mesurat amb una variable de resultat combinada 
(EDSS, la marxa, el test nine-hole peg i el test box and block). No es van 
observar altres diferències significatives entre metotrexat i placebo170. 

Qualitat 
moderada/

baixa

En pacients amb EMRR, el tractament amb metotrexat no va mostrar 
diferències pel que fa al nombre de recaigudes ni al canvi d'EDSS des-
prés de 12 mesos, comparat amb IFN beta-1a172. 

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

L'únic ACA disponible que avalua el metotrexat davant del placebo té un risc baix de 
biaix (la seqüència d'aleatorització es va ocultar, es va mantenir el doble cec i es va fer 
una anàlisi per intenció de tractar). No obstant això, en tractar-se d'un sol estudi amb 
un nombre baix de casos i esdeveniments, es va disminuir la qualitat per evidència 
imprecisa151. Addicionalment, la progressió de la malaltia es mesurà mitjançant una 
variable de resultat combinada i, per això, es va disminuir la qualitat (evidència indi-
recta) i algunes variables de resultat no es van descriure de manera completa (evidèn-
cia imprecisa). L'ACA posterior (metotrexat vs IFN beta-1a) també té un risc baix de 
biaix (hi va haver emmascarament per a l'avaluador i es va fer una anàlisi per intenció 
de tractar). No obstant això, en tractar-se d'un únic estudi amb un nombre baix de 
casos i esdeveniments, es va disminuir la qualitat (evidència imprecisa).

Segons els estudis disponibles, el metotrexat va ser ben tolerat i no es van observar 
efectes adversos greus durant els 36 mesos del seguiment. Es van descriure efectes 
adversos lleus (infeccions respiratòries, infeccions urinàries, nàusees, cefalea i miàlgia) 
en un 87,1% dels pacients del grup de metotrexat i en un 89,7% de pacients del grup 
de placebo. No hi va haver abandonaments en la medicació a conseqüència dels efec-
tes adversos del metotrexat170.

La mielosupressió i l'hepatotoxicitat es poden presentar amb dosis baixes de metotre-
xat i toxicitat renal amb dosis altes. Per això cal fer controls rutinaris per descartar la 
seva aparició. L'avaluació bàsica hauria d'incloure recompte hematològic complet, 
amb recompte diferencial de plaquetes, enzims hepàtics, proves d'infecció per hepa-
titis B i C, proves de funció renal, radiografia de tòrax i biòpsia hepàtica, si calgués. 
Altres efectes descrits són la neurotoxicitat (crisis epilèptiques generalitzades o focals), 
la toxicitat pulmonar (neumonitis intersticial i embassament pleural) i la toxicitat dèr-
mica (síndrome de Lyell, síndrome de Stevens-Johnson i eritema multiforme)173. 
L'AEMPS va publicar fa poc una alerta a causa de la confusió freqüent en relació a la 
seva administració, que és setmanal i no diària174.
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Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM, NO es recomana el tractament amb metotrexat 
per reduir l'activitat inflamatòria i/o alentir l'augment de la discapacitat. 

5.2.7. Azatioprina

Esclerosi múltiple remitent recurrent i esclerosi múltiple progressiva (primà-
ria i secundària)

L'RS de Casetta 2007 examina l'eficàcia i la seguretat de l'azatioprina en pacients 
amb EM i inclou 5 ACA (British & Dutch 1988, Ellison 1989, Ghezzi 1989, Goodkin 
1991, Milanese 1993) que comparen les dosis d'azatioprina següents amb placebo: 
2,5 mg/kg/dia; 2,2 a 4,4 mg/kg/dia; 3 mg/kg/dia; i 2 mg/kg/dia175.

S'hi van incloure 698 pacients, dels quals 499 (71,5%) van contribuir a l'anàlisi. Els 
ACA van durar de 18 mesos a 3 anys i van incloure pacients amb EMRR, EMSP i EMPP. 

Dos ACA (Goodkin 1991 i Milanese 1993) van proporcionar dades sobre la progres-
sió de la discapacitat (definida com augment ≥0,5 punts en l'escala EDSS amb una 
EDSS basal ≥5,5, o un augment ≥1,0 punts amb una EDSS basal <5,5 confirmada 
als 6 mesos) al cap de 2 anys i altres 2 ACA (Ellison 1989 i Milanese 1993) van pro-
porcionar dades al cap de 3 anys. 

La taxa mitjana de progressió durant els 3 primers anys va ser del 
61% (rang 46% a 83%) en el grup de placebo i del 34% (rang 30% 
a 83%) en el grup d'azatioprina. Es va observar un benefici estadís-
ticament significatiu amb l'azatioprina al cap de 3 anys (87 pacients, 
reducció relativa del risc [RRR] 42%; IC 95% 7% a 64%; I2 21,5) si es 
compara amb el placebo. En l'anàlisi de sensibilitat, si assumim que 
tots els pacients perduts van progressar en la discapacitat, l'RRR va 
romandre significativa (RRR 60%; IC 95% 11% a 82%). 

No es van observar diferències comparat amb placebo al cap de  
2 anys (2 ACA Peto OR 0,44; IC 95% 06% 0,18-1,10; p = 0,08), però 
sí que se'n van observar un cop passats 3 anys (2 ACA Peto OR 0,34; 
IC 95% 0,14-0,81; p = 0,015).

Qualitat 
moderada

La metanàlisi de 4 ACA (British & Dutch 1988, Ellison 1989, Goodkin 
1991, Milanese 1993) va mostrar una reducció en la frontera de la sig-
nificació en la puntuació de la discapacitat EDSS (mesurada com una 
variable contínua) en el grup de tractament en comparació del grup 
de placebo al cap de 2 anys (479 pacients, DM -0,22; IC 95% -0,44 a 
-0,00; I2 0%; p = 0,051). Passats 3 anys, la diferència no va ser estadís-
ticament significativa (3 ACA, 419 pacients, DM -0,25; IC 95% -0,52 
a 0,02; I2 35% p = 0,072).

Qualitat 
moderada
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Els 5 ACA van analitzar el nombre de pacients amb brots. L'azatiopri-

na es va associar amb una reducció significativa en el nombre de pa-

cients que van tenir brots per comparació al placebo durant el primer 

any (499 pacients, RRR 20%; IC 95% 5% a 33%), al cap de 2 anys 

(488 pacients, RRR 23%; IC 95% 12% a 33%) i al cap de 3 anys (415 

pacients, RRR 18%; IC 95% 7% a 27%). En una anàlisi de sensibilitat 

assumint el pitjor escenari, es va mantenir la significació a 1, 2 i 3 anys.

Qualitat 
baixa

Quatre ACA (British & Dutch 1988, Ellison 1989, Goodkin 1991, Mila-

nese 1993) van avaluar el canvi en la mitjana de brots. Es va observar 

una diferència significativa en la mitjana del nombre de brots a favor 

de l'azatioprina al cap de 2 anys (4 ACA, 482 pacients, DM -0,22; 

IC 95% -0,40 a -0,04; I2 0%; p = 0,0017), però no passats 3 anys (3 

ACA, 417 pacients, DM -0,13; IC 95% -0,29 a 0,03; p = 0,11).

Qualitat 
baixa

Azatioprina vs interferó beta

S'ha identificat un ACA que va comparar azatioprina amb IFN. Es van incloure  

94 pacients que van ser aleatoritzats a tractament durant 12 mesos amb IFN (IFN 

beta-1a sc [250 mcg/dies alterns], im [30 mcg/setmana] o IFN beta-1b [44 mcg/3 cops 

per setmana]) o a tractament amb azatioprina, a una dosi inicial de 25 mg/dia per 

via oral, augmentant progressivament fins a 3 mg/kg/dia segons la tolerància o fins 

a la presentació de toxicitat hematològica o bioquímica176.

Pel que fa a la puntuació de l'EDSS, es va reduir significativament per 

comparació a l'inici del tractament, tant en el grups tractats amb IFN 

beta (DM 0,30; IC 95% 0,05-0,4; p < 0,05) com en el grup tractat 

amb azatioprina (DM 0,46 IC 95% 0,35-0,56; p < 0,001). Si es com-

paren els dos tractaments no s'observen diferències (p = 0,07).

Qualitat 
baixa

D'altra banda, la mitjana de brots durant els 12 mesos de tractament 

va ser menor en el grup d'azatioprina que en els grups d'IFN beta 

(0,28 vs 0,64, p < 0,05).

Es va observar una major proporció de pacients lliures de brots entre 

els que es van tractar amb azatioprina (76,6%) en comparació de 

IFN (57,4%) durant l'any de seguiment (OR 2,42; IC 95% 1,0 a 5,9,  

p = 0,048).

Qualitat 
molt baixa

Resum de l'evidència

En pacients amb EMRR, EMPP i EMSP, l'azatioprina ha mostrat benefi-

cis en la progressió de la discapacitat i en la reducció de la puntuació 

de l'EDSS al cap de 3 anys, en comparació del grup de placebo. El 

nombre de pacients que van patir brots es va reduir al cap d'1, de 2 i 

de 3 anys, així com la mitjana del nombre de brots al cap de 2 anys175. 

Qualitat 
moderada/

baixa
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En pacients amb EMRR, l'azatioprina va millorar la puntuació de 

l'EDSS i va disminuir la mitjana de brots en comparació de l'IFN (tots 

els tipus)176.

Qualitat 
molt baixa

De l’evidència a la recomanació

Es disposa de 5 ACA comparats amb placebo. Tres d'aquests ACA (British & Dutch 

1988, Ellison 1989, Ghezzi 1989) tenen un risc alt de biaix perquè no descriuen ni 

oculten la seqüència d'aleatorització, tenen un nombre molt alt de pèrdues i no des-

criuen clarament que sigui un ACA doble cec. N'hi ha 2 (Goodkin 1991, Milanese 

1993) que tenen el risc de biaix moderat, principalment perquè tenen un nombre de 

pèrdues elevat i no descriuen de manera completa alguns resultats175. Cal tenir en 

compte que tots són estudis amb deficiències metodològiques atesa l'època en què 

es van dur a terme. No s'han corroborat els resultats en assaigs clínics posteriors que 

incloguessin RM. 

Pel que fa a l'ACA que compara azatioprina amb IFN beta, la qualitat és molt baixa 

perquè és un ACA simple cec i amb un nombre d'esdeveniments petit, es va fer amb 

pocs pacients i no es poden concloure dades d'eficàcia que es puguin extrapolar a la 

pràctica clínica diària176. 

Els efectes secundaris de l'azatioprina potencialment greus (alteracions hematològi-

ques, risc de càncer, infeccions), que poden aparèixer fins i tot a llarg termini, propor-

cionen un balanç risc-benefici poc adequat i només assumible quan la resta de fàr-

macs de primera línia han estat ineficaços i no es disposa d'autorització per a altres 

fàrmacs de més cost pel fet de no complir criteris de les agències reguladores locals. 

Quant a les alteracions hematològiques i d'enzims hepàtics, en 4 ACA es va descriure 

leucopènia amb diferències significatives pel que fa al placebo (4 ACA, 513 pacients, 

OR 8,58; IC 95% 4,78 a 15,39) i el 2% va abandonar el tractament per aquesta cau-

sa. Altres alteracions hematològiques descrites amb més freqüència en els pacients 

tractats amb azatioprina van ser l'anèmia macrocítica, l'augment del volum corpus-

cular mitjà i la trombocitopènia. A més, el 8% dels pacients amb azatioprina va mos-

trar alteracions en els enzims hepàtics (3 ACA, 593 pacients, OR 4,49; IC 95% 2,10 

a 9,60)175.

La presència de malignitat es va ressenyar en 2 ACA (British & Dutch 1988, Ellison 

1989). En el primer, van morir 2 pacients en tractament amb azatioprina: 1 per un 

càncer ovàric i l'altre per un carcinoma broncogènic, 3 mesos després de parar el 

tractament. En el segon, es va observar 1 pacient amb carcinoma basocel·lular en el 

grup de tractament i 1 en el grup de control. Altres estudis han documentat un risc 
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augmentat de patir càncer en pacients amb EM en tractament amb azatioprina a llarg 

termini177,178, però un estudi de casos i controls no va mostrar un risc més alt amb 

azatioprina (OR 1,7; IC 95% 0,6 a 4,6), tot i que va suggerir un augment del risc amb 

un tractament durant més de 10 anys o una dosi acumulada superior a 600 g179. Al-

tres estudis també han observat una dosi-efecte d'azatioprina en 4 casos de síndrome 

mielodisplàsica180-182. 

En una anàlisi cost-utilitat del tractament de l'EMRR a Espanya, es va avaluar l'azatio-

prina juntament amb l'IFN beta-1a i beta-1b en una cohort hipotètica de dones amb 

30 anys d'edat a l'inici de la simulació. El model va contemplar 3 estats: remissió, brot 

o mort i es van mesurar els costos, les probabilitats de transmissió entre estats i les 

utilitats (en AVAC). D'acord amb els resultats d'aquest estudi, l'azatioprina dominaria 

(genera més AVAC amb costos inferiors) els IFN beta-1a i beta-1b en tots els escenaris 

considerats en l'EMRR. Només en l'escenari hipotètic per a azatioprina (costos mà-

xims i mínima probabilitat de seguir en remissió després d'un cicle amb azatioprina, 

així com cost mínim i probabilitat màxima de romandre en remissió amb l'IFN), van 

dominar els IFN. Els factors fonamentals que van determinar els resultats van ser que 

el cost d'adquisició d'azatioprina és molt inferior al dels IFN i que, així mateix, les taxes 

de recaiguda observades amb azatioprina són menors, cosa que redundaria teòrica-

ment en una millor qualitat de vida dels pacients183. De tota manera, cal tenir en 

compte que aquest estudi és un model teòric basat en assaigs clínics que no van 

comparar directament els tractaments i que la seva curta durada va fer necessària una 

simulació dels resultats a llarg termini.

Recomanacions

Dèbil

En pacients amb EM remitent recurrent i determinades característi-

ques clíniques (per exemple, malaltia sistèmica associada o espectre 

neuromielitis òptica), es recomana valorar el tractament amb azatio-

prina.
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5.2.8. Ciclofosfamida

Esclerosi múltiple progressiva

L'RS de La Mantia 2007184 avalua l'eficàcia de la ciclofosfamida en l'EM progressiva 

(sense una distinció clara entre EMPP o EMSP) i va incloure 4 ACA amb una durada 

d'entre 12 i 36 mesos. Dos d'aquests assaigs van comparar la ciclofosfamida amb 

placebo (Likosky 1991, The CCMSSG 1991) i els altres 2 van avaluar la combina-

ció de la ciclofosfamida i l'hormona adrenocorticotròpica (ACTH) per comparació a 

l'ACTH (Hauser 1983, Wender 1988), seguint l'esquema següent:

-  Likosky 1991: Ciclofosfamida iv 400-500 mg/dia, 5 cops/setmana (total 4,6 g); vs 

àcid fòlic.

- CCMSSG 1991: Ciclofosfamida iv 1 g més prednisona 40 mg en disminució du-

rant 16 dies (total ≤ 9 g); vs ciclofosfamida oral 1,5-2 mg/kg/dia durant 22 setma-

nes (total 18 g) més prednisona més recanvi plasmàtic; vs placebo.

-  Hauser 1983: Ciclofosfamida iv 400-500 mg/dia (10-14 dies) (5-7 g) més ACTH; vs 

ciclofosfamida oral 2 mg/kg/dia (42 dies) (5 g) més ACTH més recanvi plasmàtic; 

vs ACTH iv 25 UI, reduint la dosi durant 21 dies.

-  Wender 1988: Ciclofosfamida iv 200 mg/dia durant 20 dies (total 4 g) més ACTH 

im; vs ACTH.

Revisions narratives publicades posteriorment no van descriure l'existència d'assaigs 

clínics addicionals que hagin avaluat aquest tractament185,186.

No es va observar cap efecte significatiu de la ciclofosfamida per com-

paració al placebo en el nombre de pacients amb augment de la dis-

capacitat clínica al cap de 12 mesos (definida com un augment de 0,5 

en l'escala EDSS per a valors ≥6 i d'1 punt per a valors ≤5,5, confirmat 

al cap de 3 mesos) (2 ACA [Likosky 1991, CCMSSG 1991], 152 pa-

cients, RR 0,92; IC 95% 0,61 a 1,40; I2 8%; p = 0,71), al cap de 18 

mesos (2 ACA [Likosky 1991, The CCMSSG 1991], 133 pacients, RR 

0,87; IC 95% 0,62 a 1,24; I2 0%; p = 0,44) ni al cap de 24 mesos 

(2 ACA [Likosky 1991, The CCMSSG 1991], 112 pacients, RR 1,05;  

IC 95% 0,79 a 1,41; I2 0%; p = 0,74).

Qualitat 
baixa

Tampoc no es van objectivar diferències entre ciclofosfamida i placebo 

en el nombre de pacients estables o que van millorar (reducció entre 

0,5 i 1 punt respecte al valor basal d'EDSS) al cap de 12 mesos (2 ACA 

[Likosky 1991, The CCMSSG 1991], 152 pacients, RR 1,03; IC 95% 0,77 

a 1,37; I2 0%, p = 0,86), al cap de 18 mesos (2 ACA [Likosky 1991, The 

CCMSSG 1991], 133 pacients, RR 1,46; IC 95% -0,95 a 2,25, I2 0%;  

p = 0,086) ni passats 24 mesos (2 ACA [Likosky 1991, The CCMSSG 

1991], 112 pacients, RR 1,09; IC 95% 0,62 a 1,90; I2 0%; p = 0,78). 

Qualitat 
baixa
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Tanmateix, el canvi en l'EDSS (mesurada com la diferència entre grups 
del canvi en la puntuació EDSS final respecte a la inicial) va afavo-
rir el grup de tractament al cap de 12 mesos (2 ACA [Likosky 1991, 
The CCMSSG 1991], 138 pacients, DM -0,21; IC 95% -0,25 a -0,17;  
I2 0%; p < 0,00001) i al cap de 18 mesos (2 ACA [Likosky 1991, The 
CCMSSG 1991], 112 pacients, DM -0,19; IC 95% -0,24 a -0,14; I2 0%; 
p < 0,00001). Passats 24 mesos, el canvi en la puntuació EDSS va ser 
més gran en el grup de tractament respecte al placebo (2 ACA [Likosky 
1991, The CCMSSG 1991], 96 pacients, DM 0,14; IC 95% 0,07 a 
0,21; I2 51%; p = 0,00013).

Qualitat 
baixa

No es va disposar de prou dades per avaluar l'efecte de la ciclofosfamida en la taxa 
de brots.

Es va realitzar una subanàlisi per valorar el benefici de l'ACTH com 
a cointervenció, en l'empitjorament de l'EDSS, però tot i que els re-
sultats van ser positius, s'han d'interpretar amb cautela a causa 
d'una heterogeneïtat alta entre els estudis (2 ACA [Hauser 1983, 
Wender 1988], 72 pacients, RR 0,36; IC 95% 0,19 a 0,67; I2 89%;  
p = 0,001).

Qualitat 
molt baixa

Ciclofosfamida vs mitoxantrona

S'ha identificat un estudi comparatiu mitoxantrona vs ciclofosfamida (Perini 2006) 
en una mostra petita de pacients amb EMSP (n = 50)187. Posteriorment, s'ha identifi-
cat un altre estudi comparatiu obert (Zipoli 2008) sobre l'eficàcia i la seguretat de la 
mitoxantrona iv i la ciclofosfamida en una mostra de pacients amb EMRR i EMSP188. 

L'estudi de Perini 2006 va mostrar una eficàcia comparable a escala 
clínica i radiològica entre el grup tractat amb mitoxantrona i el tractat 
amb ciclofosfamida després de 2 anys de tractament. Els dos tracta-
ments van mostrar un efecte significatiu en la reducció de la taxa de 
brots que va ser d'un 88% per a mitoxantrona (p = 0,001) i del 86,4% 
per a ciclofosfamida (p = 0,003).

També es van observar efectes en la progressió de la discapacitat amb 
una reducció en la puntuació EDSS després de 2 anys de tractament amb 
mitoxantrona (DM 0,9; p = 0,01) i amb ciclofosfamida (DM 0,9; p = 0,02).

Qualitat 
baixa

En l'estudi de Zipoli 2008, 75 pacients (31 EMRR i 44 EMSP) van rebre 
mitoxantrona iv (dosis de 8 mg/m2 mensualment durant 3 mesos i des-
prés cada 3 mesos fins assolir una dosi de 120 mg/m2) i 78 pacients (15 
EMRR i 63 EMSP) ciclofosfamida iv (dosis de 700 mg/m2 mensualment 
durant 12 mesos, després cada 2 mesos fins als 24 mesos). La durada 
mitjana del tractament va ser d'1,9 ± 0,8 anys per al grup de mitoxantro-
na i d'1,9 ± 1,1 anys en el grup de ciclofosfamida (p = 0,53).

Qualitat 
moderada
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Després d'un seguiment mitjà de 3,6 anys, no hi va haver diferències 

significatives en relació amb el temps fins al primer brot (mitoxantro-

na: 2,6 anys; ciclofosfamida: 2,5 anys; p = 0,5). Comparat amb els  

2 anys previs a l'inici del tractament, la taxa anualitzada de brots es va 

reduir en un 76% en el grup de mitoxantrona (d'1,7 ± 1,8 a 0,4 ± 0,8;  

p = 0,001) i en un 66% en el grup de ciclofosfamida (d'1,8 ± 1,8 a 

0,6 ± 0,9; p = 0,001) sense diferències entre els dos grups (p = 0,48).
Qualitat 

moderada
El temps fins a la progressió de la discapacitat (definida com un aug-

ment de 0,5 en l'escala EDSS per a valors ≥6 i d'1 punt per a valors 

≤5,5, confirmada al cap de 6 mesos) va ser més llarg en el grup tractat 

amb mitoxantrona que en el tractat amb ciclofosfamida (mitoxantro-

na: 3,8 anys; ciclofosfamida: 3,6 anys; p = 0,04).

Després de 12 mesos de tractament, es va detectar una reducció en 

les lesions d'RM actives del 69% per a mitoxantrona i del 63% per a 

ciclofosfamida.

Resum de l'evidència

En els pacients amb EM progressiva, la ciclofosfamida no ha mostrat 

un efecte significatiu en la progressió de la discapacitat clínica ni en 

el nombre de pacients estables o que van millorar, per comparació al 

placebo. No obstant això, sí que es va observar una millora significa-

tiva en els valors mitjans de discapacitat al cap de 12 i 18 mesos en el 

grup tractat amb ciclofosfamida respecte a placebo184.

Qualitat 
baixa

En pacients amb EMSP, el tractament amb ciclofosfamida va mostrar 

un efecte similar en la progressió de la discapacitat i en la reducció de 

la taxa de brots, si es compara amb el tractament amb mitoxantrona.

Qualitat 
moderada/

baixa

De l'evidència a la recomanació

En les variables de resultat avaluades, s'ha disminuït la qualitat de l'evidència perquè 

s'ha observat un risc elevat de biaix en alguns dels estudis inclosos (falta de descripció 

de la seqüència d'aleatorització, falta de cegament) i per imprecisió (fonamentalment 

per grandàries de mostra petites), i també per heterogeneïtat entre els estudis inclosos.

El perfil de seguretat del fàrmac mostra com a efectes adversos més freqüents alopècia 

(100%), nàusees i vòmits (55% a 71%), amenorrea en el 42% de les dones (24% de 

manera permanent) i cistitis (4%). Es van descriure infeccions greus, com broncopneu-

mònia o sèpsia en un 4% dels casos. També es va observar leucopènia, entre 5 i 7 dies 

després de l'última dosi, i 5 morts, de les quals només 1 va estar relacionada amb l'EM 

al cap de 18 mesos184. 
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Un article d'opinió sobre el perfil de seguretat de la ciclofosfamida destaca que el 

tractament en dosis altes provoca un estat d'immunosupressió marcada189. Això no 

obstant, el protocol de tractament amb ciclofosfamida (polsos intravenosos mensuals 

durant 1 any, seguits de polsos cada 2 mesos durant el segon any, amb infusió de 

corticosteroides prèvia al tractament o sense infusió) és tolerat correctament pels 

pacients. La majoria dels efectes adversos (alopècia moderada, nàusees i vòmit, cisti-

tis) són dosi-dependents, transitoris i reversibles. Només s'observa amenorrea irrever-

sible en dones majors de 40 anys.

Les dades d'estudis de cost-eficàcia publicats provenen d'un únic estudi que va com-

parar el tractament amb ciclofosfamida davant de mitoxantrona en pacients amb 

EMSP. L'estudi va descriure un cost mitjà per pacient de 8,17 € associats al protocol 

de tractament amb mitoxantrona i de 5,09 € associats a la ciclofosfamida, però no es 

va calcular una anàlisi que combinés costos i benefici dels dos tractaments. Per tant, 

la utilitat d'aquests resultats és limitada187.

Recomanacions

Forta
En els pacients amb EM progressiva, NO es recomana el tractament 

amb ciclofosfamida. 

Dèbil

La ciclofosfamida es recomana com una possible opció terapèutica en 

pacients amb formes agressives d'EM que no responen al tractament 

mèdic adequat, tenint en compte especialment el balanç benefici-risc 

en pacients joves.

5.2.9. Trasplantament autòleg de cèl·lules mare hematopoètiques

L'RS de Reston 2011 va incloure 14 sèries de casos que avaluen l'efectivitat del 

trasplantament autòleg de cèl·lules mare hematopoètiques en l'EM progressiva (pri-

mària i secundària) refractària al tractament mèdic convencional. Tots els estudis 

van incloure pacients que haguessin patit progressió de la malaltia durant l'any previ 

(augment ≥1 punt en l'escala EDSS confirmat al cap de 6 mesos)190. 

En l’RS de Reston 2011 es va considerar com a variable resposta principal, la taxa 

de supervivència lliure de progressió, definida com la probabilitat d’estar viu sense 

progressió confirmada al cap de 6 mesos de la discapacitat (augment en l’EDSS ≥1 si 

EDSS inicial ≤5,0 o ≥0,5 si puntuació EDSS inicial ≥5,5) després del trasplantament. 

S’hi van incloure 8 sèries de casos amb 161 pacients (77% formes EMSP) i un se-

guiment mitjà de 24 mesos. 5 estudis van utilitzar un règim d’intensitat intermèdia 

(BEAM o carmustina més ciclofosfamida i globulines antilimfòcits) i altres 3 van 

utilitzar un règim d’intensitat alta (ciclofosfamida amb irradiació corporal total amb 

globulines antilimfòcits o sense). 
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Els estudis van mostrar una heterogeneïtat important (I2 = 71%). Per explicar la font 
d'aquesta heterogeneïtat, es va dur a terme una metaregressió que va concloure 
que el tipus de règim administrat va tenir una associació significativa amb la super-
vivència lliure de progressió, de manera que els règims d'intensitat intermèdia van 
mostrar una supervivència lliure de progressió més gran que els règims d'intensitat 
alta. Per això es van analitzar per separat els estudis en funció d'aquesta variable. 

Segons les dades de l'RS, la taxa estimada de supervivència lliure de 
progressió dels pacients amb règims d'intensitat intermèdia i un segui-
ment de 39 mesos va ser del 79,4% (IC 95% 69,9% a 86,5%), men-
tre que la dels pacients amb règims d'alta intensitat i un seguiment de 
24 mesos va ser del 44,6% (IC 95% 26,5% a 64,5%). El fet que els 
intervals de confiança no se superposin suggereix una taxa significati-
vament més alta de supervivència lliure de progressió en els pacients 
amb règims d'intensitat intermèdia190.

Qualitat 
baixa

S'han identificat 6 estudis posteriors no inclosos en la revisió: 

1.  Condicionament d'intensitat alta:

-  Krasulova 2010: cohort prospectiva amb 26 pacients amb EMRR (n = 11) i EMSP  
(n = 15), tractats amb trasplantament autòleg de cèl·lules hematopoètiques i 
immunoablació a dosis altes191.

2. Condicionament d'intensitat intermèdia:

-   Mancardi 2012: estudi multicèntric a Itàlia que avalua l'eficàcia del trasplanta-
ment autòleg de cèl·lules mare hematopoètiques (condicionament amb carmus-
tina, etopòsid, citarabina, melfalan [BEAM]/ Globulina antitimocítica [ATG]) en 74 
pacients consecutius entre 1996 i 2008192.

-   Fassas 2011: estudi que va avaluar l'eficàcia del trasplantament de cèl·lules mare 
hematopoètiques en 35 pacients amb EM agressiva (la majoria dels pacients amb 
EMRR i EMSP) i una mitja de seguiment d'11 anys (rang 2-15 anys)193.

-   Chen 2012: amplia la sèrie i el seguiment de Ni 2006 que conté l'RS. Es va avaluar 
la seguretat i l'eficàcia del trasplantament autòleg de cèl·lules mare hematopoè-
tiques amb règim de condicionament (BEAM), en 25 pacients (19 EMSP, 1 EMPP, 
2 EMRP i 3 EMRR) amb un seguiment de 59,6 mesos194.

3. No mieloablatius:

- Burt 2009: un estudi prospectiu que va avaluar l'eficàcia del trasplantament au-
tòleg no mieloablatiu de cèl·lules mare hematopoètiques (ciclofosfamida/anti-
cossos antilimfocítics o ciclofosfamida/alemtuzumab) en 21 pacients amb EMRR 
refractària al tractament mèdic convencional195.

- Hamerschlak 2010: cohort prospectiva de 41 pacients (la majoria amb EMSP) 
que va comparar un règim d'intensitat intermèdia (BEAM/hATG) amb un règim 
no mieloablatiu amb ciclofosfamida i anticossos antilimfocítics (ciclofosfamida/
anticossos antilimfocítics)196.
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1. Condicionament d'intensitat alta:

En l'estudi de Krasulova 2010, al cap de 3 i 6 anys el 70,8% i el 29,2% 
de pacients estaven lliures de progressió, respectivament. Els millors re-
sultats passats 3 anys es van observar en pacients amb EMRR respecte a 
EMSP (84,4% vs 60%; p = 0,00002), una durada de la malaltia <5 anys 
(82,3% vs 61,8%; p = 0,00217) i <35 anys d'edat (p = 0,01118)191.

2. Condicionament d'intensitat intermèdia:

En l'estudi de Mancardi 2012 la supervivència lliure de progressió va ser 
del 66% i del 44% al cap de 5 i 7 anys, respectivament. Segons el tipus 
d'EM la supervivència lliure de progressió al cap de 5 anys va ser del 
71% en EMRR i del 62% en EMSP (p = 0,28). La supervivència lliure 
de progressió passats 5 anys va ser més gran en els pacients amb lesi-
ons actives en l'RM basal respecte als que no en tenien (87% vs 46%;  
p = 0,013). L'RM després d'1 any no va mostrar lesions que captessin 
gadolini en cap pacient (n = 45) i només en 2 pacients després de 2 anys 
(n = 24)192.

En l'estudi de Fassas 2011, la supervivència lliure de progressió global 
va ser del 25% al cap de 15 anys, sense diferències en funció del tipus 
d'EM, sexe o EDSS basal. El temps mitjà de supervivència lliure de pro-
gressió va ser de 5,4 anys (IC 95% 3,0-7,7 anys) en EMRR i EMSP com-
parat amb 1,5 anys (IC 95% 0,95-1,95) en EMPP (p = 0,338). 

Sí que es van observar diferències en funció de les característiques 
de l'RM. En els pacients amb lesions actives en l'RM basal, la supervi-
vència lliure de progressió va ser del 44% als 15 anys (mitja 11 anys;  
IC 95% 0 a 22) i del 10% per a pacients sense lesions (mitja 2,3 anys, IC 
95% 0 a 6) (p = 0,01)193. 

La supervivència lliure de progressió als 3, 6 i 9 anys en l'estudi de Chen 
2012 va ser del 74%, 65% i 48%, respectivament. L'RM dels pacients 
amb lesions que realçaven amb gadolini en la prova basal (7/12, 58%) 
va mostrar absència de lesions que realçaven en el seguiment posttras-
plantament.194.

Qualitat 
molt baixa

3. No mieloablatius:

En l'estudi de Hamerschlak 2010, la progressió de la malaltia (aug-
ment ≥0,5 respecte a l'EDSS basal) es va observar en el 44,4% dels 
pacients tractats amb BEAM i en el 30% dels pacients tractats amb 
ciclofosfamida, sense diferències entre els dos (p = 0,596)196.

En l'estudi de Burt 2009, després d'una mitjana de 37 mesos (rang 24-
48 mesos), tots els pacients van estar lliures de progressió (augment 
de ≥1 punt en l'EDSS) i 16 de 21 pacients no van tenir brots195.

Qualitat 
molt baixa
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Resum de l'evidència

En els pacients amb EM progressiva refractària al tractament mèdic 

convencional, el trasplantament de cèl·lules hematopoètiques amb un 

règim d'intensitat intermèdia va mostrar una supervivència lliure de 

progressió superior que un règim d'intensitat alta190. Estudis poste-

riors van mostrar una supervivència lliure de progressió més gran en 

pacients amb lesions actives en l'RM basal192,193 i una millor resposta 

en pacients EMRR, menors de 35 anys i una durada de la malaltia  

<5 anys191.

El trasplantament autòleg no mieloablatiu de cèl·lules mare hemato-

poètiques en pacients amb EMRR va mostrar una supervivència lliure 

de progressió del 100% al cap de 3 anys i 16 de 21 pacients no van 

tenir brots en un seguiment de 37 mesos195. En un estudi comparatiu, 

no es van observar diferències significatives en la progressió de la ma-

laltia entre un règim d'intensitat intermèdia i un de no-mieloablatiu196.

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

La informació disponible prové d'una RS de sèries de casos190 i d'estudis de sèries de 

casos i cohorts publicats amb posterioritat a l'RS192,193. Per aquesta raó, la qualitat de 

l'evidència és inicialment baixa. A més, la qualitat s'ha disminuït també per efectes 

indirectes (en no existir un grup de control) i per imprecisió (fonamentalment per mos-

tres molt baixes). Les conclusions d'aquests estudis són dèbils i no permeten proposar 

cap règim efectiu d'aquest tractament. L'absència d'estudis controlats, cap dels quals 

no s'ha publicat fins ara, no permet extreure conclusions rellevants sobre l'eficàcia 

d'aquest tractament. D'altra banda, el fet d'incloure pacients amb progressió en l'últim 

any pot condicionar una millora falsa a causa d'un fenomen de regressió a la mitjana.

Dotze sèries de casos prospectives amb 250 pacients, una sèrie prospectiva amb 9 

pacients i 1 estudi utilitzant una base de dades europea (EBMT) amb 169 pacients, 

totes incloses en l'RS de Reston, van proporcionar informació sobre els efectes adver-

sos, però aquests no es van poder metanalitzar a causa d'una variabilitat excessiva en 

la seva descripció. L'efecte advers més freqüent va ser la febre durant la fase de mobi-

lització del trasplantament i altres efectes adversos observats van ser la síndrome de 

l'empelt, l'enteritis, l'empitjorament neurològic transitori, neutropènia febril, sèpsia, 

infecció del tracte urinari, diarrea i mucositis greu. Es van descriure 7 morts relaciona-

des amb el tractament en 13 sèries de casos (2,7%), essent la causa més freqüent la 

pneumònia (3 casos). En l'estudi de base de dades EBMT retrospectiu hi va haver 15 

morts, 9 de relacionades amb el tractament (5,3%) i 6 que no hi estaven relacionades 

(3,5%)190. 
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Els efectes adversos més habituals reportats per les sèries de casos posteriors de l'RS 

van ser neutropènia febril, sèpsia, infecció del tracte urinari, diarrea i mucositis greu191-

194. Els estudis que van utilitzar un règim no mieloablatiu van mostrar que el règim amb 

ciclofosfamida es va associar a una toxicitat menor, comparat amb el règim amb BEAM, 

tant durant el trasplantament com després196. En l'estudi de Burt (ciclofosfamida/anti-

cossos antilimfocítics o ciclofosfamida/alemtuzumab), no es van produir toxicitats im-

portants durant el trasplantament. Cinc pacients van tenir febre neutropènica, un pa-

cient va patir símptomes neurològics transitoris, 2 pacients van desenvolupar un herpes 

zòster i hi va haver un cas de diarrea per Clostridium difficile195.

Un estudi britànic de cost-efectivitat va comparar el trasplantament de cèl·lules hema-

topoètiques amb mitoxantrona en pacients amb EMSP197. En tots els escenaris avaluats 

en un model Markov, el trasplantament de cèl·lules comparat amb la mitoxantrona, es 

va situar dins del llindar de costos per AVAC acceptat al Regne Unit, amb un increment 

per part del trasplantament de la ràtio cost-utilitat de 2.783 lliures per AVAC. Malgrat 

que els autors afirmen que el trasplantament de cèl·lules pot ser cost-efectiu, l'absèn-

cia d'estudis controlats que comprovin l'eficàcia relativa del tractament no permet ve-

rificar aquesta conclusió.

Recomanacions

Dèbil

En els pacients amb EM remitent recurrent o EM secundàriament 

progressiva que presentin brots, augment de la discapacitat i activitat 

inflamatòria en la RM refractària al tractament mèdic adequat, es re-

comana valorar la realització d'un trasplantament autòleg de cèl·lules 

mare hematopoètiques.

5.3. Tractament en nens amb esclerosi múltiple confirmada

•  En població pediàtrica amb EM, quin efecte tenen els fàrmacs mo-
dificadors del curs de la malaltia?

Aproximadament el 3-5% dels pacients amb EM experimenten l'inici de la simptoma-

tologia en l'edat pediàtrica i, en la gran majoria s'inicia en forma de brots. Malgrat 

que l'EM d'inici pediàtric s'assembla a la de l'adult, els estudis d'història natural en 

població pediàtrica han mostrat algunes particularitats. Els nens presenten una fre-

qüència de brots alta durant els primers anys de la malaltia (1-1,9 brots/any) que su-

posa una taxa 2 a 3 vegades superior que en adults198,199 i els estudis d'RM van mos-

trar càrregues lesionals en T2 més grans que en adults, cosa que referma el tret 

inflamatori de la malaltia en nens200. A pesar que el temps que triguen a assolir una 

discapacitat mesurada per l'escala EDSS és superior que en adults, els pacients amb 
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inici de la malaltia en edat pediàtrica assoleixen fites de discapacitat a edats més joves 

que els pacients amb inici en l'edat adulta201. Finalment, una tercera part dels nens 

mostren dèficit cognitiu de manera precoç202,203.

Aquestes característiques condicionen la importància del tractament precoç en paci-

ents pediàtrics, per reduir la taxa de brots i alentir l'augment de la discapacitat.  

No obstant això, les medicacions disponibles en adults no han estat avaluades en as-

saigs clínics en població pediàtrica i en molts països la regulació només permet la seva 

administració a majors de 12 anys. L'evidència disponible prové d'estudis observacio-

nals (cohorts i sèries de casos).

5.3.1. Interferó beta i acetat de glatiràmer 

Ghezzi 2009 mostra els resultats d'una cohort italiana multicèntrica de 130 nens 

amb EM i inici del tractament immunomodulador abans dels 16 anys en la qual es 

va avaluar l'efecte de l'IFN beta-1a im (n = 77), IFN beta-1a sc 22 mcg (n = 36), IFN 

beta-1b (n = 3) i AG (n = 14) en l'evolució clínica dels pacients204.

Dels pacients tractats amb IFN beta-1a im, el 44% va continuar amb el 

tractament durant tot el seguiment (4,7 ± 2,0 anys); el 26% es va per-

dre o va interrompre el tractament al cap de 3,9 ± 2,4 anys i el 30% va 

canviar a un altre fàrmac immunomodulador al cap de 2,5 ± 1,4 anys. 

En els 3 grups de pacients es va observar una reducció significativa de la 

taxa de brots (símptomes nous relacionats amb l'SNC amb una durada 

superior a les 24 hores, o empitjorament de símptomes amb una du-

rada superior a les 24 hores que van provocar un augment en l'escala 

EDSS d'1 o més punts). En els pacients que van mantenir el tractament 

i compliren amb el seguiment, la taxa de brots va passar de 2,9 ± 2,2 a 

0,3 ± 0,4 (p < 0,0001); en els pacients que van canviar a un altre fàrmac 

es va reduir de 2,0 ± 1,4 a 0,6 ± 0,7 (p < 0,0001) i en els que el van sus-

pendre o es van perdre, va passar de 2,3 ± 1,9 a 0,5 ± 0,7 (p\0,0001). 

La puntuació en l'escala EDSS no va canviar de manera significativa al 

final del seguiment en comparació de la basal en cap dels 3 grups. 

Dels pacients tractats amb IFN beta-1a o 1b sc, el 36% va continuar 

amb el tractament durant tot el seguiment (3,0 ± 2,1 anys), el 64% va 

canviar a altres tractaments després d'una mitjana de 3,6 ± 3,2 anys. 

La taxa de brots es reduí de 3,2 ± 2,6 a 1,0 ± 1,6 (p = 0,011) en els 

pacients que van continuar amb el tractament i va passar de 3,2 ± 2,5 

a 0,8 ± 0,7 (p < 0,0001) en els que van canviar a altres fàrmacs. La pun-

tuació en l'escala EDSS no va canviar de manera significativa al final del 

seguiment en comparació de la basal en cap dels 2 grups. 

Qualitat 
molt baixa
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En el cas d’AG, el 64% dels pacients va completar el seguiment d’es-

tudi (5,3 ± 2,8 anys), mentre que la resta va iniciar un tractament nou 

després d’una mitjana de 7,4 ± 3,0 anys. La taxa de brots es va reduir 

de manera significativa en els dos grups (p = 0,012 i p < 0,028, respec-

tivament). En cap dels grups es van mostrar canvis significatius en la 

puntuació de l’escala EDSS.

Aquesta sèrie de casos també descriu els resultats d’un grup petit de 

23 pacients que van iniciar el tractament abans dels 12 anys (amb 

una edat mitjana d’inici de la malaltia als 8,6 ± 2,7 anys). Només  

11 pacients van completar un seguiment de 39 ± 26 mesos prenent el 

mateix fàrmac, entre els quals la taxa de recaigudes va disminuir signi-

ficativament de 3,2 ± 1,8 recaigudes a 0,2 ± 0,4 (p < 0,0001).

Qualitat 
molt baixa

S'ha inclòs un altre estudi, Yeh 2011, que analitza el perfil de seguretat i descriu el 

curs clínic de 258 pacients pediàtrics amb EM que rebien tractament modificador 

de la malaltia de primera línia: IFN beta (77,5%) o AG (20,5%)205.

La majoria de pacients (55,8%) va continuar rebent un únic tracta-

ment durant un període mitjà de seguiment de 3,9 anys, mentre que 

la resta va rebre 2 (25,2%), 3 (11,2%) o fins a 4 (7,8%) tractaments.

Entre els pacients que van rebre IFN beta com a primer tractament, 

un 35,9% (IFN beta-1b), un 15,8% (IFN beta-1a sc) i un 43,8% (IFN 

beta-1a im) van necessitar un canvi en el tractament. La tolerància i 

l'adherència van ser semblants entre les diferents formulacions d'IFN 

i no es va observar entre aquestes una diferència en el temps fins al 

canvi a un tractament de segona línia.

Dels pacients que van iniciar un tractament amb AG, el 15% va can-

viar de medicació a causa d'una mala tolerància o no compliment, i 

el 20% ho va fer per una resposta subòptima. Es van observar dife-

rències quant a la freqüència de canvi de tractament a causa d'una 

resposta subòptima comparat amb els pacients tractats amb IFN.

El tractament de segona línia en la majoria de pacients (62,5%) va 

consistir en IFN beta o AG, mentre que a la resta se'ls va administrar 

ciclofosfamida o mitoxantrona (10 pacients), natalizumab (7 pacients) 

o d'altres (10 pacients).

Qualitat 
molt baixa

Un estudi multicèntric retrospectiu, Banwell 2006, va avaluar les característiques 

clíniques i de seguretat en 43 nens tractats amb IFN beta-1b durant una mitjana 

de 29,2 mesos (DE 22,3 mesos). Quinze nens van començar el tractament a dosi 

completa de 250 mcg a dies alterns i la resta va fer un escalat i van arribar (en tots 

els casos tret de 2 menors de 10 anys) fins a la dosi màxima. 
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En 38 pacients avaluats es va observar una reducció mediana en la 
taxa de brots del 50% (mitjana 65%)206.

Qualitat 
molt baixa

En una cohort de 7 pacients amb EMRR i inici de la malaltia entre els 9 i els 16 anys, 
van ser tractats amb AG 20 mg/dia subcutani amb un seguiment de 24 mesos i tots 
van iniciar el tractament abans dels 18 anys d'edat207.

Durant el primer any de tractament es va observar una mediana d'1 
brot (rang: 0-1) per pacient (abans del tractament: mediana de 4 brots 
confirmats [rang: 2-6] per pacient). Durant el segon any, es va obser-
var una mediana de 0 brots (rang: 0-4) per pacient. Dos dels 7 paci-
ents (28,6%) no van presentar brots durant el període de tractament.

Qualitat 
molt baixa

A l'inici del tractament la discapacitat clínica oscil·lava entre 1 i 3,5 
punts en l'escala EDSS (mediana: 2,5). Després del primer any de 
tractament, l'EDSS romania estable en 4 pacients, va augmentar 0,5 
punts en 2 pacients i 1 punt en un pacient. Després de 2 anys de 
tractament, l'EDSS va romandre estable en 3 pacients, va incrementar 
0,5 punts en 2 pacients i la valoració no va ser vàlida en 2 pacients a 
causa d'un brot.

Qualitat 
molt baixa

5.3.2. Natalizumab

S'han identificat 2 estudis, Ghezzi 2010 i Huppke 2008, que avaluen l'efectivitat i la 
seguretat del tractament amb natalizumab en població pediàtrica208,209.

Ghezzi 2010 descriu els resultats de seguretat i l'eficàcia del natalizumab en una 
sèrie prospectiva de 19 casos d'EM amb malaltia activa. Els pacients (edat mitjana 
d'inici de l'EM, 12,4 anys) van iniciar el tractament després d'una mitjana de 27 me-
sos després de l'inici de la malaltia i havien patit una mitjana de 5 brots. Prèviament,  
14 pacients havien rebut altres tractaments (12 IFN beta, 4 AG, 2 mitoxantrona), en 
9 casos més d'un tractament. El règim d'estudi va ser de natalizumab en dosis de 
300 mg cada 28 dies.

Els pacients van rebre una mitjana de 15 infusions de natalizumab en 
una mitjana de 15 mesos, i 13 pacients van aportar dades més enllà 
de l'any de seguiment (mitjana de 18 mesos). Durant el període de 
tractament no es van observar brots, i només un pacient va expe-
rimentar un empitjorament transitori de la simptomatologia durant 
i immediatament després de la primera infusió de natalizumab. Les 
puntuacions en l'escala EDSS van millorar de manera significativa en 
comparar les prèvies al tractament amb les recollides en l'última visita 
de seguiment (mediana de 2,5 punts [1 a 5] davant d'una mediana de  
2 punts [0 a 2,5], p < 0,001). Les puntuacions es van mantenir es-
tables en 5 casos, van disminuir almenys 0,5 punts en 6 casos i van 
disminuir almenys 1 punt en 8 casos. 

Qualitat 
molt baixa
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Huppke 2008 descriu els resultats de l'administració de natalizumab en dosis d'en-

tre 3 i 5 mg/kg cada 4 setmanes en 3 nenes entre els 13 i els 17 anys amb EM 

recurrent que no havien respost a altres tractaments (IFN beta, AG, azatioprina). Els 

autors de l'estudi van fer una RM abans del tractament i la van repetir cada 6 mesos 

després de l'inici del tractament. 

Cap de les 3 nenes tractades va mostrar una recaiguda en el segui-

ment (entre els 15 i 24 mesos). Les proves d'imatge no van mostrar 

lesions noves en T2 o lesions que realcessin amb gadolini209. 

Qualitat 
molt baixa

5.3.3. Mitoxantrona 

S'ha identificat un únic estudi, Kornek 2011, que va avaluar retrospectivament  

4 pacients amb EM (entre els 10 i els 16 anys) i amb un alt índex de recaigudes o 

discapacitat, per comprovar l'eficàcia, la seguretat i la tolerància del tractament 

amb mitoxantrona en dosis de 36, 68, 84 i 120 mg/m2 210.

Els resultats en Kornek 2011 no estan descrits de manera adequada, 

però en termes generals la freqüència i la gravetat dels brots van dis-

minuir durant l'any d'inici del tractament. En el pacient que es des-

criu d'una manera més detallada, es va observar una reducció de 5 

recaigudes abans del tractament amb mitoxantrona a una recaiguda 

durant l'any de tractament, i una recaiguda durant l'any posterior a la 

interrupció del tractament. En aquest pacient, la puntuació en l'EDSS 

va passar de 6,5 abans del tractament a 2 punts un any després d'ha-

ver interromput el tractament.

Qualitat 
molt baixa

5.3.4. Ciclofosfamida 

L'estudi de Makhani 2009 va analitzar retrospectivament 17 nens amb EMRR (2 

dels quals van convertir a EMSP en el moment de rebre el tractament) en els quals 

es va avaluar el tractament amb ciclofosfamida, administrada per falta de resposta 

al tractament modificador habitual (el 88% havia rebut IFN o AG). Tots els pacients 

inclosos havien patit recaigudes o un empitjorament de la puntuació en l'escala EDSS 

durant l'any previ al tractament. La mitjana d'edat en el moment del tractament era 

de 15 anys (rang 9,1 a 18,4) i la mitjana de durada de la malaltia de 3,1 anys (rang 

0,3 a 6,4)211.

El tractament es va administrar en dosis d'entre 600 i 1.000 mg/m2 per dosi en els 

règims següents: a) règim d'inducció de 5 dosis durant 8 dies seguit de sessions 

mensuals; b) règim d'inducció de 5 dosis durant 8 dies, i c) tractament mensual 

sense règim d'inducció.
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Abans del tractament, els pacients havien tingut una mitjana de  

3,8 brots per any, i durant el primer any de tractament 7 nens no ha-

vien patit cap brot. La mitjana de brots anuals s'havia reduït fins a 1,1 

(dades de significació no aportades). 

Un cop transcorregut 1 any des del final del tractament, 3 nens segui-

en sense brots i la taxa anualitzada de brots (a partir d'informació de  

12 nens) va ser de l'1,6. En aquests 12 pacients es disposava de dades 

de la puntuació en l'escala EDSS i en la majoria de pacients (83%) es 

va estabilitzar o va millorar, de manera que es va mostrar una reducció 

mitjana d'1,3 punts.

Qualitat 
molt baixa

Abans del tractament, 14 pacients mostraven lesions noves en T2 i 

10 dels 11 pacients (91%) que van rebre contrast van mostrar lesions 

que realçaven amb gadolini. Després d'1 any, es disposava d'informa-

ció d'RM de 12 nens, dels quals 9 (75%) tenien lesions noves en T2 i 

en 5 dels 9 que van rebre contrast (67%) es van observar lesions que 

realçaven amb gadolini.

Després d'una mitjana de 2,7 anys de seguiment, 7 dels 17 pacients 

(41%) continuaven amb un únic tractament de primera línia i 9 van 

necessitar un tractament combinat o havien passat a una segona línia 

de tractament, i un pacient no rebia cap tipus de tractament.

Qualitat 
molt baixa

Resum de l'evidència

Interferó beta i acetat de glatiràmer

Els estudis disponibles van ser tots observacionals amb l'objectiu 

d'avaluar la seguretat i la tolerabilitat de l'IFN i AG en població pe-

diàtrica. Només un d'aquests estudis va ser dissenyat específicament 

per avaluar l'efectivitat del tractament. En els pacients tractats amb 

IFN beta-1a im, IFN beta-1a o 1b sc o AG es va observar una reducció 

significativa en la taxa de brots, tant en els que continuaren amb el 

tractament durant tot el seguiment com en els que es van perdre o 

van interrompre el tractament o els que van canviar a un altre fàrmac 

immunomodulador. La puntuació en l'escala EDSS no va canviar de 

manera significativa al final del seguiment en comparació de la basal 

en cap dels grups de tractament204.

Qualitat 
molt baixa
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Natalizumab

Els resultats d'una sèrie de 19 casos prospectiva de nens que van re-

bre una mitjana de 15 infusions de natalizumab en una mitjana de 

15 mesos van mostrar una millora significativa en les puntuacions en 

l'escala EDSS i absència de brots durant el tractament208. En una sèrie 

prèvia de 3 casos, no es va observar cap recaiguda entre els 15 i els 24 

mesos de seguiment. L'RM cerebral no va mostrar lesions noves en T2 

o lesions que realcessin amb gadolini209.

Qualitat 
molt baixa

Mitoxantrona i ciclofosfamida

L'evidència, tot i que limitada, va manifestar que la mitoxantrona i la 

ciclofosfamida podrien tenir un efecte beneficiós en la reducció de la 

taxa mitjana de brots i en l'estabilització o la millora en l'EDSS210,211.

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

A causa del disseny observacional, en la majoria dels casos retrospectiu, i del nombre 

escàs de pacients, tots els estudis analitzats en EM pediàtrica amb tractament modi-

ficador de la malaltia (IFN beta, AG) tenen una qualitat molt baixa. No obstant això, 

l'efectivitat d'aquests fàrmacs es pot inferir dels assaigs en adults, assumint que seria 

evidència indirecta.

La majoria dels treballs anteriors tenien com a objectiu principal analitzar la seguretat 

i la tolerabilitat dels fàrmacs modificadors del curs de la malaltia en població pediàtri-

ca. En general, tots conclouen que aquests fàrmacs van ser segurs i ben tolerats. El 

perfil de seguretat fou similar al que es va observar en població adulta, sense evidèn-

cia d'efectes adversos seriosos o inesperats204,206,207. En 2 estudis no descrits anterior-

ment es va analitzar el perfil de seguretat de l'IFN beta-1a sc en població pediàtrica i 

juvenil, sense aportar dades d'efectivitat. Un d'aquests estudis va avaluar de manera 

prospectiva 51 pacients amb EMRR que s'havia iniciat abans dels 16 anys durant una 

mitjana d'1,8 anys. La majoria de pacients (n = 46) va rebre una dosi de 22 mcg  

3 cops/setmana i a 5 pacients amb una malaltia molt activa se'ls van administrar  

44 mcg 3 cops/setmana. En pacients que mostraren malaltia activa amb la dosi de  

22 mcg, s'augmentà a 44 mcg. Els efectes adversos més freqüents van ser reaccions 

al punt d'injecció (71%), símptomes pseudogripals (65%) i alteracions de laboratori 

asimptomàtiques que van incloure leucopènia (27%) i elevació transitòria d'enzims 

hepàtics (35%)212. Aquest mateix perfil de seguretat es manté en l'altre estudi realit-

zat en 24 nens amb EMRR (n = 20) i EMSP (n = 4) en tractament durant 6 anys. Els 

esdeveniments adversos més freqüents van ser reaccions al punt d'injecció (75%), 

símptomes pseudogripals (58%) i elevació transitòria d'enzims hepàtics (33%), que 

en cap cas van obligar a interrompre el tractament213.
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Les dades de seguretat per al natalizumab en nens, tenint en compte que les sèries són 

força reduïdes, no mostren fins ara cap efecte advers greu. En una sèrie de  

19 nens amb EM tractats amb natalizumab, els autors van recollir 10 efectes adversos 

en 8 pacients (cefalea, vertigen, faringitis, picor, nàusees, diarrea, fatiga). Tots es van 

resoldre espontàniament sense que calgués medicació. En 3 casos va augmentar el 

recompte de leucòcits. No es van detectar altres alteracions hematològiques208. En un 

dels pacients, durant els dies posteriors a la infusió del natalizumab, es van observar 

virasi, herpes labial i infeccions del tracte urinari i respiratori, que van desaparèixer en 

reduir la dosi de 5 a 3 mg/kg209. Quant al risc d'LMP, es desconeix la seroprevalença de 

virus JC en nens amb EM, però en població general presenten taxes inferiors que en 

adults214. El risc d'LMP en la primoinfecció amb virus JC és un tema rellevant en pobla-

ció pediàtrica en tractament amb natalizumab que requerirà més recerca en el futur.

En l'estudi sobre tractament amb ciclofosfamida, la majoria de pacients (15; 88%) van 

experimentar nàusees i vòmits, 10 pacients van patir anèmia. Altres efectes adversos 

van ser l'alopècia (10 pacients) o infeccions que van necessitar antibiòtics (3 pacients). 

A llarg termini, 3 nenes experimentaren amenorrea, i 2 pacients van mostrar osteopo-

rosi atribuïda pels autors a l'administració concomitant d'esteroides211. Quant a mito-

xantrona, d'acord amb l'evidència disponible a partir d'un únic estudi en 4 pacients210 

i atès que es coneix el perfil de seguretat en adults, el grup internacional d'estudi de 

l'EM recomana no utilitzar mitoxantrona en nens215.

Les fitxes tècniques dels fàrmacs anteriors apleguen la informació següent pel que fa 

a població pediàtrica:

IFN beta 1a im         

No s'ha establert la seguretat i l'eficàcia en <16 anys. No es pot fer una recomanació 

posològica.

IFN beta 1a sc          

Dades limitades en adolescents de 12 a 16 anys tractats amb Rebif 22 3 cops/setmana 

indiquen que el perfil de seguretat és similar al que s'observa en adults. Informació 

limitada sobre l'ús en <12 anys i, per tant, no s'ha d'utilitzar en aquesta població. 

IFN beta 1b          

Dades limitades en adolescents de 12 a 16 anys suggereixen que 250 mg a dies al-

terns tenen un perfil de seguretat similar a adults. No hi ha informació sobre el seu ús 

en menors de 12 anys; no s'ha d'emprar en aquesta població.

AG          

Dades limitades en adolescents de 12 a 18 anys suggereixen que 20 mg/dia tenen un 

perfil de seguretat similar a adults. No hi ha informació sobre el seu ús en menors de 

12 anys; no s'ha d'emprar en aquesta població.
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Natalizumab         

Contraindicat en nens i adolescents menors de 18 anys.

Fingolimod         

No s'ha establert encara la seguretat i l'eficàcia en nens de 0 a 18 anys.

Mitoxantrona         

No hi ha menció específica a població pediàtrica.

Recomanacions

Dèbil

En pacients amb EM menors de 18 anys, es recomana el tractament 

amb interferó beta (1a o 1b) i acetat de glatiràmer en les mateixes 

indicacions i dosis que en adults. 

Dèbil

El natalizumab està contraindicat, segons fitxa tècnica, en pacients 

amb EM menors de 18 anys, però es podria considerar el seu ús quan 

fallin els immunomoduladors, en circumstàncies determinades i en les 

mateixes indicacions i dosis que en adults.

Forta
En pacients amb EM menors de 18 anys, NO es recomana el tracta-

ment amb mitoxantrona.

Dèbil
En pacients amb EM menors de 18 anys, NO es recomana el tracta-

ment amb ciclofosfamida. 

5.4. Fracàs terapèutic

•  En pacients amb EM que reben tractament amb fàrmacs modifica-

dors del curs de la malaltia, quins marcadors prediuen una mala 

resposta al tractament?

Fins ara no hi ha un consens sobre la gestió del pacient amb EM que rep tractament 

immunomodulador per monitoritzar la seva resposta clínica. Atès que les teràpies són 

parcialment efectives, al llarg de l'evolució es produiran brots i augment de la disca-

pacitat, fins i tot en presència de tractament. En aquest sentit, les decisions sobre èxit 

o fracàs terapèutic s'hauran de prendre establint mesures a curt termini que prediguin 

la resposta que tindrà el pacient a llarg termini. Els criteris proposats fins ara combi-

nen, en general, mesures clíniques i radiològiques.



138 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

S'han identificat dues revisions narratives216,217 sobre els determinants clínics i ra-

diològics de resposta al tractament, encara que no s'han considerat pel fet de no 

presentar uns resultats conjunts. Addicionalment, s'han identificat diferents estudis 

observacionals i aproximacions metanalítiques de marcadors radiològics de resposta 

al tractament amb variables no considerades pel grup d'autors com a clau o impor-

tants per a la pràctica clínica diària218,219. 

S'ha seleccionat un total de 10 estudis (cohorts de seguiment prospectiu)220-222 que 

avaluen diferents determinants clínics i/o radiològics de resposta, la majoria en trac-

tament amb IFN, tot i que un estudi va incloure també pacients tractats amb AG. 

Tres d'aquests estudis van tenir un disseny molt semblant i els pacients provenien 

d'una mateixa cohort.

En un estudi de cohorts de seguiment prospectiu en pacients amb EM tractats amb 

IFN beta, es van registrar les característiques clíniques i radiològiques a l'inici del 

tractament i al cap de 12 mesos, i es va fer un seguiment posterior de 3 anys222. 

Com a variables determinants de mala resposta al tractament es van considerar la 

presència de brots (nou símptoma neurològic amb una durada de 24 hores, com 

a mínim, sense febre i seguit d'un període d'estabilitat clínica o millora d'almenys  

30 dies), progressió (increment d'almenys 1 punt en l'escala EDSS mantingut, com 

a mínim, durant 6 mesos i confirmat al final del seguiment) o presència de lesions 

noves o augmentades de grandària en T2 en l'RM després del primer any.

L'estudi mostra que la presència de 2 o 3 d'aquests determinants durant 

el primer any s'associa de manera significativa al fet de presentar una 

resposta clínica subòptima al tractament (OR 5,9; IC 95% 2,5 a 15,6;  

p < 0,0001 per a 2 determinants; OR 13,2; IC 95% 2,9 a 125,7;  

p = 0,0003 per a 3 determinants). L'estudi mostra també que la pre-

sència de lesions noves o augmentades de grandària en T2 en l'RM 

després del primer any, juntament amb la presència de brots o una 

RM amb signes d'activitat i progressió clínica durant el primer any es 

relaciona amb la presència de brots i progressió durant el seguiment 

posterior i, per tant, amb una mala resposta al tractament222. 

Qualitat 
baixa

Un estudi de cohorts prospectives va incloure pacients amb EMRR que van rebre 

tractament amb qualsevol presentació d'IFN durant almenys 1 any223. L'estudi va 

avaluar els determinants radiològics de mala resposta al tractament (per a un segui-

ment mitjà de 4,8 anys) definida com progressió d'almenys 1 punt en l'escala EDSS 

confirmat al cap de 6 mesos respecte a l'inici del tractament. 
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Els resultats de l'anàlisi de regressió van mostrar que la presència de 

lesions noves en T2 es va associar de manera significativa a una mala 

resposta al tractament. Els resultats mostren, a més, una associació 

amb el nombre de lesions noves (RR 9,6; IC 95% 3,9 a 23,7 per a una 

lesió nova; RR 21,2; IC 95% 8,8 a 51,1 per a dues lesions; RR 29,8; IC 

95% 12,5 a 70,8 per a 3 lesions o més). L'estimador conjunt per a la 

presència d'una o més lesions noves va ser d'RR 16,8; IC 95% 7,6 a 

37,1; p < 0,001223.

Qualitat 

baixa

En un altre estudi de cohorts prospectives, s'hi van incloure pacients amb EMRR i 

SCA que van rebre tractament amb fàrmacs immunomoduladors (AG o IFN)224. Els 

pacients es van classificar com a pacients amb resposta o sense resposta al fàrmac 

si durant el seguiment clínic es va decidir el canvi de tractament inicial. Els criteris 

utilitzats per al canvi de tractament van ser la presència de lesions noves en T2 o 

la presència de lesions que realcen amb gadolini, l'aparició d'activitat clínica nova 

(progressió de la discapacitat per EDSS i/o brots) o una combinació de les dues. Es va 

avaluar quines característiques clíniques i radiològiques en el moment de la inclusió 

en la cohort determinaven la resposta al tractament.

L'estudi va mostrar que la presència de 2 lesions realçades amb gado-

lini, un volum de lesions en T2 > 7 ml o un EDSS ≥2 es van associar 

significativament a l'absència de resposta i canvi de tractament224. 

Qualitat 

baixa

Una cohort de seguiment prospectiu obert d'1 assaig clínic aleatoritzat (PRISMS) 

va avaluar l'eficàcia de l'IFN beta-1a (22 o 44 micrograms, 3 cops per setmana per 

via sc) davant de placebo. Un cop passats els 2 anys de tractament de l'estudi, els 

pacients van ser inclosos en una fase oberta de seguiment225. Es van establir uns 

criteris per a l'optimització del tractament amb IFN que van ser aplicats retrospec-

tivament en finalitzar el primer any de tractament, i es va avaluar la capacitat de 

detectar una mala resposta al tractament Els pacients es van diferenciar en 4 grups 

de probabilitat a priori de presentar una mala resposta (cap, baixa, mitjana o alta 

probabilitat), d'acord amb la progressió de la discapacitat i la presència de brots 

durant el primer any.

Els resultats van mostrar que el 62% dels pacients assignats a proba-

bilitat baixa o cap probabilitat de mala resposta no va presentar cap 

brot o <0,5 brots/any, mentre que el 73% dels assignats a probabilitat 

mitjana o alta va presentar >1 brot/any. 

Qualitat 

baixa

En un estudi de cohorts de seguiment prospectiu de pacients amb EM tractats amb 

IFN beta, en els quals es disposava d'avaluació de les característiques radiològiques 

a l'inici del tractament i al cap de 12 mesos, i un seguiment posterior de 2 anys, 

com a mínim221. 
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L'estudi mostra que la presència de més de 2 lesions actives (presència 

de lesions noves o que han augmentat de grandària en T2 o lesions 

que realcen amb gadolini) es va associar significativament amb un 

augment de la discapacitat al cap de 2 anys de tractament amb IFN 

(OR 8,3; IC 95% 3,1 a 21,9)221. 

Qualitat 
baixa

En un estudi de cohorts de seguiment prospectiu en pacients amb EMRR tractats 

amb IFN beta, es va avaluar un conjunt de característiques clíniques com a determi-

nants de progressió al cap de 2 anys226. 

L'estudi mostra que la presència d'1 o 2 o més brots durant els 2 pri-

mers anys de tractament s'associa significativament a una progressió 

de la discapacitat mesurada amb l'escala EDSS (HR 3,41; IC 95% 1,46 

a 7,98 [un brot]; HR 4,37; IC 95% 1,9 a 9,57 [2 o més brots]). No hi 

va haver relació amb altres característiques com l'edat, el sexe, l'edat 

a l'inici del tractament, el temps d'evolució de la malaltia, EDSS basal 

o brots durant l'any previ a l'inici del tractament226. 

Qualitat 
baixa

Es va localitzar un estudi addicional de cohorts de seguiment prospectiu en pacients 

amb EM tractats amb IFN beta, en els quals es disposava d'avaluació de les carac-

terístiques clíniques a l'inici del tractament i al cap de 12 mesos, i un seguiment 

posterior de 2 anys, com a mínim220. L'estudi va establir un conjunt de 10 criteris de 

no resposta al tractament al cap de 2 anys basats en la progressió de la discapacitat, 

la presència de brots o la taxa de brots o una combinació d'aquests criteris. Aquests 

criteris es van avaluar respecte a la discapacitat al cap de 6 anys. L'avaluació de la 

discapacitat al cap de 2, 4 i 6 anys es va fer a través d'una progressió en l'escala 

EDSS de diferent magnitud segons quin fos el temps de seguiment i la discapacitat 

basal. 

L'estudi va mostrar que els criteris establerts a partir d'un increment 

de la discapacitat (increment d'almenys 1 punt en l'escala EDSS al cap 

de 6 mesos) o la seva combinació amb la presència de qualsevol brot 

o d'una reducció inferior al 50% en la taxa de brots durant el tracta-

ment (respecte dels 2 anys previs) es van relacionar significativament 

amb la progressió al cap de 6 anys (HR 39,6; IC 95% 16,6 a 94,4; 

HR 41,1; IC 95% 19,5 a 86,8; HR 24,5; IC 95% 12,7 a 47,2, respec-

tivament). L'avaluació del rendiment diagnòstic d'aquests criteris va 

mostrar, en línies generals, una capacitat més gran de descartar la 

progressió a llarg termini (especificitat) en comparació de la capacitat 

de detectar una progressió futura (sensibilitat)220. 

Qualitat 
baixa
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Es va identificar un estudi de cohorts prospectives que va incloure pacients amb 

EMRR que van rebre tractament amb IFN beta-1a durant almenys 2 anys227. L'estudi 

va avaluar els determinants clínics, radiològics i de marcadors biològics en el mo-

ment d'inclusió de l'estudi i durant el primer any de tractament. Aquests es van re-

lacionar amb una resposta subòptima al tractament a llarg termini (6 anys) definida 

com progressió d'almenys 1 punt en l'escala EDSS respecte a l'inici del tractament 

(2 mesuraments consecutius separats per 6 mesos, com a mínim), i presència de 

més de 2 brots. Les 2 definicions de resposta subòptima es van avaluar per separat. 

L'estudi va mostrar que les característiques de l'RM basal es van as-

sociar significativament al risc de progressió i de presència de brots. 

La presència de lesions hipointenses en T1 de ≥1,6 cm3 va mostrar 

una associació significativa amb la progressió de la discapacitat (OR 

6,8; IC 95% 2,3 a 20,3), mentre que la presència d'activitat en l'RM 

basal (almenys una lesió realçada amb gadolini en T1) va mostrar una 

associació significativa amb la presència de brots (OR 4,7; IC 95% 1,6 

a 13,8)227.

Qualitat 
baixa

Es va identificar un estudi de cohorts prospectives que va incloure pacients amb 

EMRR que van rebre tractament amb IFN beta durant almenys 1 any228. L'estudi 

va avaluar els determinants radiològics després d'1 any de tractament per a una 

resposta subòptima al tractament definida com progressió d'almenys 1 punt en l'es-

cala EDSS confirmat als 6 mesos, respecte a l'inici del tractament o com presència 

de més d'1 brot. 

Malgrat la definició de la variable, l'estudi mostra els resultats de 

l'avaluació d'RM al cap del primer any en relació amb el risc de 

presentar brots. Una RM activa després del primer any (almenys  

1 lesió realçada amb gadolini) es va associar significativament a la 

presència de 2 o més brots durant el seguiment (OR 3,6; IC 95% 1,3 a 

10,2); la presència d'una o més lesions hiperintenses noves en T2 es va 

associar significativament a la presència de 2 o més brots durant el segui-

ment (OR 2,8; IC 95% 1,1 a 7,3)228.

Qualitat 
baixa

En una anàlisi post-hoc dels resultats d'un ACA, es va avaluar l'eficàcia del trac-
tament amb IFN beta-1a en pacients amb EMRR en comparació del placebo. Es 
van analitzar els pacients amb un seguiment complet al cap de 2 anys229. Els pa-
cients es van classificar com a pacients amb resposta o sense resposta a partir de 
3 criteris independents (nombre de brots al cap de 2 anys, nombre de lesions re-
alçades amb gadolini en el primer i segon any, lesions noves en T2 després de  
2 anys de l'inici de l'assaig). 
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Els resultats van mostrar que els pacients amb més d'1 brot (pacients 

sense resposta) van presentar una progressió més gran (EDSS i MSFC) 

al cap de 2 anys, en comparació dels pacients amb resposta, tant en el 

grup tractat amb IFN com en el grup tractat amb placebo. Els pacients 

classificats com sense resposta segons els criteris radiològics (nombre 

de lesions realçades amb gadolini en el primer i segon any, lesions 

noves en T2 després de 2 anys de l'inici de l'assaig) van presentar una 

major progressió (EDSS i MSFC) al cap de 2 anys, en comparació dels 

pacients amb resposta només en el grup tractat amb IFN229.

Qualitat 
baixa

En un estudi observacional, es van seleccionar els pacients que van patir 1 brot 

després de 6 mesos a 5 anys de tractament amb glatiràmer i van presentar les de-

cisions terapèutiques següents dins d'un període de 180 dies: canvi de tractament/

tractament afegit o sense canvi de tractament. Es va fer un seguiment superior als  

2 anys. No hi va haver intervenció i les dades provenen d'un registre existent230.

Les característiques basals dels pacients van ser semblants a les dues 

cohorts, tot i que a la cohort de canvi o tractament afegit la gravetat 

del brot que va condicionar el canvi o la gravetat de la malaltia van 

ser superiors. Els resultats mostren que els pacients que van romandre 

amb el seu tractament inicial (sense canvis) van presentar menys pro-

babilitats de patir un brot nou (HR 0,5; IC 95% 0,25 a 0,97) i una taxa 

de brots també inferior (HR 0,55; IC 95% 0,29 a 1,03), tot i que no 

de manera significativa, si es compara amb els pacients amb un canvi 

terapèutic. Després d'un ajust multivariat pels factors de confusió, cap 

dels resultats no va resultar significatiu. 

Els autors conclouen que la presència d'1 sol brot pot no ser suficient 

per determinar la fallada terapèutica atès que les 2 cohorts de pacients 

van presentar una evolució clínica semblant. De tota manera, diferents 

limitacions afecten de manera important els resultats de l'estudi com 

ara la mida reduïda de la mostra, l'heterogeneïtat en la cohort en què 

es va modificar el tractament o l'absència de criteris d'imatge com a 

factors de confusió dels resultats obtinguts230.

Qualitat 
baixa
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Resum de l'evidència

S'han identificat nombrosos estudis de cohorts que han inclòs pacients 

amb EM, la gran majoria dels quals en tractament amb IFN i que han 

avaluat una sèrie de determinants de resposta al tractament. Aquests 

estudis han analitzat criteris de mala resposta basats en els brots, en 

la progressió de la discapacitat o una combinació dels dos, així com 

l'avaluació de les imatges d'RM que van aportar informació sobre l'ac-

tivitat de la malaltia, sovint subclínica. L'avaluació d'aquests criteris en 

el moment de l'inici del tractament o durant els primers mesos o un 

any podria predir una resposta millor o pitjor al tractament a llarg ter-

mini. No hi ha evidència de quin criteri o criteris van ser els òptims, de 

tota manera (i segons quina sigui la definició adoptada) la presència 

d'activitat a l'RM, de brots i/o de progressió durant els 6 a 12 primers 

mesos de tractament es van poder considerar com a predictors de 

mala resposta. Malgrat que no va existir un criteri òptim estandardit-

zat, tots els articles van coincidir en el fet que els pacients que van pre-

sentar activitat clínica i per RM durant els primers mesos després de 

l'inici de teràpia immunomoduladora es trobaven en risc de continuar 

presentant activitat durant els mesos següents221,223-226,228-230. 

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

La qualitat de l'evidència és baixa pel fet de procedir d'estudis amb un disseny obser-

vacional. S'ha de considerar que si la recomanació implica la retirada o el canvi del 

tractament, aquest aspecte concret no s'ha avaluat de manera específica en estudis 

clínics aleatoritzats i l'evidència sobre això és indirecta. No obstant això, en els estudis 

SENTINEL i AFFIRM en què els criteris d'inclusió requerien que els pacients tinguessin 

activitat clínica en el període previ a la inclusió (existència d'almenys 1 brot durant el 

tractament amb IFN), el canvi a tractament amb natalizumab mostra beneficis signifi-

catius231,232.

El risc de continuar amb un tractament que no està demostrant una eficàcia rau en el 

fet que el pacient pot presentar una discapacitat irreversible en un curt període de 

temps. Els beneficis del canvi són obvis si el pacient respon adequadament. D'altra 

banda, una valoració correcta de la resposta al tractament permet optimitzar-lo i, pro-

bablement, reduir costos a llarg termini gràcies a l'endarreriment en l'aparició de la 

discapacitat. 

Segons la informació obtinguda en les entrevistes focals, els pacients amb malaltia 

avançada voldrien que, si un tractament no funciona, els metges no esperin a veure 

què passa per canviar-los-el. La seva percepció és que el tractament que funciona, ho 
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fa des de la primera administració; ja es veu, no s'ha d'esperar. I quan no funciona al 

principi, tampoc no funciona al cap d'un temps57.

Recomanacions

Dèbil

En pacients amb EM remitent recurrent en tractament amb interferó 

beta (1a o 1b) o acetat de glatiràmer, l'existència d'activitat clínica 

(brots o augment de la discapacitat) juntament amb activitat radiolò-

gica (lesions actives) confereix un risc de persistència d'activitat clínica. 

En aquests pacients es recomana el canvi de tractament. 

 En pacients amb EM remitent recurrent en tractament amb interferó 

beta (1a o 1b) o acetat de glatiràmer, es recomana valorar la per-

sistència d'activitat clínica i radiològica en els 12 primers mesos de 

tractament i revisar la seva eficàcia periòdicament, segons Río et al. 

5.5. Suspensió del tractament

•   En pacients amb EM en remissió clinicoradiològica amb tractament 

modificador del curs de la malaltia, està indicada la suspensió del 

tractament? 

En els pacients que tenen bona resposta al tractament modificador del curs de la ma-

laltia, específicament IFN beta i/o AG, generalment es recomana prolongar el tracta-

ment durant uns quants anys, sense que hi hagi pautes consensuades sobre si convé 

interrompre o no la medicació en cas de bona resposta233,234. Habitualment el tracta-

ment es prolonga segons quina sigui la tolerància del pacient als efectes secundaris i 

l'acceptació de les pautes d'administració. Considerant que a vegades els pacients 

decideixen suspendre la medicació de manera precoç per diversos motius, és impor-

tant saber si aquesta suspensió condiciona l'evolució posterior de la malaltia. Per al 

cas específic del tractament amb natalizumab, el perfil de seguretat del fàrmac en 

relació amb el desenvolupament d'LMP condiciona a vegades, la necessitat de sus-

pendre la medicació un cop passats 2 anys de tractament. Hi ha poca evidència sobre 

la seguretat de suspendre el fàrmac i el risc de reactivació de la malaltia235.
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5.5.1. Interferó beta 

En 43 pacients amb EMRR i malaltia activa que van interrompre el 

tractament amb IFN beta després de 2 anys, es va observar que apro-

ximadament al cap de 3 anys de la interrupció del tractament, el 65% 

dels pacients va experimentar un brot greu i en 8 pacients (18,6%), el 

brot va passar dins dels primers 30 dies. La mitjana de progressió de la 

discapacitat, mesurada amb l'escala EDSS, va ser d'1,45 (± 0,8) punts. 

La taxa anualitzada de brots després de la interrupció del tractament 

va ser significativament superior a la taxa durant el tractament (0,48 ± 

0,2 vs 0,22 ± 0,1). Dos pacients progressaren cap a formes secundàri-

ament progressives236.

En el cas de formes secundàriament progressives, 21 pacients que van 

interrompre el tractament amb IFN beta-1a 44 mg sc, després d'1 

any es va objectivar un increment significatiu de la discapacitat (EDSS) 

(5,3 ± 1,2 a 5,9 ± 1,1) i del volum de les lesions cerebrals (T2: 6,93 

a 8,07 cm3; p < 0,01 i T1: 0,84 a 1,38 cm3; p < 0,01)237. Els pacients 

representen un subgrup de la fase d'extensió d'un assaig clínic fase III 

multicèntric amb IFN beta-1a en pacients amb EMSP95. 

Qualitat 
molt baixa

5.5.2. Acetat de glatiràmer 

Es van analitzar les característiques clíniques d'una cohort de seguiment d'un as-

saig aleatoritzat i doble cec amb AG davant de placebo en pacients amb EMRR238. 

L'estudi va avaluar 232 pacients (dels 251 pacients inclosos a l'ACA inicial, 92,4%) 

que van participar en la fase oberta de seguiment de 10 anys. Als pacients que 

inicialment van rebre placebo se'ls va oferir tractament amb AG. Es va comparar la 

taxa de brots i les puntuacions de l'escala EDSS en els pacients que van continuar 

el tractament (n = 108) amb els pacients que van abandonar i tenien un seguiment 

clínic a llarg termini –10 anys– (n = 50).
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Aquesta comparació va mostrar diferències estadísticament significa-

tives en la mediana d'EDSS als 10 anys (3,06 ± 1,78 vs 5,22 ± 2,21), 

en el canvi en la puntuació de l'escala EDSS des de l'inici de la sus-

pensió (0,50 ± 1,65 vs 2,24 ± 1,86), en el percentatge de pacients 

clínicament estables o amb millora (definits com els pacients en els 

quals l'EDSS va augmentar ≤0,5; es va mantenir igual o es va reduir) 

(62% vs 28%) i en el percentatge de persones que assoleixen una 

puntuació de l'escala EDSS de 4, 6 i 8 (24%, 8%, 1% vs 68%, 50%, 

10%, respectivament). 

No es van observar diferències significatives quant a l’edat mitjana 

d'edat, durada de la malaltia a l'inici del tractament amb glatiràmer 

ni en la taxa anualitzada de brots durant els 2 anys previs a l'inici del 

tractament entre els pacients que van continuar el tractament (n = 

108) i els que el van deixar (n = 124), ni tampoc, dins dels que van 

abandonar, entre els que es disposava de seguiment a llarg termini (n 

= 50) i els que no se'n disposava (n = 74). Quan s'analitzen aquests re-

sultats en comparació de tota la cohort de pacients que abandonaren 

el tractament (amb seguiment o sense seguiment a llarg termini; n = 

124), les diferències no són aparents238. 

Qualitat 
molt baixa

5.5.3. Natalizumab

Una publicació recent (O’Connor 2011) va avaluar les característiques clíniques i/o 

radiològiques de més de 1.800 pacients amb EM procedents de 3 ACA previs amb 

natalizumab en els quals es va suspendre el tractament239. 

Addicionalment, es van identificar 2 ACA (Tubridy 1999, Miller 2003), d'una mida 

més petita que van avaluar les característiques clíniques i/o radiològiques dels paci-

ents després de la suspensió del fàrmac, així com 3 sèries de casos de pacients en 

els quals es va interrompre el tractament amb natalizumab240,241,242-244. 

Es van seleccionar els estudis d'O’Connor 2011 i Miller 2003 pel fet d'incloure una po-

blació més àmplia (1.615 i 213, respectivament) i provenir d'estudis clínics aleatoritzats. 

En l'estudi d'O’Connor es fa una anàlisi post-hoc dels pacients que van rebre na-

talizumab en els 3 ACA (AFFIRM, SENTINEL, GLANCE) o dels pacients que van ser 

inclosos en fases obertes (no cegades) d'extensió de seguretat d'aquests assaigs, 

abans de la retirada cautelar de la comercialització del natalizumab l'any 2005. Per 

tant, es tracta d'un grup de pacients que (independentment d'haver estat «braç-

tractament» o «braç-placebo» en l'ACA) han rebut almenys 1 dosi de natalizumab 

amb una interrupció posterior de la medicació. 
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Cal tenir en compte que els estudis SENTINEL i GLANCE, el «braç-tractament» era 
la combinació de natalizumab amb IFN beta-1a o l’AG i el «braç-placebo» era l’IFN 
beta-1a o l’AG sol. Per tant, només l’estudi AFFIRM va avaluar el natalizumab en 
comparació de l’absència de tractament immunomodulador.

D'un total de 1.866 pacients dels ACA, 1.615 van ser inclosos en aquesta fase 
d'extensió i se'ls va fer una avaluació clínica cada 3 mesos i una RM un cop passats, 
almenys, 2 mesos des de la suspensió del tractament (949 pacients «braç-tracta-
ment» i 666 «braç-placebo» en els ACA). 

Considerant globalment els pacients procedents dels 3 ACA, els resul-
tats mostren que després de la interrupció del tractament, els pacients 
tractats amb «braç-placebo» a l'assaig presenten un pic en la taxa 
anualitzada de brots al cap de 4 mesos (0,61; IC 95% 0,41 a 0,86), 
mentre que els pacients «braç-tractament» presenten un pic al cap de 
7 mesos (0,74; IC 95% 0,57 a 0,94). En cap moment del seguiment 
posterior a la interrupció del tractament, la taxa anualitzada de brots 
va superar significativament la mitjana observada en els pacients del 
«braç-placebo» durant la fase activa de l'estudi (entre 0,73 i 0,75, 
segons l'estudi). Una subanàlisi dels pacients de l'estudi AFFIRM, que 
no van rebre cap tractament alternatiu previ ni després de la suspensió 
de natalizumab (n = 866), va mostrar resultats semblants.

Qualitat 
baixa

Amb la intenció d'avaluar la possible influència de l'activitat prèvia al tractament en 
el patró de recurrència de la malaltia després de la interrupció de la medicació, es va 
fer una anàlisi dels pacients amb una activitat elevada de la malaltia prèvia a l'inici 
del tractament (≥2 brots durant l'any previ i ≥1 lesió que realça amb gadolini en el 
moment d'inclusió en l'estudi) comparat amb els pacients sense aquests criteris. 

El resultat mostra un increment de la taxa anualitzada de brots del 
0,27 (IC 95% 0,20-0,36) basal fins a un pic d'1,69 (IC 95% 1,04-
2,58) al cap de 6 mesos. De tota manera, aquest pic d'activitat no va 
ser significativament superior a la mitjana dels pacients en tractament 
amb placebo durant la fase activa de l'estudi. 

L'avaluació de l'activitat per RM (imatges realçades per gadolini) es 
va fer en un subgrup de 341 al cap de 60 dies des de la interrupció 
del tractament –temps de depuració del natalizumab–. Després de la 
interrupció del tractament, el nombre mitjà de lesions que realçaven 
amb gadolini va augmentar de 0,3 (± 0,1) a 1,2 (± 0,4) al cap de  
6 mesos. El percentatge de pacients amb 1 o més lesions que realcen 
amb gadolini es va incrementar progressivament, tot i que al cap de  
6 mesos fou semblant als valors previs a la inclusió en l'estudi actiu.  
En el subgrup de pacients amb activitat elevada de la malaltia, l'incre-
ment va ser superior, d'una mitjana de 0 a una mitjana de 3 lesions.

Qualitat 
baixa
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L'ACA de Miller 2003 va incloure pacients amb EMRR i secundàriament progressiva 

que van rebre, de manera aleatòria 3 mg/kg, 6 mg/kg o placebo iv, cada 28 dies 

durant 6 mesos. Els pacients van ser avaluats clínicament i radiològicament fins als 

12 mesos.

L'avaluació clínica de la presència de brots al cap de 12 mesos (95,3% 

dels pacients) no va mostrar diferències entre placebo i 3 o 6 mg/kg 

de natalizumab per al nombre de pacients amb una recaiguda (24, 

21, 23, respectivament) o una recaiguda objectiva (11, 8, 4). Durant 

la fase de tractament actiu (6 mesos), les diferències van ser esta-

dísticament significatives i favorables al tractament actiu. L'avaluació 

radiològica va mostrar que el nombre de lesions noves que realcen 

amb gadolini, així com el volum mitjà de les lesions va ser semblant 

en els 3 grups de tractament. De manera semblant, durant la fase 

de tractament actiu (6 mesos), les diferències van ser estadísticament 

significatives i favorables al tractament actiu240. No es mostra si els 

resultats al cap de 12 mesos de seguiment difereixen dels obtinguts al 

final del tractament (6 mesos).

Qualitat 
baixa

Resum de l'evidència

Interferó beta

L'evidència per avaluar si la suspensió del tractament amb IFN va com-

portar un augment de l'activitat de la malaltia procedia d'un subgrup 

de pacients d'una fase d'extensió oberta d'un assaig clínic (sèrie de 

casos), tant per a formes en brots com secundàriament progressives. 

En pacients amb EMRR, es va observar un augment significatiu de la 

taxa anualitzada de brots respecte a la que es va observar durant el 

tractament i una progressió de la discapacitat amb un seguiment mitjà 

de 34 mesos237. En pacients amb EMSP en tractament amb IFN durant 

almenys 12 mesos, la interrupció del tractament va incrementar signi-

ficativament la discapacitat de la malaltia i el volum de lesions a l'RM 

a partir d'1 any236.

Qualitat 
baixa

Acetat de glatiràmer

En una cohort de seguiment a 10 anys, els pacients que van continuar 

el tractament van presentar una millor evolució clínica que els que 

van abandonar el tractament sense causa aparent. No obstant això, 

en avaluar el conjunt dels pacients que van abandonar (per qualsevol 

motiu), les diferències no van ser aparents238.

Qualitat 
baixa
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Natalizumab

L'anàlisi conjunta dels pacients que participaren en la fase d'exten-

sió oberta de 3 grans ACA (1.615 pacients), malgrat les limitacions, 

va mostrar que després de la suspensió hi va haver un increment de 

l'activitat de la malaltia (clínica i radiològica), encara que aquesta no 

va ser superior a l'activitat mitjana dels pacients que van rebre pla-

cebo durant la fase activa dels estudis. És probable que els pacients 

amb una activitat elevada de la malaltia tinguessin una progressió més 

important després de la interrupció. En 2 dels 3 assaigs, els pacients 

rebien altres tractaments modificadors de la malaltia239. Un estudi an-

terior, amb un nombre inferior de pacients, una durada del tractament 

de 6 mesos i un seguiment posterior de 6 mesos més, va mostrar uns 

resultats semblants240.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

La limitació principal dels estudis que avaluen la suspensió d'IFN beta i AG236,237,238 és 

la naturalesa observacional dels estudis amb comparacions disponibles només per a 

un subgrup de pacients que van participar en la cohort de seguiment, amb limitacions 

en la validesa externa i falta de control dels factors de confusió. En el cas dels estudis 

amb natalizumab, concretament el d'O'Connor té una pèrdua alta de pacients i els 

resultats van ser avaluats de manera oberta, sense comparacions directes. L'estudi de 

Miller 2003 té limitacions metodològiques basades en la precisió dels resultats, la 

falta de comparació directa i la durada curta del seguiment239,240.

El balanç benefici-risc es pot orientar pensant en 2 escenaris possibles: 

1. El benefici de la suspensió del tractament en termes d'evitar els riscos associats a 

mantenir el tractament (efectes adversos i particularment en el cas del natalizu-

mab, el risc d'LMP) davant dels riscos de la discontinuació mateixa: la probabilitat 

de presentar un repunt en l'activitat de la malaltia i, per al cas del natalizumab, la 

possibilitat de l'aparició d'una síndrome inflamatòria de reconstitució immune. 

Aquesta síndrome pot ocasionar un important empitjorament clínic i RM. De fet es 

recomana tractament específic en aquest grup de pacients a fi d'evitar aquesta 

complicació.

2. El benefici de continuar amb el tractament en termes de control de la malaltia 

davant els riscos de continuar amb el tractament (efectes adversos) i particular-

ment en el cas del natalizumab, el risc d'LMP. El risc d'LMP varia en funció de la 

seropositivitat davant el virus JC i segons la història del tractament previ amb im-

munosupressors i la durada del tractament amb natalizumab. La negativitat per al 

virus JC apropa el risc a 0 en tots els grups. S'estima que la seroconversió anual en 

pacients negatius és d'aproximadament 1-2%/any.
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El risc d'LMP va ser mínim en pacients sense anticossos davant el virus JC amb una 

incidència estimada de 0,09 casos per 1.000 pacients (IC 95% 0 a 0,48). En pacients 

amb anticossos davant del virus JC, però sense història prèvia de teràpia immunosu-

pressora i amb 1 a 24 mesos de tractament amb natalizumab, la incidència és 0,56 (IC 

95% 0,36 a 0,83), mentre que amb 25 a 48 mesos de tractament amb natalizumab 

la incidència és 4,6 (IC 95% 3,7 a 5,6). Per contra, en pacients amb anticossos davant 

el virus JC i història de teràpia immunosupressora i amb 1 a 24 mesos de natalizumab, 

la incidència és 1,6 (IC 95% 0,91 a 2,6), mentre que amb 25 a 48 mesos de natalizu-

mab la incidència és 11,1 (IC 95% 8,3 a 14,5)141.

S'ha considerat que els costos i l'ús de recursos de la suspensió o continuació amb el 

tractament modificador del curs de la malaltia són rellevants per a la formulació de la 

recomanació. No obstant això, en una cerca sistemàtica de la literatura científica no 

s'ha identificat cap estudi que tracti aquests aspectes. 

Per als pacients, el fet de no empitjorar, les molèsties de seguir les pautes de tracta-

ment i la incertesa inherent a la malaltia, fa que es plantegin moltes vegades deixar la 

medicació, però generalment segueixen les recomanacions dels metges57.

Recomanacions

Dèbil

Es recomana NO suspendre el tractament en els pacients amb EM 

en tractament amb interferó beta o acetat de glatiràmer en remissió 

clinicoradiològica i sense efectes adversos rellevants o que limitin la 

qualitat de vida relacionada amb la salut.

Forta

En pacients amb EM en tractament amb natalizumab durant més de 

2 anys amb serologia positiva per a virus JC i antecedents de teràpia 

prèvia amb fàrmacs immunosupressors, es recomana valorar la sus-

pensió de la medicació per minimitzar el risc de leucoencefalopatia 

multifocal progressiva.


La retirada de natalizumab fa recomanable la monitorització del risc 

de reactivació de l'EM. Es pot valorar el fet d'iniciar un fàrmac im-

munomodulador (interferó beta o acetat de glatiràmer) després de la 

retirada, fins i tot en absència d'un període de depuració. Si el canvi 

és per fingolimod, s'haurien d'esperar 3 mesos.


La valoració de continuar o suspendre el tractament s'ha de fer de 

manera consensuada amb el pacient.
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5.6. Desig gestacional, embaràs i lactància

•  Quina és la conducta terapèutica en l'EM davant del desig gesta-

cional, l'embaràs i la lactància?

El possible efecte de l'embaràs en el curs de la malaltia de la pacient amb EM, així com 

en la viabilitat i l'estat de salut del fetus, són qüestions que habitualment plantegen 

un dilema en la gestió de les dones en edat fèrtil amb EM. La possibilitat que l'emba-

ràs alteri la història natural de la malaltia suposa un risc amb repercussions durant 

l'embaràs i en l'atenció posterior del nen. 

5.6.1. EM i embaràs

L'evidència disponible prové de diversos estudis observacionals que analitzen l'evo-

lució de la malaltia i de la gestació en dones amb EM embarassades245-247.

Una RS recent va avaluar l'evolució de la malaltia i de la gestació en dones amb EM i 

va incloure 22 estudis de disseny observacional sense grup de control, amb un total 

de 13.144 dones embarassades amb EM245. La revisió va considerar la taxa de brots 

abans, durant i després del període de gestació, així com les complicacions durant 

l'embaràs, cesàries, prematuritat, pes baix en néixer i lactància materna. 

L'anàlisi conjunta de la taxa de brots va mostrar una heterogeneïtat 

elevada entre els resultats dels diferents estudis. Les taxes anualitzades 

de brot entre les dones embarassades van ser: 0,435 ± 0,021 du-

rant l'any previ a l'embaràs; 0,182 ± 0,012 durant l'embaràs i 0,703 

± 0,024 després de l'embaràs per a un total de 13 estudis i 1.221 do-

nes incloses. L'RS mostra l'estimació conjunta per a les altres variables 

d'interès, però no es disposa d'un grup de control o de referència, per 

això no és possible valorar si es tracta de resultats que difereixen de 

la població general. Les complicacions durant l'embaràs (avortament 

espontani i terminació voluntària de l'embaràs) es van presentar en 

27,9% dels casos (IC 95% 23,3% a 32,7%); la taxa de cesàries en el 

21,4% (IC 95% 11,2% a 36,9%); la taxa de prematuritat va ser del 

10,2% (IC 95% 8,1% a 12,9%); la taxa de pes baix en néixer fou del 

5,7% (IC 95% 4,2% a 7,8%) i la taxa de lactància materna va ser del 

54,5% (IC 95% 38,1% a 70%). Tots els resultats van mostrar una 

heterogeneïtat elevada245. 

Qualitat 
baixa

En un estudi de cohorts prospectives en dones amb EM embarassades a les quals 

es va fer un seguiment fins a 6 mesos després del part, es va determinar l'evolució 

de la malaltia, i també de l'embaràs i del part.246. Aquests resultats es van comparar 

amb una cohort històrica provinent d'un registre de naixements a escala nacional. 
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Els resultats van mostrar que la taxa anualitzada de brots durant l'any 

anterior a la gestació va ser de 0,82 ± 0,13. En el tercer trimestre 

d'embaràs, la taxa de brots fou de 0,4 ± 0,16, mentre que en els  

3 primers mesos després del part va ser d'1,4 ± 0,24 (els dos resul-

tats amb diferències estadísticament significatives pel que fa a la taxa 

prèvia a l'embaràs). L'evolució de la discapacitat valorada amb l'escala 

EDSS va mostrar un pic durant les 4 o 5 setmanes posteriors al part, 

que va ser significativament superior als valors durant les 12 primeres 

setmanes de gestació. Les complicacions durant la gestació o el part 

van ser semblants en les dues cohorts, encara que el risc de part ins-

trumentat va ser significativament superior en dones amb EM (16,4% 

davant de 6,5%). No hi va haver diferències estadísticament signifi-

catives pel que fa a les característiques dels nounats entre les dues 

cohorts de pacients (edat gestacional, pes en néixer, malformacions o 

mort neonatal)246. 

Qualitat 
baixa

Un estudi de cohorts retrospectiu va analitzar dades de centres que atenen pacients 

amb EM i del registre perinatal de Colúmbia Britànica. Es van comparar una sèrie 

de variables de resultat d'interès i de característiques de nounats de mares amb EM 

(n = 432) amb controls aparellats de naixements de mares sanes (n = 2.975) entre 

1998 i 2009.

No es van observar diferències quant a l'edat gestacional, el pes en 

néixer ni la freqüència de part vaginal instrumentat (OR 0,78; IC 95% 

0,50-1,16; p = 0,20) o de cesària (OR 0,94; IC 95% 0,69-1,28; p = 

0,69). Hi va haver un excés de risc de complicacions durant el part en 

les mares amb EM i nivells superiors de discapacitat, però no van ser 

estadísticament significatives. Aquestes complicacions no van mostrar 

correlació amb la durada ni amb l'edat d'inici de la malaltia247.

Qualitat 
baixa

5.6.2. EM i lactància

S'han seleccionat 3 estudis amb disseny prospectiu que avaluen l'efecte de la lac-

tància en pacients amb EM248-250.  

En una primera cohort de 32 dones amb EM embarassades i 29 dones 

sanes embarassades, es va observar que les que no van alletar o les 

que van iniciar alimentació suplementària dins dels 2 primers mesos 

postpart van presentar un risc augmentat de presentar un brot (HR 7,1 

ajustat per edat, durada de la malaltia, taxa de brots prèvia a l'emba-

ràs i tractament previ a l'embaràs; p = 0,02) comparat amb les que van 

donar el pit durant almenys 2 mesos després del part248.
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En una cohort prospectiva de dones a les quals es va fer un se-
guiment des de les 10 o 12 setmanes de gestació fins als  
6 mesos postpart, es van registrar dades sobre brots, tractament i lac-
tància. La taxa mitjana de brots durant l'any previ a l'embaràs fou de  
0,82 ± 0,98, en el tercer trimestre va caure a 0,40 ± 1,21 i augmentà de nou a  
1,40 ± 1,92 durant els 3 primers mesos postpart. A més, l'estudi mos-
tra que la decisió d'alletar o no i la durada de la lactància està determi-
nada pel grau d'activitat de la malaltia abans de l'embaràs. Així doncs, 
la decisió de no alletar era més freqüent en les dones amb ≥2 brots 
l'any abans de l'embaràs i la taxa mitjana de brots prèvia a l'embaràs 
fou significativament superior en les dones amb lactància ≤2 mesos. 
No obstant això, la taxa mitjana de brots després del part (0-6 mesos) 
amb lactància durant més de 2 mesos comparada amb lactància de 
menys de 2 mesos no fou estadísticament diferent (1,02 ± 1,36 vs 
1,50 ± 1,30; p < 0,355)249.

Qualitat 
baixa

Un estudi posterior realitzat en 21 centres d'EM d'Itàlia amb un segui-
ment prospectiu d'1 any, com a mínim, després del part, va incloure  
298 dones amb EM i 302 nounats a terme. L'objectiu fou avaluar 
l'impacte de la lactància materna en la taxa de brots. Es va observar 
un patró temporal similar de reducció de brots durant l'embaràs i aug-
ment en el postpart, tant en dones que van alletar com en les que no 
ho van fer. En el model multivariant (edat d'inici de l'EM, edat d'emba-
ràs, durada de la malaltia, nivell de discapacitat, brots previs i durant 
l'embaràs, tractament modificador de la malaltia i exposició a tòxics), 
l'únic factor predictor del risc de brots postpart va ser la taxa de brots 
l'any previ a l'embaràs (RR = 1,5; IC 95% 1,3-1,9; p < 0,001) i durant 
l'embaràs (HR = 2,2; IC 95% 1,5-3,3; p < 0,001)250.

Qualitat 
moderada

5.6.3.  Tractament modificador del curs de la malaltia durant l'embaràs    

 i la lactància

S'han identificat diferents estudis que van avaluar els riscos de l'expo-
sició a diferents fàrmacs modificadors de la malaltia durant la gestació 
sobre els desenllaços del part, sobre el fetus o el nounat251-256. Aquests 
estudis no van mostrar un increment de malformacions o avortaments 
entre les dones exposades a aquests tractaments durant l'embaràs.
Cal tenir en compte que tots aquests estudis coincideixen en el fet 
que el nombre de casos exposats a la medicació és molt reduït com 
per avaluar l'impacte sobre desenllaços rellevants en salut. A més, el 
temps d'exposició també fou breu, ja que es retirava la medicació en 
el moment en què es constatava que la pacient estava embarassada. 

Qualitat 
molt baixa
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Resum de l'evidència

L'evidència disponible va indicar que durant la gestació en dones amb 

EM, va disminuir l'activitat de la malaltia (nombre de brots) i es va 

incrementar després del part. Encara que l'evidència fou escassa, en 

les dones amb EM no va semblar que existís un increment significatiu 

de les complicacions de l'embaràs o del part i no va semblar tenir un 

efecte negatiu en el fetus o en el nounat245,247.

Segons els resultats disponibles, l'únic factor que podria tenir un efec-

te en la taxa de brots postpart és la taxa de brots prèvia i durant l'em-

baràs, sense que s'hagi demostrat un efecte protector de la lactància 

materna. S'ha observat una relació entre l'activitat prèvia a l'embaràs 

i la decisió d'alletar o no249,250.

Hi ha pocs estudis sobre l'efecte dels fàrmacs immunomoduladors 

en la gestació. Els que s'han identificat tenen un nombre reduït de 

pacients, cosa que va impedir avaluar l'impacte sobre desenllaços re-

llevants en salut. Això no obstant, en general no van mostrar un incre-

ment de malformacions o avortaments251-256. 

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

Tots els estudis que han avaluat factors pronòstics en l'evolució de les pacients amb 

EM embarassades són de tipus observacional (cohorts i casos i controls o bé RS 

d'aquest tipus d'estudis). La confiança amb els resultats d'aquest tipus de disseny és 

baixa, perquè els dissenys i els resultats presenten nombroses limitacions com ara re-

sultats heterogenis o sense grup de control245, grup de comparació amb cohorts no 

contemporànies246 o sense correcció per factors de confusió plausibles250. 

Segons la informació obtinguda de les entrevistes focals, les dones amb EM expressen 

que tenen mal assumida la idea de l'embaràs. D'una banda, amb la malaltia i els trac-

taments, la idea de l'embaràs no és la més aconsellable. D'una altra, pensant en 

l'evolució i els efectes físics de la malaltia, veuen difícil ser mares a causa de la impos-

sibilitat de poder cuidar el seu fill/filla. En els homes es constata una diferència respec-

te a les dones quant a l'argumentació per no tenir fills en cas de saber que es té la 

malaltia. Els homes justifiquen aquest punt de vista pel caràcter hereditari que consi-

deren que té la malaltia, més que pel fet de no poder cuidar els seus fills57.

No hi ha estudis realitzats en dones amb EM embarassades per avaluar el risc poten-

cial dels tractaments modificadors del curs de la malaltia sobre el fetus. Les indicaci-

ons de les fitxes tècniques de cadascun dels tractaments coincideixen en què no s'han 

d'utilitzar aquests fàrmacs durant l'embaràs, però no és una contraindicació absoluta.
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Interferó beta (1a sc, 1a im, 1b) 

Contraindicacions: 

-  Inici del tractament en l'embaràs 

Hi ha una informació limitada sobre l'ús d'IFN beta en l'embaràs. Les dades 

disponibles indiquen que hi pot haver un increment del risc d'avortament es-

pontani. Per tant, durant l'embaràs està contraindicat l'inici del tractament.

S'ha d'informar la pacient que es quedi embarassada o que estigui planificant 

un embaràs mentre està en tractament amb IFN beta dels riscos potencials i 

s'ha de considerar la possibilitat d'interrompre el tractament. 

En pacients embarassades que presenten una taxa alta de brots abans d'iniciar 

el tractament, el risc de l'aparició d'un brot greu després de la interrupció del 

tractament amb IFN beta s'ha de tenir en compte davant del possible risc d'un 

avortament espontani.

Acetat de glatiràmer 

Està contraindicat en els casos següents:

-  Dones embarassades.

No es disposa de dades sobre l'excreció d'acetat de glatiràmer, els seus meta-

bòlits o anticossos en la llet materna. S'ha de tenir precaució quan s'administra 

AG a mares lactants. Cal tenir en compte la relació risc i benefici per a la mare 

i el nen.

Natalizumab 

No hi ha prou dades sobre la utilització de natalizumab en dones embarassades. No 

s'ha d'utilitzar natalizumab durant l'embaràs, tret que la situació clínica de la dona 

requereixi aquest tractament. Si una dona es queda embarassada mentre està pre-

nent natalizumab, s'ha de considerar la possibilitat d'interrompre el tractament amb 

natalizumab.

El natalizumab s'excreta en la llet humana. Es desconeix l'efecte del natalizumab so-

bre el nounat o el lactant. La lactància s'ha d'interrompre durant el tractament amb 

natalizumab.

Fingolimod

Abans d'iniciar el tractament en dones que poden estar embarassades, cal disposar 

del resultat negatiu del test d'embaràs. Durant el tractament, les dones no s'han de 

quedar embarassades i es recomana una anticoncepció activa. Si una dona es queda 

embarassada durant el tractament amb fingolimod, es recomana la discontinuació del 

fingolimod.
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Recomanacions

 En pacients amb EM, una planificació adequada de l'embaràs és fona-

mental per minimitzar riscos.

Dèbil
Es recomana la interrupció de la medicació immunomoduladora en el 

moment en què la pacient manifesta el seu desig gestacional.

Forta
En les pacients amb EM, es recomana NO iniciar tractament immuno-

modulador (interferó beta o acetat de glatiràmer) durant l'embaràs.

 La lactància materna, com en la població general, és aconsellable en 

pacients amb EM.

Dèbil

En les dones amb una activitat elevada de la malaltia prèvia a l'em-

baràs o durant aquest, s'ha de valorar l'inici precoç del tractament 

immunomodulador després del part.

Dèbil
NO és recomanable la lactància durant el tractament immunomodu-

lador.
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6. Tractament simptomàtic i tractament 
rehabilitador

6.1. Tractament del brot

•  Davant un brot, el tractament amb corticosteroides permet controlar millor els 

símptomes?

•  Davant d'un brot, el tractament rehabilitador multidisciplinar millora el control 

dels símptomes? 

•  Davant d'un brot, el tractament amb recanvi plasmàtic permet el control dels 

símptomes? 

•  Davant d'un brot, el tractament amb immunoglobulina G intravenosa permet 

el control dels símptomes? 

El brot és un concepte clínic definit com l'aparició de símptomes o signes de disfunció 

neurològica d'instauració aguda i amb una durada mínima de 24 hores o un 

deteriorament significatiu de símptomes neurològics preexistents que havien estat 

estables o absents durant 30 dies, com a mínim, en absència de febre o infecció. Els 

símptomes que tenen lloc dins d'un període de 30 dies es considera que formen part 

del mateix episodi. Identificar correctament el brot és clau per poder establir el 

diagnòstic i plantejar un abordatge terapèutic correcte. 

La simptomatologia del brot és l'expressió d'una o de diverses lesions fruit d'un procés 

inflamatori localitzat a l'SNC i, per això, el seu tractament està enfocat a controlar el 

procés inflamatori, especialment amb corticosteroides. No està clarament establert 

quins brots s'han de tractar o quin és el moment òptim per iniciar el tractament, però 

en general es recomana tractar els brots de més intensitat que produeixen discapacitat 

i començar el tractament de manera precoç després de la instauració dels símptomes257.

Hi ha diversos tipus de corticosteroides per al tractament del brot i el seu ús varia en 

la pràctica clínica. Tot seguit s'analitza la seva eficàcia per al control dels símptomes 

del brot. 
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6.1.1. Tractament amb corticosteroides

Metilprednisolona

Diverses RS, Burton 2009, Filippini 2000 i Miller 2000, han avaluat l'eficàcia de la 

metilprednisolona davant de placebo, comparada amb altres corticoides i en funció 

de la via d'administració, la dosi i la durada del tractament258-260. 

L'RS Filippini va incloure 4 ACA que comparen metilprednisolona, via oral (1 ACA) o 

iv (3 ACA) en diferents pautes de tractament, tots davant de placebo:

- Metilprednisolona via oral 500 mg/dia durant 5 dies, seguit de dosis decreixents 

durant 10 dies (dosi total 3.676 mg) (Sellebjerg 1998);

- Metilprednisolona iv 500 mg/dia durant 5 dies (dosi total 2.500 mg) (Milligan 

1987);

- Metilprednisolona via iv 1.000 mg/dia durant 5 dies (dosi total 5.000 mg) (Filipovic 

1997);

- Metilprednisolona via iv 15 mg/kg/dia durant 3 dies, seguit de dosis decreixents 

durant 12 dies (Durelli 1986).

En el grup tractat amb metilprednisolona, en comparació del grup de 

placebo, es va observar una millora en la discapacitat mesurada com 

la diferència de mitjanes en l'EDSS després d'una setmana de tracta-

ment (2 ACA: Filipovic 1997, Milligan 1987; 62 pacients; DM -1,47; IC 

95% -2,25 a -0,69). En canvi, aquestes diferències no es van mantenir 

al cap de 4 setmanes del tractament (1 ACA; 21 pacients; DM -1,00; 

IC 95% -2,90 a 0,90) (Milligan 1987).

Qualitat 
moderada

Pel que fa als pacients que van empitjorar (definit com un augment 

d'1 punt, com a mínim, en l'escala EDSS o puntuació equivalent) o no 

van millorar després de 5 setmanes des de l'inici del tractament, s'ob-

serven diferències significatives respecte al placebo (anàlisi de subgrup 

amb 3 ACA: Durelli 1986, Milligan 1987, Sellebjerg 1998; 93 pacients;  

OR 0,20; IC 95% 0,09 a 0,45; p = 0,00013).

Qualitat 
moderada

Tenint en compte la via d'administració, l'RS de Burton va avaluar l'efecte de la 

via d'administració de metilprednisolona en el control de la simptomatologia del 

brot258. La revisió va incloure 3 ACA que comparaven metilprednisolona via oral o 

via iv i un ACA que va comparar metilprednisolona iv davant de prednisona oral, 

amb diferents pautes de tractament i que va incloure un total de 167 pacients. 

- Metilprednisolona a dosis equivalents de 500 mg/dia via oral o iv durant 3 dies 

(dosi total 1.500 mg) (Alam 1993).

- Metilprednisolona a dosis equivalents de 1.000 mg/dia via oral o iv durant 5 dies 

(dosi total de 5.000 mg) (Martinelli 2008);
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- Metilprednisolona via oral a dosis baixes (48 mg/dia durant 7 dies; 24 mg/dia 

durant 7 dies i, finalment, 12 mg/dia durant set dies; dosi total 588 mg) davant 

de metilprednisolona via iv a dosis altes (1.000 mg/dia durant 3 dies; dosi total  

3.000 mg) (Barnes 1997);

- Una sola dosi de metilprednisolona iv de 1.000 mg davant d'una sola dosi de 

prednisona oral de 1.250 mg (Morrow 2004).

Els resultats de l'estudi Martinelli 2008 presentats com a pòster s'han publicat el 

2009261.

No es van observar diferències estadísticament significatives en el can-

vi mitjà d'EDSS al cap d'una setmana ni al cap de 4 setmanes posttrac-

tament entre la via d'administració oral comparada amb la iv (2 ACA: 

Barnes 1997, Martinelli 2009; 120 pacients; DM -0,14; IC 95% -0,61 

a 0,33; p = 0,56 al cap d'1 setmana i DM -0,22; IC 95% -0,80 a 0,37; 

p = 0,47 al cap de 4 setmanes).

Qualitat 
molt baixa

De la mateixa manera, tampoc no es van observar diferències quant a 

la proporció de pacients que van presentar millora en l'EDSS passades 

4 setmanes de tractament (3 ACA: Alam 1993, Barnes 1997, Martine-

lli 2009; 155 pacients; OR 0,53; IC 95% 0,23 a 1,23; p = 0,14).

Qualitat 
baixa

Tenint en compte la dosi de metilprednisolona, 2 ACA inclosos en l'RS de Miller 

2000 van comparar dosis baixes davant de dosis altes en 111 pacients260:

- Metilprednisolona via oral a dosis baixes (48 mg/dia durant 7 dies; 24 mg/dia 

durant 7 dies i, finalment, 12 mg/dia durant 7 dies; dosi total 588 mg) davant de 

metilprednisolona via iv a dosis altes (1.000 mg/dia durant 3 dies; dosi total 3.000 

mg) (Barnes 1997);

- Metilprednisolona via iv a dosis baixes (40 mg/dia durant 7 dies; 20 mg/dia durant 

4 dies i 10 mg/dia durant 3 dies; dosi total 390 mg) davant de metilprednisolona 

via iv a dosis altes (1.000 mg/dia durant 3 dies seguit de dosis decreixents durant 

11 dies; dosi total 5.750 mg) (La Mantia 1994).

No hi va haver diferències estadísticament significatives entre les do-

sis altes o baixes de metilprednisolona en relació amb la disminució 

mitjana en la puntuació EDSS al cap de 7 dies ni al cap de 15-28 dies 

del tractament (2 ACA: Barnes 1997, La Mantia 1994; 100 pacients; 

DM 0,12; IC 95% -0,19 a 0,42; p = 0,44 al cap de 7 dies i DM 0,08;  

IC 95% -0,38 a 0,54; p = 0,74 al cap de 15-28 dies).

Qualitat 
baixa

Tenint en compte la durada del tractament, es va fer una anàlisi de subgrups de  

3 ACA que comparaven un tractament de curta durada (5 dies) davant de placebo 

(Milligan 1987) o un tractament de llarg durada (15 dies) davant de placebo (Durelli 

1986, Sellebjerg 1998) en 93 pacients.



160 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

No es van observar diferències en l'eficàcia de la metilprednisolona 

en el risc d'augment de la discapacitat (definit com un augment d'1 

punt, com a mínim, en l'escala EDSS o puntuació equivalent) en una 

comparació indirecta entre estudis amb una pauta de 5 dies (1 ACA; 

21 pacients; OR 0,13; IC 95% 0,02 a 0,75) (Milligan 1987) i estudis 

amb una pauta de 15 dies (2 ACA; 72 pacients; OR 0,22; IC 95% 

0,09 a 0,57) (test de diferències per subgrups p 0,60; I2 0,0%) (Durelli 

1986, Sellebjerg 1998).

Qualitat 
baixa

Tenint en compte l'efectivitat de la metilprednisolona comparada amb altres corti-

costeroides (dexametasona iv i ACTH iv) s'han analitzat 2 ACA:

- Metilprednisolona via iv, a dosis baixes o altes (dosi total 390 mg o 5.750 mg, 

respectivament) davant de dexametasona via iv (8 mg/dia durant 7 dies; 4 mg/dia 

durant 4 dies i 2 mg/dia durant 3 dies; dosi total 78 mg) (La Mantia 1994);

- Metilprednisolona via iv (40 mg/dia durant 7 dies; 20 mg/dia durant 4 dies; 10 

mg/dia durant 3 dies; dosi total 390 mg) davant d'ACTH via iv (50 U/dia durant 

7 dies; 25 U/dia durant 4 dies i 12,5 U/dia durant 3 dies; dosi total 487,5 U) o 

davant de dexametasona via iv (8 mg/dia durant 7 dies; 4 mg/dia durant 6 dies i 

2 mg/dia durant 3 dies; dosi total 78 mg) (Milanese 1989).

Els dos estudis van mostrar els resultats només gràficament i reflectien 

una millora no significativa en la puntuació EDSS en el grup tractat 

amb dexametasona, en comparació de dosis altes o baixes de me-

tilprednisolona (La Mantia 1994) i en el grup amb dexametasona en 

comparació del grup amb metilprednisolona o ACTH (Milanese 1989). 

Qualitat 
baixa

ACTH 

L'RS de Filippini 2000 avalua l'ACTH (o corticotropina o corticotrofina) en el trac-

tament del brot259. No s'ha identificat cap estudi addicional no inclòs en l'RS en 

l'actualització de la cerca de la literatura.

L'ACTH comparada amb placebo ha estat avaluada en 2 ACA amb diferents pautes 

de tractament en un total de 237 pacients:

- ACTH im 40 UI per dosi, 2 cops al dia durant 7 dies, 20 UI per dosi 2 cops al dia 

durant 4 dies i 20 UI per dosi al dia durant 3 dies (Rose 1970);

- ACTH im 60 UI per dosi 2 cops al dia durant 7 dies, 40 UI per dosi 2 cops al dia 

durant 7 dies, 60 UI, 40 UI i 20 UI per dosi en el segon, quart i sisè dies de la ter-

cera setmana (Miller 1961).
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Pel que fa als pacients que van empitjorar (definit com un augment 

d'1 punt, com a mínim, en l'escala EDSS o puntuació equivalent) o no 

van millorar després de 5 setmanes des de l'inici del tractament, s'ob-

serven diferències significatives respecte al placebo (anàlisi de subgrup 

amb 2 ACA: Rose 1970, Miller 1961; 237 pacients; OR 0,46; IC 95% 

0,28 a 0,77; p = 0,0033).

Qualitat 
moderada

Dexametasona

Només s'ha identificat un estudi gairebé experimental abans-després obert  

(De Keyser 1999) que avalua el tractament amb dexametasona davant de placebo en  

25 pacients als quals es van administrar 16 mg de dexametasona per dia (dividit en 

4 administracions al dia) durant 5 dies262.

Es va observar una disminució en la puntuació de l'escala EDSS al cap 

d'una setmana del tractament respecte a la puntuació pretractament 

(puntuació EDSS pretractament 5,30; IC 95% 5,92 a 4,68; puntuació 

EDSS 1 setmana 4,24; IC 95% 4,85 a 3,63) i al cap de 4 setmanes de 

tractament (4,18; IC 95% 4,81 a 3,55).

Qualitat 
molt baixa

Resum de l'evidència

Metilprednisolona

El tractament del brot amb metilprednisolona va produir una millora 

significativa respecte al placebo en la discapacitat mesurada com el 

canvi mitjà d'EDSS al cap d'una setmana de tractament, tot i que 

aquesta diferència no es va mantenir al cap de 4 setmanes de trac-

tament259.

Qualitat 
moderada

El tractament del brot amb metilprednisolona va disminuir 

significativament el risc d'augment de la discapacitat (augment d'1 

punt, com a mínim, en l'escala EDSS o puntuació equivalent) en les  

5 primeres setmanes de tractament259.

Qualitat 
moderada

No es van observar diferències en la millora de la discapacitat entre el 

tractament amb metilprednisolona via oral o iv, a dosis altes o baixes, 

de curta o de llarga durada258-260.

Qualitat 
baixa

ACTH

El tractament d'un brot amb ACTH va disminuir significativament el 

risc d'augment de la discapacitat (augment d'1 punt, com a mínim, 

en l'escala EDSS o puntuació equivalent) en les 5 primeres setmanes 

de tractament259.

Qualitat 
moderada
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Dexametasona

El tractament del brot amb dexametasona va disminuir la puntuació 
en l'escala EDSS al cap d'1 i de 4 setmanes de tractament262.

Qualitat 
molt baixa

Metilprednisolona vs ACTH o dexametasona

El tractament del brot amb metilprednisolona vs ACTH o amb 
dexametasona no mostra diferències en relació amb la millora de la 
discapacitat260.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

S'ha disminuït la qualitat de l'evidència en la majoria de variables de resultat avaluades 
per a metilprednisolona o ACTH a causa de limitacions en el disseny dels estudis i/o 
d'imprecisió dels resultats (pocs esdeveniments o intervals de confiança amplis)258-260.

En pacients tractats amb metilprednisolona via oral es va observar un augment de 
símptomes gastrointestinals (38% en el grup tractat amb metilprednisolona davant 
del 8% en el grup de placebo) i el risc d'efectes adversos va ser superior en els paci-
ents tractats amb dosis altes i de llarga durada259. Altres efectes adversos descrits més 
sovint en el grup tractat amb metilprednisolona (22%) respecte a placebo (11%) van 
ser les alteracions psiquiàtriques (canvis d'humor i psicosi).

Segons els resultats de les revisions analitzades, la metilprednisolona disminueix signi-
ficativament el risc d'augment de la discapacitat durant les 5 primeres setmanes de 
tractament. No obstant això, aquests estudis no han tingut en compte la gravetat del 
brot, que és un factor que posteriorment s'ha postulat com a determinant en la res-
posta al tractament farmacològic263. D'altra banda, no sembla que hi hagi una dife-
rència clara en l'efecte en funció de la via d'administració ni de la dosi. La Guia oficial 
per al diagnòstic i tractament d'EM de la SEN 2007 i de l'AAN 2002 recomanen una 
dosi d'1 gram iv de metilprednisolona durant 3 dies17,20. 

Recomanacions

Forta

En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, es recoma-
na el tractament amb metilprednisolona durant 3 o 5 dies consecu-
tius per disminuir-ne la durada.

Dèbil
La pauta de metilprednisolona a dosis altes intravenoses o dosis equi-
valents orals pot tenir una eficàcia similar.

Dèbil 

En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, es reco-
mana l'ACTH com una opció terapèutica en aquells casos en què no 
hi hagi possibilitats de trobar una via per a l'administració de metil-
prednisolona.

Dèbil
En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, NO es re-
comana el tractament amb dexametasona. 
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6.1.2. Tractament rehabilitador multidisciplinar

S'ha identificat un únic ACA que va incloure 40 pacients amb EM i que va avaluar 

els beneficis de la rehabilitació multidisciplinar (diferents disciplines segons quines 

siguin les necessitats dels pacients) en comparació de les atencions habituals264. Tots 

els pacients van rebre tractament amb metilprednisolona endovenosa. L'assaig va 

tenir un disseny obert i la valoració dels resultats la va fer el mateix terapeuta que 

va dur a terme la intervenció. 

Es van avaluar els canvis amb les escales Guy’s Neurological Disability 

Scale (GNDS) i l'Amended Motor Club Assessment (AMCA) al cap d'1 

i de 3 mesos de l'inici de l'estudi. Els resultats van mostrar millora 

en l'escala GNDS (intervenció -8,0; DE 8,49; control -1,75; DE 9,04;  

p = 0,03) i en l'escala AMCA (intervenció 13, DE 10,91; control 6,4; 

DE 13,28; p = 0,035) a favor de la rehabilitació multidisciplinar.

Qualitat 
baixa

Resum de l'evidència

Els resultats d'un ACA obert que va avaluar el tractament de rehabi-

litació multidisciplinar per comparació a les atencions habituals van 

mostrar una millora de la discapacitat al cap de 3 mesos avaluada amb 

la GNDS i l'AMCA264.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

En l'estudi identificat, hi ha dubtes sobre com s'ha fet l'aleatorització, a més, és un 

estudi obert en què el terapeuta avaluador era el mateix que tractava els pacients. 

Finalment, cal afegir que els resultats imprecisos i la mida de la mostra són altres fac-

tors limitadors del grau de confiança que podem tenir en els resultats.

Malgrat que l'evidència sobre l'eficàcia de la rehabilitació multidisciplinar per millorar 

el control dels símptomes davant un brot és limitada, no comporta riscos específics 

per a la salut i els beneficis en la independència funcional dels pacients amb seqüeles 

neurològiques estan contrastats265-267. No obstant això, a l'hora de fer una recomana-

ció d'una intervenció d'aquestes característiques s'ha de considerar la disponibilitat 

de centres de rehabilitació en l'entorn del pacient i el cost associat. En el nostre medi 

no s'han identificat estudis que avaluïn aquests aspectes. En un estudi realitzat als 

Estats Units des de la perspectiva de l'assegurador, es va estimar que els costos direc-

tes del maneig mèdic d'un brot amb administració de metilprednisolona endovenosa 

i rehabilitació pujaven a 12.970 $ en cas de necessitar hospitalització i a 1.847 $ en 

cas d'ingrés a urgències o unitat d'observació ambulatòria. Els costos de la rehabilita-

ció van representar l'11% i el 10%, respectivament268. 
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Recomanacions

Dèbil

En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant greu, es 

recomana valorar la conveniència d'iniciar tractament rehabilitador 

multidisciplinar si persisteixen els símptomes després del tractament 

farmacològic. 

6.1.3. Plasmafèresi 

S'han identificat 2 ACA, Weiner 1989 i Weinshenker 1999, que avaluen l'eficàcia del 

recanvi plasmàtic en el tractament del brot. El primer va incloure 116 pacients amb 

un brot (76 EMRR i 40 EM progressiva). Es va comparar el recanvi plasmàtic davant 

d'una intervenció simulada en 11 sessions repartides durant 8 setmanes (59 davant 

de 57 pacients, respectivament). En aquest assaig, tots els pacients van rebre, de 

manera concomitant, un tractament combinat amb ACTH im i ciclofosfamida oral269.

El segon té un disseny creuat i inclou 22 pacients (12 amb EM i 10 amb altres ma-

lalties desmielinitzants) que no havien respost a dosis estàndard de corticosteroides i 

que estaven en els 3 primers mesos des de la manifestació d'un brot. Es va comparar 

el recanvi plasmàtic amb una intervenció simulada270. 

L'ACA de Weiner no va trobar diferències significatives entre  la plas-

mafèresi i la intervenció simulada en la proporció de pacients que 

van experimentar una millora en la discapacitat (definida com una 

reducció en la Disability Status Scale d'1 grau, com a mínim, en els 

pacients que van entrar a l'estudi amb grau 6B o més alt, EDSS de 

6 amb suport bilateral i de 2 graus, com a mínim, en els que van 

entrar en el nivell EA o menys, EDSS de 6 amb suport unilateral) al 

cap de 4 setmanes de tractament en el grup EMRR (67% en el grup 

de recanvi plasmàtic i 46% en el grup de la intervenció simulada,  

p = 0,17). Aquesta diferència tampoc no es va observar entre els paci-

ents amb EM progressiva. Ajustant segons la gravetat del brot, es van 

obtenir diferències estadísticament significatives favorables al grup de 

recanvi plasmàtic en pacients amb EMRR durant el mes 1.

Els canvis en l'escala EDSS (diferències en l'EDSS preatac comparat 

amb l'EDSS mesurat en els temps esmentats) no van mostrar diferèn-

cies significatives entre els pacients que van rebre recanvi plasmàtic 

i els que van rebre una intervenció simulada en els mesuraments a 

2 setmanes, 2, 3 i 6 mesos, però sí que en van mostrar quan els re-

sultats es van analitzar després d'1 mes de seguiment (1 ACA, 116 

pacients, canvi en la puntuació EDSS en els pacients que van rebre re-

canvi plasmàtic -0,48 davant de -1,23 entre els pacients que van rebre 

Qualitat 
molt baixa



VERSIÓ COMPLETA 165

la intervenció simulada; p = 0,03). Aquesta diferència només es va 

observar en el grup d’EMRR.

Weinshenker va mostrar una diferència no significativa en el percen-

tatge de pacients amb una millora en el símptoma neurològic avaluat 

entre els pacients del grup de recanvi plasmàtic davant de la inter-

venció simulada abans del creuament (1 ACA, 22 pacients, 46% en 

el grup de recanvi plasmàtic davant el 9% entre els pacients de la 

intervenció simulada; p = 0,074). En aquest assaig no es van observar 

diferències entre les puntuacions en l’escala EDSS abans del creua-

ment dels pacients (p = 0,066).

Qualitat 
molt baixa

Resum de l'evidència

La plasmafèresi com a tractament adjuvant a la ciclofosfamida oral 

i l'ACTH im ha mostrat una eficàcia limitada en el tractament dels 

brots en pacients amb EMRR amb brots de més gravetat, i com a 

monoteràpia en pacients que no han respost a un tractament previ 

amb corticosteroides. En pacients amb EM progressiva, l'eficàcia de la      

plasmafèresi no s'ha demostrat269,270. 

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

Els 2 ACA han comparat intervencions similars, però administrades juntament amb 

tractaments coadjuvants diferents269,270. El nombre limitat de pacients en els quals 

s'ha avaluat el tractament i la diversitat de les seves característiques clíniques, no per-

meten extreure conclusions fermes sobre l'eficàcia del tractament.

L'ACA de Weinshenker no va informar sobre efectes adversos greus. En l'ACA de 

Weiner, 3 pacients van presentar efectes adversos greus derivats de la intervenció  

(1 cas de septicèmia estafilocòccica a causa del catèter després de 4 setmanes de 

tractament, 1 cas de reacció transitòria al citrat i un altre cas de xoc endotòxic).

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant greu que no 

responguin a cicles de corticoteràpia iv, es recomana fer plasmafèresi. 
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6.1.4. Immunoglobulina G intravenosa 

S'han identificat 3 assaigs clínics que avaluen l'eficàcia de la Ig G iv en 

el tractament del brot en diferents pautes:

-  Visser 2004: metilprednisolona 500 mg iv seguida d'Ig G iv 0,4 g/kg 

al dia durant 5 dies o metilprednisolona 500 mg iv seguida de place-

bo en 19 pacients amb un brot (que suposés un augment d'1 punt, 

com a mínim, en l'escala EDSS respecte al valor previ al brot)271. 

-  Sorensen 2004: Ig G iv al 10%: 1 g/kg màxim de 80 g o placebo, els 

dos seguits de metilprednisolona iv 1 g durant 3 dies272. 

-  Elovaara 2011: Ig G iv en monoteràpia 0,4 g/kg al dia durant 5 dies 

davant de metilprednisolona iv 1.000 mg/dia durant 3 dies. Es van 

seleccionar de manera consecutiva 12 pacients amb un brot per al 

grup actiu d'Ig G i 5 pacients més per al grup de comparació273.

Visser 2004 va avaluar el canvi en la puntuació d'EDSS entre la setma-

na 0 i la setmana 4. La diferència de medianes no va ser significativa 

entre els dos grups (diferència de medianes 1,0; IC 95% 0 a 3 per a 

metilprednisolona iv seguida d'Ig G iv i 1,0; IC 95% 0,28 a 1,94 per a 

metilprednisolona iv-placebo; p = 0,81).

Qualitat 
molt baixa

Sorensen 2004 va comparar la puntuació EDSS entre la setmana 0 i 

les setmanes 3, 12 i mes 6. No es van observar diferències estadísti-

cament significatives entre la combinació Ig G iv-metilprednisolona iv 

davant de placebo-metilprednisolona iv (DM -0,32; IC 95% -0,83 a 

0,19), (DM -0,32; IC 95% -0,87 a 0,23) i (DM -0,13; IC 95% -0,66 a 

0,4), respectivament. 

Qualitat 
molt baixa

Elovaara 2011 va avaluar el canvi en la mitjana d'EDSS al cap de 3 

setmanes i d'1 any i no va trobar diferència estadísticament signifi-

cativa entre els dos grups. Al cap de 3 setmanes, en el grup Ig G iv 

la puntuació mitjana d'EDSS va millorar de 3,8 (basal) a 2,6 al cap de 

3 setmanes i a 3,0 al cap d'1 any davant del grup de control que va 

passar de 4,7 (basal) a 3,9 al cap de 3 setmanes, i a 4,2 al cap d'1 any. 

Qualitat 
moderada

Resum de l'evidència

En pacients amb EM, la Ig G iv (en monoteràpia o en combinació 

amb metilprednisolona iv) va ser semblant a metilprednisolona iv 

per millorar la simptomatologia del brot271-273.

Qualitat 
moderada/

baixa
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De l'evidència a la recomanació

En les variables de resultat avaluades, s'ha disminuït la qualitat de l'evidència per im-

precisió, en presentar un nombre molt baix d'esdeveniments i de tamany de la mos-

tra. Un dels estudis no era aleatoritzat.

Els esdeveniments adversos només es van descriure en 2 estudis (infecció al lloc de la 

venipunció per a la infusió, cefalea i brots d'EM) sense que es trobessin diferències 

significatives entre els grups. Els autors suggereixen que alguns d'aquests esdeveni-

ments probablement estan relacionats amb el glucocorticoide, però no es pot con-

cloure amb certesa atès que van ser descrits inadequadament en els estudis272,273. 

Segons un estudi efectuat a 13 hospitals terciaris espanyols en els quals es van recollir 

dades de 554 pacients que van rebre Ig G iv sense indicació autoritzada, el motiu més 

freqüent va ser el tractament de brots en pacients amb EM (2,7% dels pacients).  

El cost mitjà per pacient de la Ig G iv per indicació no acceptada va ser de 3.555,8 $ 

(DE 3.020,7)274. 

Recomanacions

Forta 

En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, NO es re-

comana l'ús d'immunoglobulina G intravenosa sola o en combinació 

amb metilprednisolona intravenosa.

6.2. Fatiga

•   En pacients amb EM, ¿el tractament farmacològic o el tractament 

rehabilitador milloren la fatiga?

La fatiga és un símptoma molt freqüent en pacients amb EM, que es presenta fins en 

el 80% dels casos amb un impacte important en la qualitat de vida del pacient. Hi ha 

diversos aspectes que poden contribuir a la sensació de fatiga del pacient (brots, de-

pressió, trastorns del son, fàrmacs...) i que no s'han de considerar per a una gestió 

adequada de la simptomatologia. Així doncs, en el context de la gestió de la fatiga 

s'han d'avaluar aspectes com la qualitat del son, els estats depressius, els fàrmacs o 

altres condicions com ara anèmia o hipotiroïdisme. Hi ha una sèrie de fàrmacs dispo-

nibles que es detallen a continuació. 
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6.2.1. Amantadina

S'han identificat 3 RS, Peuckmann-Post 2010, Lee 2008, Pucci 2007, i un informe 

d'avaluació de tecnologies sanitàries, Brañas 2000, que avaluen l'amantadina en 

el tractament simptomàtic de la fatiga en pacients amb EM275-278. S'ha seleccionat 

l'RS de Peuckmann-Post 2010 en cures pal·liatives pel fet de ser la més actualitza-

da, encara que s'han complementat els resultats amb dades de l'RS de Pucci 2007, 

específica per a pacients amb EM. No s'ha identificat cap estudi addicional en l'ac-

tualització de la cerca de la literatura.

L'RS de Peuckmann-Post va incloure 6 estudis que van avaluar amantadina en EM 

amb un total de 349 pacients:

- Un ACA en paral·lel que comparava amantadina, pemolina i placebo (Krupp 

1995).

- Quatre ACA creuats que comparaven amantadina davant de placebo (Canadian 

Multiple Sclerosis Researcher Group [CMSRG] 1987, Cohen 1989, Murray 1985, 

Rosenberg 1988).

-  Un ACA creuat que comparava amantadina davant d'acetil L-carnitina (Tomassini 

2004).

Els 6 estudis van utilitzar la mateixa pauta d'amantadina (100 mg 2 cops/dia), en-

cara que la durada del tractament va variar entre 1 i 6 setmanes, segons l'estudi.

Al cap de 6 setmanes de tractament no es van observar diferènci-

es significatives en l'escala Fatigue Severity Scale (FSS) entre el grup 

tractat amb amantadina i el grup de placebo (1 ACA en paral·lel; 

66 pacients; FSS amantadina 5,2 [DE 0,2]; FSS placebo 5,4 [DE 0,2]; 

p = 0,33) (Krupp 1995). Sí que es va observar una millora en l'es-

cala MS-FS (Multiple Sclerosis-Specific Fatigue Scale) en comparació 

del placebo (1 ACA en paral·lel; 66 pacients; MS-FS amantadina 4,4  

[DE 0,3]; MS-FS placebo 4,7 [DE 0,2]; p = 0,04) (Krupp 1995).

En l'estudi comparatiu amb acetil L-carnitina, les diferències en l'esca-

la FSS després de 3 setmanes de tractament van ser significativament 

més grans a favor de l'acetil L-carnitina (1 ACA creuat; 30 pacients; 

canvi FSS grup amantadina 0,15 [DE 0,4]; canvi FSS grup acetil L-carni-

tina -0,2 [DS 0,05]; p = 0,039). Aquest estudi va descartar un possible 

efecte residual (carry-over), ja que no es van observar diferències en 

la puntuació FSS durant els 2 períodes de depuració de 3 setmanes 

(Tomassini 2004).

Qualitat 
baixa
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Resum de l'evidència

En comparació del placebo, l'amantadina va reduir significativament 

la fatiga en l'escala MS-FS, tot i que no es van observar diferències en 

l'escala FSS276.

Qualitat 
baixa

Si es compara amb L-carnitina, l'amantadina no va millorar la fatiga 

en l'escala FSS276.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

Es disposa d'evidència limitada sobre l'eficàcia del tractament amb amantadina per 

reduir la fatiga en pacients amb EM. S'ha disminuït la qualitat de l'evidència en la 

majoria de les variables de resultat avaluades per a amantadina a causa de limitacions 

en el disseny dels estudis i/o d'imprecisió dels resultats (pocs esdeveniments o inter-

vals de confiança amplis).

El nombre de pacients que van presentar esdeveniments adversos (al·lucinacions, 

nàusees, mareigs, hiperactivitat, ansietat i insomni) durant el tractament amb aman-

tadina va ser del 40% (rang de 10% a 57%) davant d'un 35,5% en el grup de place-

bo. En un d'aquests estudis, la taxa d'abandonament del tractament amb amantadi-

na a causa dels esdeveniments adversos va ser del 28% (5/18)276. 

Les preferències dels pacients s'han avaluat en diversos ACA (Krupp 1995, CMSRG 

1987, Cohen 1989, Rosenberg 1988)276. En l'estudi de Krupp, un 33% (en finalitzar 

l'estudi) i un 79% (2 setmanes després de finalitzar l'estudi) dels pacients assignats al 

grup d'amantadina van declarar que volien continuar amb el tractament. No es van 

observar diferències en la preferència del pacient entre amantadina i placebo (anàlisi 

per intenció de tractar; RR 0,80; IC 95% 0,62 a 1,01).

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, es recomana 

tractar amb amantadina.

6.2.2. Modafinil

S'han identificat 3 RS, Peuckmann-Post 2010, Brown 2010, Lee 2008, que avaluen 

el modafinil en el tractament simptomàtic de la fatiga en pacients amb EM275,276,279. 

Les 3 RS inclouen els mateixos estudis. S'ha seleccionat l'RS de Peuckmann-Post pel 

fet de ser la més actualitzada i la de més qualitat metodològica. S'ha considerat 

també un ACA, Möller 2011, publicat posteriorment a l'RS280.
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L’RS de Peuckmann-Post va incloure 2 ACA amb un total de 136 pacients.  

Els 2 estudis van utilitzar diferents pautes de tractament:

- Inici amb 200 mg de modafinil (100 mg al matí més 100 mg a la nit), pauta 

creixent (augment de 100 mg per setmana durant 3 setmanes), fins a una dosi 

màxima de 400 mg/dia. La durada total del tractament va ser de 5 setmanes 

(Stankoff 2005);

- 100 mg/dia de modafinil durant la primera setmana; 200 mg/dia durant les  

7 setmanes següents. La durada total del tractament va ser de 8 setmanes (Lange 

2009);

L’ACA de Möller va incloure un total de 121 pacients que es van aleatoritzar a rebre 

200 mg de modafinil o placebo durant 8 setmanes.

En l'ACA de Möller no es van observar diferències significatives en 

l'escala FSS entre el grup tractat amb modafinil i el grup de placebo 

al cap de 4 setmanes de tractament (121 pacients; resultats publicats 

gràficament; p = 0,26). Després de 8 setmanes de tractament, es va 

observar una tendència a favor del grup tractat amb modafinil (121 

pacients; FSS grup modafinil 5,25; DE 1,24; FSS grup de placebo 5,42; 

DE 1,00; p = 0,07). En l'anàlisi per protocol, les diferències a favor 

del grup tractat en l'FSS van assolir significació estadística (n = 110; 

p= 0,05). 

Qualitat 
baixa

En l'estudi de Lange sí que es va observar una millora significativa en 

l'escala FSS en el grup tractat amb modafinil en comparació del grup 

de placebo. La puntuació mitjana va passar de 57 (DE 6,1) a 44 (DE 

9,5) al cap de 8 setmanes de tractament (p < 0,05).

Qualitat 
baixa

L'estudi de Stankoff és l'únic que va avaluar la fatiga a partir de l'es-

cala MFIS (Modified Fatigue Impact Scale) sense que s'observessin di-

ferències significatives entre el grup tractat amb modafinil i el grup 

de placebo en la puntuació mitjana de les 5 setmanes de tractament 

(115 pacients; grup modafinil 52,3 [DE 18,5]; grup placebo 49,2 [DE 

16,6]; p = 0,27). 

Qualitat 
baixa

Resum de l'evidència

El modafinil no va mostrar una millora significativa en la fatiga me-

surada amb l'escala FSS al cap de 4 setmanes ni tampoc al cap de 

8 setmanes de tractament. Després de 8 setmanes, els resultats van 

mostrar una millora significativa a favor del modafinil només en l'anà-

lisi per protocol276,280.

Qualitat 
baixa
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El modafinil no va mostrar una millora significativa en la fatiga mesu-

rada amb les escales MFIS280.

Qualitat 
baixa

De l’evidència a la recomanació

Els resultats no mostren un efecte significatiu del modafinil en la millora de la fatiga. 

S'ha disminuït la qualitat de l'evidència en la majoria de variables de resultat avalua-

des per a modafinil a causa de limitacions en el disseny dels estudis i/o d'imprecisió 

dels resultats (pocs esdeveniments o intervals de confiança amplis)256280. És possible 

que estudis futurs amb més qualitat metodològica mostrin resultats diferents.

Els esdeveniments adversos més freqüents van ser els trastorns del sistema nerviós, 

gastrointestinals o psiquiàtrics, sense diferències significatives entre els dos grups276. 

Així mateix, es va observar que, després de 4 setmanes de tractament, hi havia una 

tendència a l'augment d'inquietud o agitació i al cap de 8 setmanes una tendència a 

l'augment de nàusees en el grup tractat amb modafinil, en comparació del grup de 

placebo. Altres esdeveniments adversos (diarrea, sensació de malestar i mal d'estó-

mac) es van presentar amb més freqüència en el grup tractat amb modafinil 

(p= 0,01)280. L'AEMPS va publicar el febrer de 2011 una alerta de seguretat en relació 

amb els esdeveniments adversos del modafinil en què indicava que els beneficis de 

l'administració de modafinil només superen els seus riscos per a la indicació de narco-

lèpsia. Per a la resta d'usos, el risc de desenvolupar algun tipus de trastorn psiquiàtric 

o reacció cutània i d'hipersensibilitat, supera el benefici clínic que es pot obtenir per 

l'administració del medicament281.

Recomanacions

Forta 
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, NO es reco-

mana el tractament amb modafinil. 
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6.2.3. Pemolina

S'han identificat 2 RS, Peuckmann-Post 2010, Lee 2008, i un informe d'avaluació 
de tecnologies sanitàries, Brañas 2000, que avaluen la pemolina en el tractament 
simptomàtic de la fatiga en pacients amb EM275,276,278. S'ha seleccionat l'RS inclosa 
en l'informe d'avaluació de tecnologies sanitàries de Brañas pel fet de ser la de més 
qualitat metodològica. No s'ha identificat cap estudi addicional en l'actualització de 
la cerca de la literatura.

L'RS de Brañas 2000 va incloure 2 ACA (un en paral·lel, Krupp 1995 i un altre creuat, 
Weinshenker 1992) amb un total de 126 pacients. L'estudi de Krupp va tenir un dis-
seny en paral·lel i una durada de 6 setmanes amb 2 braços de comparació: davant de 
placebo i davant d'amantadina. La pemolina es va administrar en una pauta creixent 
fins a una dosi tolerable (dosi mínima de 18,75 mg/dia i dosi màxima de 56,25 mg/
dia). La millora en la fatiga es va mesurar a través de l'escala FSS i l'MS-FS. 

L'estudi de Weinshenker 1992 va tenir un disseny creuat davant de placebo, amb una 
durada de 4 setmanes i 2 setmanes de depuració. La pemolina es va administrar en 
dosis creixents des d'una dosi mínima de 18,75 mg/dia fins a una dosi màxima de 75 
mg/dia. La millora en la fatiga es va mesurar a través d'una escala visual analògica.

En l'estudi de Krupp 1995, no es van observar diferències significatives 
en comparació del grup de placebo al cap de 6 setmanes de tractament 
en l'escala FSS (1 ACA en paral·lel; 62 pacients; resultat de l'FSS en el 
grup de pemolina 5,4 [Error estàndard [EE] 0,27]; resultat de l'FSS en 
el grup placebo 5,4 [EE 0,2]; p = 0,845) ni en l'escala MS-FS (1 ACA en 
paral·lel; 62 pacients; resultat de l'MS-FS en el grup pemolina 4,7 [EE 
0,18]; resultat de l'MS-FS en el grup placebo 4,7 [EE 0,2]; p = 0,394).

Qualitat 
baixa

Tampoc no es van observar diferències significatives en l'escala FSS en-
tre el grup tractat amb pemolina respecte al grup tractat amb amanta-
dina (58 pacients; FSS amantadina 5,2 [EE 0,22]; FSS pemolina 5,4 [EE 
0,20]; p = 0,488) ni en l'escala MS-FS (58 pacients; MS-FS amantadina 
4,4 [EE 0,29]; MS-FS pemolina [EE 0,20]; p = 0,150).

Qualitat 
baixa

En l'estudi de Weinshenker, no es van observar diferències en la 
puntuació de l'escala visual analògica entre pemolina i placebo  
(p >0,05).

Qualitat 
molt baixa

Resum de l'evidència

La pemolina no va mostrar una millora en la fatiga davant de placebo, 
avaluada amb les escales FSS o MS-FS en pacients amb EM278.

Qualitat 
baixa

En comparació de la pemolina, l'amantadina no va mostrar millores en 
l'escala FSS ni en l'escala MS-FS278.

Qualitat 
baixa
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De l'evidència a la recomanació

La pemolina no ha mostrat un efecte en la millora de la fatiga. La confiança que po-

dem tenir és baixa a causa de limitacions en el disseny dels estudis i/o d'imprecisió dels 

resultats (pocs esdeveniments o intervals de confiança amplis)278. És possible que es-

tudis futurs amb més qualitat metodològica mostrin resultats diferents.

El nombre de pacients que va presentar esdeveniments adversos (trastorns del son, 

nàusees, canvis d'humor, palpitacions, irritabilitat, anorèxia) va ser superior en el grup 

tractat amb pemolina en comparació del grup de placebo (encara que les dades es 

van publicar de manera incompleta). S'han notificat a l'FDA 15 casos de fallida hepà-

tica en pacients tractats amb pemolina fins al desembre de 1998. Tot i que el nombre 

absolut de casos comunicats no és gran, el rang supera entre 4 i 17 vegades el valor 

que s'espera en la població general. A més, es podria estar infraestimant el risc a 

causa de la llarga latència entre l'inici del tractament i l'ocurrència de la fallida hepà-

tica. Dotze casos van necessitar trasplantament hepàtic o van morir dins de les 4 

setmanes d'inici dels signes i símptomes de fallida hepàtica282. 

Recomanacions

Forta 
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, NO es reco-

mana tractar amb pemolina. 

6.2.4. Metilfenidat 

No s'ha identificat cap estudi que avaluï el metilfenidat en el tractament simpto-

màtic de la fatiga en pacients amb EM. L'RS de Peuckmann-Post inclou 2 estudis 

en pacients amb càncer (Bruera 2006, Butler 2007) i un altre en pacients amb virus 

d'immunodeficiència humana (VIH) (Breitbart 2001) sense resultats concloents a 

favor del metilfenidat276. Cap d'aquests estudis no avalua les escales de fatiga d'in-

terès (FSS, MS-FS, Fatigue Impact Scale [FIS] o MFIS).

De les guies consultades, SEN 2007, NICE 2003 i altres documents de revisió, només 

la guia oficial de la SEN 2007 i el document UpToDate 2011 inclouen el metilfenidat 

com a tractament simptomàtic de la fatiga (encara que no citen les referències bibli-

ogràfiques relacionades)17,19,284. El document UpToDate 2011 inclou el metilfenidat 

com una possible opció terapèutica per al tractament de la fatiga en pacients amb 

EM (10 a 60 mg per dia, dividit en 2 o 3 dosis). La guia oficial de la SEN 2007 des-

taca que el metilfenidat ofereix una resposta variable i irregular en el tractament de 

la fatiga per a pacients amb EM.

Resum de l'evidència

No es disposa d'evidència directa. -
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De l'evidència a la recomanació

No es disposa d'evidència sobre l'eficàcia ni la seguretat del tractament simptomàtic 

amb metilfenidat per millorar la fatiga en pacients amb EM.

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, NO es reco-

mana el tractament amb metilfenidat. 

6.2.5. Estratègies rehabilitadores de conservació de l'energia

S'han identificat 3 RS, Lee 2008, Neill 2006 i Steultjens 2003, que avaluen les es-

tratègies rehabilitadores de conservació de l'energia en el tractament simptomàtic 

de la fatiga en pacients amb EM275,286,287. S'ha seleccionat l'RS de Steultjens pel fet 

de ser la de més qualitat metodològica. A més, s'han considerat també l'ACA de 

Mathiowetz 2005 i l'assaig gairebé experimental de García-Burguillo 2009 publicats 

posteriorment288,289.

L'RS de Steultjens 2003 va incloure un assaig clínic no controlat abans-després 

(Mathiowetz 2001) i un assaig clínic creuat (Vanage 2003) que avaluaven l'estratè-

gia rehabilitadora de conservació de l'energia desenvolupat per Packer et al290 en 

pacients amb EM:

-  L'assaig abans-després de Mathiowetz 2001 (54 pacients) va avaluar sessions de 

2 hores/setmana durant 6 setmanes dirigides per un terapeuta ocupacional amb 

8 o 10 participants per sessió.

-  En l'assaig creuat de Vanage 2003 (37 pacients), el grup A va rebre un curs de 

conservació de l'energia (sessions d'1 hora/setmana durant 8 setmanes amb 3-8 

participants) seguit de 8 setmanes de la intervenció control (grup de suport); el 

grup B va rebre la intervenció control (grup de suport) durant les 8 primeres set-

manes seguit de 8 setmanes del curs de conservació de l'energia.

L'assaig clínic creuat de Mathiowetz 2005 (169 pacients) també va avaluar l'estra-

tègia rehabilitadora de conservació de l'energia desenvolupada per Packer. El grup 

d'intervenció immediata va rebre sessions de 2 hores/setmana durant 6 setmanes 

amb 7-10 participants, seguit d'un període de 6 setmanes sense la intervenció. El 

grup de control retardat va estar 6 setmanes sense intervenció abans de rebre el curs.

L'assaig gairebé experimental de García-Burguillo (14 pacients) va avaluar la tècnica 

de conservació de l'energia de 2 sessions de 2 hores realitzada per una terapeuta 

ocupacional.
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L'assaig abans-després de Mathiowetz 2001 va mostrar diferències 

significatives en la puntuació de la fatiga segons l'escala FIS, que es 

van mantenir durant les 6 setmanes de durada de la intervenció (54 

pacients; puntuació mitjana total FIS setmana 1: 68,9 [DE 26,2]; set-

mana 7: 66,4 [DE 26,5]; setmana 13: 55,8 [DE 29,7]; setmana 19: 

54,5 [DE 27,3]; p <0,01).

El treball de Vanage 2003 va mostrar una disminució significativa en 

la puntuació de la fatiga segons l'escala FIS abans i després de la in-

tervenció (37 pacients; puntuació prèvia al curs 74,3 [DE 31,4]; puntu-

ació després del curs 58,6 [DE 30,0]; diferència de mitjanes 15,7 [DE 

25,0]; p <0,01).

Qualitat 
molt baixa

En l'assaig de Mathiowetz 2005 es va observar una disminució signi-

ficativa en l'àrea física (DM -1,98; IC 95% -3,98 a 0,02; p = 0,0178) 

i en l'àrea psicosocial (DM -2,89; IC 95% -4,94 a -0,84; p = 0,0008) 

de l'escala FIS, però no en l'àrea cognitiva (DM -4,74; IC 95% -8,32 

a -1,16; p = 0,0016). Globalment, es van observar diferències signifi-

catives entre els 2 grups en la puntuació total en l'escala FIS (resultats 

no publicats, p = 0,0016).

Qualitat 
molt baixa

En l'estudi de García-Burguillo 2009, les diferències entre el grup d'in-

tervenció i el de control no van ser estadísticament significatives en 

la puntuació de la fatiga, segons l'escala FIS (resultats no publicats). 

Es va observar un empitjorament no significatiu de la puntuació FIS 

al cap de 10 setmanes en les àrees cognitiva, física i psicosocial (àrea 

cognitiva valoració basal 1,58 [DE 0,98] – valoració post intervenció 

1,77 [DE 1,08]; àrea física valoració basal 1,74 [DE 0,58] – valoració 

post intervenció 1,75 [DE 0,75]; àrea psicosocial valoració basal 2,35 

[DE 0,65] – valoració post intervenció 2,46 [DE 0,53].

Qualitat 
molt baixa

Resum de l'evidència

Les estratègies rehabilitadores de conservació de l'energia en pacients 

amb EM amb una durada de 6 o 8 setmanes van millorar la puntuació 

de la fatiga segons l'escala FIS 287,288, però les de menor durada no van 

mostrar un efecte significatiu289.

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

Malgrat que els estudis mostren resultats significatius, cal interpretar-los amb precau-

ció, ja que tenen una qualitat molt baixa a causa de limitacions importants en el dis-

seny i de la imprecisió dels resultats. Encara que els beneficis potencials de les estra-
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tègies rehabilitadores de conservació de l'energia són poc concloents, no impliquen 

riscos per als participants en tractar-se d'una intervenció educativa i es pot fer sense 

que calguin uns recursos i costos excessius270,288,289.

Recomanacions

Dèbil

En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, es recomana 

valorar la realització d'estratègies rehabilitadores de conservació de 

l'energia. 

6.3. Afectació motora: espasticitat

•  En pacients amb EM, el tractament farmacològic i/o el tractament 
rehabilitador milloren l'espasticitat?

L'espasticitat és un increment anormal del to muscular a causa d'afectació de les vies 

motores centrals i si no es gestiona bé pot desencadenar dolor, espasmes, mobilitat 

reduïda i contractures musculars. La gestió de l'espasticitat difereix en funció de l'ex-

tensió de l'afectació (localitzada o generalitzada) i dels grups musculars afectats. 

L'objectiu final del tractament de l'espasticitat és aconseguir el to muscular adequat 

per permetre mobilitat i, alhora, sustentació antigravitatòria.

6.3.1. Baclofèn oral

S'han identificat 2 RS, Shakespeare 2003 i Beard 2003, que avaluen el tractament 

farmacològic per a l'espasticitat en pacients amb EM 291,292. S'ha utilitzat l'RS de 

Shakespeare en la qual només s'inclou un ACA, Brar 1991, que utilitza una escala 

de mesura validada (escala d'Ashworth). No s'han identificat estudis posteriors no 

inclosos en l'RS.

En l'estudi es van aleatoritzar 30 pacients als grups següents: baclofèn via oral (20 

mg), tractament combinat (baclofèn oral amb programa estandarditzat d'exercicis 

d'estirament), programa estandarditzat d'exercicis d'estirament i placebo. 

No es van obtenir diferències significatives entre els grups en el 

nombre de pacients amb millora en l'escala d'Ashworth al cap de  

10 setmanes de tractament.

Qualitat 
baixa
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6.3.2. Tizanidina

En l'RS de Shakespeare 2003 es van incloure 2 ACA en paral·lel, Smith 1994 i Uni-

ted Kingdom tizanidine Trial Group (UKTTG) 1994, amb un total de 407 pacients, 

que comparaven tizanidina (dosi màxima de 36 mg) davant de placebo291. L'efecte 

en la millora de l'espasticitat es va avaluar amb l'escala d'Ashworth. En un ACA 

posterior, Vakhapova 2010, amb un total de 19 pacients, es va comparar una fase 

inicial amb placebo davant de tizanidina via oral en una sola dosi (8 mg) a la nit 

durant 7 dies davant de tizanidina via sublingual en una sola dosi (8 mg) a la nit 

durant 7 dies293.

L'ACA de Smith 1994 va mostrar que el percentatge de pacients que 

van millorar la seva puntuació total en l'escala d'Ashworth en acabar 

l'estudi no va ser diferent per als grups tractats amb tizanidina o place-

bo (58% davant de 60%; p = 0,829). En avaluar una millora d'un punt 

o més en l'escala d'Ashworth, l'ACA d'UKTTG 1994 sí que va obtenir 

diferències a favor de la tizanidina (71% davant del 50%; p <0,005).

Qualitat 
molt baixa

L'assaig clínic creuat de Vakhapova 2010 va avaluar l'escala d'Ashworth 

com la puntuació combinada de 3 grups musculars de cada extremitat 

inferior. Es van observar diferències significatives en comparar tizani-

dina oral o sublingual davant de placebo (puntuació mitjana tizanidi-

na oral 9,50; DE 5,37; puntuació mitjana tizanidina sublingual 8,31; 

DE 5,51; puntuació mitjana placebo 11,31; DE 5,24; p oral-placebo 

0,002; p sublingual-placebo 0,002). No es van observar diferències 

en les puntuacions de tizanidina oral davant de sublingual (p = 0,34).

Qualitat 
molt baixa

Tizanidina vs baclofèn oral

L'RS de Shakespeare 2003 va incloure 3 ACA en paral·lel amb un total de 108 paci-

ents que van comparar baclofèn via oral (dosis creixents fins a 80-90 mg) davant de 

tizanidina (dosis creixents fins a 36 mg) mitjançant l'escala d'Ashworth (Smolenski 

1981, Stien 1987, Pellkofer 1989) sense que, en cap cas, s'observessin diferències 

entre els dos fàrmacs291.

En l'ACA de Pellkofer 1989, amb 31 pacients, no es van observar dife-

rències significatives en relació amb el canvi en el to muscular al cap de 

35 dies de tractament (disminució mitjana del to muscular en l'escala 

d'Ashworth des de 2,6 a 2,0 amb baclofèn via oral davant de 2,3 a 1,7 

amb tizanidina, publicat com a no significatiu) (Pellkofer 1989).

Qualitat 
baixa

L'ACA de Stien 1987, amb 40 pacients no va detectar una diferència 

significativa en el nombre de pacients amb millora en els clonus (45% 

[9/20] amb baclofèn via oral davant del 39% [7/18] amb tizanidina) ni 

en la resistència muscular (65% [13/20] amb baclofèn via oral davant 

del 72% [13/18] amb tizanidina).

Qualitat 
molt baixa
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6.3.3. Diazepam

No es va identificar cap ACA que compari el diazepam davant del 

placebo en el tractament farmacològic per a l'espasticitat en pacients 

amb EM. De manera comparada amb baclofèn oral, un ACA (From 

1975) amb un total de 16 pacients va comparar baclofèn via oral (do-

sis creixents fins a 120 mg) davant de diazepam (dosis creixents fins 

a 40 mg). No es van detectar diferències significatives en el nom-

bre de pacients amb millora en l'espasticitat mesurada amb l'escala 

d'Ashworth entre el baclofèn via oral i el diazepam291. 

Qualitat 
baixa

En comparació de la tizanidina, un ACA en paral·lel (Rinne 1980) amb 

un total de 30 pacients dividits en 2 grups (tizanidina a dosis creixents 

fins a 18 mg i diazepam dosis creixents fins a 22,5 mg) no va mostrar 

diferències significatives en relació amb l'escala d'Ashworth291. 

Qualitat 
baixa

Resum de l'evidència

Baclofèn oral

No es van observar diferències significatives entre baclofèn oral i pla-

cebo en el nombre de pacients amb millora en l'escala d'Ashworth291.
Qualitat 

baixa

Tizanidina

Dos ACA van mostrar millora en l'escala d'Ashworth a favor de l'ús 

de tizanidina en comparació del placebo, malgrat que un altre estudi 

no va mostrar diferències significatives291,293. No es van observar dife-

rències en els estudis comparatius entre baclofèn oral i tizanidina291.

Qualitat 
molt baixa

Diazepam

No es va disposar d'evidència sobre l'eficàcia i la seguretat del dia-

zepam en comparació del placebo per al tractament de l'espasticitat 

(escala d'Ashworth).

-

No es van observar diferències entre baclofèn oral i diazepam en l'es-

cala d'Ashworth, ni entre tizanidina i diazepam291.
Qualitat 

baixa

De l'evidència a la recomanació

Hi ha pocs estudis que avaluïn l'eficàcia dels tractaments farmacològics en l'espastici-

tat en pacients amb EM. Els pocs estudis analitzats tenen limitacions metodològiques 

importants a causa de la falta de cegament, baix tamany mostral i imprecisió dels re-

sultats (pocs esdeveniments o intervals de confiança amplis)291,293.

Globalment, els 3 fàrmacs analitzats (baclofèn oral, tizanidina i diazepam) han mostrat 

una falta d'eficàcia per a la millora de l'espasticitat mesurada segons l'escala 

d'Ashworth. Si s'estableix una comparativa entre ells, no s'observen diferències quant 
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a eficàcia però sí que se n'observen pel que fa al perfil de seguretat. Amb el diazepam 

es va observar més sedació comparat amb baclofèn via oral i més somnolència i debi-

litat muscular severa comparat amb tizanidina. En els ACA davant de placebo, la tiza-

nidina va augmentar significativament la sequedat de boca, l'astènia, la somnolència 

i els vertigens (p ≤ 0,001)291.

Segons un estudi observacional retrospectiu fet a Espanya, s'estima que el cost anual 

relacionat amb l'atenció sanitària d'un pacient amb EM amb espasticitat resistent a 

l'SNS espanyol és de 15.405 € (2009), principalment atribuïble al cost dels fàrmacs 

modificadors del curs de la malaltia (56%) i al cost dels cuidadors (36%)294. Altres 

aspectes com els tractaments antiespàstics representen un 5% del cost. Dels anties-

pàstics, el més utilitzat va ser el baclofèn (75,5% en la visita basal), seguit de la tiza-

nidina (37,3%), benzodiazepines (31,9%), toxina botulínica A (12,7%) i nabiximols 

(11,3%, ús preaprovació). Una altra part del cost (3%) corresponia als costos de les 

proves, visites clíniques, rehabilitació i absorbents per a la incontinència. A més, el 

nombre de visites de rehabilitació/fisioteràpia registrades en les històries era molt baix 

(120 visites/tots els pacients/2,1 anys). 

Recomanacions

 Es considera important valorar els efectes beneficiosos i/o nocius de 

l'espasticitat des d'un punt de vista funcional, ja que no sempre és un 

símptoma/signe discapacitant. En alguns casos, l'espasticitat pot tenir 

efectes beneficiosos i millorar la capacitat funcional del pacient.

Dèbil
En pacients amb EM que presentin espasticitat, es recomana tractar 

amb baclofèn oral.

Dèbil

En pacients amb EM i espasticitat en els quals no s'observi millora clí-

nica o que presentin una mala tolerància al baclofèn oral, es recomana 

afegir o canviar a tizanidina. 

Dèbil

En pacients amb EM i espasticitat en els quals no s'observa millora 

clínica amb baclofèn oral ni amb tizanidina, es recomana tractar amb 

diazepam. 

6.3.4. Gabapentina

L'RS de Beard 2003292 inclou 2 ACA creuats (amb un tractament de curta durada): 

400 mg de gabapentina 3 cops al dia durant 2 dies en 15 pacients (Mueller 1997) i 

300 mg gabapentina 3 cops al dia durant 2 dies, 600 mg 3 cops al dia durant 2 dies, 

900 mg 3 cops al dia durant 2 dies en 22 pacients (Cutter 2000)292. 
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Els 2 ACA creuats van mostrar una millora significativa en l'escala 

d'Ashworth modificada en el grup tractat amb gabapentina en com-

paració del grup de placebo.

Qualitat 
baixa

Resum de l'evidència

La gabapentina va millorar l'espasticitat en l'escala d'Ashworth modi-

ficada a curt termini, tot i que no es va disposar d'evidència sobre la 

seva eficàcia o seguretat a llarg termini292.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

S'ha disminuït la qualitat de l'evidència en les variables de resultat avaluades per a 

gabapentina a causa de limitacions en el disseny dels estudis i d'imprecisió dels resul-

tats. En l'estudi de Mueller amb dosis més baixes de gabapentina, no es van observar 

esdeveniments adversos greus. En l'altre estudi, un dels pacients es va retirar després 

d'un dia de tractament per mal de cap. Es disposa d'evidència limitada sobre l'eficàcia 

i la seguretat del tractament amb gabapentina per reduir l'espasticitat en pacients 

amb EM292.

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presentin espasticitat, es recomana el tracta-

ment amb gabapentina. 

6.3.5. Cannabinoides / nabiximols 

S'han identificat 2 RS, Shakespeare 2003 i Lakhan 2009, i una metanàlisi amb da-

des individuals, Wade 2010, que avaluen el tractament farmacològic amb cannabi-

noides (delta-9-tetrahydrocannobinol [THC], cannabidiol i preparats de THC-canna-

bidiol en càpsules o aerosol bucal) per a l'espasticitat en pacients amb EM291,295,296. 

Encara que l'estudi de Wade 2010 és el més actualitzat, no realitza una RS de 

l'evidència disponible i no especifica els criteris de selecció dels estudis que inclou. 

Per aquestes raons, s'ha seleccionat l'RS de Lakhan 2009. S'han identificat 2 estudis 

addicionals, Collin 2010 i Novotna 2011, en l'actualització de la cerca de la literatu-

ra297,298. En el procés de revisió interna, es va identificar una RS recent (Zajicek 2011) 

sobre el rol dels cannabinoides en l'EM299. No obstant això, inclou els mateixos ACA 

ja considerats en l'RS de Lakhan 2009.

L'RS de Lakhan 2009 va incloure 6 ACA (3 de creuats i 3 en paral·lel), amb un total 

de 481 pacients, que van comparar diferents pautes de tractament:

- Killestein 2002: THC via oral davant d'extracte de la planta Cannabis sativa (amb 

el mateix contingut de THC) davant de placebo (16 pacients, 4 setmanes de trac-

tament amb ≤10 mg/dia de THC).
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- Wade 2003: THC davant de cannabidiol davant d’una preparació dels dos THC-

cannabidiol (proporció 1:1) davant de placebo (14 pacients, 4 setmanes de trac-

tament amb 2,5-120 mg/dia de THC i/o cannabidiol en aerosol).

-  Zajicek 2003: THC via oral davant d’un extracte de la planta (càpsules que con-

tenen 2,5 mg de THC i 1,25 mg de cannabidiol; <5% d’altres cannabinoides) 

o placebo (395 pacients, 15 setmanes de tractament amb <25 mg/dia de THC-

cannabidiol).

- Vaney 2004: THC-cannabidiol (càpsules amb 2,5 mg de THC i 0,9 mg de canna-

bidiol) davant de placebo (57 pacients, 2 setmanes de tractament amb <30 mg/

dia de THC-cannabidiol) 

- Wade 2004, Collin 2007: combinació de THC-cannabidiol en aerosol bucal (cada 

polvorització allibera 2,7 mg de THC i 2,5 mg de cannabidiol) davant de place-

bo. Wade 2004 va incloure un total de 154 pacients i va realitzar 6 setmanes de 

tractament amb <120 mg/dia de THC-cannabidiol; Collin 2007 va incloure un 

total de 184 pacients i va fer 6 setmanes de tractament amb >25 mg/dia de THC-

cannabidiol.

Els 2 ACA addicionals identificats també van comparar THC-cannabidiol en aerosol 

bucal davant de placebo:

- Collin 2010 va incloure un total de 337 pacients i va realitzar 15 setmanes de 

tractament amb un màxim de 24 polvoritzacions/dia.

- Novotna 2011 va incloure un total de 241 pacients amb resposta (reducció d'un 

≤20% en la puntuació d'espasticitat en la Numerical Rating Scale [NRS]) després 

de 4 setmanes de tractament) i va realitzar 12 setmanes de tractament amb un 

màxim de 12 polvoritzacions/dia.

Un dels estudis inclosos en l'RS (Vaney 2004), va avaluar 50 pacients 

amb l'escala d'Ashworth en relació amb el to muscular i va mostrar 

una millora significativa amb el tractament THC-cannabidiol via oral 

([DM] -2,2 DE 1,4; p = 0,0018). Els altres 5 estudis (Killestein 2002, 

Wade 2003, Zajicek 2003, Wade 2004, Collin 2007) van informar de 

poca o cap millora en les seves versions de l'escala d'Ashworth (resul-

tats no metanalitzats).

Els ACA de Collin 2010 i Novotna 2011 no van observar diferències 

estadísticament significatives en l'escala modificada d'Ashworth en-

tre el grup tractat amb THC-cannabidiol davant del grup de placebo 

(Collin 2010: 337 pacients; DM -0,16 [DE no publicada]; p = 0,857; 

Novotna 2011: 241 pacients; -1,75 [DE no publicada]; p = 0,094).

Qualitat 
moderada
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Només un dels estudis inclosos en l'RS de Lakhan 2009 (Collin 2007) 

va avaluar la puntuació d'espasticitat amb l'escala NRS (0-10). Després 

de 6 setmanes de tractament es va observar una disminució signifi-

cativa en la puntuació NRS en el grup tractat amb THC-cannabidiol 

davant del grup de placebo (184 pacients; DM -0,52; IC 95% -1,029 

a -0,004; p = 0,048).

Qualitat 
alta

L'ACA de Collin 2010 no va observar diferències significatives en 

l'anàlisi per intenció de tractar en la puntuació d'espasticitat en l'esca-

la NRS entre el grup tractat amb THC-cannabidiol davant del grup de 

placebo (337 pacients; DM en el TT -0,23; DE o IC 95% no publicat; p 

= 0,219). No obstant això, en l'anàlisi per protocol (79% dels pacients) 

es va observar un canvi significatiu en la puntuació de l'escala NRS a 

favor del THC-cannabidiol (-1,3 en tractament davant de -0,8 punts 

en placebo (p = 0,035).

L'ACA de Novotna 2011, en pacients amb resposta, va observar una 

disminució significativa en la puntuació d'espasticitat en l'escala NRS 

al cap de 12 setmanes de tractament en el grup tractat amb THC-

cannabidiol davant del grup de placebo (241 pacients; DM -0,84;  

IC 95% -1,29 a -0,40; p = 0,0002).

Qualitat 
alta

Resum de l'evidència

No es van observar diferències estadísticament significatives en l'esca-

la d'Ashworth entre el grup tractat amb THC-cannabidiol en aerosol 

davant del grup de placebo en els ACA de Collin 2007295 i Novotna 

2011298.

Un estudi de mida mostral petita (Vaney 2004) va mostrar una millora 

en l'escala d'Ashworth amb THC-cannabidiol via oral davant del grup 

de placebo (Lakhan 2004).

Qualitat 
moderada

En comparació del placebo, el THC-cannabidiol en aerosol va millorar 

l'espasticitat en l'escala NRS en pacients amb EM als ACA de Collin 

2007295, Collin 2010297 i Novotna 2011298.

Qualitat 
alta

De l'evidència a la recomanació

Únicament els nabiximols han mostrat uns resultats favorables al tractament en l'es-

pasticitat mesurada amb l'escala NRS en estudis de qualitat moderada/alta que ofe-

reixen confiança en els resultats. No obstant això, cal tenir en compte que els estudis 

amb altres cannabinoides avaluen diferents derivats del cànnabis, a diferents dosis i 

vies d'administració, i també diferents mesures de resultat297,298. 
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Segons l'assaig de Collin, el 93% dels pacients tractats amb THC-cannabidiol i un 

78% amb placebo van presentar, com a mínim, un esdeveniment advers297. Majorità-

riament van ser esdeveniments adversos lleus o moderats i es van resoldre. Els esde-

veniments adversos més freqüents van ser mareigs, fatiga, somnolència, nàusees, 

astènia i vertigen. Segons l'estudi de Novotna, un 53% i un 49% dels pacients trac-

tats amb THC-cannabidiol i amb placebo, respectivament, van presentar un esdeveni-

ment advers, com a mínim. Els esdeveniments adversos més freqüents en el grup 

THC-cannabidiol van ser vertigen, fatiga, espasmes musculars i infecció del tracte 

urinari. No hi va haver diferències estadísticament significatives entre grups a causa 

dels esdeveniments adversos298.

Pel que fa a la percepció dels pacients, s'ha identificat un estudi transversal basat en 

la realització d'una enquesta a 780 pacients amb EM dels quals el 43% dels que van 

respondre (n = 420) va declarar haver provat el cànnabis. Els pacients indiquen que els 

símptomes que van millorar van ser l'ansietat i la depressió, l'espasticitat i el dolor 

crònic. Les raons expressades per no utilitzar el cànnabis van ser el fet que és una 

substància il·legal, els esdeveniments adversos i el desconeixement de com obte-

nir-lo300. En un estudi posterior a través d'entrevistes personals a 14 pacients amb EM, 

els autors van descriure que els patrons de consum van variar en funció dels símpto-

mes, els factors socials i l'accés, i els beneficis percebuts van ser la millora en el dolor, 

els espasmes, els tremolors, les nàusees, l'entumiment, l'insomni, els problemes vesi-

cals i intestinals, la fatiga, l'estat anímic, la capacitat de menjar i escriure i la funció 

sexual. Els esdeveniments adversos comunicats van ser problemes cognitius, alteració 

de l'equilibri, fatiga i sensació d'eufòria301. 

En el procés de revisió interna de la pregunta, es va identificar un estudi transversal 

mitjançant enquesta a pacients amb EM durant les visites mèdiques de rutina a  

2 Serveis de Neurologia d'hospitals universitaris espanyols. La taxa de resposta va ser 

del 94,1% i la prevalença de l'ús mèdic del cànnabis va ser del 17,1%. Els fets de ser 

fumador, coneixedor dels beneficis potencials del cànnabis, sentir dolor, més discapa-

citat i ser més jove es van associar independentment amb l'ús medicinal del cànnabis. 

La majoria dels pacients donaria suport a una legalització futura del cànnabis per al 

control dels seus símptomes i estaven disposats a rebre cànnabis sota control mèdic 

un cop legalitzat (83,4% dels pacients que no l'havien utilitzat mai, el 94,5% dels que 

l'havien utilitzat, com a mínim, una vegada, p < 0,05). En general, els pacients amb 

EM estaven molt motivats per a un ús futur sota control mèdic302. 

A través de les entrevistes focals, molts d'aquests malalts comenten que tenen conei-

xement de la utilització del cànnabis per tractar símptomes de la malaltia i coneixen 

algun cas d'algun company que en consumeix, però ells no tenen experiència directa 

de consum de cànnabis i prefereixen no utilitzar-lo per l'efecte addictiu i els efectes 
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secundaris. Els familiars dels malalts que fa més anys que estan diagnosticats han 

sentit a parlar de l'ús del cànnabis per al tractament d'alguns símptomes de l'EM, 

però no en tenen experiència57.

Recomanacions

Forta

En pacients amb EM i espasticitat en els quals no s'observa millora 

clínica o que presentin una mala tolerància a la resta de tractaments, 

es recomana el tractament amb nabiximols. S'ha d'avaluar la seva dis-

continuació si no s'observa una millora en la simptomatologia a curt 

termini. 

6.3.6. Baclofèn intratecal

L'RS de Beard 2003 va incloure 3 assaigs creuats amb doble cegament i controlats 

amb placebo que van avaluar l'efecte de la intervenció amb l'escala d'Ashworth 

(Penn 1989, Coffey 1993, Middel 1997). Els estudis inclouen pacients amb espasti-

citat per diferents patologies, entre les quals EM292.

- L'assaig creuat de Penn 1989 va incloure 20 pacients, dels quals 10 presentaven EM. 

Es va comparar una bomba d'infusió de baclofèn intratecal de 100-150 μg/dia (dosi 

mitjana 223 μg/dia) davant de sèrum salí durant 3 dies. Els pacients, després de 

6 dies d'assaig creuat, van participar en un assaig obert (19 mesos de seguiment 

mitjà).

- L'assaig creuat de Coffey 1993 (protocol de cribatge) va incloure 93 pacients, 

dels quals 31 presentaven EM. Es va comparar baclofèn intratecal administrat 

amb injeccions (augment de dosi des de 50, 75 a 100 μg segons la resposta) da-

vant de placebo. Als pacients que van presentar resposta al tractament (reducció 

de 2 punts en l'escala d'Ashworth i en la puntuació d'espasmes 4 hores després 

de la infusió del fàrmac) se'ls va oferir participar en un assaig obert amb implan-

tació d'una bomba d'infusió (19 mesos de seguiment mitjà).

- L'assaig creuat de Middel 1997 va incloure 22 pacients, dels quals 12 presen-

taven EM. Es va comparar 75-100 μg/dia de baclofèn intratecal a través d'una 

bomba d'infusió implantada davant de placebo durant 13 setmanes. Posterior-

ment, es va fer un estudi observacional longitudinal durant 52 setmanes.

L'assaig de Penn 1989 no va publicar els resultats de l'escala 

d'Ashworth desagregats segons patologia de l'assaig clínic creuat; es 

va observar una millora en l'escala d'Ashworth amb la infusió de ba-

clofèn intratecal (període de baclofèn 4,0; DE 1,0 davant de període 

de placebo 1,2; DE 0,4; p < 0,0001). En l'assaig obert de seguiment 

posterior, es va observar una disminució en la puntuació mitjana de 

l'escala d'Ashworth en els pacients amb EM (3,9 a 1,0).

Qualitat 
baixa
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L'assaig de Coffey 1993 no va publicar els resultats de l'escala 

d'Ashworth desagregats segons patologia del protocol de cribatge; es 

va observar que el 94,6% (88/93) dels pacients va respondre al tracta-

ment amb baclofèn. En l'estudi obert de seguiment, els pacients amb 

EM van presentar una millora en l'escala d'Ashworth (puntuació mitja-

na prèvia a la implantació 2,9 davant d'1,6 després de la implantació).

Qualitat 
molt baixa

L'assaig de Middel 1997 no va publicar els resultats de l'escala 

d'Ashworth desagregats segons patologia; es va observar una millora 

significativa en l'escala d'Ashworth amb el tractament amb baclofèn 

intratecal davant de placebo al cap de 3 mesos de tractament (pun-

tuació mitjana grup de baclofèn 1,51; DE 1,20; puntuació mitjana 

grup de placebo 2,87; DE 0,57; magnitud de l'efecte 1,40; p < 0,01). 

Després d'1 any, es va observar una millora en l'escala d'Ashworth 

en comparació dels nivells basals (mitjana de la puntuació basal 2,87; 

DE 0,54; puntuació al cap de 12 mesos 0,44; DE 0,51; magnitud de 

l'efecte 6,23; p = 0,002).

Qualitat 
molt baixa

Resum de l'evidència

Estudis en pacients amb EM (agregats juntament amb altres pato-

logies) de mida mostral petita van mostrar una millora en l'escala 

d'Ashworth amb baclofèn intratecal en comparació de placebo, se-

gons els ACA creuats de Penn 1989, Coffey 1993, Middel 1997292.

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

Els estudis analitzats han mostrat resultats significatius a favor del baclofèn intratecal, 

però es tracta en tots els casos d'evidència indirecta, ja que és un grup heterogeni de 

pacients que inclouen altres patologies diferents de l'EM i els resultats no es van de-

sagregar per subgrups. A més, hi ha imprecisió en els resultats a causa de la presència 

de pocs esdeveniments i una mida mostral petita292.

Els esdeveniments adversos relacionats amb el baclofèn intratecal són rellevants.  

Les complicacions més freqüents de la seva administració estan relacionades amb el 

catèter i la bomba d'infusió. En canvi, els esdeveniments adversos relacionats amb el 

fàrmac són poc freqüents (somnolència, mareig, visió borrosa i dificultat per parlar). Als 

estudis analitzats, els esdeveniments adversos no es van especificar segons la patologia 

dels pacients. A l'assaig de Penn 1989 (20 pacients), 2 pacients van presentar problemes 

amb el catèter, una bomba va fallar al cap de 4 mesos i 1 pacient va mostrar dolor al lloc 

de la implantació. Un cop els esdeveniments es van solucionar amb cirurgia i anestèsia 

local, els pacients van continuar en l'estudi. A l'assaig de Coffey 1993 (93 pacients i 75 
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implantacions), es van presentar 3 fallades mecàniques (infrainfusió o aturada de la 

bomba), 6 complicacions de la ferida i 22 complicacions del catèter292.

Els estudis d'avaluació econòmica del baclofèn intratecal duts a terme als Estats Units 

(Ordia 1996), Canadà (Nance 1995, Becker 1995) i Holanda (Postma 1999) van mos-

trar una compensació del cost de la intervenció i beneficis per als pacients si s'evita la 

seva hospitalització després de la intervenció. Cal tenir en compte que aquests estudis 

només inclouen un nombre petit de pacients (43 pacients en total) amb EM, ja que 

inclouen altres causes d'espasticitat com lesió cerebral o medul·lar292. 

Recomanacions

Dèbil

En pacients amb EM i espasticitat greu sense resposta a la medicació 

oral, es recomana valorar la implantació d'una bomba d'infusió de 

baclofèn intratecal. 

Abans de la seva indicació, cal avaluar la seva efectivitat mitjançant un 

test de baclofèn intratecal i, en els pacients amb capacitat de marxa, 

aquesta prova s'ha de fer a través d'una bomba externa que permeti 

avaluar la capacitat funcional del pacient. 

6.3.7. Toxina botulínica A

L'RS de Shakespeare 2003 va incloure un ACA paral·lel multicèntric i un assaig clí-

nic creuat (Hyman 2000, Grazko 1995) que van avaluar el tractament amb toxina 

botulínica A per al tractament de l'espasticitat localitzada291.

- L'ACA de Hyman 2000 va incloure un total de 74 pacients, amb espasticitat disca-

pacitant del múscul adductor de la cuixa. Va comparar 3 dosis diferents de toxina 

botulínica A (500, 1.000 o 1.500 unitats), en una sola administració im, davant 

de placebo.

- L'assaig creuat de Grazko 1995 va incloure 5 pacients (4 amb espasticitat a les 

extremitats inferiors i 1 amb espasticitat en extremitat superior) i va comparar to-

xina botulínica A (dosi estimada segons la grandària muscular) davant de placebo.

En l'ACA de Hyman 2000 no es van observar diferències en la pun-

tuació de l'escala d'Ashworth entre els grups de toxina botulínica A i 

placebo al cap de 4 setmanes del tractament (grup 500 U puntuació 

basal - 4 setmanes: 8,5 - 4,0; grup 1.000 U: 16,0 - 12,0; grup 1.500 

U: 14,0 - 8,0; grup de placebo: 12,0 - 8,0).

A l'assaig de Grazko 1995, els 5 pacients van mostrar una millora de 

2 punts en l'escala d'Ashworth (rang de puntuació basal 4-3; rang, 

puntuació després del tractament 1-2), la qual es va mantenir d'1 a  

3 mesos. No hi va haver cap efecte amb el placebo. 

Qualitat 
baixa
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Resum de l'evidència

La toxina botulínica A no va mostrar una millora significativa en l'es-

pasticitat de l'extremitat inferior mesurada amb l'escala d'Ashworth, 

tot i que en un estudi de mida mostral inferior sí que va mostrar be-

neficis291.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

Els ACA disponibles són imprecisos i obtenen resultats inconsistents que es podrien 

veure modificats en estudis futurs291. La toxina botulínica A va ser ben tolerada pels 

pacients, tret d'un cas d'equimosi local, sense que s'observessin efectes adversos a 

escala sistèmica. No hi va haver diferències respecte de placebo (55% davant del 

63%); excepte en la debilitat muscular (14% del grup de toxina botulínica A davant 

del 6% del grup de placebo), especialment amb la dosi de 1500 UI291. 

Recomanacions

Dèbil 
En pacients amb EM que presentin espasticitat focal, es recomana consi-

derar l'aplicació local de toxina botulínica A. 

6.3.8. Fisioteràpia

S'han identificat 2 assaigs clínics creuats, Giovannelli 2007 i Schyns 2009, que ava-

luen l'efecte de la fisioteràpia sobre l'espasticitat en pacients amb EM303,304. L'assaig 

de Giovannelli 2007 va incloure 40 pacients i va comparar l'exercici actiu o passiu 

més estiraments de la musculatura compromesa (40 minuts diaris durant 14 dies 

consecutius) després de l'aplicació de toxina botulínica A davant de l'ús exclusiu de 

toxina botulínica A.

L'assaig de Schyns 2009 va avaluar l'efecte de la teràpia vibratòria i va incloure 16 

pacients en 2 grups d'intervenció:

-   Ús d'una plataforma vibratòria (150 segons 3 cops per setmana durant 4 set-

manes) com a complement de l'exercici d'enfortiment i estirament de membres 

inferiors.

-    Només exercicis d'enfortiment i estirament de membres inferiors.

Als dos estudis es va utilitzar l'Escala Modificada d'Ashworth per mesurar el grau 

d'espasticitat. Es descriuen els resultats relacionats amb la variable d'interès dels dos 

estudis per separat, ja que són intervencions fisioterapèutiques diferents.

En l'estudi de Giovannelli es van trobar diferències significatives en 

l'Escala Modificada d'Ashworth entre el grup que va agregar exercicis 

immediatament després de la toxina botulínica A i el grup que només 

va utilitzar la toxina botulínica A:

Qualitat 
moderada
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- Al cap de 2 setmanes (ACA creuat; 38 pacients; Escala Modificada 

d'Ashworth grup amb exercici 2,73 [DE 0,55]; Escala Modificada 

d'Ashworth grup sense exercici 3,22 [DE 0,55]; p < 0,01);

Qualitat 
moderada

- Al cap de 4 setmanes (ACA creuat; 38 pacients; Escala Modificada 

d'Ashworth grup amb exercici 2,64 [DE 0,58]; Escala Modificada 

d'Ashworth grup sense exercici 3,33 [DE 0,60]; p < 0,01);

- Al cap de 12 setmanes (ACA creuat; 38 pacients; Escala Modifica-

da d'Ashworth grup amb exercici 2,68 [DE 0,64]; Escala Modificada 

d'Ashworth grup sense exercici 3,33 [DE 0,60]; p < 0,01) (Giovannelli 

2007).

A més, es va calcular, per a cada grup, el canvi mitjà en la mateixa es-

cala (Escala Modificada d'Ashworth) entre el mesurament basal i el de 

seguiment. Es van trobar diferències significatives a favor del grup que 

feia exercici:

-  Al cap de 2 setmanes (ACA creuat; 38 pacients; canvi Escala Modi-

ficada d'Ashworth grup amb exercici -0,91 [DE 0,52]; canvi Escala 

Modificada d'Ashworth grup sense exercici -0,39 [0,50]; p < 0,01).

-  Al cap de 4 setmanes (ACA creuat; 38 pacients; canvi Escala Modifi-

cada d'Ashworth grup amb exercici -1 [DE 0,69]; canvi Escala Modifi-

cada d'Ashworth grup sense exercici -0,28 [0,46]; p < 0,01).

-  Al cap de 12 setmanes (ACA creuat; 38 pacients; canvi Escala Mo-

dificada d'Ashworth grup amb exercici -0,95 [DE 0,78]; canvi Escala 

Modificada d'Ashworth grup sense exercici -0,28 [0,46]; p < 0,01) 

(Giovannelli 2007).

L'exercici físic va ser beneficiós per millorar la força muscular, però la 

combinació amb teràpia vibratòria no va suposar una millora addi-

cional. En cap grup hi va haver canvi en el to muscular avaluat amb 

l'Escala Modificada d'Ashworth (Schyns 2009). 

Qualitat 
baixa

Resum de l'evidència

Els exercicis actius o passius i els estiraments associats al tractament 

amb toxina botulínica A van reduir significativament l'espasticitat me-

surada amb l'Escala Modificada d'Ashworth en comparació de l'ús 

exclusiu de toxina botulínica A303.

Qualitat 
moderada

La teràpia vibratòria agregada als exercicis no va disminuir el to mus-

cular de manera significativa en comparació de la realització exclusiva 

d'exercicis304.

Qualitat 
baixa
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De l'evidència a la recomanació

S'ha disminuït la qualitat de l'evidència en l'estudi que avalua exercici agregat a toxina 

botulínica A a causa de la imprecisió dels resultats (poca mida mostral), i en el cas de 

la teràpia vibratòria agregada a l'exercici a causa de limitacions importants en el dis-

seny (procés d'aleatorització i la seva ocultació, pèrdues de seguiment) i precisió dels 

resultats. Cap dels estudis identificats no va avaluar els esdeveniments adversos de la 

fisioteràpia303,304.

Recomanacions

Dèbil 

La fisioteràpia (exercicis passius o actius i estiraments de la muscula-

tura espàstica), de manera exclusiva o combinada amb altres tracta-

ments antiespàstics recomanats, pot facilitar la gestió de l'espasticitat 

en els pacients amb EM. 

6.4. Afectació motora: capacitat de marxa

•  En pacients amb EM, el tractament farmacològic millora la capaci-

tat de marxa? 

6.4.1. Aminopiridines / dalfampridina 

L'RS de Solari 2002 va incloure 6 ACA (198 pacients) que van avaluar l'eficàcia i 

la seguretat del tractament amb aminopiridines (4-aminopiridina o 3,4-diamino-

piridina) davant de placebo en pacients amb EM, excloent aquells en situació de 

brot. L'última actualització d'aquesta revisió es va fer l'any 2004 i es va publicar 

el 2009305. Posteriorment a aquesta publicació s'han identificat 2 ACA, Goodman 

2009 i Goodman 2010, que utilitzen dalfampridina306,307.

Els ACA inclosos a l'RS de Solari van comparar la 4-aminopiridina en qualsevol dosi, 

via o formulació davant del placebo (Bever 1994, Rossini 2001, Schwid 1997, Smits 

1994, van Diemen 1992, van Diemen 1993) i un altre va comparar la 3,4-diamino-

piridina vs placebo (Bever 1996)305.

Els ACA de Goodman 2009 i 2010 van comparar el tractament amb dalfampridina 

(4-aminopiridina) d'alliberament retardat 10 mg cada 12 hores (via oral) davant del 

placebo. Al primer ACA es van incloure 301 pacients; els que van ser aleatoritzats 

al grup d'intervenció (n = 229) van rebre 2 setmanes de placebo, seguit de 14 

setmanes de tractament. Al segon ACA es van incloure 239 pacients; els que van 

ser aleatoritzats al grup d'intervenció (n = 120) van rebre 2 setmanes de placebo, 

seguit de 9 setmanes de tractament306,307.
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La funció motora, que va ser avaluada en 3 ACA (Bever 1994, Bever 

1996 i Schwid 1997), va millorar en una proporció superior de paci-

ents tractats amb 3-4 i 4-aminopiridina davant de placebo (3 ACA; 

54 pacients; OR 14,5; IC95% 4,75 a 43,72; p < 0,001) .

Qualitat 
baixa

El temps de la deambulació o la puntuació en l'índex de la deambu-

lació, va ser també major en els pacients tractats amb 4-aminopiri-

dina davant del placebo (3 ACA; 54 pacients; 17% de millora en la 

deambulació davant del 0%; p < 0,0001) (Bever 1994, Bever 1996 i 

Schwid 1997).

Qualitat 
baixa

Els 6 ACA inclosos a l'RS de Solari 2002 van avaluar la discapacitat 

dels pacients mitjançant l'EDSS i van informar d'una millora en el 

7% dels pacients tractats amb 4-aminopiridina davant del 0% en els 

pacients tractats amb placebo (p < 0,0001).

Qualitat 
baixa

Els ACA de Goodman 2009 i Goodman 2010 van informar de la millora en la 

rapidesa de la marxa com a resultat principal (al primer ACA, mesurat amb el test 

T25FW, Timed 25 Foot Walk Test de la Societat Americana d'Esclerosi Múltiple i al 

segon ACA, mitjançant la velocitat de la marxa en segons).

Es va avaluar si els pacients tractats amb dalfampridina responien o no responien al 

tractament. Els que responien van ser identificats de manera prospectiva triant els 

que presentessin una major rapidesa en la marxa en, almenys, 3 visites durant el 

tractament, en comparació de qualsevol de les visites fora de tractament. Després 

de determinar els pacients amb resposta es va fer la comparació dels resultats entre 

els 3 grups (pacients amb resposta, sense resposta i placebo).

Els dos estudis van observar una millora en la rapidesa de la marxa 

dels pacients amb resposta:

- El primer ACA (Goodman 2009) va informar que els pacients amb 

resposta (n = 78) van experimentar un increment del 25,2% (IC 

95% 21,5% a 28,8%) de la rapidesa de la marxa davant d'un 

4,7% (IC 95% 1,0% a 8,4%) en els pacients tractats amb placebo 

(n = 72) (p < 0,0001).

- El segon ACA (Goodman 2010) va comunicar que els pacients amb 

resposta (n = 51) van tenir un increment del 24,7% en la velocitat 

de marxa (IC 95% 21,0% a 28,4%) davant del 7,7% (IC 95% 

4,4% a 11,0%) en els pacients tractats amb placebo (n = 119). 

No es van observar diferències en la rapidesa de la marxa entre els 

pacients sense resposta i els de placebo.

Qualitat 
moderada
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Resum de l'evidència

En pacients amb EM, el tractament amb 4-aminopiridina i 3,4-diami-

nopiridina va millorar la funció motora, la deambulació i la puntuació 

en l'escala EDSS305.

Qualitat 

baixa 

En el grup de pacients amb resposta al tractament amb dalfampridi-

na, es va observar un increment en la rapidesa per a la marxa que és 

significativament superior al grup de placebo306,307.

Qualitat 

moderada

De l'evidència a la recomanació

S'ha disminuït la qualitat de l'evidència en totes les variables de resultat avaluades per 

a dalfampridina a causa de limitacions en el disseny dels estudis o d'imprecisió dels 

resultats (pocs esdeveniments o intervals de confiança amplis). Els estudis que van 

avaluar l'eficàcia i la seguretat de la dalfampridina publiquen els resultats d'eficàcia 

segons pacients amb resposta o sense resposta al tractament. Això dificulta valorar el 

balanç entre beneficis i riscos del tractament, ja que els esdeveniments adversos es 

publiquen de manera agregada306,307. El 7% dels pacients tractats amb dalfampridina 

va presentar un o més efectes adversos greus308. 

Després d'una primera avaluació negativa, el Comitè de Medicaments d'Ús Humà de 

l'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha recomanat l'autorització condicional de 

dalfampridina, amb indicació per a la millora de la marxa en pacients adults amb EM 

amb discapacitat motriu. Una autorització condicional suposa que està a l'espera de 

més evidència i dades de seguretat a llarg termini308. Disposar d'un fàrmac d'aquestes 

característiques és rellevant, ja que, segons experts clínics, la majoria dels pacients 

consideren que la capacitat de deambulació és un aspecte clau. Mantenir aquesta 

capacitat és més valorada per les persones afectades, en comparació, per exemple, 

dels trastorns sensitius o d'altres símptomes de la malaltia. 

Recomanacions

Forta 

En pacients amb EM que presentin dificultats en la capacitat de mar-

xa, es recomana el tractament amb dalfampridina, sempre que com-

pleixin amb les indicacions vigents que estableixen les autoritats sani-

tàries. S'ha d'avaluar la seva discontinuació si no s'observa una millora 

en la simptomatologia a curt termini. 
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6.5. Dolor neuropàtic

•  En pacients amb EM, el tractament farmacològic millora el dolor 
neuropàtic? 

Els pacients amb EM poden patir dolor en algun moment de la malaltia. Essencialment 

es produeix a través de 2 mecanismes: dolor d'origen neuropàtic, com a conseqüència 

de la desmielinització i dolor musculoesquelètic, secundari a l'espasticitat i/o rigidesa 

muscular. El dolor es pot manifestar des de formes paroxismals, amb espasmes inten-

sos de durada breu, fins a un dolor persistent crònic.

6.5.1. Gabapentina

S'ha identificat una RS (Beard 2003) i un informe d'avaluació de Tecnologies Sani-

tàries (Selph 2011) que avaluen el tractament farmacològic per al dolor neuropàtic 

en pacients amb EM309,292. No s'ha identificat cap estudi addicional en l'actualització 

de la cerca de la literatura.

No s'han identificat estudis aleatoritzats controlats que avaluïn l'efecte de la gaba-

pentina en pacients amb EM i dolor neuropàtic.

Dos estudis no controlats ofereixen resultats favorables en l'ús de 

gabapentina per al tractament del dolor en pacients amb EM en 

dosis d'1,2 g/dia i 2,4 g/dia, respectivament (Solaro 1998, Houtchens 

1997). Tres sèries de casos en pacients amb neuràlgia del trigemin 

associada a EM tractada amb gabapentina sola o combinada amb 

carbamazepina o lamotrigina, van mostrar també resultats favorables 

i una menor taxa  d'efectes adversos gràcies a la reducció de la dosi de 

carbamazepina o lamotrigina (Khan 1998, Solaro 2000)292.

Qualitat 
molt baixa

Hi ha evidència de tipus indirecte sobre l'eficàcia i la seguretat d'aquest fàrmac en 
pacients amb dolor neuropàtic d'un altre origen, fonamentalment en pacients amb 
neuropatia diabètica o neuràlgia postherpètica. Són assaigs clínics aleatoritzats que 
globalment qualifiquen com de qualitat baixa a moderada. Aquests ACA (Gilron 
2009, Dallocchio 2000, Morello 1999, Chandra 2006) comparen gabapentina, pre-
gabalina o lamotrigina davant d'amitriptilina i no troben diferències significatives 
en la resposta clínica o en els abandonaments del tractament a causa d'efectes 
adversos. Els antidepressius tricíclics ocasionaven més sequedat de boca que la pre-
gabalina o la gabapentina, mentre que la gabapentina i la pregabalina produïen 
taxes més altes d'atàxia309.

Un altre ACA comparava el tractament adjuvant amb lamotrigina davant de place-
bo, en pacients tractats amb un altre fàrmac (gabapentina, un antidepressiu tricíclic 
o un analgèsic no opiaci) i amb dolor neuropàtic ocasionat per diferents patologies.
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neurològiques, incloent 9 pacients amb EM, però no proporciona resultats separats 

per a aquests pacients (Silver 2007). No es troben diferències significatives davant 

de placebo en les puntuacions de dolor ni en mesures secundàries relacionades amb 

la qualitat de vida309

La GPC del Regne Unit NICE 200319 inclou la gabapentina entre les opcions farma-

cològiques per al tractament del dolor neuropàtic en pacients amb EM.

La guia oficial de la SEN 200717 inclou la gabapentina (900 a 3.600 mg/dia) entre 

les opcions farmacològiques de tractament dels fenòmens paroximals de dolor en 

pacients amb EM.

Resum de l'evidència

No es va disposar d'ACA sobre l'eficàcia i la seguretat del tractament 

amb pregabalina per reduir el dolor neuropàtic en pacients amb EM. 

Segons estudis no controlats i sèries de casos, el tractament amb ga-

bapentina va oferir resultats favorables per al tractament del dolor en 

pacients amb EM292.

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

No es disposa d'assaigs clínics aleatoritzats que avaluïn l'eficàcia i la seguretat del 

tractament amb gabapentina per reduir el dolor neuropàtic en pacients amb EM.  

Els resultats procedents d'estudis no controlats i sèries de casos ofereixen resultats 

favorables, així com l'evidència indirecta en dolor neuropàtic d'un altre origen. 

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presentin dolor neuropàtic, es recomana el 

tractament amb gabapentina. 

6.5.2. Carbamazepina

De la mateixa manera que per a la gabapentina, no s'han identificat assaigs clínics 

que avaluïn específicament la carbamazepina en pacients amb EM. Hi ha evidèn-

cia de tipus indirecte i de qualitat baixa a moderada sobre l'eficàcia i la seguretat 

d'aquest fàrmac en pacients amb dolor neuropàtic d'un altre origen, com és el cas de 

la neuràlgia del trigemin de tipus idiopàtic en la qual ha demostrat una superioritat 

davant de placebo (Swerdlow 1984, Cheshire 1997) segons l'RS de Beard 2003292.

La GPC del Regne Unit NICE 200319 inclou la carbamazepina entre les opcions far-

macològiques per al tractament del dolor neuropàtic en pacients amb EM.

La guia oficial de la SEN 200717 indica la carbamazepina com a fàrmac d'elecció en 

el tractament dels fenòmens paroxismals de dolor en pacients amb EM (200 mg/dia 

en 2 preses, i augmentar progressivament fins assolir una resposta eficaç i tolerada).
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Resum de l'evidència

No es disposa d'evidència directa. -

De l'evidència a la recomanació

No es disposa d'evidència directa sobre l'eficàcia i la seguretat del tractament amb 

carbamazepina per reduir el dolor neuropàtic en pacients amb EM.

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presentin dolor neuropàtic, es recomana el 

tractament amb carbamazepina. 

6.5.3. Amitriptilina

Només s'ha identificat evidència de tipus indirecte que avalua l'eficàcia de l'ami-

triptilina en pacients amb dolor neuropàtic d'un altre origen, fonamentalment en 

pacients amb neuropatia diabètica o neuràlgia postherpètica. 

Segons l'RS de Selph 2011, els ACA que comparen amitriptilina amb gabapentina 

(Gilron 2009, Dallocchio 2000, Morello 1999, Chandra 2006), amb pregabalina 

(Bansal 2009) o lamotrigina (Jose 2007), no troben diferències significatives en la 

resposta clínica o en els abandonaments del tractament a causa d'efectes adversos. 

Els antidepressius tricíclics (amitriptilina) ocasionaven més sequedat de boca que la 

pregabalina o la gabapentina, mentre que la gabapentina i la pregabalina produïen 

taxes més altes d'atàxia309.

La GPC del Regne Unit NICE 200319 inclou l'amitriptilina entre les opcions farmaco-

lògiques per al tractament del dolor neuropàtic en pacients amb EM.

La guia oficial de la SEN 200717 inclou l'amitriptilina (75 mg/dia) entre els tracta-

ments dels fenòmens paroxismals de dolor en pacients amb EM.

Resum de l'evidència

No es disposa d'evidència directa. -

De l'evidència a la recomanació

No es disposa d'evidència directa sobre l'eficàcia i la seguretat del tractament amb 

amitriptilina per reduir el dolor neuropàtic en pacients amb EM.

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presentin dolor neuropàtic, es recomana el 

tractament amb amitriptilina. 
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6.5.4. Pregabalina

No s'ha identificat evidència directa sobre l'efecte de la pregabalina en pacients 

amb dolor neuropàtic a causa de l'EM. Segons l'RS de Selph 2011, un ACA aporta 

evidència de tipus indirecte sobre l'eficàcia i la seguretat d'aquest fàrmac comparat 

amb el placebo en pacients amb dolor neuropàtic central d'origen divers. Els paci-

ents van rebre pregabalina en dosis de 150, 300 i 600 mg/dia (n = 20) o placebo 

(n = 20) durant 4 setmanes. Els resultats mostren una diferència significativa en la 

puntuació de l'escala visual analògica en el grup tractat comparat amb el placebo 

(diferència de puntuació 2,18; IC 95% 0,57-3,80; p = 0,01)309.

En comparar pregabalina davant dels antidepressius tricíclics (com l'amitriptilina) 

no troben diferències significatives en la resposta clínica o en els abandonaments 

del tractament a causa d'efectes adversos. Els antidepressius tricíclics (amitriptilina) 

ocasionaven més sequedat de boca que la pregabalina o la gabapentina, mentre 

que la gabapentina i la pregabalina produïen taxes més altes d'atàxia309.

En un estudi prospectiu no controlat (Solaro 2009), es va avaluar l'efecte de la pre-

gabalina a dosis progressives 75-300 mg/dia en 16 pacients amb EM i símptomes 

de dolor paroxismal sense resposta a la teràpia habitual (gabapentina, carbamaze-

pina, baclofèn). Nou pacients van tenir una recuperació completa al cap d'1 mes de 

tractament que es va mantenir durant un període de 3 mesos en tots els subjectes. 

Quatre pacients van tenir una recuperació parcial dels símptomes310. 

La GPC del Regne Unit NICE 200319 no inclou la pregabalina entre les opcions far-

macològiques per al tractament del dolor neuropàtic en pacients amb EM.

La guia oficial de la SEN 200717 inclou la pregabalina (300 mg/dia) entre els tracta-

ments del dolor crònic en pacients amb EM.

Resum de l'evidència

No es va disposar d'ACA sobre l'eficàcia i la seguretat del tractament 

amb pregabalina per reduir el dolor neuropàtic en pacients amb EM. 

Els resultats en pacients amb dolor neuropàtic d'origen central van 

mostrar resultats favorables davant del placebo309.

Un estudi observacional prospectiu va indicar que la pregabalina po-

dria controlar el dolor paroxismal en pacients sense resposta a la te-

ràpia habitual310.

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

L'evidència sobre l'eficàcia i la seguretat de la pregabalina en pacients amb EM és 

indirecta a partir d'un ACA que va incloure pacients amb lesió medul·lar i dolor neu-

ropàtic. Aquest estudi va tenir certes limitacions com imprecisió en els resultats a 
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causa d'un nombre reduït de pacients inclosos i unes pèrdues de seguiment impor-

tants, a més d'un seguiment limitat a 4 setmanes que impedeix una ponderació cor-

recta dels beneficis i els danys amb un tractament més prolongat309.

L'evidència directa, en pacients amb EM, procedeix d'una sèrie de casos amb un con-

trol d'abans i després en 16 pacients, en els quals es va avaluar la resolució de dolor 

amb una escala no validada i sense una definició correcta de la variable. Per tot això, 

la qualitat de l'evidència és baixa o molt baixa en aquests pacients310.

En pacients amb dolor neuropàtic d'origen central no específic de pacients amb EM, 

la pregabalina va ser, en general, ben tolerada. Els esdeveniments adversos més fre-

qüents van ser mareig, somnolència i alentiment de les funcions intel·lectuals i nàuse-

es. La pregabalina està autoritzada segons fitxa tècnica per al seu ús en el tractament 

del dolor neuropàtic perifèric i central en adults. 

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presentin dolor neuropàtic, es recomana el 

tractament amb pregabalina.

6.6. Dèficit cognitiu

•  En pacients amb EM, el tractament farmacològic i/o tractament rehabilitador 

milloren el dèficit cognitiu?

Aproximadament la meitat dels pacients amb EM poden arribar a experimentar algun 

tipus de dèficit cognitiu, independentment de la forma clínica de la malaltia311. L'alte-

ració subcortical de la substància blanca i la substància grisa afecta diversos aspectes 

cognitius com la memòria a curt termini, l'atenció, la velocitat de processament i les 

funcions visuoespacials i executives312-314. Dins de les opcions per a la gestió del dèficit 

cognitiu hi ha el tractament farmacològic i la rehabilitació cognitiva. Els dos s'analit-

zen tot seguit.

6.6.1. Donepezil

S'han identificat 3 ACA, Krupp 2004, Christodoulou 2006 i Krupp 2011, que com-

paren donepezil davant de placebo per al tractament del dèficit cognitiu, tots del 

mateix grup d'investigadors315-317. Els treballs de Krupp 2004 i Christodoulou 2006 

són publicacions duplicades.

Els ACA de Krupp 2004 i de Krupp 2011 van incloure 69 i 120 pacients, respectiva-

ment, amb EMRR, EMPP o EMSP. El donepezil es va comparar amb el placebo a la 

dosi següent: 5 mg/dia, que es va anar incrementant fins a 10 mg en la setmana 4. 

Els estudis van tenir una durada de 24 setmanes.
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En l'ACA de Krupp 2004, el rendiment de la memòria mesurat amb 

l'escala SRT (Selective Reminding Test) va millorar més en els pacients 

tractats amb donepezil al cap de 24 setmanes de tractament (diferèn-

cia en la puntuació mitjana entre la setmana 0 i la setmana 24 4,6; IC 

95% 1,93 a 7,21) que en els pacients del grup de placebo (diferència 

en la puntuació mitjana entre la setmana 0 i la setmana 24 0,7; IC 

95% -2,01 a 3,36) (diferència de mitjanes 3,90; IC 95% 0,13 a 7,66; 

p = 0,043).

En l'ACA de Krupp 2011, no es va trobar diferència estadísticament 

significativa en el dèficit cognitiu mesurat amb l'escala SRT entre els 

grups de comparació al cap de 24 setmanes de tractament (diferèn-

cia en la puntuació mitjana entre la setmana 0 i la setmana 24 en el 

grup de donepezil 1,7; IC 95% -0,2 a 3,6; diferència en la puntuació 

mitjana entre la setmana 0 i la setmana 24 en el grup de placebo 1,6; 

IC 95% -0,3 a 3,6).

Qualitat 

baixa

En l'ACA de Krupp 2004, es va observar una tendència cap a un millor 

desenvolupament en el test PASAT (Paced Auditory Serial Addition 

Test) entre els que van rebre donepezil (diferència en la puntuació mit-

jana entre la setmana 0 i la setmana 24 5,3; DE 9,9) davant de placebo 

(diferència en la puntuació mitjana entre la setmana 0 i la setmana 24 

0,8; DE 11,1) (diferència de mitjanes entre els dos grups 4,49; IC 95% 

-0,58 a 9,56; p = 0,082).

En l'ACA de Krupp 2011, no es van trobar diferències estadísticament 

significatives en el test PASAT entre els grups de comparació al cap de 

24 setmanes de tractament (diferència en la puntuació mitjana entre 

la setmana 0 i la setmana 24 en el grup de donepezil 3,8; IC 95% 0,6 

a 7,0; diferència en la puntuació mitjana entre la setmana 0 i la setma-

na 24 en el grup de placebo 3,5; IC 95% 0,4 a 6,6).

Qualitat 

baixa

En l'ACA de Krupp 2004, un major nombre de pacients assignats al 

grup de donepezil (65,7%) van informar que la seva memòria havia 

millorat en comparació de pacients que van rebre placebo (32,4%) 

(RR 2,03; IC 95% 1,18 a 3,49; p = 0,006).

En l'ACA de Krupp 2011 no hi va haver diferència estadísticament 

significativa sobre canvis de la memòria (36,1% davant de 35,6%) o 

en canvis cognitius (37,7% davant de 39,0%) reportats pel pacient.

Qualitat 

baixa
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Resum de l'evidència

El tractament amb donepezil va mostrar resultats contradictoris en  

2 ACA. En un dels ACA es van obtenir millores en l'escala SRT, en el 

test PASAT, així com en els canvis en la memòria reportats pel pacient 

en comparació del placebo316. En canvi, en un altre ACA posterior no 

es van trobar diferències significatives a favor del donepezil sobre el 

dèficit cognitiu mesurat amb l'escala SRT ni amb el test PASAT317.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

L'heterogeneïtat observada en els resultats dels diferents estudis i la seva imprecisió 

(nombre molt baix d'esdeveniments i mida mostral) condiciona que no es pugui tenir 

seguretat en els resultats. El fàrmac no va mostrar problemes importants quant a se-

guretat, ja que en els estudis analitzats no es van observar diferències significatives 

entre els grups en relació amb la freqüència d'esdeveniments adversos (tots lleus), tret 

de la presència de parasòmnia i diarrea316,317.

Recomanacions

Forta 
En pacients amb EM, no es recomana l'ús de donepezil per al tracta-

ment del dèficit cognitiu.

6.6.2. Interferó beta

A la guia de consens de la German Multiple Sclerosis Society18 es descriuen 2 ACA 

(Pliskin 1996, Fischer 2000), un estudi controlat no aleatoritzat (Barak 2002) i un es-

tudi de cohorts (Selby 1998), que van avaluar l'eficàcia de l'IFN beta en la disfunció 

cognitiva dels pacients amb EMRR. 

L'ACA de Pliskin va aleatoritzar 30 pacients al grup de tractament (IFN 

beta-1b: 8,0 MUI o 1,6 MUI) o al grup de placebo i va examinar l'efec-

te del tractament en l'avaluació neuropsicològica. Aquest estudi pilot 

va mostrar una millora significativa en la puntuació de la reproducció 

visual entre els 2 i els 4 anys de tractament en pacients que van rebre 

dosis altes d'IFN beta-1b (8,0 MUI).

Qualitat 
molt baixa
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L'estudi de Fischer 2000 es tracta d'una anàlisi post-hoc d'un assaig 

que va avaluar IFN beta-1a 30 mcg un cop per setmana davant del 

placebo, per determinar l'eficàcia del tractament en la funció cogni-

tiva de pacients amb EM. Dels 276 pacients inicialment aleatoritzats 

a l'assaig, 166 van completar la bateria neuropsicològica al cap de  

2 anys de tractament. L'IFN beta-1a va mostrar un efecte significa-

tiu en la bateria neuropsicològica en relació amb l'aprenentatge i la 

memòria en comparació del placebo. Es va observar una tendència 

favorable de l'IFN en relació amb les habilitats visuals espacials i amb 

la resolució de problemes, encara que sense diferències significatives 

en comparació del placebo.

Qualitat 
baixa

L'estudi controlat no aleatoritzat de Barak 2002, va incloure 23 pa-

cients als quals es va administrar IFN beta-1b 8 MUI sc a dies alterns 

durant un any i altres 23 pacients, en el grup de control. L'estudi va 

mostrar efectes positius de l'IFN en la concentració, l'aprenentatge 

visual i el reconeixement, encara que el test PASAT va mostrar millores 

significatives en els dos grups.

Qualitat 
molt baixa

Un estudi de cohorts (Selby 1998) va administrar IFN beta-1b (no s'es-

menten les dosis) a 94 pacients, mentre que altres 73 estaven en llista 

d'espera i altres 112 pertanyien al grup de control. Aquest estudi no va 

mostrar cap efecte significatiu de l'IFN beta-1b en la memòria verbal.

Qualitat 
molt baixa

Resum de l'evidència

En pacients amb EMRR i en tractament amb IFN beta-1a 30 mcg  

1 cop per setmana, es va observar un efecte significatiu en la bateria 

neuropsicològica en relació amb l'aprenentatge i la memòria, al cap 

de 2 anys de tractament18.

Qualitat 
baixa

En els pacients amb EMRR, es va observar una millora significativa en 

la puntuació de la reproducció visual entre els 2 i els 4 anys de trac-

tament amb IFN beta-1b (8,0 MUI) a l'estudi de Pliskin 1996, i també 

efectes positius en la concentració, l'aprenentatge visual i el reconei-

xement a l'estudi de Barak 2002, mentre que no va semblar modificar 

el test PASAT o la memòria verbal18.

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

Els estudis avaluats són, en línies generals, de baixa qualitat. Es disposa d'un ACA 

amb risc alt de biaix i un nombre molt baix d'esdeveniments. Els altres ACA no descri-

uen apropiadament les pèrdues. La resta d'estudis inclosos no són ACA, sinó un estu-

di controlat no aleatoritzat i un estudi de cohorts, per això són inicialment de baixa 

qualitat18.
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Cap dels estudis identificats no va avaluar els esdeveniments adversos de l'IFN beta 

per al tractament del dèficit cognitiu en pacients amb EM. Els estudis avaluats no 

proporcionen cap informació sobre el balanç benefici/risc d'aquesta intervenció. 

Aquests aspectes han estat descrits detalladament en la pregunta en la qual s'avalua 

l'efecte de l'IFN com a tractament modificador de l'EM.

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús d'interferó beta per al 

tractament del dèficit cognitiu.

6.6.3. Acetat de glatiràmer 

Dos treballs han avaluat l'efecte de l'AG en la funció cognitiva, tots dos relacionats 

amb l'estudi pivot d'AG318,319. El primer es va realitzar en 248 pacients amb EMRR 

i discapacitat lleu-moderada (EDSS ≤5,0) que participaven en l'assaig aleatoritzat. 

Van fer un test (Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests [BRBNT]) basal 

al cap de 12 i de 24 mesos de l'inici del tractament de 20 mg/dia d'AC o placebo319. 

Els tests neuropsicològics duts a terme van examinar 5 dominis: atenció, processa-

ment, memòria verbal i visuoespacial i recuperació semàntica. 

En l'avaluació basal els resultats dels tests van ser semblants en tots 

dos grups, amb una puntuació mitjana dins dels rangs normals. En 

les 2 avaluacions de seguiment es va observar una millora en el test 

en els dos braços que era esperable, a causa de l'efecte de la pràctica 

en el test. No es van observar diferències entre els pacients tractats 

amb AG i el placebo al cap d'1 any i al cap de 2 anys. La manca 

de deteriorament cognitiu en el curt termini de seguiment considerat  

(2 anys) limita la possibilitat de detectar un efecte derivat de l'AG.

Qualitat 
baixa

Es va tornar a avaluar un subgrup de 153 pacients de l'estudi anterior (61%) al 

cap de 10 anys d'inclusió a l'assaig com a part de la fase oberta de l'assaig inicial 

aleatoritzat320.

Després de 10 anys, es va observar una reducció en la puntuació mit-

jana dels test d'atenció i PASAT, tant en els pacients del grup de trac-

tament com en el grup de placebo. Els altres tests efectuats no van 

mostrar canvis. El z score del BRBNT va indicar un descens més gran 

de 0,5 DE en el 19% dels pacients, sense diferències entre els del braç 

AG o el placebo.

Qualitat 
molt baixa
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Resum de l'evidència

En els pacients amb EMRR, l'AG no va mostrar un efecte en els tests 

de la bateria neuropsicològica breu, comparat amb placebo al cap de 

2 anys de seguiment319.

Qualitat 
baixa

En els pacients amb EMRR, l'AG no va mostrar un efecte en els tests 

de la bateria neuropsicològica breu, comparat amb placebo al cap de 

10 anys de seguiment320.

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

L'efecte de l'AG en els pacients amb EM i deteriorament cognitiu, avaluat en un segui-

ment a 2 anys cal interpretar-lo amb precaució. En aquest període no ha donat temps 

als pacients a deteriorar-se cognitivament (la majoria dels pacients dels dos braços 

acaben el seguiment amb un bon resultat en els tests, fins i tot més que al principi per 

l'«efecte pràctica»)319, per tant, no es pot provar el vertader efecte del fàrmac per a 

aquesta variable de resultat d'interès320. L'avaluació dels resultats a 10 anys té una 

qualitat molt baixa a causa del fet que es tracta d'una cohort oberta dels pacients in-

closos a l'assaig anterior, amb pèrdues importants de seguiment dels pacients.

Cap dels estudis identificats no va avaluar els esdeveniments adversos de l'AG per al 

tractament del dèficit cognitiu en pacients amb EM. Els estudis avaluats no proporci-

onen cap informació sobre el balanç benefici/risc d'aquesta intervenció. Aquests as-

pectes han estat descrits detalladament en la pregunta en la qual s'avalua l'efecte de 

l'AG com a tractament modificador de l'EM.

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús d'acetat de glatiràmer per 

al tractament del dèficit cognitiu. 

6.6.4. Rivastigmina

En una RS recent, He Dian 2011, s'analitza el tractament farmacològic per a l'afec-

tació de la memòria en l'EM324. Dels 4 ACA inclosos, només 1 (Shaygannejad 2008) 

analitza la rivastigmina321.

Addicionalment, s'han identificat uns altres 2 estudis que avaluen l'efecte de la ri-

vastigmina en un context més experimental amb pocs pacients i després d'una dosi 

única, raons per les quals es van excloure322,323.
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A l'assaig de Shaygannejad es van reclutar 60 pacients amb diagnòstic d'EM i afec-

tació cognitiva. Es van aleatoritzar a rebre un tractament de 12 setmanes consistent 

en rivastigmina (1,5 mg diari que es va augmentar al llarg de 4 setmanes fins a 3 

mg 2 cops al dia) o placebo. La resposta al tractament es va avaluar mitjançant la 

Wechsler Memory Scale (WMS) amb un mesurament basal i un altre després de 12 

setmanes de tractament.

Els resultats van mostrar una millora lleu, però estadísticament signi-

ficativa, en la memòria per als 2 grups, que possiblement va ser per 

l'«efecte pràctica». La puntuació mitjana global de memòria del WMS 

al final de l'estudi no va ser diferent entre els dos grups (DM 0,4, CI 

95% -2,0 a 2,8). 

Qualitat 
baixa

Resum de l'evidència

La rivastigmina no ha demostrat tenir un efecte en la millora de la 

memòria segons el WMS després de 12 setmanes de tractament com-

parat amb placebo321. 

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

L'evidència prové d'un únic ACA sense limitacions metodològiques importants, però 

amb un nombre reduït de pacients que aporta imprecisió als resultats321. L'estudi va 

avaluar la rivastigmina en pacients amb EM, en què es van analitzar conjuntament 

tots els subtipus (EMRR, EMPP, etc.). 

La rivastigmina va resultar ser un fàrmac, en general, ben tolerat pels pacients. Els 

efectes adversos més freqüents reportats van ser nàusees, dispèpsia, anorèxia, ma-

reig, cefalea, etc. Van aparèixer des de la primera dosi i van remetre després del primer 

mes de tractament321. 

Recomanacions

Forta 
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús de rivastigmina per al trac-

tament del dèficit cognitiu.

6.6.5. Memantina

A l'RS que analitza el tractament farmacològic per a l'afectació de la memòria en 

l'EM, (He Dian 2011)324 només s'inclou 1 ACA (Lovera 2010) que analitzi la meman-

tina en la funció cognitiva en pacients amb EM i deteriorament cognitiu. 
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L'estudi va comparar memantina (n = 54) (10 mg/2 cops al dia -fent un ajust de dosi 

durant 4 setmanes seguides per 12 setmanes a la dosi màxima tolerada-) amb pla-

cebo (n = 65) durant un tractament de 16 setmanes. S'hi van incloure pacients amb 

diagnòstic definitiu d'EM segons els criteris de McDonald (EMRR, EMPP i EMSP) que 

presentaven almenys un deteriorament subjectiu de la memòria i una puntuació en 

el test PASAT o en la CVLT_II (California Verbal Learning Test-second edition) de 0,5 

DE per sota dels valors normatius segons l'edat i el sexe. Un mes abans de l'inici de 

l'estudi, tots els pacients estaven estables neurològicament i sense exacerbacions 

de l'EM.

Es van observar diferències entre el grup de placebo i el grup de me-

mantina en el test PASAT i en el Long Delay Free Recall (LDFR) del 

CVLT-II, però no van ser estadísticament significatives (DM entre final-

basal: -0,0; IC 95% -3,3 a 3,4; p = 0,9; -0,6; IC 95% -2,0 a 0,8; 

p = 0,4, respectivament).

Tampoc no van ser estadísticament significatives les diferències entre 

grups en cap de les escales de l'instrument de qualitat de vida relacio-

nada amb la salut Short Form 36 Health Survey Questionnaire (SF-36).

Qualitat 
molt baixa

Resum de l'evidència

El tractament amb memantina no va mostrar una millora en el tras-

torn de memòria segons el test PASAT i la CVLT-II comparat amb el 

placebo324.

Qualitat 
molt baixa

De l'evidència a la recomanació

L'efecte beneficiós de la memantina sobre el trastorn de memòria en pacients amb 

EM no està demostrat. L'evidència prové d'un únic ACA (Lovera 2010) que va avaluar 

la memantina en pacients amb EM considerant conjuntament tots els subtipus (EMRR, 

EMPP i EMSP). L'assaig va avaluar un nombre molt reduït de pacients i va tenir pèrdu-

es importants (no balancejades per grups)324.

La memantina es considera un fàrmac segur i ben tolerat, però no es van trobar dife-

rències estadísticament significatives entre els grups (memantina vs placebo) en rela-

ció amb la freqüència d'efectes adversos individuals (infecció urinària, fatiga, tos, 

somnolència, atàxia, espasticitat, restrenyiment, rash). No es van comunicar efectes 

adversos greus. 

Recomanacions

Forta
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús de memantina per al trac-

tament del dèficit cognitiu. 
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6.6.6. Rehabilitació cognitiva

S'han identificat 2 revisions narratives que avaluen diferents intervencions de reha-
bilitació (en àrees de la memòria, l'aprenentatge verbal, l'atenció i la funció execu-
tiva) en persones amb EM. Les dues revisions narratives inclouen diferents tipus de 
dissenys d'estudis i no fan metanàlisi325,326.

S'han considerat només els ACA inclosos a les revisions narratives, en què se n'han 
identificat inicialment 6. Se n'han exclòs tres pel fet de no ser aleatoritzats i un altre 
perquè avaluava una intervenció no dirigida directament a l'àrea cognitiva i mesu-
rava la seva eficàcia a partir de la depressió. Els 2 ACA finalment considerats són 
Chiaravalloti 2005 i Solari 2004.

L'ACA de Chiaravalloti 2005 va avaluar l'eficàcia de la tècnica de memorització 
d'una història comparat amb un grup de control, el qual va fer exercicis tradicio-
nals de memòria durant les 4 setmanes que va durar la intervenció. Van avaluar els 
canvis a través del test revisat d'aprenentatge verbal de Hopkins (HVLT-R), tant en 
fer el programa com 5 setmanes després. Encara que els pacients i el mesurament 
dels resultats van estar cecs, el terapeuta era el mateix per als dos grups. L'estudi va 
incloure 28 pacients amb EM i amb dèficit de l'aprenentatge documentat. 

Els resultats van mostrar que la tècnica no va millorar l'habilitat de 
l'aprenentatge si es compara amb el control de manera immediata 
(OR 2,4; IC 95% 0,52 a 10,99), ni a llarg termini (3,07; DE 5,8 davant 
de 0,57; DE 4,2, respectivament). Una anàlisi de subgrups d'acord 
amb el nivell de dèficit cognitiu va mostrar una millora de la memòria 
en el 88% dels pacients amb dèficit moderat-greu davant d'un 17% 
dels pacients amb dèficit lleu (p <0,05).

Qualitat 

baixa

L'ACA de Solari 2004 va avaluar l'eficàcia d'un programa d'entrenament de l'aten-
ció i la memòria en comparació d'un grup de control que va rebre un reentrenament 
visuomotor i visuoconstructiu. El programa es va fer per ordinador durant 8 setma-
nes i se'n va avaluar l'eficàcia després de 8 setmanes de finalitzar el programa. L'es-
tudi va ser doble cec i va incloure 82 pacients (77 van finalitzar el tractament) amb 
EM i dèficit de l'atenció o la memòria confirmada amb una bateria neuropsicològi-
ca. Van avaluar els canvis a través de la bateria breu de proves neuropsicològiques 
repetibles (BRBNT) que entre altres proves inclou el PASAT. 

Els resultats van mostrar que el programa d'entrenament no va in-
crementar significativament les puntuacions en, almenys, 2 de les 5 
proves de la bateria de manera immediata (OR 1,07; IC 95% 0,44 a 
2,64) ni al cap de 8 setmanes (OR 0,77; IC 95% 0,31 a 1,88). Només 
es van observar diferències en el canvi de la puntuació de la prova de 
generació de paraules per als dos períodes (p = 0,035 i p = 0,016).  
No es van observar diferències entre els grups respecte a la puntuació 
basal del PASAT, tant al cap de 8 com de 16 setmanes.

Qualitat 

moderada
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Resum de l'evidència

Les tècniques d'entrenament rehabilitador cognitiu avaluades no van 

millorar les escales neuropsicològiques respecte a un grup de control 

als ACA de Chiaravalloti 2005 i Solari 2004. Una subanàlisi va mos-

trar que els pacients amb un dèficit cognitiu moderat o greu podrien 

beneficiar-se de la intervenció en comparació dels pacients lleus325,326.

Qualitat 
moderada/

baixa

De l'evidència a la recomanació

Els factors que limiten l'evidència estan referits al disseny en un dels estudis i als resul-

tats imprecisos en els dos estudis. Encara que no s'han considerat els riscos de les in-

tervencions de rehabilitació cognitiva als estudis avaluats, no hi ha prou evidència 

respecte als seus beneficis en l'àrea cognitiva325,326.

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presentin dèficit cognitiu, es recomana valo-

rar la realització de rehabilitació cognitiva. 

6.7. Disfunció vesical

•   En pacients amb EM, el tractament farmacològic i/o el tractament 

rehabilitador milloren la disfunció vesical?

La disfunció vesical és conseqüència fonamentalment de la hiperreflèxia del múscul 

detrusor o de la dissinergia de l'esfínter del detrusor i, a vegades, les 2 alteracions es 

produeixen de manera conjunta. La hiperreflèxia del detrusor condiciona que es de-

sencadeni la micció amb volums d'orina petits, cosa que ocasiona miccions freqüents 

(pol·laciúria, urgència miccional, incontinència urinària). En la dissinergia del detrusor, 

hi ha una dificultat per iniciar o mantenir la micció amb retenció urinària, importants 

volums postmiccionals i risc augmentat d'infeccions.

El maneig de la disfunció vesical es basa en la combinació de tractament farmacològic 

amb tractament rehabilitador adaptat a la problemàtica que presenti el pacient.

 És convenient valorar el tipus de disfunció vesical que presenten els 

pacients amb EM per fer les intervencions pertinents.
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6.7.1. Oxibutinina

L'RS de Nicholas 2009 analitza l'eficàcia, la tolerància i la seguretat de fàr-

macs anticolinèrgics en el tractament dels símptomes urinaris en pacients 

amb EM327. En aquesta revisió s'inclouen 2 ACA que analitzen l'oxibutini-

na, un de disseny paral·lel comparant amb propantelina (Gajewski 1986), i 

un altre de disseny creuat comparant amb atropina intravesical (Fader 2007).  

No inclouen cap ACA que compari aquests fàrmacs davant de placebo.

L'ACA de Gajewski 1986, amb 34 pacients, va comparar oxibutinina durant  

6-8 setmanes (19 pacients) davant de propantelina (15 pacients).

L'ACA de Fader 2007, amb 64 pacients, va comparar oxibutinina oral durant  

2 setmanes davant d'atropina intravesical durant 2 setmanes.

En relació amb l'efecte sobre els símptomes urinaris, es van calcular 

les diferències de mitjanes entre oxibutinina i propantelina per a les 

variables següents, sense trobar-hi diferències estadísticament signifi-

catives:

- Freqüència: diferència mitjana diària 0,7 (IC 95% 0,17 a 1,23;  

p = 0,01).

- Nictúria: diferència mitjana diària 0,4 (IC 95% -0,16 a 0,96; p = 

0,16).

- Episodis d'urgència: diferència mitjana diària 0,3 (IC 95% -0,15 a 

0,75; p = 0,19).

- Episodis d'incontinència: diferència mitjana diària 0,5 (IC 95% -0,06 

a 1,06; p = 0,08).

L'ACA de disseny creuat no troba diferències estadísticament signifi-

catives entre els períodes en tractament amb oxibutinina o amb atro-

pina intravesical per a cap mesura de resultat:

- Capacitat de la bufeta: període amb oxibutinina canvi mitjà +55,5; 

DE 67,2 ml; període amb atropina canvi mitjà +79,6; DE 89,6 ml; 

diferència de mitjanes 24,1 (IC 95% -0,4 a 49,7).

- Canvi en la freqüència urinària mitjana: període amb oxibutinina 

1,2; DE 1,8; amb atropina -1,6; DE 2,0; diferència mitjana del canvi  

- 0,4 (IC 95% -0,9 a 0,2).

- Canvi en el nombre mitjà d'episodis d'incontinència: període amb 

oxibutinina -0,9; DE 1,6; amb atropina -0,9; DE 1,7; diferència de 

mitjanes 0 (IC 95% -0,3 a 0,3).

Qualitat 
baixa
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Resum de l'evidència

No hi ha estudis que comparin l'eficàcia i la seguretat de l'oxibutinina 

davant del placebo. Comparant oxibutinina davant de propantelina o 

oxibutinina davant d'atropina intravesical, no es van trobar diferènci-

es entre els dos tractaments en relació amb la nictúria, les situacions 

d'urgència o d'incontinència, i sí una menor freqüència de micció per 

als pacients tractats amb oxibutinina327.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

No hi ha estudis que comparin l'eficàcia i la seguretat de l'oxibutinina davant del pla-

cebo. L'evidència prové de 2 ACA en els quals es compara oxibutinina amb altres 

fàrmacs327.

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presentin disfunció vesical, es recomana el 

tractament amb oxibutinina. 

6.7.2. Tolterodina

A l'RS de Nicholas 2009 que analitza l'eficàcia, la tolerància i la seguretat de fàr-

macs anticolinèrgics en el tractament dels símptomes urinaris en pacients amb EM, 

no s'inclou cap ACA que analitzi l'efecte de tolterodina en pacients amb EM i dis-

funció vesical327. No s'ha trobat cap ACA publicat posteriorment.

De les guies identificades, la GPC del Regne Unit19 i la guia de consens alemanya so-

bre tractament simptomàtic en l'EM18, inclouen la tolterodina entre els tractaments 

simptomàtics de la disfunció vesical.

Resum de l'evidència

No es disposa d'evidència. -

De l'evidència a la recomanació

No es disposa d'evidència sobre l'eficàcia i la seguretat del tractament amb tolterodi-

na per a la disfunció vesical en pacients amb EM.

Recomanacions

 En pacients amb EM que presentin disfunció vesical, es recomana 

valorar el tractament amb tolterodina. 
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6.7.3. Desmopresina

Una revisió narrativa analitza l'eficàcia, la tolerància i la seguretat de la desmopresina 

en el tractament dels símptomes urinaris en pacients amb EM329. La revisió inclou 

5 ACA, tots de disseny creuat i doble cec, que comparen desmopresina davant de 

placebo. En conjunt hi van participar 196 pacients, però només van analitzar dades 

de 98 pacients. Cap dels estudis inclosos no utilitzava entre les mesures de resultats 

ni l'escala de Barthel ni la Functional Independence Measure (FIM).

Respecte a l'efecte sobre els símptomes urinaris, assenyalen diferències 

estadísticament significatives en diverses mesures de resultat:

- El nombre mitjà de miccions al cap de 6 hores es va analitzar en  

3 ACA, i els 3 troben que la freqüència era menor en el període de 

tractament amb desmopresina, essent la diferència mitjana entre 

els grups d'entre 0,5 i 0,7 vegades durant el dia i de 0,5 a 1,0 a 

la nit. La magnitud de l'efecte calculat per metanàlisi seria d'una 

diferència de 0,6 miccions al cap de 6 hores (rang 0,50 a 0,67; 

dades de 3 ACA) que consideren com a efecte moderat, i de 0,77 

miccions durant la nit (rang 0,66 a 0,88; dades de 2 ACA), efecte 

que consideren com a moderat.

- El volum d'orina al cap de 6-8 hores (ml) va ser analitzat en 3 ACA, 

essent l'efecte combinat estimat de 0,83 (rang 0,71 a 0,95), efecte 

que consideren com a gran.

- El volum d'orina al cap de 24 hores (ml) va ser analitzat en 2 ACA, 

essent l'efecte combinat estimat de 0,20 (rang 0,11 a 0,29), efecte 

que consideren com a petit.

- Els nivells mitjans de sodi es van avaluar en 4 ACA (174 pacients) i 

no troben diferències entre períodes amb desmopresina i placebo.

Qualitat 
baixa

Resum de l'evidència

La desmopresina semblava tenir un efecte moderat en la disminució 

de la freqüència mitjana de miccions diürnes i nocturnes, i un efecte 

més gran en la disminució del volum d'orina al cap de 6 hores329.

Qualitat 
baixa

De l'evidència a la recomanació

Els ACA avaluats són de disseny creuat i presenten moltes pèrdues de pacients per a 

l'anàlisi (només 98 dels 196 pacients)329.

En els períodes en tractament amb desmopresina, comparats amb els períodes amb 

placebo, els avantatges aconseguits són moderats i poc rellevants per als pacients, 

amb l'excepció de la disminució en la freqüència de miccions nocturnes. L'efecte se-



VERSIÓ COMPLETA 209

cundari potencialment més rellevant és la hiponatrèmia que, encara que en els paci-

ents participants en els ACA es manifestava amb símptomes lleus, es desconeix quins 

serien en tractaments a mitjà i llarg termini i en grups més amplis de pacients. 

El rang de pacients que van patir retenció de fluids o símptomes que hi estaven rela-

cionats variava entre el 0% i el 8%. El mal de cap es va reportar entre el 3% i el 4% 

dels pacients329. 

Recomanacions

Dèbil
En pacients amb EM que presentin disfunció vesical i nictúria, es recoma-
na el tractament amb desmopresina. 

6.7.4. Tractament rehabilitador

Diversos ACA, Prasad 2003, Lucio 2010, McClurg 2006, McClurg 2008, han ava-

luat intervencions rehabilitadores en comparació d'altres tractaments rehabilitadors 

o tractaments simulats330-333. No es van localitzar comparacions que incloguessin 

tractaments farmacològics.

L'estudi de Prasad va aleatoritzar 28 dones a pressió abdominal davant de vibració 

mitjançant un equip portàtil de vibració percutània davant de no tractament en 

pacients amb EM i símptomes urinaris i residu postmiccional menor de 100 ml.

No es van observar diferències en la freqüència de la nictúria o dels 

episodis d'incontinència (Prasad 2003). Fent servir la vibració supra-

púbica, el residu postmiccional es va reduir de manera significativa 

comparat amb el no tractament (p = 0,002). No hi va haver reducció 

significativa ni en la freqüència de la micció ni en els episodis d'incon-

tinència.

Qualitat 
baixa

L'estudi de Lucio va aleatoritzar 27 dones amb EM i disfunció del tracte urinari infe-

rior a entrenament muscular del sòl pelvià davant de tractament simulat.

No es van observar diferències rellevants en símptomes d'emmagatze-

matge ni ompliment davant del tractament simulat.
Qualitat 

molt baixa

L'estudi de McClurg 2006 va aleatoritzar 30 dones amb EM i disfunció vesical a 1 

dels grups següents:

-  entrenament del sòl pelvià i consell;

-  entrenament del sòl pelvià i consell més electromiografia; 

-  entrenament del sòl pelvià i consell més electromiografia, més estimulació neu-

romuscular elèctrica.
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La mida mostral petita i les diferències rellevants entre les característiques basals 

dels 3 grups fan que les inferències potencials i la qualitat siguin molt baixes.

Finalment, l’estudi de McClurg 2008 va aleatoritzar 74 pacients a 1 dels 2 grups:

- entrenament muscular del sòl pelvià, feed-back electromiogràfic i estimulació 

elèctrica neuromuscular en forma de placebo;

- entrenament muscular del sòl pelvià, biofeed-back electromiogràfic i estimulació 

elèctrica neuromuscular activa.

L'addició de l'estimulació elèctrica neuromuscular no va mostrar al 

cap de les 24 setmanes diferències en el nombre d'episodis d'incon-

tinència en 24 hores. Les diferències en altres variables no van ser 

clínicament rellevants.

Qualitat 
baixa

Una RS (Eustice 2008) sobre el buidament motivat va concloure que no hi ha prou 

evidència per arribar a conclusions fermes per a la pràctica. Va ser indicativa, encara 

que no concloent, l'evidència de benefici a curt termini del buidament motivat334. 

D'altra banda, en relació amb l'entrenament de la bufeta per a la incontinència en 

adults, una altra RS (Wallace 2008) va concloure que no hi ha suficients estudis 

rigorosos i va arribar a la conclusió que cal més recerca335.

Una altra RS (Berghmans 2000) prèvia sobre els tractaments conservadors en incon-

tinència urinària d'urgència va concloure que, malgrat que la majoria dels estudis 

mostren resultats positius a favor d'aquestes teràpies, cal fer més recerca per avalu-

ar el seu veritable efecte336.

Resum de l'evidència

S'han valorat 4 estudis sobre teràpies rehabilitadores en el tractament 

de la disfunció vesical en pacients amb EM. Les teràpies avaluades 

han estat la pressió abdominal, l'entrenament muscular del sòl pelvià i 

l'estimulació elèctrica neuromuscular activa. L'evidència disponible va 

ser molt escassa i de qualitat baixa a molt baixa. Els estudis avaluats 

no van mostrar diferències clínicament rellevants d'aquestes interven-

cions, tant per a les comparacions directes com per a les comparacions 

amb teràpies simulades330-333.

Qualitat 
baixa/molt 

baixa

De l'evidència a la recomanació

La qualitat de l'evidència per als estudis de teràpies de rehabilitació en el tractament 

de la disfunció vesical en pacients amb EM és baixa o molt baixa. Això és pel fet que 

els estudis disponibles presenten limitacions importants quant al risc de biaix i a la 

precisió. És impossible avaluar l'heterogeneïtat, ja que per a la majoria no hi ha més 

d'un estudi disponible. El risc de biaix és difícil de valorar330-333. Els estudis d'aquestes 

teràpies en altres patologies són també de qualitat baixa i les conclusions de les revi-
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sions consideren que calen més estudis per conèixer l'eficàcia real d'aquestes inter-

vencions334-336.

L'experiència en la pràctica clínica suggereix que els pacients valoren positivament la 

rehabilitació de la disfunció vesical i la consideren un punt important en el seu procés 

rehabilitador. La disfunció vesical es considera un símptoma ocult, a vegades poc co-

mentat pel pacient a causa del seu aspecte més íntim, que abordat per un professio-

nal especialitzat que aporti confiança i seguretat, pot minimitzar l'impacte que repre-

senta per al pacient.

Recomanacions

 En pacients amb EM que presentin disfunció vesical, es recomana va-

lorar la utilització de la rehabilitació del sòl de la pelvis. 

6.7.5. Cateterisme vesical intermitent

No s'ha localitzat cap ACA ni cap estudi observacional que avaluïn l'efecte del cate-

terisme intermitent en pacients amb EM. No obstant això, en una revisió narrativa337 

i guia de consens del Regne Unit338 es contempla aquesta maniobra com a part 

de la gestió adequada de la disfunció vesical. A més, s'ha considerat una guia de 

l'Acadèmia Europea d'Urologia sobre gestió de la bufeta neurògena no específica 

de pacients amb EM339.

En pacients amb bufeta hiperactiva i un volum postmiccional significatiu, és impor-

tant el buidament vesical, ja que el tractament enfocat a reduir la hiperactivitat del 

detrusor no és efectiu en presència de volum residual. 

La guia de consens del Regne Unit va considerar el cateterisme intermitent una 

maniobra de gran importància en la gestió de la bufeta neurogèna en pacients amb 

EM, malgrat que no hi ha cap evidència que ho confirmi. Sembla improbable que 

es desenvolupin en el futur estudis controlats amb placebo per provar-ne l'eficàcia. 

En cas d'objectivar, mitjançant catèter o ecografia, un volum miccional residual aug-

mentat (més de 100 ml) s'ha de considerar el cateterisme intermitent338.

Cal tenir en compte que en pacients amb certa discapacitat, pèrdua d'agilitat a les 

mans o disfunció cognitiva, la tècnica de cateterisme intermitent pot ser difícil. En 

aquests casos es pot considerar un catèter a llarg termini (suprapúbic o uretral)337.

La guia europea per a la gestió de la bufeta neurògena coincideix a considerar el 

cateterisme intermitent com la tècnica més adequada per a la gestió de la bufeta 

neurògena amb residu postmiccional acumulat, en cas d'hipo o hiperactivitat del 

detrusor de la bufeta. L'ús de catèters asèptics juntament amb una educació ade-

quada del pacient redueix el risc d'infecció del tracte urinari. S'aconsella que el 

volum d'orina en el moment de realitzar la tècnica sigui inferior a 400 ml339.
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Resum de l'evidència

No s'han identificat estudis que avaluïn l'eficàcia/efectivitat del cate-
terisme intermitent en pacients amb EM. No obstant això, les guies i 
els documents de consens de disfunció vesical en pacients amb EM i 
en pacients amb bufeta neurògena de qualsevol origen, consideren 
aquesta tècnica com la més adequada en cas de bufeta hipo o hipe-
ractiva amb residu postmiccional important337-339.

-

De l'evidència a la recomanació

No hi ha estudis que avaluïn l'eficàcia del cateterisme intermitent específicament en 
pacients amb EM. Els riscos potencials del cateterisme intermitent són la possibilitat 
d'infeccions del tracte urinari per contaminació del catèter, que s'afegeix al risc inhe-
rent d'infeccions en els pacients amb disfunció vesical, i els microtraumatismes337-339.

Alguns pacients es beneficien del cateterisme intermitent i el prefereixen a l'ús de 
fàrmacs. Això no obstant, molts d'ells desconeixen aquest tractament perquè no és 
prou conegut en el nostre context.

Recomanacions

 En pacients amb EM que presentin disfunció vesical amb volum resi-

dual augmentat, es recomana valorar la possibilitat de fer cateterisme 

vesical intermitent.

 Els pacients candidats a cateterisme vesical intermitent han de rebre 

una formació adequada en la tècnica.

6.8. Qualitat de vida relacionada amb la salut

•  En pacients amb EM, el tractament rehabilitador multidisciplinar 

millora la qualitat de vida relacionada amb la salut?

La rehabilitació és un procés enfocat a millorar el desenvolupament d'activitats, cosa 

que permet una major participació social i reduir l'estrès i el malestar dels pacients i 

els seus cuidadors. Atesa la gran varietat de símptomes que es poden presentar en un 

pacient amb EM, el procés rehabilitador multidisciplinar és clau per aconseguir la 

màxima capacitat funcional i qualitat de vida del pacient en cada moment evolutiu de 

la malaltia.

6.8.1. Tractament rehabilitador multidisciplinar

En una RS recent (Khan 2007) s’ha avaluat l’eficàcia del tractament rehabilitador 

multidisciplinar en adults amb EM explorant diferents enfocaments com el lloc o la
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intensitat de la intervenció340. Va incloure 10 ACA (954 pacients) que avaluaven el 

tractament rehabilitador multidisciplinar amb diferents comparadors:

- Tractament rehabilitador multidisciplinar en règim d'hospitalització davant de llista 

d'espera o tractament rehabilitador multidisciplinar de baixa intensitat (3 ACA; 

217 pacients) (Freeman 1997, Craig 2003, Storr 2010).

- Tractament rehabilitador multidisciplinar en règim d'hospitalització o ambulatòria 

davant de llista d'espera (1 ACA; 101 pacients) (Khan 2008).

- Tractament rehabilitador multidisciplinar en règim d'hospitalització davant d'am-

bulatori (1 ACA; 84 pacients) (Francabandera 1988). No s'inclouen els seus re-

sultats perquè utilitza variables d'interès (Incapacity Status Scale [ISS], Hours of 

home assistance required-self-care), considerades variables «no importants» per 

a la presa de decisions del grup de treball d'aquesta guia.

- Tractament rehabilitador multidisciplinar al domicili davant de tractament basat a 

l'hospital (1 ACA; 201 pacients) (Pozzilli 2002).

- Tractament rehabilitador multidisciplinar ambulatori davant d'un control sense 

tractament rehabilitador multidisciplinar (4 ACA; 351 pacients) (Patti 2002, Patti 

2003, Stuifbergen 2003, Guagenti-Tax 2000).

No s'ha identificat cap estudi addicional en l'actualització de la cerca de la literatura.

A continuació es descriuen els estudis i els resultats de les variables d'interès sepa-

rant segons tipus de comparador, ja que l'heterogeneïtat entre els estudis no va 

permetre resumir els resultats de manera quantitativa (metanàlisi).

Tractament rehabilitador multidisciplinar en règim d'hospitalització 

davant de llista d'espera o tractament rehabilitador multidisciplinar de 

baixa intensitat (3 ACA; 217 pacients):

- Un ACA en paral·lel que va incloure 70 pacients va mostrar eficàcia 

del tractament rehabilitador multidisciplinar a escala hospitalària en 

els nivells d'activitat, mesurat amb la FIM que es va expressar en una 

mesura de canvi (ACA paral·lel; 70 pacients; magnitud de l'efecte 

[effect size, ES] tractament rehabilitador multidisciplinar 0,21; mitja-

na 3,9; IC 95% 1,76 a 6,12; ES control -0,16; mitjana -2,97; IC 95% 

-1,18 a -4,76; p < 0,001).

Per als nivells de participació, mesurat com canvi en el London Han-

dicap Scale (LHS) (ES tractament rehabilitador multidisciplinar 0,23; 

mitjana 2,76; IC 95% -0,44 a 5,96; ES control -0,27; mitjana -2,71; IC 

95% -5,73 a 0,29; p < 0,01), però no gens en discapacitat mesurada 

amb l'EDSS (resultats no reportats per l'RS; p > 0,05) (Freeman 1997).

Qualitat 
baixa



214 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

- Un altre ACA que va incloure 41 pacients va trobar eficàcia del tracta-

ment rehabilitador multidisciplinar a escala hospitalària en els nivells 

d'activitat mesurat amb el Barthel Index (BI) (resultats quantitatius no 

reportats per l'RS; p < 0,02) i no en la qualitat de vida relacionada 

amb la salut mesurada amb l'SF-36 (resultats quantitatius no repor-

tats a l'RS; p > 0,05) (Craig 2003).

- Un últim ACA en paral·lel que va incloure 106 pacients no va mostrar 

resultats significatius per a Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS) ni 

per a EDSS (resultats quantitatius no reportats a l'RS; p > 0,05) (Storr 

2010).

Qualitat 
baixa

Tractament rehabilitador multidisciplinar a escala hospitalària o ambu-

latòria davant de llista d'espera (1 ACA; 101 pacients):

- Un ACA que va incloure 101 pacients va mostrar que el tractament 

rehabilitador multidisciplinar era eficaç per a nivell d'activitat mesurat 

com a proporció de pacients amb deteriorament en la FIM (FIM RM 

16,7%; FIM control 58,7%; p < 0,001). No hi va haver resultats sig-

nificatius per a participació mesurat amb la Multiple Sclerosis Impact 

Scale 29 (MSIS-29) o amb el General Health Questionnaire Scale 28 

(GHQ-28) (Khan 2008).

Qualitat 
moderada

Tractament rehabilitador multidisciplinar domiciliari davant d'hospitala-

ri (1 ACA; 201 pacients):

- Un ACA que va incloure 201 pacients va trobar que el tractament re-

habilitador multidisciplinar efectuat al domicili era més eficaç que la 

cura rutinària de l'hospital en termes de qualitat de vida relacionada 

amb la salut, mesurada amb l'SF-36 (resultats quantitatius no repor-

tats en l'RS; p < 0,0001), i no es van trobar diferències per a l'EDSS i 

la FIM (Pozzilli 2002).

Qualitat 
moderada

Tractament rehabilitador multidisciplinar ambulatori comparat amb 

un control sense tractament rehabilitador multidisciplinar (4 ACA;  

351 pacients):

- Un ACA amb 111 pacients va mostrar que el tractament rehabilita-

dor multidisciplinar ambulatori era efectiu per a la millora de la quali-

tat de vida relacionada amb la salut, mesurada amb l’SF-36 (resultats 

quantitatius de diferència entre grups no reportada; p < 0,001), però 

no per a la discapacitat mesurada amb l’EDSS (Patti 2002).

- Una altra publicació d’un ACA amb 111 pacients va mostrar ser efi-

caç en la FIM expressada en canvi (tractament rehabilitador multidis-

ciplinar ES 10,2; DS 11,8; control ES 0,0; DS 0,7; p < 0,001). No hi va 

haver diferències significatives en l’EDSS (Patti 2003).

Qualitat 
baixa
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- Un ACA amb 121 pacients també va mostrar que el tractament re-

habilitador multidisciplinar ambulatori era superior al control en ter-

mes de qualitat de vida relacionada amb la salut mesurada amb l'SF-

36, concretament en les dimensions de salut mental i dolor corporal 

(resultats quantitatius no reportats per l'RS; p < 0,001) (Stuifbergen 

2003).

-  Finalment un ACA que va incloure 73 pacients va trobar superiori-

tat del tractament rehabilitador multidisciplinar ambulatori comparat 

amb el control per a la millora de la qualitat de vida relacionada amb 

la salut, mesurada amb l'SF-36 en les dimensions de funció social i rol 

físic (resultats quantitatius no reportats per l'RS; p < 0,004). No hi va 

haver diferències quant a la puntuació de l'EDSS (Guagenti-Tax 2000).

Qualitat 
baixa

Resum de l'evidència

El tractament rehabilitador multidisciplinar en règim d'hospitalització, 

en comparació de l'absència de rehabilitació, va millorar les activitats 

de la vida diària (AVD) mesurat amb FIM i BI. També va millorar els 

nivells de participació mesurats amb l'LHS. Tanmateix, no es van ob-

servar diferències en els índexs de discapacitat mesurada amb l'escala 

EDSS i qualitat de vida relacionada amb la salut mesurada amb MSIS 

i SF-36340.

Qualitat 
baixa

El tractament rehabilitador multidisciplinar en règim d'hospitalització 

o ambulatòria en comparació de l'absència de rehabilitació, va millorar 

les activitats de la vida diària mesurat amb FIM, però no la qualitat de 

vida relacionada amb la salut mesurada amb MSIS-29 i GHQ-28340.

Qualitat 
moderada

El tractament rehabilitador multidisciplinar basat en el domicili en 

comparació de l'assistència de rutina, va mostrar ser efectiu en la mi-

llora de la qualitat de vida relacionada amb la salut mesurada amb 

l'SF-36, encara que no en les activitats de la vida diària i en els nivells 

de discapacitat340.

Qualitat 
moderada

El tractament rehabilitador multidisciplinar ambulatori en comparació 

de l'absència de rehabilitació, va millorar la qualitat de vida relaciona-

da amb la salut mesurada amb l'SF-36 i les activitats de la vida diària 

mesurada amb la FIM, però no els nivells de discapacitat mesurada 

amb l'EDSS340.

Qualitat 
baixa
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De l'evidència a la recomanació

S'ha disminuït la qualitat de l'evidència en els estudis analitzats a causa de limitacions 

importants en el disseny (problemes amb el procés d'aleatorització, ocultació de l'as-

signació del tractament, emmascarament del personal encarregat dels mesuraments 

i pèrdues de seguiment) i imprecisió dels resultats340.

Es disposa d'evidència limitada i contradictòria sobre l'eficàcia del tractament rehabi-

litador multidisciplinar per millorar la qualitat de vida relacionada amb la salut en pa-

cients amb EM i no hi ha informació sobre la seguretat (cap dels estudis identificats a 

l'RS no va avaluar els esdeveniments adversos del tractament rehabilitador multidisci-

plinar). Els ACA que inclouen aquesta variable no mostren evidència consistent res-

pecte al cost-efectivitat a llarg termini del tractament rehabilitador multidisciplinar en 

pacients amb EM.

Recomanacions

Dèbil

En pacients amb EM es recomana fer un tractament rehabilitador mul-

tidisciplinar adequat al moment evolutiu, ja que pot millorar la qualitat 

de vida relacionada amb la salut i la funcionalitat en les activitats de 

la vida diària.
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Algoritme 1: Abordatge diagnòstic en pacients    

amb un quadre suggestiu d’EM
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Algoritme 2: Diagnòstic d'EM segons criteris    

de McDonald 2010 (adaptat de Montalban et al. 2010) 

Compleix criteris  
de DIS i DIT

Compleix criteris de DIS i DITCompleix criteris de DIT

Compleix criteris  
de DIS, però no DIT

No compleix amb els criteris  
de DIS ni de DIT

Fer una RM cerebral  
i, si cal7,  

una RM medul·lar
(en qualsevol moment)

Repetir l’RM cerebral i, si cal7, l’RM medul·lar

Pacient amb 
diagnòstic 
confirmat 

d’EM

DIS: Disseminació en l’espai; DIT: Disseminació en el temps; EM: Esclerosi múltiple; RM: Ressonància magnètica.
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Algoritme 3: Tractament del primer brot suggestiu d'EM

AG: Acetat de glatiràmer; EM: Esclerosi múltiple; IFN: Interferó beta; RM: Ressonància magnètica.

Primer brot  
suggestiu d’EM

Compleix l’RM  
criteris de 

McDonald 2010?1

Tractar amb IFN beta (1a o 1b) o AG9

Forta

Vegeu l’algoritme 4
Sí

Sí

No

No¿Hay lesiones 
características de 
EM en la RM?8

No tractar
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Algoritme 4: Tractament en pacients amb EM confirmada
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Algoritme 6: Avaluació de la resposta al tractament   

amb IFN beta (1a o 1b) o AG en EMRR (adaptat de Río et al. 2009)

RM activa?

Brots i/o  
progressió  

discapacitat?

Avaluació clínica  
i radiològica periòdica

Vegeu l’algoritme 5

Avaluació clínica i radiològica al cap                  
de 12 mesos

Sí

Sí

No

No
Intensa vigilància clínica i radiològica

Pacient en 
tractament amb    

IFN beta (1a o 1b) 
o AG

AG: Acetat de glatiràmer; EMRR: Esclerosi múltiple remitent recurrent; IFN: Interferó beta; RM: Ressonància magnètica.
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Algoritme 7: Incidència aproximada d'LMP, estratificada 

segons factors de risc (adaptat de Bloomgren G et al. 2012)

Es mostren les estimacions de la incidència de l’LMP estratificades segons factors de risc coneguts: presència d’anticossos contra el virus JC, 
tractament amb Natalizumab de més de dos anys de durada i antecedents de tractament immunosupressor. Els pacients amb els tres factors 
de risc constitueixen el subgrup de més risc. 

SíTractament  
amb Natalizumab 

>2 anys?

Té  
antecedents  

d’immunosupressió?

Té  
antecedents  

d’immunosupressió?

Incidència d’LMP per 1.000 pacients (IC 95%)

SíNo

No

SíNo SíNo

3 factors              
de risc 

11,1 (8,3-14,5)

2 factors               
de risc 

4,6 (3,7-5,6)

2 factors             
de risc 

1,6 (0,91-2,6)

1 factor                 
de risc

0,56 (0,36-0,83)

Sense factors 
de risc                    

≤0,09 (0-0,48)

Té   
anticossos   

contra el virus JC?

Pacient en 
tractament amb 

Natalizumab

LMP: Leucoencefalopatia multifocal progressiva; Virus JC: Virus John Cunningham.
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Algoritme 8: Avaluació per a la identificació de signes de 

desenvolupament d'LMP en pacients amb EMRR en tracta-

ment amb Natalizumab (adaptat de Fernández O et al. 2011)

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Continuar amb 
Natalizumab

Virus JC no 
detectat i alta 
sospita clínica

Repetir        
avaluació

Virus JC no         
detectat i baixa 
sospita clínica

L’RM mostra 
lesions NO típiques 

d’EM?

Suspendre Natalizumab  
i fer RM

Tractar el brot (vegeu l’algoritme 
13) i continuar amb Natalizumab

Pacient amb EMRR               
en tractament amb  

Natalizumab que presenta 
símptomes nous

El pacient              
té símptomes 

que suggereixin           
un brot?

EM: Esclerosi múltiple; EMRR: Esclerosi múltiple remitent recurrent; LCR: Líquid cefaloraquidi; LMP: Leucoencefalopatia multifocal progressiva; 
RM: Ressonància magnètica. Virus JC: Virus John Cunningham. 

Virus JC 
detectat

Tractar com 
LMP

Es produeix 
estabilització 
o millora dels 
símptomes?

Reprendre 
Natalizumab

Estudi d’LCR
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Algoritme 9: Tractament modificador del curs    

de la malaltia en menors d'edat amb EMRR

No tractar amb 
Ciclofosfamida

No tractar amb 
Mitoxantrona

Presenta brots i/o                             
evidència d’activitat 

inflamatòria                                       
a l’RM?8

Persisteix l’activitat 
clínica i/o 

radiològica?

Sí

Sí

No

No

Natalizumab: 
contraindicat en fitxa tècnica

Valorar el seu ús14

Dèbil

Valorar canvi de tractament

Continuar tractament

Dèbil

Tractar amb IFN beta         
(1a o 1b) o AG9,13

Dèbil

No tratar

Menor           
d’edat amb 

EMRR

DèbilForta

AG: Acetat de glatiràmer; EMRR: Esclerosi múltiple remitent recurrent; IFN: Interferó; RM: Ressonància magnètica.
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Algoritme 10: Tractament modificador del curs de   

la malaltia en pacients adults amb EMSP

Continuar amb                  
el tractament

Fer Trasplantament autòleg de cèl·lules 
mare hematopoètiques

Tractar amb IFN beta 1a sc o IFN beta 1b sc9

No resposta                                      
i persistència d’intensa   

activitat                       
inflamatòria?

No tractar

Sí

Sí

No

No

Dèbil

Presenta brots            
acompanyats o no 

d’activitat inflamatòria             
a l’RM?8

No resposta                                  
i persistència d’intensa    

activitat                      
inflamatòria?

Pacient            
amb EMSP

Dèbil

Dèbil

Tractar amb Mitoxantrona12

Forta

Sí

EMSP: Esclerosi múltiple secundàriament progressiva; IFN: Interferó beta; RM: Ressonància magnètica; sc: subcutani.

( Forta

Dèbil

No tractar amb 
Ciclofosfamida

No tractar amb Metotrexat
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Algoritme 11: Tractament en l'embaràs     

i la lactància en pacients amb EM

No iniciar tractament immunomodulador

EM: Esclerosi múltiple.

Interrompre el tractament 
immunomodulador

En pacients amb EM,                      
una planificació adequada                

de l’embaràs és fonamental             
per minimitzar riscos.


Dones amb EM          
que manifesten           

desig gestacional

Monitorització clínica         
i radiològica

No

No

Forta

Dèbil
Sí

Està en tractament 
immunomodulador?

La pacient                         
es queda         

embarassada?

Sí

Valorar l’inici precoç del tractament 
immunomodulador després del part

Dèbil
Sí

Presenta                                   
una activitat  

elevada de la malaltia             
prèvia a l’embaràs                        
o durant aquest?

La lactància materna, com en la 
població general, és aconsellable



No és recomanable la lactància durant            
el tractament immunomodulador.

Dèbil
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Algoritme 12: Tractament simptomàtic     

i tractament rehabilitador en pacients amb EM
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Algoritme 13: Tractament del brot discapacitant   

en pacients amb EM

ACTH: Hormona adrenocorticotròpica; EM: Esclerosi múltiple; Ig G: Immunoglobulina tipus G.

Pacient                  
amb EM  

i brot     
discapacitant

Finalitzar tractament

No

Hi ha persistència                    
dels símptomes?

Sí

Problemes amb         
l’administració de                      

la Metilprednisolona?

No

No tractar         
amb 
Ig G

Forta

No tractar amb 
Dexametasona

Dèbil Forta

Tractar amb  
Metilprednisolona 
durant 3 o 5 dies 

consecutius

Fer Recanvi plasmàtic 
i Valorar Tractament 

rehabilitador 
multidisciplinar

Dèbil

Eficàcia similar:  
dosis altes iv o dosis  

equivalents orals

Dèbil

Tractar amb ACTH

Dèbil

Sí
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Algoritme 14: Tractament de l'espasticitat    

en pacients amb EM

EM: Esclerosi múltiple.

Tractar amb Baclofèn oral, Gabapentina, 
Tizanidina o Diazepam16

Valorar 
afegir o 

substituir 
per Baclofèn 
intratecal17

Pacient amb 
EM  

i espasticitat

Substituir el fàrmac

Combinar els fàrmacs

Valorar Fisioteràpia

DèbilDèbil

Dèbil

Valorar efectes 
beneficiosos i/o

nocius de l’espasticitat



Persisteix l’espasticitat? Persisteix l’espasticitat?

Forta

Afegir 
Nabiximols15

Persisteix l’espasticitat?

Persisteix l’espasticitat?

De tipus focal?De tipus general?
Tractar amb Toxina botulínica 

A i Valorar Fisioteràpia 
combinada

Dèbil

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Algoritme 15: Tractament de la disfunció vesical   

en pacients amb EM

EM: Esclerosi múltiple.

Tractar amb Oxibutinina

Dèbil

Débil

Tractar amb Tolterodina 
i

Valorar Rehabilitació sòl pelvià

Presenta nictúria?
No

Sí

I volum residual  
augmentat?

No

Tractar amb Desmopresina

Pacient                    
amb EM  

i disfunció                  
vesical

(
Els pacients candidats a cateterisme 
vesical intermitent han de rebre una 

formació adequada en la tècnica



Valorar Cateterisme vesical intermitent



Sí
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Anotacions dels algoritmes

Definicions

Primer brot suggestiu d'EM: símptomes reportats pel pacient o signes objectivats 

mitjançant exploració suggestius d'un esdeveniment desmielinitzant agut de l'SNC, 

present o passat, de 24 hores de durada com a mínim, en absència de febre o infecció 

(Polman et al Ann Neurol 2011)28. 

Formes clíniques en EM (Reingold and Lubin Neurology 1996)341:

EMRR: presència de brots amb recuperació completa o amb alguna seqüela o dèficit 

en el període de recuperació. Els períodes entre brots es caracteritzen per una absèn-

cia d'augment de discapacitat/progressió. 

EMPP: augment de la discapacitat/progressió des de l'inici amb estabilitat transitòria 

i millores ocasionals. 

EMSP: curs inicial en forma d'EMRR seguit de progressió amb brots associats o sense, 

estabilització i millores ocasionals. 

(1) Taula 1. Criteris de McDonald 2010 (adaptat de Polman et al Ann Neurol 2011)28:

Presentació clínica
Dades addicionals requerides per confirmar     
el diagnòstic

Dos o més brots; evidència 

clínica objectiva de 2 o més 

lesions o evidència clínica 

objectiva d'1 lesió amb 

evidència raonable d'un brot 

en el passat.

Cap.

Dos o més brots; evidència 

clínica objectiva d'1 lesió.

Disseminació en l'espai demostrada per RM o 

presència d'un brot nou en una topografia diferent.

Un brot; evidència clínica 

objectiva de 2 o més lesions.

Disseminació en el temps demostrada per RM o un 

brot nou.

Un brot; evidència clínica 

objectiva d'1 lesió.

Disseminació en l'espai o un brot nou en topografia 

diferent i disseminació en el temps demostrada per 

RM o un brot nou.

Progressió neurològica 

insidiosa suggestiva d'EMPP.

Complir 2 dels 3 criteris de diagnòstic d'EMPP.
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Criteris radiològics per a confirmació del diagnòstic en l'EMRR: 

Disseminació en l'espai* Disseminació en el temps

Presència de ≥1 lesió 

asimptomàtica en seqüències 

T2 en ≥2 de les àrees 

següents:

- Juxtacortical.

- Periventricular.

- Infratentorial.

- Medul·la espinal.

Presència d'una lesió nova en T2 en una RM de 

seguiment (en comparació d'una RM obtinguda en 

qualsevol moment després de l'inici dels símpto-

mes) o presència simultània de lesions asimptomà-

tiques amb i sense realç amb gadolini en una RM 

obtinguda en qualsevol moment després de l'inici 

de la simptomatologia. 

* Si la simptomatologia té l'origen al tronc de l'encèfal/cerebel o a la medul·la espinal, no es comptabilitzen les 
lesions simptomàtiques.

Criteris radiològics per a suport al diagnòstic en l'EMPP: 

Demostració de progressió de la discapacitat durant 1 any i, almenys, 2 dels 3 

criteris següents:

1. Demostració de disseminació espacial al cervell a partir de la presència de  

≥1 lesió en seqüències T2 en, almenys, una àrea característica d'EM:

- Juxtacortical.

- Periventricular.

- Infratentorial.

2. Demostració de disseminació espacial a la medul·la espinal a partir de la presèn-

cia de ≥2 lesions en seqüències T2.

3. Anàlisi positiva de l'LCR (bandes oligoclonals o índex Ig G elevat).

* Si la simptomatologia té l'origen al tronc de l'encèfal/cerebel o a la medul·la espinal, no es comptabilitzen les 
lesions simptomàtiques.

EM: Esclerosi múltiple, EMPP: Esclerosi múltiple primàriament progressiva, EMRR: Esclerosi múltiple remitent recur-
rent, Ig G: Immunoglobulina G, LCR: Líquid cefaloraquidi, RM: Ressonància magnètica. 

(2) És recomanable efectuar els estudis d'RM en equips d'alt camp (1,5-3,0 tesles), tot 

i que són acceptables els de camp mitjà (1,0 tesles). Els estudis d'RM s'han de fer se-

guint les recomanacions tècniques establertes i han de ser interpretats per professio-

nals amb prou coneixement i experiència (pauta de bona pràctica).

(3) L'administració de contrastos que contenen gadolini s'ha d'efectuar d'acord amb 

les recomanacions que estableixen les autoritats sanitàries (pauta de bona pràctica). 
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(4) Taula 2. Normes per a l'anàlisi de l'LCR en el diagnòstic de l'EM (adaptat de Freed-

man et al 2005)342:

El test més informatiu és l'anàlisi qualitativa de l'LCR utilitzant isoelectroenfocament 

i immunodetecció per a la detecció de bandes oligoclonals d'Ig G.

L'anàlisi qualitativa s'ha de fer emprant LCR no concentrat i s'ha de comparar amb 

una mostra de sèrum (obtinguda en el mateix moment que la mostra d'LCR) analit-

zada directament al mateix gel en un carril adjacent.

L'informe de l'anàlisi qualitativa s'ha d'emetre en 1 dels 5 patrons de marcatge per 

a bandes oligoclonals reconeguts i la seva interpretació l'ha de fer un especialista 

en la tècnica utilitzada. 

S'han de considerar en conjunt els resultats de tots els tests realitzats en l'anàlisi 

d'LCR (comptatge cel·lular, proteïnes, glucosa, nivells de lactat i d'altres). 

L'anàlisi quantitativa d'Ig G (ràtio entre Ig G i albúmina en sèrum i LCR) és un test 

complementari informatiu, però no es considera un substitut de l'avaluació qualita-

tiva d'Ig G, que té una sensibilitat i especificitat més altes. 

Els laboratoris que facin anàlisis d'LCR han d'estar sotmesos a controls interns de 

qualitat i participar en auditories externes de qualitat per garantir un alt nivell de 

fiabilitat i rendiment. 

(5) Comunicació del diagnòstic:

Els pacients amb confirmació diagnòstica d'EM han de rebre, per part del professional 

sanitari, informació intel·ligible i detallada sobre la malaltia, adaptada a la seva situa-

ció clínica i al seu nivell d'alfabetització en salut (dèbil).

Es recomana identificar amb el pacient i el seu entorn familiar, els factors que poden 

dificultar l'assimilació de l'impacte de l'EM, especialment durant el diagnòstic i les 

fases posteriors (dèbil).

Es recomana fer una comunicació precoç del diagnòstic d'EM per minimitzar l'ansie-

tat associada a la incertesa (pauta de bona pràctica).

Es recomana un acompanyament adequat del pacient i de la seva família durant el 

procés diagnòstic de l'EM (pauta de bona pràctica).

(6) Vacunació en pacients amb sospita d'EM i EM confirmada:

Quan estiguin indicades, les vacunes contra la grip, el tètanus o el virus de l'hepatitis 

B no s'han de desaconsellar en pacients amb EM o sospita d'EM per por al risc de 

brots després de la vacunació (dèbil).

Quan estigui indicada, s'ha de valorar el benefici-risc de la vacunació contra la febre 

groga en pacients amb EM (pauta de bona pràctica).
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En pacients que iniciaran tractament amb fingolimod o amb fàrmacs immunosupres-

sors, es recomana comprovar l'estat serològic davant el virus de la varicel·la zòster i el 

virus del xarampió i vacunar en cas negatiu; en aquest cas cal esperar un mínim de  

4 setmanes abans d'iniciar el tractament (pauta de bona pràctica).

Cal informar els pacients amb EM de la importància d'estar immunitzats correctament 

(pauta de bona pràctica).

Taula 3. Vacunació en pacients amb EM (adaptat d'MMWR 2012)343

Tipus de vacuna Pauta vacunal Dosi de record

Antigripal 1 dosis. Anual.

Tètanus Primovacunació           

3 dosis. 

(0, 1, 6 mesos).

Cada 10 anys.

Alternativa: 1 dosi entre                    

els 50 i els 65 anys.

Vacuna davant el 

virus de 

l'hepatitis B

3 dosis  

(0, 1, 6 mesos).
No és necessària.

Triple víricaa,b 2 dosis. No és necessària.

Varicel·laa,b 2 dosis. No és necessària.

Antineumocòccica 

23vb

1 dosis.

Al cap de 5 anys en les 

persones que reben tractament 

immunosupressor o han rebut         

la primera dosi < 65 anys.

Antimeningocòccica 

tipus C conjugadab
1 dosis. No és necessària.

Vacuna contra 

Haemophilus tipus bb
1 dosis. No és necessària.

a  Contraindicades en immunodeprimits i embarassades. Si la serologia és negativa, cal assegurar immunització 
abans d'iniciar tractament immunosupressor.
b  Indicades si el pacient ha de rebre tractament immunosupressor.

(7) L'estudi d'RM s'ampliarà a la medul·la quan hi hagi sospita clínica d'afectació medul-
lar i/o quan les troballes de l'RM cerebral no siguin concloents (pauta de bona pràctica).

(8) Els criteris de tractament del primer brot i els d'EM confirmada, així com els de canvi 
de tractament depenen d'allò que estableixen les autoritats sanitàries corresponents.

(9) La decisió d'administrar un fàrmac o un altre es pren conjuntament amb el pacient 

tenint en compte les característiques de seguretat, la vida d'administració, les prefe-

rències del pacient i els costos associats:
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Taula 4. Descripció principals principis actius
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Fingolimod Gilenya® 

(0,5 mg 28 

càpsules)

Novartis 1 comp./dia vo 20.064,57 17/03/2011

Acetat de 

glatiràmer

Copaxone® 

(20 mg/ml 

28 xeringues 

precarregades 

1 ml)

Sanofi-

Aventis
1 comp./dia sc 9.797,15 25/03/2004

IFN beta-1a Avonex® 

(30 mcg 4 

xeringues 

precarregades 

0,5 ml)

Biogen 

Idec

1 xeringa/

setmana
im 10.516,42 13/03/1997

Rebif® (44 

mcg/0,5 ml 

4 cartutxos 

solució 

injectable)

Merck-

Serono

3 xeringues/

setmana
sc 14.592,88 04/05/1998

IFN beta-1b Betaferon®// 

Extavia® (250 

mcg/ml 15 

vial+xeringa 

precarregada)

Bayer-

Schering/

Novartis

1 xeringa/ 

2 dies
sc 10.555,44

30/11/1995/ 

20/05/2008 

Natalizumab Tysabri® 

(300 mg 1 

vial solució 

perfusió)

Biogen 

Idec

1 xeringa/      

4 setmana
iv 20.490,86 27/06/2006

Preu: PVL (consultats en Butlletí de comanda per a farmacèutics col·legiats [BOT] el 1/7/2012) + IVA - 7,5% Des-
compte RD8/2010; mcg: micrograms;* segons fitxa tècnica; vo: via oral; sc: subcutània; im: intramuscular; iv: in-
travenosa; comp.: comprimit.

(9bis) En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de brots, es 

recomana tractar amb interferó beta (1a o 1b) o acetat de glatiràmer per disminuir la 

freqüència de brots (forta) i per alentir l'augment de la discapacitat (dèbil).
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(10) EM remitent recurrent greu d'evolució ràpida definida per 2 o més brots discapa-

citants en 1 any, i amb 1 o més lesions realçades amb gadolini a l'RM cerebral o un 

increment significatiu de la càrrega lesional en T2 en comparació d'una RM anterior 

recent (EMA 2011)344,345.

(11) A tots els pacients als quals se'ls hagi d'administrar fingolimod per primer cop, 

se'ls ha de (AEMPS 2012)152:

Fer un electrocardiograma abans d'administrar la primera dosi i al cap de 6 hores 

d'haver-la administrada.

Mesurar la tensió arterial i la freqüència cardíaca cada hora durant les 6 primeres 

hores, essent recomanable una monitorització electrocardiogràfica contínua durant 

aquest període.

Es recomana prolongar el temps de monitorització més enllà de les 6 hores posteriors 

a l'administració de la primera dosi de fingolimod si:

-  Al final del període de les 6 hores el pacient presenta una freqüència cardíaca 

més baixa que les observades des que se li va administrar la dosi del medica-

ment. En aquest cas, la monitorització s'haurà de prolongar fins que la fre-

qüència es normalitzi i, en qualsevol cas, almenys durant un període de 2 ho-

res.

-  Si durant les 6 hores posteriors a l'administració de la primera dosi de fingoli-

mod es presenta alguna de les condicions clíniques següents, es recomana 

prolongar la monitorització almenys durant tota la nit:

-  Freqüència cardíaca ≤ 45 lpm.

-  Interval QTc ≥ 500 ms.

-  Blocatge auriculoventricular (no preexistent) de 2n grau o superior.

(12) La mitoxantrona s'ha d'administrar en pacients amb una fracció d'ejecció ventri-

cular mínima del 50% i es necessita control ecogràfic de la funció ventricular esquer-

ra durant el tractament, i posteriorment per un període d'uns quants anys (pauta de 

bona pràctica).

Els pacients en tractament amb mitoxantrona s'han de sotmetre a controls hematolò-

gics periòdics durant el tractament, i posteriorment per un període d'uns quants anys 

(pauta de bona pràctica).

(13) Segons fitxa tècnica: 

- IFN beta-1a im: no s'ha establert la seguretat i l'eficàcia en menors de 16 anys. 

No es pot fer una recomanació posològica.
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- IFN beta-1a sc: dades limitades en adolescents de 12 a 16 anys tractats amb 

IFN beta-1a 22 mg sc 3 cops/setmana indiquen que el perfil de seguretat és 

similar al que s'observa en adults. Informació limitada a l'ús en menors de  

12 anys i, per tant, no s'ha d'utilitzar en aquesta població. 

- IFN beta-1b: dades limitades en adolescents de 12-16 anys suggereixen que 

250 mg a dies alterns tenen un perfil de seguretat similar a adults. No hi ha 

informació sobre el seu ús en menors de 12 anys; no s'ha d'emprar en aquesta 

població.

- AG: dades limitades en nens de 12-18 anys suggereixen que 20 mg/dia tenen 

un perfil de seguretat similar a adults. No hi ha informació sobre el seu ús en 

menors de 12 anys; no s'ha d'emprar en aquesta població.

(14) El natalizumab està contraindicat, segons fitxa tècnica, en pacients amb EM me-

nors de 18 anys, però es podria considerar el seu ús quan fallin els immunomodula-

dors, en circumstàncies determinades i en les mateixes indicacions i dosis que en 

adults (dèbil).

(15) Sempre que compleixi amb les indicacions vigents que estableixen les autoritats 

sanitàries. S'ha d'avaluar la seva discontinuació si no s'observa una millora de la simp-

tomatologia a curt termini.

(16) La decisió d'administrar un fàrmac o un altre es pren conjuntament amb el paci-

ent, considerant les característiques de seguretat, la via d'administració, les preferèn-

cies del pacient, els costos associats, i sempre tenint en compte les indicacions de les 

autoritats sanitàries. 

(17) Abans de la seva indicació, cal avaluar la seva efectivitat mitjançant un test de 

baclofèn intratecal i, en els pacients amb capacitat de marxa, aquesta prova s'ha de 

fer a través d'una bomba externa que permeti avaluar la capacitat funcional del paci-

ent.
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8. Difusió i implementació

Les GPC són útils per orientar els professionals i pacients en la presa de decisions en 

l'assistència sanitària i contribueixen a millorar els resultats en salut dels pacients. El 

gran repte en l'actualitat és aconseguir l'adherència dels professionals i el coneixe-

ment per part dels usuaris/pacients. Per aconseguir-ho, és fonamental una estratègia 

de difusió i implementació dirigida a vèncer les barreres existents en el medi en el qual 

s'aplicarà.

Estratègies per difondre i implementar la GPC

El pla per difondre i implementar la GPC sobre l'atenció a les persones amb EM inclou 

les intervencions següents:

• Elaboració de la versió resumida i guia ràpida (algoritmes i anotacions) en format 

electrònic. 

• Promoció de la GPC per part de les autoritats sanitàries a través dels mitjans de 

comunicació. 

• Difusió de la GPC juntament amb les societats científiques participants. 

• Proposta d'inclusió de la GPC en bases de dades que recopilen GPC a escala esta-

tal (GuíaSalud: www.guiasalud.es).

• Col·laboració amb associacions i federacions d'usuaris i familiars amb interès en la 

GPC. 

• Accés lliure a les diferents versions d'aquesta GPC al web de l'AQuAS  

(www.aatrm.cat), Cemcat (www.cem-cat.org), i web del Departament de Salut a 

través del Pla director sociosanitari o Canal Salut (http://www20.gencat.cat/portal/

site/salut/). 

• Presentació dels resultats de la GPC en activitats científiques (congressos, jorna-

des, reunions).

• Tramesa de la GPC a col·legis professionals, administracions sanitàries, centres 

assistencials i associacions professionals.

• Publicació d'informació sobre la GPC en revistes i publicacions especialitzades. 

Indicadors i pla d'implementació

El mesurament de l'adherència o de la implementació de les recomanacions de la guia 

mitjançant monitorització i/o auditoria pot millorar la seva aplicació. La implementa-

ció implica un procés planificat per a la introducció de manera sistemàtica d'una in-

novació o de canvis de valor provat, per ser duts a terme en un entorn concret a dife-
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rents nivells de decisió (servei clínic, organització o sistema sanitari)21. No obstant això, 

els autors d'aquesta guia no han tingut com a objectiu proposar indicadors per a les 

recomanacions rellevants, ni dissenyar un pla d'implementació específic. De tota ma-

nera, en la seva elaboració s'han tingut en compte els aspectes que poden influir en 

l'adhesió dels professionals a la seva utilització com, per exemple, la representació 

àmplia de professionals en el grup d'elaboració de la guia o el desenvolupament d'ei-

nes pràctiques per a la seva aplicació (algoritmes).

Claus per facilitar la implementació de la GPC 

La GPC inclou preguntes sobre 3 grans àrees relacionades amb la gestió de les perso-

nes amb EM (diagnòstic i història natural, tractament modificador del curs de la ma-

laltia i tractament simptomàtic i tractament rehabilitador) i conté un gran nombre de 

recomanacions que donen resposta a les dites preguntes. Tanmateix, les persones que 

utilitzen les guies necessiten organitzar i prioritzar les recomanacions que es pretenen 

implementar. 

PER AJUDAR A PRENDRE AQUESTES DECISIONS:

• La guia té un enfocament estatal i, per tant, no tracta aspectes organitzatius o 

models d'atenció requerits per posar en pràctica les recomanacions. De totes 

maneres, el grup d'autors ha considerat l'ús eficient dels recursos en la formu-

lació de les recomanacions. Serà en l'adaptació de la GPC en l'àmbit autonò-

mic o local quan s'haurà d'analitzar la viabilitat de les recomanacions, definir 

les responsabilitats de cada professional en l'atenció de cada pacient i els esce-

naris o les circumstàncies que requereixin coordinació o l'actuació seqüencial 

en els diferents nivells assistencials. 

• La representativitat geogràfica dels autors de la guia i dels qui n'han realitzat la 

revisió externa ha contribuït a fer que les recomanacions estiguin matisades pel 

coneixement del context on s'aplicaran (Espanya) i dels recursos disponibles 

(atenció primària, especialitzada i serveis socials).

• La identificació i l'anàlisi del context particular contribuirà a l'èxit en el procés 

d'implementació de la GPC, en què s'ha d'entendre per context el conjunt d'in-

fluències en els diferents nivells; des del més extern, determinat per les políti-

ques sanitàries vigents (estatals, autonòmiques o locals) fins a altres influències 

més específiques determinades per l'organització o professionals concrets346. 

• En aquest sentit, a Espanya és complex desenvolupar estratègies integrals atès 

que l'SNS està format per 17 serveis de salut amb diferents formes de gestió, 

regulació, planificació i provisió. En algunes comunitats autònomes s'han de-

senvolupat plans de salut (amb programes específics de prevenció i atenció a la 

cronicitat) i plans sociosanitaris que podrien facilitar processos d'implementació; 
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però no són uniformes a tot Espanya. Per tot això, en el nostre entorn és més 

apropiat plantejar una implementació d'aquesta guia a escala autonòmica. 

• En la implementació s'hauran de tenir en compte les diferències possibles entre 

nivells assistencials en la seva forma de treball, estructura i jerarquia. També 

s'han de considerar les diferents capacitats d'aprenentatge i de canvi que te-

nen les organitzacions. I, finalment, tenir molt present que en l'assistència sa-

nitària no solament intervenen el metge i el pacient, sinó també tenen un pa-

per important l'entorn social, laboral i familiar del pacient, així com els serveis 

de l'administració, els treballadors socials, els psicòlegs, i fins i tot la mateixa 

societat. 
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9. Línies de recerca

Durant l'elaboració d'aquesta guia s'ha detectat manca d'informació sobre alguns 

aspectes del maneig de l'EM. En alguns casos, la falta d'evidència deriva del fet que 

els estudis disponibles són de qualitat metodològica molt baixa, cosa que atorga poca 

fiabilitat als seus resultats; en altres casos, no són estudis realitzats per a la població 

d'interès i, fins i tot, hi ha aspectes per als quals no s'ha localitzat cap estudi. 

A continuació es detallen les línies de recerca futura identificades, ordenades segons 

l'àrea clínica abordada:

1. Diagnòstic i història natural de l'esclerosi múltiple
• No s'ha identificat cap estudi que avaluï la utilitat de les determinacions analíti-

ques en el procés diagnòstic de l'EM. Els estudis revisats analitzen la seroprevalen-

ça de determinats anticossos antiteixit (anticossos antinuclears i/o anticossos anti-

Ro i anti-La, anticossos davant de citoplasma de neutròfils) o infeccions (lues, VIH, 

borrelia, etc.) en pacients amb diagnòstic d'EM i, per tant, es pot tractar d'un di-

agnòstic alternatiu o de la coexistència de les 2 entitats. Serien necessaris estudis 

que avaluïn el rendiment d'aquestes determinacions per confirmar o descartar el 

diagnòstic en pacients amb sospita d'EM. 

• Per a la determinació del risc de brots després de la vacunació no s'ha localitzat 

cap estudi que analitzi la vacuna triple vírica (xarampió, rubèola i parotiditis), la 

vacuna contra la diftèria, virus hepatitis A, haemophilus influenzae, meningococ, 

pneumococ, ràbia ni pòlio. L'arribada de tractaments futurs cada cop més com-

plexos i alguns amb efecte immunosupressor, requerirà estudiar la seguretat i 

l'efectivitat de la vacunació en pacients que han d'iniciar aquests tractaments. En 

aquest sentit, és molt important disposar d'estudis que mostrin que l'ús de vacu-

nes és segur en aquests pacients. 

2. Tractament modificador del curs de la malaltia
• Les possibilitats terapèutiques en pacients amb formes primàriament progressives 

són molt reduïdes. Hi ha escassos estudis que hagin avaluat el paper dels fàrmacs 

modificadors del curs de la malaltia en aquests pacients, per això cal continuar 

fent recerca en aquesta forma clínica.

• Caldria realitzar també ACA en població pediàtrica, ja que l'evidència de l'eficàcia, 

la seguretat i les pautes de dosificació dels fàrmacs com IFN beta, AG, natalizu-

mab, ciclofosfamida i mitoxantrona prové de l'extrapolació dels ACA en majors de 

18 anys i d'estudis observacionals en menors amb una mida mostral petita. A més, 

hi ha fàrmacs com fingolimod, metotrexat o azatioprina per als quals no s'ha tro-
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bat cap estudi publicat (ni ACA ni observacional) en nens amb EM. D'altra banda, 

aspectes com el risc d'LMP en la primoinfecció amb el virus JC són temes especi-

alment rellevants en població pediàtrica en tractament amb natalizumab que re-

querirà recerca específica en el futur. 

• Tampoc no està prou documentat el balanç benefici-risc dels fàrmacs immunomo-

duladors durant l'embaràs i la lactància.

3. Tractament simptomàtic i tractament rehabilitador
• L'ús de plasmafèresi per al tractament del brot s'ha estudiat en un nombre reduït 

de pacients i són estudis de molt baixa qualitat que no permeten treure conclusi-

ons fermes sobre l'eficàcia del tractament. Està prevista l'elaboració d'una RS per 

part de la Colaboración Cochrane que, possiblement, contribuirà a ampliar el co-

neixement sobre aquesta intervenció347.

• En relació amb el tractament de la fatiga, cal fer estudis amb metilfenidat en paci-

ents amb EM. Malgrat que és un fàrmac considerat entre les opcions terapèuti-

ques de la fatiga en diverses guies sobre EM i que ha estat estudiat en altres indi-

cacions, no s'ha identificat cap estudi que avali la seva eficàcia i seguretat en 

aquesta malaltia, per això seria adequat estudiar-lo en casos amb EM. D'altra ban-

da, seria adequat avaluar el tractament rehabilitador per a la fatiga, superant les 

limitacions metodològiques dels estudis disponibles fins ara sobre estratègies re-

habilitadores de conservació de l'energia.

• El tractament farmacològic del dolor neuropàtic específic de l'EM no ha estat es-

tudiat pràcticament, malgrat que la Colaboración Cochrane té prevista la realitza-

ció d'una RS aviat348. Per a aquesta guia només s'ha pogut identificar evidència de 

tipus indirecte a partir d'estudis en pacients amb dolor neuropàtic, fonamental-

ment per neuropatia diabètica i neuràlgia postherpètica. Per tant, caldria realitzar 

estudis en pacients amb EM tractats amb fàrmacs com gabapentina, carbamaze-

pina i amitriptilina. 

• En la gestió de la disfunció vesical en pacients amb EM, no s'ha pogut assolir un 

posicionament clar atès que no hi ha estudis per a tolterodina i, en el cas d'oxibu-

tinina, no hi ha ACA davant de placebo, només 2 estudis comparats amb propan-

telina i atropina intravesical. Així mateix, seria necessari avaluar l'eficàcia del cate-

terisme vesical intermitent, ja que és una intervenció recomanada en guies i 

consensos, però per a la qual no s'ha identificat cap estudi en pacients amb EM. 

4. Avaluacions econòmiques i valors/preferències   
dels pacients
• Sempre que s'ha considerat rellevant i que hi havia informació disponible, s'han 

tingut en compte estudis de cost-efectivitat i sostenibilitat en la formulació de les 
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recomanacions. La perspectiva des de la qual s'ha realitzat l'anàlisi i la metodologia 

emprada per a l'avaluació econòmica dels estudis identificats, així com la falta de 

transferibilitat dels seus resultats al nostre context ha dificultat el seu ús en aquesta 

guia. Per tant, s'ha d'avançar en els aspectes metodològics sobre com incorporar 

l'avaluació econòmica en la formulació de les recomanacions de les GPC i en 

l'obtenció de dades en el nostre medi a partir d'estudis econòmics rigorosos 

(aquests estudis hauran de detallar la perspectiva de l'anàlisi, la justificació de la 

tria del disseny, la inclusió de tots els costos i els efectes rellevants, les assumpcions 

suficientment explicades i justificades, que incloguin anàlisi de la incertesa, etc.).

• Aquesta guia ha inclòs els valors i les preferències dels pacients des del seu inici a 

partir de diferents estratègies: participació en la definició de l'abast i la formulació 

de les preguntes clíniques de les entitats representatives dels pacients, familiars i 

cuidadors del nostre context, consideració d'estudis publicats rellevants i la realit-

zació d'un estudi qualitatiu basat en la tècnica d'entrevista grupal amb pacients i 

familiars del nostre entorn. No obstant això, s'ha d'avançar en els aspectes meto-

dològics per a la incorporació d'aquestes preferències i necessitats dels pacients en 

la formulació de les recomanacions. També en la realització d'estudis amb rigor 

metodològic per generar nova evidència de qualitat sobre aquests aspectes.

5. Principis actius en avaluació per part de l'EMA   
(agost 2012)
Hi ha 3 principis actius amb assaigs fase III en avaluació per part de l'EMA en data 5 

de juliol de 2012349: alemtuzumab, dimetilfumarat i teriflunomida. El 3 d'agost de 

2012 s'hi afegí el laquinimod350. D'aquests, hi ha resultats d'estudis fase III publicats a 

Medline/Pubmed per a la teriflunomida (estudi TEMSO)351, laquinimod (estudi ALLE-

GRO)352 i dimetilfumarat (estudis DEFINE i CONFIRM)353,354. 

L'estudi TEMSO va aleatoritzar 1.088 pacients a rebre placebo, 7 mg de teriflunomida 

o 14 mg de teriflunomida diària durant 108 setmanes. S'hi van incloure pacients amb 

edats compreses entre els 18 i els 55 anys, amb una puntuació en l'escala EDSS d'en-

tre 0 i 5,5 i, almenys, un brot durant l'any previ o 2 brots durant els 2 anys previs. La 

teriflunomida va reduir la taxa anualitzada de brots (0,54 per a placebo davant del 

0,37 per a tractament, amb 7 o 14 mg), amb unes reduccions de l'RR del 31,2% i 

31,5%, respectivament (p < 0,001 per a les dues comparacions davant de placebo). 

La proporció de pacients amb un augment de la discapacitat confirmat va ser del 

27,3% amb placebo, 21,7% amb teriflunomida en dosis de 7 mg (p = 0,08), i 20,2% 

amb teriflunomida en dosis de 14 mg (p = 0,03). Les dues dosis de teriflunomida van 

ser superiors a placebo en les mesures d'RM. Quant al perfil de seguretat, els esdeve-

niments adversos lleus (diarrea, nàusees i afebliment capil·lar) i la incidència d'elevació 

d'alanina aminotransferasa (≥1 cop per sobre del límit superior normal) van ser més 

freqüents en el grup de tractament que en el grup de placebo. No obstant això, la
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incidència de nivells d'alanina aminotransferasa 3 cops per sobre del límit superior de 

normalitat va ser semblant en els grups de tractament i placebo. No es van reportar 

defuncions i les infeccions serioses van ser presents als 3 grups indistintament.

En l'estudi multicèntric ALLEGRO es van aleatoritzar 1.106 pacients a rebre laquinimod 

(0,6 mg diari) o placebo. El laquinimod va mostrar una reducció en la taxa mitjana 

anualitzada de brots comparat amb placebo (0,30 ± 0,02 vs 0,39 ± 0,03,  

p = 0,002), i també una reducció en el risc de progressió confirmada de la discapacitat, 

mesurada amb l'EDSS (11,1% vs 15,7%; RR, 0,64; IC 95%, 0,45 a 0,91; p = 0,01). La 

mitjana de lesions acumulades que realcen amb gadolini o lesions noves o que aug-

menten de mida van ser menors en els pacients tractats amb laquinimod (1,33 ± 0,14 

vs 2,12 ± 0,22 i 5,03 ± 0,08 vs 7,14 ± 0,07, respectivament; p < 0,001 per a les dues 

comparacions). Es van observar elevacions transitòries en els nivells d'alanina amino-

transferasa superiors a 3 vegades els límits superiors del rang normal en 24 pacients 

que van rebre laquinimod (5%) i 8 pacients dels que van rebre placebo (2%). 

En l'estudi DEFINE es van aleatoritzar 1.237 pacients amb EMRR a rebre dimetilfuma-

rat en 2 dosis diferents (240 mg/8 h i 240 mg/12 h) o placebo durant 2 anys. La pro-

babilitat de patir un brot durant el període d'estudi va ser de 46% en el grup de pla-

cebo, 26% en el grup de 240 mg/8 h i 27% en el grup de 240 mg/12 h (p < 0,0001 

en els dos casos, amb OR de 0,51 per a la dosi «baixa» i de 0,50 en la dosi «alta»). La 

taxa de brots al cap de 2 anys es va reduir en un 53% amb la dosi de 240 mg/12 h  

(p < 0,0001) i en un 48% amb la dosis de 240 mg/8 h (p < 0,0001). El nombre de 

lesions que realcen amb gadolini al cap de 2 anys es va reduir en un 90% amb la dosi 

de 240 mg/12 h i en un 73% amb la dosi de 240 mg/8 h (en els dos casos p < 

0,0001). També es van observar reduccions estadísticament significatives en el nom-

bre de lesions noves o que augmenten de mida en seqüències T2, i en la progressió 

de la discapacitat mesurada per l'escala EDSS al cap de 2 anys (38% en la dosi de 240 

mg/12 h i 34% en la dosi de 240 mg/8 h). 

L'estudi CONFIRM va avaluar l'eficàcia i la seguretat del dimetilfumarat en un disseny 

i una durada igual que l'estudi DEFINE, però afegint-hi un quart braç de comparador 

actiu amb AG. S'hi van incloure 1.430 pacients amb EMRR. Es va observar una reduc-

ció en la taxa de brots al cap de 2 anys del 44% en el braç de 240 mg/12 h i del 51% 

en el braç de 240 mg/8 h (p < 0,0001 en tots dos casos comparat amb placebo). La 

reducció observada en el braç d'acetat de glatiràmer va ser del 29% (p < 0,02). No es 

van observar diferències estadísticament significatives en la progressió confirmada de 

la discapacitat al cap de 12 setmanes. El nombre de lesions noves o que augmenten 

de mida en T2 es va reduir en un 71% (240 mg/12 h) i en un 73% (240 mg/8 h) (p < 

0,0001 en els dos casos, comparat amb placebo) i en un 54% en el braç d'acetat de 

glatiràmer (p < 0,0001).
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ponent de Teva, Sanofi-Aventis, Biogen, Bayer-Schering, Novartis, Merck-Serono. Ha 
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cèutiques/altres tecnologies de Teva, Sanofi-Aventis, Biogen, Bayer-Schering, Novartis. 
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honoraris com a ponent de conferències de Bayer-Schering, Biogen i Merck-Serono. 
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companyies farmacèutiques/altres tecnologies de Biogen, Bayer-Schering i TEVA. Olga 
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Bayer-Schering i Almirall. Ha rebut ajuda econòmica per al finançament d'una recerca: 
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Sanofi, Bayer-Schering, Biogen i Novartis. Ha percebut ajudes econòmiques per a re-

cerques desenvolupades a la unitat de Teva, Merck-Serono, Sanofi-Aventis, Bayer-

Schering, Biogen i Novartis. Jordi Gich Fullà ha rebut finançament per a assistència a 
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Honoraris com a ponent de Merck-Serono, Biogenidec, Novartis, Sanofi-Aventis, Teva 

i Bayer-Schering. Ha rebut finançament de programes educatius o cursos de Merck-

Serono, Biogenidec, Novartis, Sanofi-Aventis, Teva i Bayer-Schering. Finançament per 

la participació en una recerca de Merck-Serono, Biogenidec, Novartis, Sanofi-Aventis, 
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Pharma. Ha rebut una compensació per la redacció d'un capítol per a una monografia 
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Merck-Serono, Sanofi, Teva, Aventis, Bayer i Almirall. Ha rebut honoraris com a ponent 

(conferències, cursos…) de Biogen. Finançament per la participació en una recerca de 

Novartis, Biogen, BTG International, Neurotec Pharma i Roche. Negociació per a possi-

ble contractació o percepció d'ajudes econòmiques per a contractar personal a la uni-

tat amb Biogen. Finançament de programes educatius o cursos per a la unitat de Bio-

gen. Consultoria per a una companyia farmacèutica/altres tecnologies d'entrevistes de 

mercat. Jordi Río Izquierdo ha rebut finançament per a reunions i congressos de Bi-

ogen, Bayer, Merck-Serono, Sanofi-Aventis, Novartis i Almirall. Honoraris com a po-

nent en conferències, cursos, advisory de Biogen, Bayer, Merck-Serono, Sanofi-Aventis, 
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Serono; BENEFIT (extensió) de Schering; BETAFERON EMPP de Schering; BETAFERON 



VERSIÓ COMPLETA 257

EMPP (extensió) de Schering; BGC20-0134 de BTG Internat; BIOGEN 101MS205 RES-

TORE de Biogen; BIOMS MBP MAESTRO2 de Bio MS Medical; BRISTOL CTLA4lg de 

Bristol-Myers; C32322 UCB d'UCB Pharma; CAMMS324 Alemtuzumab/ Genzyme de 

Genzyme; CBAF312A2201 de Novartis; CONFIRM 109MS302 BG-12, de Biogen DMF; 

CORAL de Teva; CUDOMS de Bayer-Schering; DACLIZUMAB 1012 (CHOICE) de Bio-

gen; DACLIZUMAB 205MS301 DECIDE, Biogen; Diaxocide de Neurotec Pharma; FTY-

720D2201 Fingolimod de Novartis; FTY-720D2201E1 (Extensió d'FTY-72) de Novartis; 

FTY-720D2302 TRANSFORMS de Novartis; FTY-720D2306 INFORMS PPMS de Novar-

tis; GA-9016 FORTE de Teva; GLAXO SB 683699/003 de Glaxo; LAQUINIMOD 5062 

(extensió 3 anys) de Teva; Laquinimod ALLEGRO (Laq 301) de Teva; Laquinimod BRAVO 

(Laq 302) de Teva; Linomide, Pharmacia. NN18344 de Roche; NVF233 OCTiMS de 

Novartis; ONO4641POU006 DREAMS d'ONO Pharma, ONWARD (Cladribina Rebif) de 

Serono; PRECISE de Teva; SERONO 24735 de Serono; STARS Biogen de Biogen, SUR-

PASS 101 MS 325 de Biogen; TERIFLUNOMIDE EFC6058 de Sanofi-Aventis; TERIFLU-

NOMIDE PDY6045 de Sanofi-Aventis. TIME (Firategrast) A4M105038 de Glaxo; 
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d'estudis RM de PAREXEL. Ajuda econòmica per al finançament d'una recerca: Assaig 

Clínic CUDOMS de Bayer-Schering. Ha rebut finançament per a la realització del Curs 

avançat RM de Sanofi-Aventis i Teva. Albert Saiz Hinarejos ha rebut finançament per 

a reunions i congressos, assistència a cursos de Bayer, Biogen Idc, Merck-Serono, Teva 

Pharmaceutical, Sanofi-Aventis i Novartis. Ha rebut honoraris com a ponent (conferèn-

cies, cursos...) de Bayer, Biogen Idec, Merck-Serono, Teva Pharmaceutical i Sanofi-

Aventis, també finançament per la participació en una recerca de Novartis. Consultoria 

per a una companyia farmacèutica/altres tecnologies de Bayer, Biogen Idec, Merck-

Serono, Teva Pharmaceutical i Sanofi-Aventis. Ha percebut ajuda econòmica per al fi-

nançament d'una recerca de Bayer, Biogen Idec, Merck-Serono, Teva Pharmaceutical i 

Sanofi-Aventis. Jaume Sastre Garriga ha rebut honoraris com a ponent (conferènci-

es, cursos…) de Bayer-Schering, Merck-Serono, Biogen-Idec, Sanofi-Aventis i Novartis. 

Ha fet consultoria en companyies farmacèutiques/altres tecnologies per a Bayer-Sche-

ring, Merck-Serono, Biogen-Idec, Teva, i Novartis. Ha rebut finançament o ajudes eco-

nòmiques per a la creació de la unitat de Bayer-Schering, Merck-Serono, Biogen-Idec, 

Sanofi-Aventis i Novartis. Dotació significativa de material a la unitat de Biogen-Idec, 

Novartis, Merck-Serono, Sanofi-Aventis i Novartis. Ha rebut ajudes econòmiques per a 

la contractació de personal a la unitat de Biogen-Idec, Novartis, Merck-Serono, Sanofi-

Aventis, i Novartis. Ha rebut ajuda econòmica per al finançament d'una recerca de Bi-

ogen-Idec, Novartis, Merck-Serono, Sanofi-Aventis i Novartis. Ha rebut finançament de 

programes educatius o cursos per a la unitat de Biogen-Idec, Novartis, Merck-Serono, 

Sanofi-Aventis i Novartis. Mar Tintoré Subirana ha rebut finançament per a reunions 
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i congressos, assistència a cursos de Bayer-Schering, Merck-Serono, Biogen-Idec, Teva, 

Sanofi-Aventis i Novartis. Ha rebut honoraris com a ponent en conferències, cursos de 

Bayer-Schering, Merck-Serono, Biogen-Idec, Teva, Sanofi-Aventis, i Novartis. Finança-

ment de programes educatius o cursos de Bayer-Schering, Merck-Serono, Biogen-

Idec, Teva, Sanofi-Aventis i Novartis. Ha rebut honoraris en concepte de consultories 

per a companyies farmacèutiques/altres tecnologies de Bayer-Schering, Merck-Sero-

no, Biogen-Idec, Teva, Sanofi-Aventis i Novartis. Finançament o ajudes econòmiques 

per a la creació d'unitat o servei de Bayer-Schering, Merck-Serono, Biogen-Idec, Teva, 

Sanofi-Aventis i Novartis. Dotació significativa de material a la unitat o serveis: Bayer-

Schering, Merck-Serono, Biogen-Idec, Teva, Sanofi-Aventis i Novartis. Contractació o 

ajudes econòmiques per a contractar personal a la unitat o serveis de Bayer-Schering, 

Merck-Serono, Biogen-Idec, Teva, Sanofi-Aventis i Novartis. Ajuda econòmica per al 

finançament d'una recerca de Bayer-Schering, Merck-Serono, Biogen-Idec, Teva, Sa-

nofi-Aventis i Novartis. Finançament de programes educatius o cursos per a la unitat 

de Bayer-Schering, Merck-Serono, Biogen-Idec, Teva, Sanofi-Aventis i Novartis.

Col·laboradors experts

Joaquín Barraquer Moner, Montserrat Bernabeu Guitart, Beatriz Brea Álvarez, Pedro 

Carrascal Rueda, Centro Cochrane Iberoamericano, Maite Garolera Freixa, Michael 

Herdman, Marta Millaret Senpau, Mª Dolors Navarro Rubio, Antoni Parada Martínez, 

Antonio Portolés Pérez, Silvia Reverté Villarroya, Montserrat Rodó Cobo, Mª Dolores 

Rodríguez Arjona, Salvador Tranche Iparraguirre han declarat absència de conflicte 

d'interessos. 

Txomin Arbizu Urdain ha rebut finançament per a reunions i congressos, assistència 

a cursos de Merck-Serono, Biogen Idec, Novartis, Sanofi-Aventis, Teva i Bayer-Sche-

ring. Ha rebut honoraris com a ponent (conferències, cursos…) de Merck-Serono, 

Biogen Ide, Novartis, Sanofi-Aventis, Teva i Bayer-Schering. Finançament de progra-

mes educatius o cursos de Merck-Serono, Biogen Idec, Novartis, Sanofi-Aventis, Teva 

i Bayer-Schering. Ha rebut finançament per la participació en una recerca de Merck-

Serono, Biogen Idec, Novartis, Sanofi-Aventis, Teva i Bayer-Schering. Consultoria per 

a una companyia farmacèutica/altres tecnologies de Merck-Serono, Biogen Idec, No-

vartis, Sanofi-Aventis, Teva i Bayer-Schering. Finançament o ajudes econòmiques per 

a la creació de la unitat o servei de Merck-Serono, Biogen Idec, Novartis, Sanofi-

Aventis, Teva i Bayer-Schering. Dotació significativa de material a la unitat o servei de 

Merck-Serono, Biogen Idec, Novartis, Sanofi-Aventis, Teva i Bayer-Schering. Ha rebut 

ajudes econòmiques per a la contractació de personal a la unitat o servei de Merck-

Serono, Biogen Idec, Novartis, Sanofi-Aventis, Teva i Bayer-Schering. Ha rebut ajuda 

econòmica per al finançament d'una recerca de Merck-Serono, Biogen Idec, Novartis, 

Sanofi-Aventis, Teva i Bayer-Schering. Ha rebut finançament de programes educatius 
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o cursos per a la unitat de Merck-Serono, Biogen Idec, Novartis, Sanofi-Aventis, Teva 

i Bayer-Schering. Rafael Arroyo González ha rebut finançament per a reunions i 

congressos, assistència a cursos de Bayer, Merck, Biogen, Teva, Novartis i Sanofi. Ha 

rebut honoraris com a ponent en conferències, cursos de Bayer, Merck, Biogen, Teva, 

Novartis i Sanofi. Ha rebut finançament de programes educatius o cursos de Bayer, 

Merck, Biogen, Teva, Novartis i Sanofi. Finançament per la participació en una recerca 

de Bayer, Merck, Biogen, Teva, Novartis, Sanofi i Almirall. Consultoria per a una com-

panyia farmacèutica/altres tecnologies de Bayer, Merck, Biogen, Teva, Novartis i Sano-

fi. La Fundación Esclerosis Múltiple representada per Rosa María Estrany Llorens 
ha rebut ajudes econòmiques per al Servei d'Inserció Laboral per a Persones amb 

Discapacitat del Grupo Uriach. Ha rebut finançament de programes educatius, cursos 

de formació per a persones afectades d'EM de Biogen, Merck, Teva, Sanofi-Aventis, 

Almirall, Novartis i Bayer. Óscar Fernández Fernández ha rebut finançament per a 

reunions i congressos, assistència a cursos de Biogen-Idec, Bayer-Schering, Merck-

Serono, Teva i Novartis. Ha rebut honoraris com a ponent (conferències, cursos…) de 

Biogen-Idec, Bayer-Schering, Merck-Serono, Teva i Novartis. Finançament per la parti-

cipació en una recerca de Biogen-Idec, Bayer-Schering, Merck-Serono, Teva i Novartis. 

Consultoria per a una companyia farmacèutica/altres tecnologies de Biogen-Idec. 

Bayer-Schering, Merck-Serono, Teva i Novartis. Juan Moliner Ibáñez ha rebut finan-

çament de programes educatius o cursos de col·laboració en reunions de treball curs 

de potencials d'UCB Janssen Bial Eisai. Jorge Nogales-Gaete ha rebut finançament 

per a reunions i congressos, assistència a cursos de Teva, Bayer, Merck-Serono i Bio-

gen. Celia Oreja Guevara ha rebut finançament per a reunions i congressos, assis-

tència a cursos de Teva, Sanofi i Merck-Serono, també ha rebut honoraris com a po-

nent (conferències, cursos…) de Teva, Sanofi, Merck-Serono, Biogen, Novartis i Bayer.

Revisors externs

Julián Benito-León, Javier Elizalde Montagut, Sandra Fernández Villota, Miguel García 

Martínez, Marta González Touya, Mª Carmen Márquez, Enrique Noe Sebastián, Car-

los Luis Oehninger Gatti, Joana Porcel Carbonell, Ignacio Regidor Bailly-Bailliere han 

declarat absència de conflicte d'interessos. 

José Carlos Álvarez-Cermeño ha rebut finançament per a reunions i congressos, 

assistència a cursos de Bayer, Biogen, Merck, Sanofi i Teva, també ha percebut ho-

noraris com a ponent (conferències, cursos…) de Bayer, Biogen, Merck, Novartis, 

Sanofi i Teva. Consultoria per a una companyia farmacèutica/altres tecnologies de 

Bayer, Biogen, Merck i Novartis. Ha rebut ajudes econòmiques per a la contractació 

de personal a la unitat o servei de Biogen i Merck. Ha rebut ajuda econòmica per al 

finançament d'una recerca de Sanfi. Cristina Auger Acosta ha rebut honoraris 

com a ponent (conferències, cursos…), xerrada en un curs per a neuròlegs, Merck-
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Serono, Gijón maig de 2011. Curs d'esclerosi múltiple, Novartis, Veneçuela, octubre 

2011. Mª Carmen Calles Hernández ha rebut finançament per a reunions i con-

gressos, assistència a curs BOC, Copaxone Advisore PostEctrims, reunió EM Camino 

de Santiago, ECTRIMS, reunió Experts Experience, Meeting on Multiple Sclerosi, 

reunió anual de la SEN, de Serono, Teva, Biogen i Schering. Ha rebut ajudes econò-

miques per a la creació de la unitat, beques per a la Unitat d'Esclerosi Múltiple de 

l'Hospital del Universitario Son Espases de Teva i Serono. Claudia Cárcamo Rodrí-

guez ha rebut finançament per a assistència a congressos de Merck, Novartis, Teva 

i Bayer. Ha rebut honoraris com a ponent (conferències, cursos…) de Merck. Ha 

rebut finançament de programes educatius o cursos: Curs psicòloga equip de 

Merck. Consultoria per a una companyia farmacèutica/altres tecnologies de Novar-

tis. Dotació significativa de material a la unitat d'implementació. Fitxa clínica de 

Novartis. Ajuda econòmica per al finançament d'una recerca: Postulación de Merck, 

2011. La Fundación Esclerosis Múltiple, representada per Gisela Carrés 

González, ha rebut ajudes econòmiques per a contractar personal a la unitat del 

Servei d'Inserció Laboral per a Persones amb Discapacitat d'URIACH, anual. Finan-

çament de programes educatius, cursos de formació per a persones afectades d'es-

clerosi múltiple de Biogen, Merck, Teva, Sanofi, Almirall, Novartis i Bayer. Jorge 

Correale ha rebut finançament per a reunions i congressos, assistència a cursos 

(inscripcions, bosses de viatges, allotjament, desplaçaments) de Merck-Serono Ar-

gentina i Biogen-Idec Argentina. Ha rebut honoraris com a ponent en diferents 

cursos organitzats per la indústria de Merck-Serono Argentina, Biogen-Idec Argen-

tina i Teva-Tuteur Argentina. Membre Advisory Boards de Biogen-Idec Argentina i 

Novartis Argentina. Laura Fernández Maldonado ha rebut finançament per a la 

creació de la unitat Aula Novartis d'Esclerosi Múltiple, Universidad de los Pacientes 

de Novartis Farmacéutica. Ajuda econòmica per al finançament de la recerca: EM 

Metaforum: evaluación de las necesidades en esclerosis múltiple de Novartis Farma-

céutica. Dionisio Fernández Uría ha rebut finançament per a reunions i congres-

sos, assistència a cursos de Biogen, Merck-Serono, Novartis, Teva i Bayer. Honoraris 

com a ponent (conferències, cursos…) de Biogen, Merck-Serono, Novartis, Teva i 

Bayer. Ha rebut finançament per la participació en una recerca de Biogen, Merck-

Serono, Novartis, Teva i Bayer. José de Jesús Flores Rivera ha rebut finançament 

per a l'assistència a reunions i congressos de Biogen, Merck i Teva. Juan Antonio 

García Merino ha rebut finançament per a reunions i congressos, assistència a 

cursos de Bayer, Biogen, Merck, Novartis, Sanofi i Teva. Ha rebut honoraris com a 

ponent (conferències, cursos…) de Bayer, Biogen, Merck, Sanofi i Teva. Finança-

ment per la participació en una recerca de Bayer, Biogen, Merck, Sanofi, Novartis i 

Glaxosmithkline GSK. Consultoria per a una companyia farmacèutica/altres tecnolo-

gies de Bayer, Biogen, Merck, Sanofi i Novartis. Dotació significativa de material a la 

unitat o servei de Biogen. Ha rebut ajudes econòmiques per a la contractació de 
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personal a la unitat de Biogen i Merck. Ha percebut ajudes econòmiques per al fi-

nançament d'una recerca de Biogen i Merck. Guillermo Izquierdo Ayuso ha rebut 

honoraris per consultoria per a una companyia farmacèutica/altres tecnologies de 

Biogen Idec, Novartis, Merck-Serono, Aventis, Bayer-Schering i Teva. Ha rebut finan-

çament o ajudes econòmiques per a la creació de la unitat o servei de Merck-Sero-

no. Mª Carmen Márquez Rebollo ha rebut finançament per a assistència, trasllat 

i allotjament a la Reunió d'Infermeria en Esclerosi Múltiple, assistència i trasllat a 

Workshop de Teva i Merck-Serono. Ha rebut honoraris com a ponent (conferències, 

cursos…) de Novartis i Biogen Idec. Ha rebut finançament per la participació en una 

recerca Study Coordinator, de Sanofi i Teva. Gisela Martín Ozaeta, ha rebut finan-

çament per a reunions i congressos, assistència a cursos (inscripcions, bosses de vi-

atges, allotjament…) de Schering, Merck-Serono, Biogen, Teva, Sanofi i Novartis. 

Ha rebut honoraris com a ponent (conferències, cursos…) de Schering, Merck-Sero-

no, Biogen, Teva, Sanofi i Novartis. Ha percebut ajuda econòmica per al finança-

ment d'una recerca: Estudio epidemiológico de Schering i Bayer. José E. Meca La-

llana ha rebut finançament per a reunions i congressos, assistència a cursos de 

totes les empreses farmacèutiques en relació amb l'esclerosi múltiple: Almirall, No-

vartis, Biogen Idec, Teva, Sanofi-Aventis, Bayer-Schering i Merck-Serono. Ha rebut 

honoraris com a ponent (conferències, cursos…) d'Almirall, Novartis, Biogen Idec, 

Teva, Sanofi-Aventis, Bayer Schering i Merck-Serono. Finançament per la participa-

ció en una recerca d'Almirall, Novartis, Biogen Idec, Teva, Sanofi-Aventis, Bayer 

Schering i Merck-Serono. Consultoria per a una companyia farmacèutica/altres tec-

nologies d'Almirall, Novartis, Biogen Idec, Teva, Sanofi-Aventis, Bayer-Schering i 

Merck-Serono. Ha rebut finançament o ajudes econòmiques per a la creació de la 

unitat o servei d'Almirall, Novartis, Biogen Idec, Teva, Sanofi-Aventis, Bayer-Sche-

ring i Merck-Serono. Dotació significativa de material a la unitat o serveis d'Almirall, 

Novartis, Biogen Idec, Teva, Sanofi-Aventis, Bayer-Schering i Merck-Serono. Ha re-

but ajudes econòmiques per a la contractació de personal a la unitat o servei d'Al-

mirall, Novartis, Biogen Idec, Teva, Sanofi-Aventis, Bayer-Schering i Merck-Serono. 

Ha rebut ajuda econòmica per al finançament d'una recerca d'Almirall, Novartis, 

Biogen Idec, Teva, Sanofi-Aventis, Bayer-Schering i Merck-Serono. Ha rebut finança-

ment de programes educatius o cursos per a la unitat d'Almirall, Novartis, Biogen 

Idec, Teva, Sanofi-Aventis, Bayer-Schering i Merck-Serono. Esther Moral Torres 

refereix haver rebut finançament per a l'assistència a cursos i congressos de: Merck-

Serono, Novartis, Bayer i Biogen. Ha rebut honoraris com a ponent de Merck-Sero-

no, Biogen idec, Almirall i Bayer i ha participat en consultories patrocinades per 

Bayer i Biogen idec. Ha rebut ajuda econòmica per al finançament d'una recerca: 

«Neuropsicología de las enfermedades desmielinizantes en el HMB». Ha rebut fi-

nançament de programes educatius per a infermeria especialitzada de Novartis, 

Merck-Serono i Biogen idec. Javier Olascoaga Urtaza ha rebut finançament per a 
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reunions i congressos, assistència a cursos d'Esclerosi Múltiple de Biogen, Sanofi, 

Teva, Merck i Novartis. Ha rebut honoraris com a ponent en la reunió Esclerosi Múl-

tiple de Biogen IDEC, Sanofi, Teva, Merck i Novartis. Finançament de programes 

educatius o cursos: Màster de Bayer. Ha rebut finançament per la participació en 

una recerca BIODONOSTIA de Biogen i Merck. Consultoria per a una companyia 

farmacèutica/altres tecnologies: Advisory de Teva, Sanofi, Merck, Novartis, i Biogen. 

Ha rebut ajudes econòmiques per a la contractació de personal a la Unitat d'Escle-

rosi Múltiple BIODONOSTIA de Biogen, Merck, Teva i Sanofi. Ha rebut finançament 

econòmic per al finançament d'una recerca a la Unitat d'Esclerosi Múltiple BIODO-

NOSTIA de Biogen i Merck. Inmaculada Pericot Nierga ha rebut finançament per 

al congrés SEN 2007 de Novartis. José Mª Prieto González ha rebut finançament 

per a reunions i congressos, assistències a cursos de Biogen Idec, Teva i Novartis. 

Honoraris com a ponent en conferències, cursos de Biogen Idec, Teva i Novartis. Ha 

rebut finançament per la participació en una recerca de Biogen Idec, Teva i Novartis. 

Ha fet consultories per a companyies farmacèutiques/altres tecnologies de Biogen 

Idec, Teva, Novartis i Bayer-Schering. Ha percebut dotació significativa de material a 

la unitat o servei de Biogen Idec, Bayer-Schering i Novartis. Ha rebut ajuda econò-

mica per al finançament d'una recerca de Biogen Idec i Novartis, també ha rebut 

finançament de programes educatius o cursos per a la unitat de Biogen Idec, Teva i 

Novartis. Víctor M. Rivera Olmos ha rebut honoraris com a ponent en conferènci-

es de Bayer HealthCare, Biogen Idec, Consortium of MS Centers, Merck Serono, 

Novartis, Stendhal LATAM i Teva. Finançament per la participació en una recerca de 

Novartis i Biogen Idec. Consultoria per a una companyia farmacèutica/altres tecno-

logies: Acorda, Biogen Idec, Novartis i Teva. Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zar-

ranz, ha rebut finançament per a reunions i congressos, assistència a cursos de 

Schering, Merck, Teva, Sanofi-Aventis, Novartis i Biogen-Idec. Ha rebut honoraris 

com a ponent (conferències, cursos…) de Schering, Merck, Teva, Sanofi-Aventis, 

Novartis i Biogen-Idec. Finançament per la participació en una recerca de Schering, 

Merck, Teva, Sanofi-Aventis, Novartis i Biogen-Idec. Consultoria per a una compa-

nyia farmacèutica/altres tecnologies de Schering, Merck, Teva, Sanofi-Aventis, No-

vartis i Biogen-Idec. Nieves Téllez Lara ha rebut finançament per a reunions i con-

gressos, assistència a cursos (inscripcions, bosses de viatges, allotjament…) de 

Merck-Serono, Teva-Sanofi, Biogen Idec i Schering. Honoraris com a ponent en con-

ferència de Teva, Sanofi, Biogen Idec i Merck Serono. Ha rebut finançament de 

programes educatius o cursos: Organització de jornades de recerca de Merck-Sero-

no. Dotació significativa de material inventariable a la unitat de Biogen Idec. Ajuda 

econòmica per al finançament d'una recerca de Biogen Idec, Schering, Merck-Sero-

no i Sanofi-Teva. Pablo Villoslada Díaz ha rebut finançament per a reunions i 

congressos, assistència a cursos (inscripcions, bosses de viatges, allotjament...): ins-

cripció al congrés i viatge ECTRIMS i AAN de Merck-Serono. Honoraris com a po-
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nent en una conferència de Roche. Consultoria per a una companyia farmacèutica/

altres tecnologies: Roche, Novartis, Neurotec Pharma, Digna, Biotec i Bionure. Acci-

onista (soci fundador) de Bionure. Ajuda econòmica per al finançament d'una recer-

ca: Projectes de recerca promoguts per un investigador de Roche, Digna Biotec i 

Novartis.
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Annex 2. Informació per a pacients, 
familiars i cuidadors 

Què és l'Esclerosi Múltiple?

El sistema nerviós central, format per cervell i medul·la espinal, és precís i específic en 

totes les seves tasques. Cada zona, cada àrea, cada neurona està especialitzada en 

una feina determinada. En l'esclerosi múltiple (EM) s'altera el funcionament altament 

especialitzat del sistema nerviós central.

L'EM és una malaltia en què es produeixen múltiples lesions a les fibres nervioses, 

concretament a la mielina, que és la substància que recobreix els axons i permet la 

comunicació entre neurones. Quan es destrueix la mielina es dificulta la comunicació 

entre el sistema nerviós central i els músculs i òrgans sensorials. Aquesta manca o 

entorpiment de la comunicació és el que provoca un mal funcionament del sistema 

nerviós central i l'aparició d'una varietat de símptomes. Podem trobar que diferents 

persones, diagnosticades amb la mateixa malaltia, desenvolupen símptomes diferents 

segons quina sigui la zona afectada:

• debilitat;

• fatiga;

• parestèsies (formigueig);

• dolor neuropàtic (causat per una lesió o disfunció del sistema nerviós central);

• alteracions de la visió: visió doble; pèrdua d'agudesa visual, etc.;

• disàrtria: trastorn de la parla (dificultats d'articulació de les paraules);

• tremolor;

• atàxia (manca de coordinació dels moviments);

• afàsia (dificultat per a l'elaboració del llenguatge);

• incontinència, urgència urinària;

• alteracions emocionals;

• …

Habitualment els símptomes es manifesten en forma de brots (episodis d'afectació 

neurològica amb una durada limitada en el temps). L'agressivitat amb què es produ-

eixen aquests brots, així com l'assiduïtat amb què es produeixen, és el que marca 

l'evolució de la malaltia i la seva tipologia341: 



VERSIÓ COMPLETA 265

•  EM remitent recurrent: presència de brots amb recuperació completa o amb 

alguna seqüela o dèficit en el període de recuperació. Els períodes entre brots 

es caracteritzen per una absència d'augment de discapacitat/progressió. 

•  EM secundàriament progressiva: curs inicial en forma d'EM remitent recur-

rent seguit de progressió amb brots associats o sense, estabilització i millores 

ocasionals. 

•  EM primàriament progressiva: augment de la discapacitat/progressió des de 

l'inici amb estabilitat transitòria i millores ocasionals. 

La malaltia afecta persones joves, entre els 20 i els 45 anys d'edat, i més sovint a dones 

que a homes. Fins ara no se'n sap la causa i tampoc no en tenim, per ara, una cura. 

L'atenció a les persones amb Esclerosi Múltiple 

Els esforços dels professionals que treballen en el camp de l'EM estan encaminats a 

entendre quina n'és la causa i frenar l'evolució de la malaltia a través de tractaments 

efectius que redueixin el seu progrés i agressivitat i que permetin alleujar els símpto-

mes ja instaurats. 

No existeix una bona pràctica mèdica sense el respecte a la voluntat del pacient que 

ha adquirit el dret de participar en la pròpia planificació de l'atenció sanitària. El pro-

fessional sanitari té la responsabilitat professional, legal i ètica d'assegurar i afavorir la 

participació del pacient posant al seu abast eines que respectin el principi d'autono-

mia355. Una bona informació facilita aquesta implicació. 

Per tot això, posem a l'abast de les persones afectades, així com dels seus familiars i 

cuidadors, la GUIA DE PRÀCTICA CLÍNICA SOBRE L'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB 

ESCLEROSI MÚLTIPLE que basa les seves recomanacions en el coneixement científic 

més actual i en les aportacions raonades i consensuades dels professionals experts i 

dedicats a l'EM, per tal que les persones afectades i el seu entorn entenguin el procés 

d'atenció que reben, les pautes que segueixen els professionals que les tracten, les 

decisions que es prenen, el perquè d'un medicament i no d'un altre, i la necessitat 

d'un tractament determinat.

En aquesta Guia s'ha recollit el coneixement científic més actual sobre l'EM i s'ha 

transformat en una sèrie de pautes d'actuació per a la pràctica clínica diària, que tin-

dran una repercussió molt positiva en les persones afectades. S'ofereixen recomana-

cions del procés diagnòstic i del seguiment, així com de les millors opcions de tracta-

ment, d'acord amb el principi de «risc-benefici». És a dir, quin risc suposa per a la 

persona i quin benefici li aporta un tractament determinat, buscant sempre l'equilibri 

benefici-risc més favorable. 
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El material informatiu per a pacients, familiars i cuidadors inclou les recomanacions de 

la Guia de pràctica clínica sobre l'atenció a les persones amb esclerosi múltiple amb 

l'objectiu que els pacients i els seus familiars/cuidadors estiguin informats sobre as-

pectes de la malaltia amb un enfocament científic, basat en els estudis disponibles 

fins ara, cosa que el diferencia d'altres materials divulgatius sobre l'EM ja disponibles. 

A continuació es presenten les 20 preguntes clíniques a les qual respon la Guia de 

pràctica clínica amb les seves recomanacions corresponents agrupades en 3 grans 

àrees:

•  Diagnòstic i història natural.

•  Tractament modificador del curs de la malaltia.

•  Tractament simptomàtic i tractament rehabilitador. 

Cada recomanació (acció) duu assignada la seva força (confiança) i direcció (fer-la o 

no fer-la) assignada pel grup de treball en funció de les definicions següents:

•  Forta: el grup de treball, a partir de l'evidència disponible, té la certesa que els 

efectes beneficiosos potencials derivats de dur a terme la recomanació són més 

grans que els efectes perjudicials potencials (a favor) o viceversa, que els efectes 

perjudicials potencials superen els efectes beneficiosos potencials (en contra). 

•  Dèbil: el grup de treball acorda, en cas que no es disposi d'evidència científica 

que ofereixi total certesa, que els efectes beneficiosos potencials de dur a terme 

una recomanació probablement superen els riscos (a favor) o viceversa, que els 

efectes perjudicials potencials probablement superen els beneficis (en contra).

A vegades, el grup de treball ha formulat «Pautes de bona pràctica», basades en la 

seva experiència clínica, davant d'aspectes pràctics importants.

Recomanacions de la Guia 

Diagnòstic i història natural de l'esclerosi múltiple

1. En pacients amb un quadre suggestiu d'EM, la realització d'una analítica 
permet descartar altres diagnòstics que es puguin confondre amb l'EM? 

En pacients amb sospita d'EM i en funció dels símptomes que presenti el pacient i el 

seu context epidemiològic, es recomana valorar la realització d'una analítica (pauta de 

bona pràctica).

2. En pacients amb un quadre suggestiu d'EM, la realització de proves comple-
mentàries permet confirmar el diagnòstic d'EM (segons criteris de McDo-
nald 2010)? 
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Ressonància magnètica:

• En pacients amb sospita d'EM, es recomana la realització d'una ressonància 

magnètica cerebral per confirmar el diagnòstic d'EM segons criteris de McDo-

nald 2010 (forta).

• En pacients amb sospita d'EM en els quals la ressonància magnètica mostri le-

sions característiques d'EM, es recomana l'administració de contrast per de-

mostrar disseminació en espai i en temps confirmatòria del diagnòstic d'EM 

segons criteris de McDonald 2010 (forta).

• L'estudi de ressonància magnètica s'ampliarà a la medul·la quan hi hagi sospi-

ta clínica d'afectació medul·lar i/o quan les troballes de la ressonància magnè-

tica cerebral no siguin concloents (pauta de bona pràctica).

• Les tècniques de ressonància magnètica no convencional no contribueixen al 

diagnòstic d'EM i la seva utilització no es recomana en la pràctica clínica habi-

tual (pauta de bona pràctica).

• La ressonància magnètica d'òrbita no és necessària per confirmar el diagnòstic 

de neuritis òptica, únicament es recomana per a casos atípics (pauta de bona 

pràctica). 

• En pacients amb sospita d'EM, es recomana la realització d'una ressonància 

magnètica cerebral per descartar altres diagnòstics alternatius (pauta de bona 

pràctica).

• L'administració de contrastos que contenen gadolini s'ha d'efectuar seguint les 

recomanacions que estableixen les autoritats sanitàries (pauta de bona pràctica).

• Els estudis de ressonància magnètica s'han de fer seguint les recomanacions 

tècniques establertes i han de ser interpretats per professionals amb prou co-

neixement i experiència (pauta de bona pràctica).

Anàlisi del líquid cefaloraquidi:

• En pacients amb sospita d'EM en brots, l'estudi del líquid cefaloraquidi no és 

necessari per a la confirmació diagnòstica d'EM segons els criteris de McDo-

nald 2010 (forta).

• En pacients amb sospita d'EM primàriament progressiva, es recomana efectuar 

un estudi del líquid cefaloraquidi quan la ressonància magnètica no compleixi 

criteris de disseminació en espai segons McDonald 2010 (forta).

• En pacients amb sospita d'EM i manifestacions clíniques atípiques o radiològi-

ques no diagnòstiques, es recomana fer un estudi del líquid cefaloraquidi que 

inclogui la determinació de bandes oligoclonals i/o la síntesi d'immunoglobuli-

na G (pauta de bona pràctica).
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Potencials evocats:

• L'estudi de potencials evocats no és necessari per a la confirmació diagnòstica 

d'EM en brots segons els criteris de McDonald 2010 (forta). 

• En pacients amb sospita d'EM, es recomana la realització de potencials evocats 

si es requereix la confirmació d'un esdeveniment neurològic no objectivat (pau-

ta de bona pràctica).

3. La forma de comunicació del diagnòstic per part del neuròleg i el perfil 
d'afrontament del pacient condicionen l'impacte del diagnòstic?

• Els pacients amb confirmació diagnòstica d'EM han de rebre, per part del pro-

fessional sanitari, informació intel·ligible i detallada sobre la malaltia, i adapta-

da a la seva situació clínica i al seu nivell d'alfabetització en salut (dèbil).

• Es recomana identificar amb el pacient i el seu entorn familiar, els factors que 

poden dificultar l'assimilació de l'impacte de l'EM, especialment durant el diag-

nòstic i les fases posteriors (dèbil).

• Es recomana fer una comunicació precoç i d'acord amb les necessitats del pa-

cient i el seu entorn durant la fase del diagnòstic d'EM per minimitzar l'ansietat 

associada a la incertesa (pauta de bona pràctica).

• Es recomana un acompanyament adequat del pacient i de la seva família du-

rant el procés diagnòstic de l'EM (pauta de bona pràctica).

4. En pacients amb sospita d'EM o EM confirmada, l'administració de vacunes 
augmenta el risc d'exacerbacions?

• Quan estiguin indicades les vacunes contra la grip, el tètanus o el virus de l'he-

patitis B, no s'han de desaconsellar en pacients amb EM o sospita d'EM per por 

al risc de brots després de la vacunació (dèbil). 

• Quan estigui indicada, s'ha de valorar el benefici-risc de la vacunació contra la 

febre groga en pacients amb EM (pauta de bona pràctica).

• Cal informar els pacients amb EM de la importància d'estar vacunat correcta-

ment (pauta de bona pràctica). Vegeu la taula 3.

• En pacients que iniciaran el tractament amb fingolimod, o amb fàrmacs immu-

nosupressors, es recomana comprovar l'estat serològic davant el virus de la 

varicel·la zòster i el virus del xarampió i vacunar en cas negatiu; en aquest cas 

cal esperar un mínim de 4 setmanes abans d'iniciar el tractament (pauta de 

bona pràctica).
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Taula 3. Vacunació en pacients amb EM (adaptat d'MMWR 2012)343

Tipus de vacuna Pauta vacunal Dosi de record

Antigripal 1 dosis. Anual.

Tètanus

Primovacunació         

3 dosis.

(0, 1, 6 mesos).

1 dosi cada 10 anys. 

Alternativa: 1 dosi entre 

els 50 i els 65 anys.

Vacuna davant el virus de 

l'hepatitis B

3 dosis  

(0, 1, 6 mesos).
No és necessària.

Triple víricaa,b 2 dosis. No és necessària.

Varicel·laa,b 2 dosis. No és necessària.

Antineumocòccica 23vb 1 dosis.

Al cap de 5 anys en 

les persones que 

reben tractament 

immunosupressor o han 

rebut la primera dosi              

< 65 anys.

Antimeningocòccica tipus C 

conjugadab
1 dosis. No és necessària.

Vacuna contra Haemophilus 

tipus bb
1 dosis. No és necessària.

a  Contraindicades en immunodeprimits i embarassades. Si la serologia és negativa, cal assegurar immunització 
abans d'iniciar el tractament immunosupressor:
b  Indicades si el pacient rep o ha de rebre el tractament immunosupressor.

Tractament modificador del curs de la malaltia 

5. En pacients amb una síndrome clínica aïllada, quin efecte tenen els fàrmacs 
modificadors del curs de la malaltia? 

Interferó beta: 

En pacients amb un primer episodi suggestiu de malaltia desmielinitzant i lesions ca-

racterístiques a la ressonància magnètica, es recomana el tractament amb interferó 

beta (1a o 1b) per endarrerir l'aparició de nous brots i/o lesions noves que comportin 

un diagnòstic d'EM (forta).

Acetat de glatiràmer:

En pacients amb un primer episodi suggestiu de malaltia desmielinitzant i lesions ca-

racterístiques a la ressonància magnètica, es recomana el tractament amb acetat de 

glatiràmer per endarrerir l'aparició de nous brots i/o lesions noves que comportin un 

diagnòstic d'EM (forta).
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6. En pacients amb EM confirmada, quin efecte tenen els fàrmacs modifica-
dors del curs de la malaltia?

Interferó beta: 

• En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de brots, es 

recomana tractar amb interferó beta per disminuir la freqüència de brots (forta).

• En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de brots, es 

recomana tractar amb interferó beta per alentir l'augment de la discapacitat 

(dèbil).

• En pacients amb EM secundàriament progressiva i activitat clínica en forma de 

brots, es recomana tractar amb interferó beta 1b o interferó beta 1a subcutani 

per disminuir la freqüència de brots i alentir l'augment de la discapacitat mesu-

rada amb l'escala Expanded Disability Status Scale (dèbil).

• En pacients amb EM primàriament progressiva, NO es recomana tractar amb 

interferó beta (1a o 1b) (forta). 

Acetat de glatiràmer:

• En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de brots, es 

recomana tractar amb acetat de glatiràmer per disminuir la freqüència de brots 

(forta).

• En pacients amb EM remitent recurrent i activitat clínica en forma de brots, es 

recomana tractar amb acetat de glatiràmer per alentir l'augment de la discapa-

citat (dèbil).

• En pacients amb EM primàriament progressiva, NO es recomana el tractament 

amb acetat de glatiràmer (forta).

Natalizumab:

• En pacients amb EM remitent recurrent activa que no responen a interferó beta 

ni a acetat de glatiràmer, i en pacients amb formes EM remitent recurrent 

agressives que no han rebut cap tractament modificador del curs de la malaltia 

prèviament, es recomana el tractament amb natalizumab per disminuir la fre-

qüència de brots i alentir l'augment de la discapacitat, sempre que compleixin 

amb les indicacions vigents que estableixen les autoritats sanitàries (forta).

• Un cop iniciat el tractament amb natalizumab calen controls periòdics (clínics i 

de ressonància magnètica) per identificar els signes de desenvolupament de 

leucoencefalopatia multifocal progressiva segons Fernández et al. (pauta de 

bona pràctica).

• Cal tenir en compte que l'ús d'un fàrmac immunosupressor com azatioprina, 

ciclofosfamida, mitoxantrona o metotrexat augmenta el risc de leucoencefalo-
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patia multifocal progressiva en cas d'administrar natalizumab posteriorment 

(pauta de bona pràctica).

Fingolimod:

• En pacients amb EM remitent recurrent que no responen a interferó beta ni a 

acetat de glatiràmer, i en pacients amb formes EM remitent recurrent agressi-

ves que no han rebut cap tractament modificador del curs de la malaltia prèvi-

ament, es recomana el tractament amb fingolimod per disminuir la freqüència 

de brots i alentir l'augment de la discapacitat, sempre que compleixin amb les 

indicacions vigents que estableixen les autoritats sanitàries (forta).

• A causa de l'afectació eventual del ritme cardíac, després de l'administració de 

la primera dosi de fingolimod es recomana seguir les pautes de vigilància que 

estableix l'Agència Europea del Medicament (pauta de bona pràctica).

Mitoxantrona: 

• Es recomana tractar amb mitoxantrona els pacients amb EM remitent recurrent 

agressiva o EM secundàriament progressiva amb brots que no responen al trac-

tament mèdic adequat i que presentin evidència d'inflamació activa (forta).

• Els pacients en tractament amb mitoxantrona s'han de sotmetre a analítiques 

de sang periòdiques i a avaluacions de cor durant el tractament i posteriorment 

durant un període d'uns quants anys (pauta de bona pràctica).

Metotrexat: 

En pacients amb EM, NO es recomana el tractament amb metotrexat per reduir l'ac-

tivitat inflamatòria i/o alentir l'augment de la discapacitat (dèbil).

Azatioprina:

En pacients amb EM remitent recurrent i determinades característiques clíniques (per 

exemple, malaltia sistèmica associada o espectre neuromielitis òptica), es recomana 

valorar el tractament amb azatioprina (dèbil).

Ciclofosfamida:

• En els pacients amb EM progressiva, NO es recomana el tractament amb ciclo-

fosfamida (forta).

• La ciclofosfamida es recomana com una possible opció terapèutica en pacients 

amb formes agressives d'EM que no responen al tractament mèdic adequat, 

tenint en compte especialment el balanç benefici-risc en pacients joves (dèbil).

Trasplantament autòleg de cèl·lules mare hematopoètiques:

En els pacients amb EM remitent recurrent o EM secundàriament progressiva que 

presentin brots, augment de la discapacitat i activitat inflamatòria a la ressonància 
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magnètica refractària al tractament mèdic adequat, es recomana valorar la realització 

d'un trasplantament autòleg de cèl·lules mare hematopoètiques (dèbil).

7. En la població pediàtrica amb EM, quin efecte tenen els fàrmacs modifica-

dors del curs de la malaltia?

Interferó beta i acetat de glatiràmer: 

En pacients amb EM menors de 18 anys, es recomana el tractament amb interferó 

beta (1a o 1b) i acetat de glatiràmer en les mateixes indicacions i dosis que en adults 

(dèbil).

Natalizumab:

El natalizumab està contraindicat, segons fitxa tècnica, en pacients amb EM menors 

de 18 anys, però es podria considerar el seu ús quan fallin els tractaments reguladors 

del sistema immunitari, en circumstàncies determinades i en les mateixes indicacions 

i dosis que en adults (dèbil).

Mitoxantrona:

En pacients amb EM menors de 18 anys, NO es recomana el tractament amb mito-

xantrona (forta).

Ciclofosfamida: 

En pacients amb EM menors de 18 anys, NO es recomana el tractament amb ciclofos-

famida (dèbil).

8. En pacients amb EM que reben tractament amb fàrmacs modificadors del 

curs de la malaltia, quins marcadors prediuen una mala resposta al tracta-

ment?

• En pacients amb EM remitent recurrent en tractament amb interferó beta o 

acetat de glatiràmer, l'existència d'activitat clínica (brots o augment de la dis-

capacitat) juntament amb activitat radiològica (lesions actives) confereix un risc 

de persistència d'activitat clínica. En aquests pacients es recomana el canvi de 

tractament (dèbil).

• Es recomana valorar la persistència de l'activitat clínica i radiològica durant els 

primers 12 mesos de tractament i revisar la seva eficàcia periòdicament (pauta 

de bona pràctica).

9. En pacients amb EM en remissió clinicoradiològica amb tractament modifi-

cador del curs de la malaltia, està indicada la suspensió del tractament? 
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• Es recomana no suspendre el tractament en els pacients amb EM en tracta-

ment amb interferó beta o acetat de glatiràmer en remissió clinicoradiològica i 

sense efectes adversos rellevants o que limitin la qualitat de vida relacionada 

amb la salut (dèbil). 

• En pacients amb EM en tractament amb natalizumab durant més de 2 anys, 

que hagin estat en contacte amb el virus John Cunningham i que hagin rebut 

en el passat algun medicament depressor del sistema immunitari, es recomana 

valorar la suspensió de la medicació per minimitzar el risc de leucoencefalopa-

tia multifocal progressiva (forta).

• La retirada de natalizumab fa recomanable la monitorització del risc de reacti-

vació de l'EM. Es pot valorar el fet d'iniciar un fàrmac regulador del sistema 

immunitari (interferó beta o acetat de glatiràmer) després de la retirada, fins i 

tot en absència d'un període de depuració. Si el canvi és per fingolimod, s'hau-

ria d'esperar 3 mesos (pauta de bona pràctica).

• La valoració de continuar o suspendre el tractament s'ha de fer de manera 

consensuada amb el pacient (pauta de bona pràctica).

10. Quina és la conducta terapèutica en l'EM davant del desig gestacional, 

l'embaràs i la lactància?

• En pacients amb EM, una planificació adequada de l'embaràs és fonamental 

per minimitzar riscos (pauta de bona pràctica).

• Es recomana evitar la interrupció de la medicació reguladora del sistema immu-

nitari en el moment en què la pacient manifesta el seu desig gestacional (dèbil).

• En les pacients amb EM, es recomana no iniciar tractament regulador del siste-

ma immunitari (interferó beta o acetat de glatiràmer) durant l'embaràs (forta). 

• La lactància materna, com en la població general, és aconsellable en pacients 

amb EM (pauta de bona pràctica).

• No és recomanable la lactància durant el tractament regulador del sistema 

immunitari (dèbil).

• En les dones amb una activitat elevada de la malaltia prèvia a l'embaràs o du-

rant aquest, s'ha de valorar l'inici precoç del tractament regulador del sistema 

immunitari després del part (dèbil).

Tractament simptomàtic i tractament rehabilitador 

11. Davant d'un brot, el tractament amb corticosteroides permet controlar 

millor els símptomes? 
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Metilprednisolona:

• En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, es recomana el trac-

tament amb metilprednisolona per disminuir la seva durada (forta).

• La pauta a dosis altes intravenoses o dosis equivalents orals poden tenir una 

eficàcia similar (dèbil).

Hormona adrenocorticotròpica i dexametasona:

• En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, es recomana l'hor-

mona adrenocorticotròpica (ACTH) com una opció terapèutica en els casos en 

què no hi hagi possibilitats de trobar una via per a l'administració de metilpred-

nisolona (dèbil).

• En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, NO es recomana el 

tractament amb dexametasona (dèbil).

12. Davant d'un brot, el tractament rehabilitador multidisciplinar millora el 

control dels símptomes? 

En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant greu, es recomana valorar 

la conveniència d'iniciar tractament rehabilitador multidisciplinar si persisteixen símp-

tomes després del tractament farmacològic (dèbil).

13. Davant d'un brot, el tractament amb plasmafèresi o immunoglobulina G 

intravenosa permet el control dels símptomes? 

Plasmafèresi:

En pacients amb EM que presenten brots discapacitants greus que no responguin a 

cicles de corticoteràpia intravenosa, es recomana fer plasmafèresi (dèbil).

Immunoglobulina G intravenosa:

En pacients amb EM que presenten un brot discapacitant, NO es recomana l'ús d'im-

munoglobulina G intravenosa sola o en combinació amb metilprednisolona intraveno-

sa (forta).

14. En pacients amb EM, el tractament farmacològic i/o tractament rehabilita-

dor milloren la fatiga? 

Amantadina:

En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, es recomana tractar amb 

amantadina (dèbil).

Modafinil:

En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, NO es recomana el tracta-

ment amb modafinil (forta).
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Pemolina:
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, NO es recomana tractar 
amb pemolina (forta).

Metilfenidat:
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, NO es recomana el tracta-
ment amb metilfenidat (dèbil).

Estratègies rehabilitadores de conservació de l'energia:
En pacients amb EM que presenten símptomes de fatiga, es recomana valorar la rea-
lització d'estratègies rehabilitadores de conservació de l'energia (dèbil).

15. En pacients amb EM, el tractament farmacològic millora la capacitat per 
caminar? 

En pacients amb EM que presentin dificultats per caminar, es recomana el tractament 
amb fampridina, sempre que compleixin amb les indicacions vigents que estableixen 
les autoritats sanitàries. S'ha d'avaluar la seva suspensió si no s'observa una millora en 
la simptomatologia a curt termini (forta).

16. En pacients amb EM, el tractament farmacològic i/o tractament rehabilita-
dor milloren l'espasticitat? 

Es considera important valorar els efectes beneficiosos i/o nocius de l'espasticitat des 
d'un punt de vista funcional, ja que no sempre és un símptoma/signe discapacitant. 
En alguns casos, l'espasticitat pot tenir efectes beneficiosos i millorar la capacitat fun-
cional del pacient (pauta de bona pràctica).

Baclofèn oral: 
En pacients amb EM que presentin espasticitat, es recomana tractar amb baclofèn 
oral (dèbil).

Tizanidina: 
En pacients amb EM i espasticitat en els quals no s'observi millora clínica o que pre-
sentin una mala tolerància al baclofèn oral, es recomana afegir o canviar a tizanidina 
(dèbil).

Benzodiazepines:
En pacients amb EM i espasticitat en els quals no s'observa millora clínica amb baclo-
fèn oral ni amb tizanidina, es recomana tractar amb diazepam (dèbil).

Gabapentina:
En pacients amb EM que presentin espasticitat, es recomana el tractament amb gaba-
pentina (dèbil).
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Nabiximols:

En pacients amb EM i espasticitat en els quals no s'observa millora clínica o que pre-

sentin una mala tolerància a la resta de tractaments, es recomana el tractament amb 

nabiximols. S'ha d'avaluar la seva suspensió si no s'observa una millora en la simpto-

matologia a curt termini (forta).

Baclofèn intratecal:

En pacients amb EM i espasticitat greu sense resposta a la medicació oral, es recoma-

na valorar la implantació d'una bomba intratecal de baclofèn. Abans de la seva indi-

cació, cal avaluar la seva efectivitat mitjançant un test de baclofèn intratecal i, en els 

pacients amb capacitat de marxa, aquesta prova s'ha de fer a través d'una bomba 

externa que permeti avaluar la capacitat funcional del pacient (dèbil).

Toxina botulínica A:

En pacients amb EM que presentin espasticitat localitzada, es recomana considerar 

l'aplicació local de toxina botulínica A (dèbil).

Fisioteràpia:

La fisioteràpia (exercicis passius o actius i estiraments de la musculatura espàstica), de 

manera exclusiva o combinada amb altres tractaments antiespàstics recomanats, pot 

facilitar la gestió de l'espasticitat en els pacients amb EM (dèbil).

17. En pacients amb EM, el tractament farmacològic millora el dolor d'origen 

neurològic? 

Gabapentina:

En pacients amb EM que presentin dolor d'origen neurològic, es recomana el tracta-

ment amb gabapentina (dèbil).

Carbamazepina:

En pacients amb EM que presentin dolor d'origen neurològic, es recomana el tracta-

ment amb carbamazepina (dèbil).

Amitriptilina:

En pacients amb EM que presentin dolor d'origen neurològic, es recomana el tracta-

ment amb amitriptilina (dèbil).

Pregabalina:

En pacients amb EM que presentin dolor d'origen neurològic, es recomana el tracta-

ment amb pregabalina (dèbil).

18. En pacients amb EM, el tractament farmacològic i/o tractament rehabilitador 

milloren el dèficit cognitiu? 
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Donepezil:
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús de donepezil per al tractament del dèficit 
cognitiu (forta).

Rivastigmina:
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús de rivastigmina per al tractament del dèfi-
cit cognitiu (forta).

Memantina:
En pacients amb EM, NO es recomana l'ús de memantina per al tractament del dèficit 
cognitiu (forta).

Interferó beta:
En pacients amb EM, no es recomana l'ús d'interferó beta per al tractament del dèfi-
cit cognitiu (dèbil).

Acetat de glatiràmer:
En pacients amb EM, no es recomana l'ús d'acetat de glatiràmer per al tractament del 
dèficit cognitiu (dèbil).

Rehabilitació cognitiva:
En pacients amb EM, es recomana valorar la realització de rehabilitació cognitiva ade-
quada al dèficit (dèbil).

19. En pacients amb EM, el tractament farmacològic i/o tractament rehabilitador 

milloren el mal funcionament de la bufeta? 

És convenient valorar el tipus de disfunció vesical que presenten els pacients amb EM 
per fer el tractament oportú (pauta de bona pràctica).

Oxibutinina:
En pacients amb EM que presentin mal funcionament de la bufeta (urgència-inconti-
nència), es recomana el tractament amb oxibutinina (dèbil).

Tolterodina:
En pacients amb EM que presentin mal funcionament de la bufeta (urgència-inconti-
nència), es recomana valorar el tractament amb tolterodina (pauta de bona pràctica).

Desmopresina:
En pacients amb EM que presentin mal funcionament de la bufeta i augment de la 
freqüència en la micció a la nit, es recomana el tractament amb desmopresina (dèbil).

Tractament rehabilitador del sòl pelvià:
En pacients amb EM que presentin mal funcionament de la bufeta, es recomana 
valorar la utilització de la rehabilitació del sòl pelvià (pauta de bona pràctica).
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Cateterisme vesical intermitent:

•  En els pacients amb EM que presentin mal funcionament de la bufeta amb el 

seu buidament incomplet, es recomana valorar la possibilitat de fer cateterisme 

intermitent de la bufeta (pauta de bona pràctica).

•  Els pacients candidats a cateterisme intermitent de la bufeta han de rebre una 

formació adequada en la tècnica (pauta de bona pràctica).

20. En pacients amb EM, el tractament rehabilitador multidisciplinar millora la 

qualitat de vida relacionada amb la salut?

En pacients amb EM, es recomana fer un tractament rehabilitador multidisciplinar 

adequat al moment evolutiu, ja que pot millorar la qualitat de vida relacionada amb 

la salut i la funcionalitat en les activitats de la vida diària (dèbil).

Aquest material informatiu forma part de la Guia de pràctica clínica sobre l'atenció 

a les persones amb esclerosi múltiple, que es pot consultar a la pàgina web de 

l'AQuAS (http://aquas.gencat.cat).

Aquesta Guia és una ajuda a la presa de decisions en l'atenció sanitària. No és de 

compliment obligat ni substitueix el judici clínic del personal sanitari.

******

Es recomana que aquesta guia sigui citada de la manera següent: Grup de treball de 

la Guia de pràctica clínica sobre l'atenció a les persones amb esclerosi múltiple. 

AQuAS i FEM/Cemcat, coordinadors. Guia de pràctica clínica sobre l'atenció a les 

persones amb esclerosi múltiple. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanità-

ries de Catalunya. Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de 

Catalunya; 2012.

Les persones interessades en aquest document es poden dirigir a: 

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Roc Boronat, 81-95 (sego-

na planta). 08005 Barcelona 

Tel.: 93 551 3888 | Fax: 93 551 7510 | direccio.aquas@gencat.cat | http://aquas.

gencat.cat
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Annex 3. Guies i documents de 
consens consultats
Per a l'elaboració de la GPC sobre l'atenció a les persones amb EM s'han tingut en 

compte algunes guies i documents de consens sobre aquest tema com a fonts secun-

dàries de bibliografia. 

A continuació es proporciona una llista i un enllaç al text complet:

Títol (any): Evidence-based guideline update: Plasmapheresis in neurologic disorders: 

report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the Ameri-

can Academy of Neurology (2011)356.

Autor(s): Cortese I, Chaudhry V, So YT, Cantor F, Cornblath DR, Rae-Grant A.

Referència: Neurology 2011;76(3):294-300. 

Disponible a: http://www.neurology.org/content/76/3/294.full.pdf+html

Títol (any): European Association of Urology guidelines on neurogenic lower urinary 

tract dysfunction (2009)339.

Autor(s): Stöhrer M, Blok B, Castro-Díaz D, Chartier-Kastler E, Del Popolo G, Kramer 

G, Pannek J, Radziszewski P, Wyndaele JJ.

Referència: Eur Urol 2009 Jul;56(1):81-8. 

Títol (any): A UK consensus on the management of the bladder in multiple sclerosis 

(2009)338.

Autor(s): Fowler CJ, Panicker JN, Drake M, Harris C, Harrison SC, Kirby M, Lucas M, 

Macleod N, Mangnall J, North A, Porter B, Reid S, Russell N, Watkiss K, Wells M.

Referència: J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80(5):470-7. 

Disponible a: http://jnnp.bmj.com/content/80/5/470 (de pagament)

Títol (any): Guía oficial para el diagnóstico i tratamiento de la esclerosis múltiple 

(2007)17.

Autor(s): Comitè Ad-hoc del Grup de Malalties Desmielinitzants de la Sociedad Es-

pañola de Neurología constituït pels especialistes membres del dit grup que s'esmen-

ten tot seguit per ordre alfabètic: J. C. Álvarez-Cermeño, R. Arroyo, T. Arbizu, C. de 

Andrés, R. Blasco, B. Casanova, F. Coret, O. Fernández, A. García-Merino,  

M. A. Hernández, G. Izquierdo, J. Matías-Guiu, J. M. Prieto i A. Rodríguez-Antigüedad.

Disponible a: http://em.sen.es/adjuntos/01_08_52_108.pdf
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Títol (any): Symptomatic treatment of multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Therapy 

Consensus Group (MSTCG) of the German Multiple Sclerosis Society (2006)18.

Autor(s): Henze T, Rieckmann P, Toyka KV; Multiple Sclerosis Therapy Consensus 

Group of the German Multiple Sclerosis Society.

Referència: Eur Neurol 2006;56(2):78-105.

Disponible a:           

http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?DOI=95699&typ=pdf

Títol (any): Multiple sclerosis: Management of multiple sclerosis in primary and se-

condary care (2003).

Autor(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)19.

Disponible a: http://guidance.nice.org.uk/CG8/Guidance/pdf/English

L'RS duta a terme per a la revisió de la guia es va publicar l'any 200419: http://www.

nice.org.uk/nicemedia/live/10930/46699/46699.pdf

Després de consultar-ho amb stakeholders, s'ha decidit revisar aquesta guia (juny 

2011): http://guidance.nice.org.uk/CG8/ReviewDecision/pdf/English

Títol (any): Disease modifying therapies in multiple sclerosis Report of the Therapeutics 

and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology 

and the MS Council for Clinical Practice Guidelines (2002)20.

Autor(s): DS, Goodin, Frohman, EM, Garmany, GP, Jr., Halper, MSN, ANP, FAAN;  

WH Likosky, Lublin, FD, Silberberg, DH, Stuart, WH i Van den Noort, S.

Referència: Neurology January 22, 2002 vol. 58 no. 2 169-178

Disponible a: http://www.neurology.org/content/58/2/169.full.pdf+html
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Glossari metodològic

Anàlisi de  

cost-benefici
Avaluació dels resultats del benefici d'una intervenció tera-

pèutica, expressat en termes monetaris, comparat amb els 

costos propis de la intervenció. El resultat s'expressa com 

la raó entre el cost de la intervenció i el cost del benefici 

obtingut, i s'ha de mesurar amb les mateixes unitats mo-

netàries.

Anàlisi de  

cost-efectivitat
Avaluació dels resultats obtinguts en termes d'increment 

del benefici terapèutic que es deriva dels costos extraordi-

naris. Aquesta anàlisi valora si els beneficis aportats com-

pensen el cost afegit. El resultat s'expressa com la raó entre 

el cost i l'efectivitat, en què els costos es mesuren en uni-

tats monetàries i els beneficis en termes d'unitats d'efecti-

vitat, com a anys de vida guanyats. 

Anàlisi de  

cost-utilitat
Variant de l'anàlisi de cost-efectivitat en la qual la mesura 

de l'efectivitat s'expressa en forma d'any de vida ajustat 

per qualitat o altres. 

Anàlisi de  

sensibilitat
Procediment mitjançant el qual els resultats d'un estudi són 

calculats de nou utilitzant valors alternatius per a algunes 

de les variables de l'estudi amb l'objectiu de veure si se 

n'alteren les conclusions.

Anàlisi per intenció 

de tractar 
Anàlisi dels resultats de tots els pacients inclosos en un estu-

di, en què es manté intacta l'assignació aleatòria. D'aquesta 

manera s'evita el biaix que es produeix en excloure de l'anà-

lisi tots els pacients que han tingut un seguiment incom-

plet, o en canviar de grup assignat inicialment. Les anàlisis 

per intenció de tractar estan recomanades en l'avaluació de 

l'efectivitat, ja que reflecteixen la falta de compliment i els 

canvis en el tractament que probablement tinguin lloc quan 

la intervenció s'utilitzi en la pràctica clínica.



284 Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

Anàlisi per protocol 

(o de casos vàlids)
És l'anàlisi que es limita a incloure únicament els pacients 

que hagin completat l'estudi, dels quals es disposi de to-

tes les dades previstes i sense irregularitats ni violacions 

del protocol. S'acosta més a l'efecte del tractament en les 

condicions òptimes d'ús. Si aquest tipus d'anàlisi arriba a 

les mateixes conclusions que l'anàlisi per intenció de trac-

tar, podem considerar que els resultats de l'assaig són més 

fiables.

Assaig clínic 

controlat 
Assaig clínic en el qual el procediment que s’avalua es 

compara amb un control concurrent, i que es pot tractar 

del procediment estàndard o patró, d’un placebo en cas 

de ser un tractament farmacològic, o de cap intervenció. 

L’assignació de cada grup de tractament o intervenció és 

aleatòria, per això alguns autors prefereixen el terme assaig 

clínic controlat i aleatoritzat. Si és possible, els tractaments 

s’hauran d’emmascarar. En la majoria dels casos, l’assaig 

clínic controlat, aleatoritzat i emmascarat és l’única forma 

científicament vàlida per avaluar l’eficàcia i la seguretat 

d’una intervenció terapèutica.

Assaig clínic creuat Tipus d’assaig clínic aleatoritzat en què els subjectes reben 

2 o més tractaments en períodes successius que han estat 

determinats a l’atzar, cosa que permet que cada subjecte 

sigui el seu propi control. En reduir la variabilitat, aquests 

assaigs són més eficients i la seva potència estadística és 

més gran. Per evitar que els efectes del primer tractament 

de la seqüència es manifestin en el segon període, s’acos-

tuma a incloure entre els tractaments períodes de depura-

ció per evitar els efectes residuals.

Assaig clínic en 

paral·lel
Tipus d’assaig clínic aleatoritzat en què a uns pacients se’ls 

assigna el tractament control, mentre que a altres pacients 

se’ls assigna el tractament experimental. Així, cada paci-

ent només rep 1 dels tractaments d’estudi. És el disseny 

més utilitzat per avaluar l’eficàcia comparativa dels medi-

caments.
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Assaig clínic obert Hi ha 3 significats possibles per a aquest terme: a) Un assaig 

clínic en què l’investigador i el participant coneixen la inter-

venció que serà utilitzada en cada participant (és a dir, no 

és a doble cec). L’assignació aleatòria pot ser o pot no ser 

utilitzada en aquests assaigs; b) Un assaig clínic en què l’in-

vestigador decideix quina intervenció serà administrada (as-

signació no aleatòria). També es coneix a vegades com un 

disseny obert (open label) (encara que alguns assaigs que 

es denominen com a «dissenys oberts», són aleatoritzats); 

c) Un assaig clínic que utilitza un disseny seqüencial obert.

Assaig controlat 

aleatoritzat 
Estudi en el qual els investigadors assignen aleatòriament a 

les persones elegibles en diversos grups (per exemple, grup 

de tractament i control) perquè rebin o no una o més de les 

intervencions que es compararan. Els resultats són valorats 

comparant els desenllaços en un grup i en l’altre.

Assaig pivot Estudi que es considera essencial per aconseguir el registre 

d’un fàrmac per a una indicació. Són generalment assaigs 

clínics en fase III que demostren l’eficàcia del fàrmac davant 

d’un placebo o un control. Algunes autoritats accepten el 

registre d’un fàrmac si ha demostrat la seva eficàcia en 2 

assaigs clínics controlats amb gran nombre de pacients.

Biaix Error sistemàtic que es pot produir en la inclusió, l’assig-

nació, la recollida de dades, l’anàlisi o la interpretació d’un 

estudi, cosa que origina resultats o interpretacions incor-

rectes.

Coeficient 

de correlació                 

de Pearson

Mesura d’associació que expressa el grau de relació lineal 

entre 2 variables contínues que segueixen una distribució 

normal i que pren valors entre -1 i +1. Per tant, 0 seria 

l’absència total de relació, +1 quan hi ha una relació lineal 

creixent perfecta, i - 1 quan hi ha una relació lineal decrei-

xent perfecta.

Correlació Grau de relació entre 2 variables. La mesura utilitzada és 

el coeficient de correlació (r) que quantifica la relació lineal 

entre l’exposició i la malaltia. 

Desviació estàndard Paràmetre estadístic de dispersió que representa com a mit-

jana en quin grau els valors d’un individu es desvien de la 

mitjana. S’utilitza desviació típica com a sinònim.
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Diferència 

(estandarditzada) 

de mitjanes 

La diferència entre dues mitjanes dividida per una estima-

ció de la desviació estàndard interna de l’estudi. Quan un 

resultat (com pot ser el dolor) es mesura d’una manera 

diferent en els diferents estudis (utilitzant diferents esca-

les) és possible que no es puguin comparar directament o 

combinar els resultats dels estudis d’una revisió sistemàtica. 

Si s’expressen els efectes com un valor estandarditzat, els 

resultats sí que es poden combinar, ja que llavors no tenen 

unitats. Les diferències estandarditzades de mitjanes a ve-

gades s’anomenen índex d.

Efectivitat Grau en què una intervenció produeix un resultat benefici-

ós en les condicions reals de la pràctica habitual. Per aquest 

motiu, allò que és eficaç per als participants d’un assaig clí-

nic, és possible que no sigui efectiu en la població general, 

a causa de condicionants com el compliment terapèutic o 

les característiques pròpies de la població.
Eficàcia Grau en què una intervenció produeix un resultat benefici-

ós en unes condicions ideals, com pot ser en el marc d’un 

assaig clínic.
Eficiència Grau en què una intervenció produeix un resultat benefi-

ciós en relació amb l’esforç emprat en termes de recursos 

humans, materials i costos. En general, es refereix a la utilit-

zació dels recursos estrictament necessaris que produeixin 

la màxima efectivitat.
Emmascarament         

o cegament
Condició imposada en un individu o grup d’individus amb 

el propòsit que no coneguin o aprenguin algun fet o obser-

vació, com pot ser l’assignació del tractament.
Especificitat Referit a les proves diagnòstiques, probabilitat que una 

prova sigui negativa quan realment la malaltia està absent 

(una prova altament específica dóna pocs resultats falsos 

positius).
Estratificació Tècnica per controlar l'efecte de les variables de confusió 

en l'anàlisi de les dades. Consisteix a avaluar l'associació en 

categories homogènies de la variable de confusió.
Estudi de casos            

i controls
Estudi en què se seleccionen individus amb una malaltia 

determinada i es comparen amb uns controls en relació 

amb l’exposició prèvia de possibles factors de risc associ-

ats a la malaltia. La mesura que s’utilitza per quantificar 

l’associació entre l’exposició prèvia i la malaltia és la raó de 

probabilitats (odds ratio).
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Estudi de cohorts Estudi en què se selecciona un grup d’individus exposats 

a uns factors de risc hipotètics i es compara amb un altre 

grup no exposat als dits factors després d’un temps de se-

guiment i fins al desenvolupament de la malaltia. La mesu-

ra d’associació que s’utilitza en aquests estudis és el risc re-

latiu i el risc absolut. També anomenat estudi longitudinal.

Estudi de cohorts 

retrospectiu
Estudi de cohort en què es comparen dos grups respecte a 

l’exposició en el passat a un factor específic i a la presència 

de la malaltia en el present. Per poder tirar endavant aquest 

tipus d’estudis cal disposar d’un bon sistema de registre.

Estudi de proves 

diagnòstiques
Els estudis sobre proves diagnòstiques poden complir dos 

objectius. El primer, valorar l’impacte d’una o de diverses 

estratègies diagnòstiques en les decisions clíniques o en 

els resultats en pacients. Aquesta avaluació s’efectua amb 

assaigs clínics o estudis comparatius no experimentals. 

Aquest tipus de plantejament, encara que és l’ideal, està 

disponible molt poques vegades. El segon objectiu, tradici-

onalment més freqüent, és conèixer la capacitat diagnòsti-

ca d’una prova (capacitat per classificar a una persona com 

a sana o malalta). En aquest apartat ens referim a aquest 

segon objectiu. El seu disseny es basa en una comparació 

entre la prova que s’estudia i el patró or (gold standard), 

que s’aplica a un conjunt de pacients, en què s’avaluen 

els resultats en termes de sensibilitat, especificitat, valors 

predictius o quocients de probabilitat. 

Estudi gairebé 

experimental 

d’abans i després      

(o pre-post)

Es basa en el mesurament i la comparació de la variable res-

posta d’abans i després de l’exposició del subjecte a la in-

tervenció experimental. Els dissenys d’abans i després amb 

un sol grup permeten a l’investigador manipular l’exposi-

ció, però no inclouen un grup de comparació. Cada sub-

jecte actua com el seu propi control. Hi ha un risc superior 

de biaix de selecció en els assaigs gairebé aleatoris en què 

l’assignació no s’encobreix adequadament, comparat amb 

els assaigs clínics controlats amb una ocultació adequada 

de l’assignació.
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Estudis de 

postcomercialització
Tipus d'estudi que es fa quan els medicaments ja estan dis-
ponibles per a la població. En formen part els assaigs clínics 
de fase IV i els estudis d'utilització de medicaments. El seu 
objectiu és conèixer les conseqüències beneficioses i perju-
dicials de la utilització dels medicaments en les condicions 
habituals de la pràctica clínica.

Estudis fase III Assaig destinat a avaluar l'eficàcia i la seguretat del trac-
tament experimental en una mostra de pacients més re-
presentativa de la població general a la qual es destinarà 
el medicament. Aquests estudis són preferentment con-
trolats, aleatoritzats i emmascarats. En general, el grup de 
control el constitueix un fàrmac d'eficàcia coneguda (patró) 
en aquesta malaltia i és menys freqüent l'ús de placebo.

Guia de pràctica 

clínica
És una guia desenvolupada sistemàticament per ajudar els 
clínics i els pacients a prendre decisions apropiades sobre 
una circumstància clínica específica. 

Hazard ratio  

(o índex de risc)
És la diferència entre 2 corbes de supervivència: la reducció 
del risc de mort (o esdeveniment) del grup de tractament, 
comparat amb el grup de control, durant el temps de se-
guiment. 

Heterogeneïtat En el context d'una revisió sistemàtica, és la variabilitat o 
la diferència entre els estudis pel que fa a les estimacions 
d'efectes. A vegades es fa una distinció entre l'«hetero-
geneïtat estadística» (diferències en els efectes reportats), 
«heterogeneïtat metodològica» (diferències en el disseny 
dels estudis) i «heterogeneïtat clínica» (diferències entre els 
estudis referides a característiques clau dels participants, a 
intervencions o a mesures de resultat). Els tests estadístics 
d'heterogeneïtat s'utilitzen per valorar si la variabilitat clí-
nica en els resultats dels estudis (la magnitud dels efectes) 
és més gran que la que s'esperaria que hagués ocorregut 
per atzar. 

Interval de 

confiança 
Marge de valors dins dels quals es pot esperar el valor real 
de la població amb una probabilitat determinada. La pro-
babilitat especificada s'anomena nivell de confiança, i els 
punts extrems de l'interval de confiança, límits de confi-
ança (superior i inferior). S'utilitzen en general intervals de 
confiança amb una probabilitat del 95%, tot i que a vega-
des s'utilitzen del 90% o del 99%.
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Metanàlisi Anàlisi estadística d'una combinació dels resultats d'uns 

quants assaigs clínics mitjançant una metodologia estan-

darditzada. A vegades permet establir l'eficàcia d'un trac-

tament quan els assaigs clínics individuals tenen pocs pa-

cients, o els resultats són contradictoris. Es poden utilitzar 

directament els resultats dels estudis publicats o partir de 

les dades individuals. Aquesta tècnica també es pot aplicar 

amb els estudis observacionals.

Mida de l’efecte 

o magnitud de 

l’efecte

En sentit general, aquest terme s’aplica a la mesura de la 

diferència en el resultat entre els grups d’estudi; de tal ma-

nera que el risc relatiu, la raó d’odds i la diferència de riscos 

són «magnituds d’efecte». Quan la magnitud de l’efecte 

s’aplica a mesures de variables contínues (com la mitjana), 

el seu estimador comú més emprat és la diferència mitjana 

estandarditzada, que es calcula com la diferència de mitja-

nes dividida per la desviació estàndard. Això és útil, sobre-

tot, quan no hi ha una mesura comuna a tots els estudis.

Nombre necessari 

de pacients  

a tractar 

Mesura epidemiològica d’eficàcia clínica que expressa l’es-

forç que cal fer per prevenir un cas de malaltia o de mort. 

Es calcula mitjançant l’invers de la reducció absoluta del 

risc (1/RAR).

Odds ratio 

(raó de riscos o raó 

d’avantatges)

Mesura epidemiològica d’associació obtinguda en els estu-

dis de casos i controls que s’obté de dividir el producte del 

nombre de casos exposats (a) i el nombre de controls sense 

exposició (d) pel producte del nombre de casos sense expo-

sició (b) i el nombre de controls exposats (c). Així doncs, la 

raó de possibilitats (OR) es calcularia amb l’expressió: OR = 

a × d/b × c. L’OR és numèricament semblant al risc relatiu 

quan es tracta d’una malaltia poc freqüent.

Patró or, 

patró de referència 
El mètode, procediment o mesura que queda àmpliament 

acceptat com el millor disponible per servir de referència 

i comparació pel que fa a les noves intervencions. És de 

particular importància en els estudis sobre la precisió de les 

proves diagnòstiques. 
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Placebo Substància que, tot i mancar-li acció terapèutica, produeix 

algun efecte curatiu en el malalt si aquest la rep convençut 

que aquesta substància realment posseeix aquesta acció. 

En assaigs clínics s’utilitza a fi de discernir els efectes farma-

cològics reals de les expectatives associades al tractament o 

de les fluctuacions de la malaltia.

Precisió Grau en el qual una mesura es realitza sense error aleatori 

i també grau de concordança entre els valors mesurats i els 

veritables. Sinònim de repetibilitat, fiabilitat i confiança. Es 

refereix a si un instrument està mesurant alguna cosa de 

manera reproduïble. La falta de precisió és deguda a un 

error aleatori i essencialment es pot atribuir a la variació 

mostral, que depèn de la mida mostral i de les característi-

ques estadístiques de l’estimador.

Quocients de 

probabilitat   

(positiu i negatiu)

Resultat combinat de la sensibilitat i l’especificitat d’una 

prova diagnòstica. El «quocient de probabilitat positiu» 

(QP+) expressa el grau de probabilitat que un resultat po-

sitiu es doni entre els malalts en comparació dels no ma-

lalts. El  «quocient de probabilitat negatiu» (QP-) expressa 

el grau de probabilitat que un resultat negatiu es doni entre 

els malalts en comparació dels no malalts. 

Els quocients de probabilitat permeten transformar la pro-

babilitat preprova, és a dir, la probabilitat que l’individu tin-

gui la malaltia abans d’aplicar la prova (estimada a partir 

de l’anamnesi i de les proves prèvies), en una probabilitat 

postprova. Sense que hi hagi una regla fixa, s’estima que 

els canvis que puguin ocasionar aquests coeficients segons 

el seu resultat són: a) CP + > 10 o CP - < 0,1 = capacitat 

alta per confirmar i/o descartar el diagnòstic; b) 5 < CP + < 

10 o 0,1< CP - 

< 0,2 = capacitat moderada; c) 2 < CP + < 5 o 0,2 < CP - 

< 0,5 = capacitat baixa i d) 1 < CP + < 2 o 0,5 < CP - < 1 = 

capacitat insignificant.

Reducció absoluta 

del risc 
Mesura epidemiològica obtinguda en els estudis d’inter-

venció, que s’obté de restar la incidència de la malaltia o 

l’efecte observat del grup de control (tractament estàndard, 

placebo o no intervenció) de la incidència de la malaltia o 

l’efecte observat del grup amb intervenció.
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Reducció relativa 

del risc
Mesura epidemiològica obtinguda en els estudis d’inter-

venció, que s’obté de restar la incidència de la malaltia en 

el grup de control de la incidència de la malaltia en el grup 

amb la nova intervenció, i dividir-lo per la incidència de la 

malaltia en el grup de control. Expressa la reducció de risc 

respecte al grup de control.

Revisió Cochrane Resum sistemàtic i actualitzat de l’evidència científica més 

fiable sobre els beneficis i els riscos de l’atenció sanitària. 

Les revisions Cochrane intenten ajudar a prendre decisions 

pràctiques. Perquè una revisió sigui anomenada «revisió 

Cochrane» ha d’estar inclosa a la Parent database man-

tinguda per la Colaboración Cochrane. La Parent database 

(Base de dades de Referència) es compon de mòduls de 

revisions enviats pels Grups Col·laboradors de Revisió que 

estan registrats a la Colaboración Cochrane. Les revisions 

incloses en un dels mòduls que componen la Parent da-

tabase són revisades per l’equip editorial dels Grups Col-

laboradors de Revisió, tal com es descriu en els diferents 

mòduls de cadascun dels grups. Els revisors segueixen les 

orientacions publicades al Manual Cochrane para Reviso-

res. Els mètodes específics utilitzats en una revisió es descri-

uen en el text. Les revisions Cochrane es preparen utilitzant 

el software Review Manager (Revman) proporcionat per la 

Colaboración i que s’ajusta a un format estructurat. 

Revisió sistemàtica Mètode utilitzat per analitzar una qüestió formulada clara-

ment, i que utilitza una sistemàtica explícita per identificar, 

seleccionar i avaluar críticament la recerca rellevant, així 

com per obtenir i analitzar les dades dels estudis que s’in-

clouen en la revisió. Es poden utilitzar mètodes estadístics 

o no (metanàlisi) per analitzar i resumir els resultats dels 

estudis inclosos. Vegeu també Revisió Cochrane.

Risc relatiu Mesura epidemiològica d'associació obtinguda dels estudis 

de cohorts que s'obté de dividir la incidència de malaltia 

de la població exposada per la incidència en la població no 

exposada, i que indica la probabilitat de desenvolupar una 

malaltia en el grup exposat relatiu als no exposats.
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Sensibilitat Proporció d’individus realment malalts que han estat clas-

sificats com a tals mitjançant la utilització d’una prova di-

agnòstica, de manera que una prova altament sensible do-

naria pocs resultats falsos negatius. Es calcula mitjançant el 

quocient entre els pacients correctament diagnosticats i el 

total de pacients que presenten la malaltia (a / a + c).

Significació 

estadística
Risc d'equivocar-se assumit per l'investigador en rebutjar 

la hipòtesi nul•la, quan en realitat aquesta és vertadera 

(probabilitat de cometre l'error de tipus I). Per convenció, 

s'accepta habitualment un risc inferior al 5% (p < 0,05).
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Abreviatures

AAN American Academy of Neurology

ACA Assaig controlat aleatoritzat

ACTH Hormona adrenocorticotròpica

AEMPS Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

AG Acetat de glatiràmer

AQuAS Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

AMCA Amended Motor Club Assessment

ATG Globulina antitimocítica

AVAC Anys de vida ajustats per la qualitat

BEAM Carmustina, etopòsid, citarabina, melfalan

BI Barthel Index

BRBNT Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests

CES-D Center for Epidemiologic Studies Depression Scale

COPE Dispositional Coping Styles Scale

DE Desviació estàndard

DIS Disseminació en l'espai

DIT Disseminació en el temps

DM Diferència de mitjanes

EDSS Expanded Disability Status Scale

EE Error estàndard

ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay

EM Esclerosi múltiple

EMA Agència Europea del Medicament

EMCD Esclerosi múltiple clínicament definida

EMPP Esclerosi múltiple primàriament progressiva

EMRP Esclerosi múltiple recurrent progressiva

EMRR Esclerosi múltiple remitent recurrent

EMSP Esclerosi múltiple secundàriament progressiva

ES Effect size (mida de l'efecte o magnitud de l'efecte)

FAMS Functional Assessment of Multiple Sclerosis

FDA Food and Drug Administration

FIM Functional Independence Measure

FIS Fatigue Impact Scale

FSS Fatigue Severity Scale 

g Gram
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GHQ-28 General Health Questionnaire Scale 28

GNDS Guy’s Neurological Disability Scale

GPC Guia de pràctica clínica

GRADE Grading of recommendation assessment, development and 
evaluation

HADS Hospital Anxiety and Depression Scale

HR Hazard Ratio (índex de risc)

HVLT-R Test revisat d'aprenentatge verbal de Hopkins

IC 95% Interval de confiança del 95%

IFN Interferó

Ig G Immunoglobulina G

im Intramuscular

ITT Intention to Treat Analysis (anàlisi per intenció de tractar)

iv Intravenosa

kg Kilogram

LCR Líquid cefaloraquidi

LDFR del CVLT-II Long Delay Free Recall del California Verbal Learning Test-
second edition

LHS London Handicap Scale 

LMP Leucoencefalopatia multifocal progressiva 

m2, mm3, mm2 Metres quadrats, mil·límetres cúbics, mil·límetres quadrats

mcg Micrograms o μgrams

MFIS Modified Fatigue Impact Scale

mg Mil·ligrams

ml Mil·lilitre

MSFC Multiple Sclerosis Functional Composite (Escala funcional 
composta d'EM)

MS-FS Multiple Sclerosis-specific Fatigue Scale

MSIS Multiple Sclerosis Impact Scale

MSSE Multiple Sclerosis Self-Efficacy Scale

MUI Milions d'unitats internacionals

MSTCG Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group

NEO-PI NEO Personality Inventory

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence

NMO Neuromielitis òptica

NNB Nombre necessari de pacients a beneficiar

NNT Nombre necessari de pacients a tractar
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NRS Numerical Rating Scale

OR Odds Ratio (raó d'odds o probabilitats)

PASAT Paced Auditory Serial Addition Test

RM Ressonància magnètica 

RR Risc relatiu

RRR Reducció relativa del risc

RS Revisió sistemàtica 

sc Subcutània

SCA Síndrome clínica aïllada 

SEN Sociedad Española de Neurología

SF-36 Short Form 36 Item Health Survey Questionnaire

SNC Sistema nerviós central 

SNS Sistema Nacional de Salut

SRT Selective Reminding Test

T Tesles

THC Delta-9-tetrahydrocannobinol

UI Unitats internacionals

Virus JC Virus John Cunningham

VIH Virus d'immunodeficiència humana

vs Versus

WMS Wechsler Memory Scale
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