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Les principals característiques de les Ig inespecífiques
es presenten a la Taula I.

OBJECTIUS
1. Definir les indicacions principals de les immunoglobulines intravenoses en el pacient amb patologia greu, segons l’evidència científica existent.
2. Conèixer el mecanisme fisiopatològic pel que actuen les immunoglobulines en cadascuna de les
diferents indicacions.
3. Conèixer les propietats farmacològiques i les
particularitats d’administració, i també les reaccions adverses de les diferents presentacions
d’immunoglobulines intravenoses.

TAULA I
Característiques de les immunoglobulines inespecífiques
Composició
IgG policlonal humana procedent de sang de múltiples donants
(> 1.000):
- IgG (> 95%).
- IgA en molt petites quantitats i variant, segons el preparat.
- Altres molècules (traces): IgM, IgD i IgE, CD4 i CD8 solubles, molècules HLA i citocines.
Farmacocinètica 2

Introducció
Els concentrats d’immunoglobulines (IG) es van fer servir en terapèutica per primera vegada com a tractament
substitutiu en les immunodeficiències primàries (IDP)
als anys cinquanta del segle passat, utilitzant concentrats d’IG administrats inicialment per via intramuscular
(IM). Als anys vuitanta, la millora de les tècniques de
fraccionament i purificació del plasma va permetre desenvolupar concentrats d’IG per a l’administració intravenosa (IV), i a partir de l’any 2005, a Espanya es disposa del preparat per a l’administració subcutània (SC).
Els preparats d’immunoglobulines per a l’administració
intravenosa (IGIV) són concentrats principalment d’IgG
policlonal humana procedent de sang de múltiples donants (més de 1.000). El desenvolupament de millors
tècniques d’obtenció, fraccionament i purificació del
plasma ha permès obtenir grans quantitats d’IGIV. Els
últims anys s’han ampliat les indicacions terapèutiques
d’aquestes immunoglobulines, i actualment no solament s’utilitzen com a tractament restitutiu dels nivells
d’IgG sèrics en les IDP, sinó també en malalties
autoimmunitàries, per l’efecte immunomodulador, i
també en determinats processos inflamatoris aguts,
per l’efecte antiinflamatori 1.
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- Biodisponibilitat immediata i completa. Distribució ràpida, i aproximadament als 3-5 dies s’assoleix l’equilibri entre el plasma i el líquid
extravascular.
- Vida mitjana (Vm) de 20-30 dies (en individus sans), però en situacions determinades, com en el cas d’un pacient amb cremades extenses i en el posttrasplantat de progenitors hematopoètics (TPH), la
Vm s’escurça i arriba fins i tot a 2-6 dies.
- Gran variabilitat intra i interpersonal dels paràmetres farmacocinètics
(AUC, Cmax, Cmin...)
- En l’administració intravenosa (cada 21-28 dies) s’observa una ràpida disminució dels nivells postinfusió als dies 1-7, seguit d’un període de descens menys pronunciat. En l’administració subcutània
(setmanal) els nivells es mantenen més estables durant tot l’interval.
Mecanisme d’acció 3
1. Activitat antigen específica, gràcies als anticossos que conté, els
quals compleixen funcions d’opsonització, neutralització i activació del complement.
2. Activitat immunomoduladora/antiinfecciosa:
a) Bloqueig i modulació de receptors cel·lulars (Fcγ).
b) Inhibició de l’acció del sistema de complement.
c) Neutralització antiidiotípica d’auto o al·loanticossos patògens.
d) Regulació de la producció d’autoanticossos per limfòcits B.
e) Catabolisme accelerat d’autoanticossos patògens.
f) Regulació de l’apoptosi.
g) Modulació de la producció de citoquines: anticossos anti-IL1,
INFγ, TGFβ.
h) Anticossos enfront de TCR, HLA-I, HLA II, LFA-1 (lligant de
molècula d’adhesió) i superantígens.
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L’objectiu d’aquest treball és descriure les diferents
indicacions en les entitats potencialment més prevalents en el pacient pediàtric amb malaltia greu, amb
els nivells d’evidència i els graus de recomanació de
cadascuna, d’acord amb els criteris del U.S. Department of Health and Human Services Agency for
Healthcare Policy and Research Agency (Annex I).
El pacient amb patologia greu és especialment susceptible a presentar infeccions intercurrents. En
aquests pacients, mantenir nivells d’immunoglobulines plasmàtiques correctes (Taula II) s’associa a un
pronòstic millor 4.

La periodicitat del monitoratge dels nivells d’IgG serà
variable segons la situació clínica del pacient. En alguns casos caldrà l’administració setmanal d’IGIV.
Pacient sotmès a diàlisi peritoneal o afectat de quilotòrax, síndrome nefròtica o limfangièctasi intestinal
Són condicions que també es poden associar a hipogammaglobulinèmia important. Això fa que els pacients que es troben en aquestes situacions, tot i no
presentar un defecte intrínsec del sistema immunitari,
poden requerir tractament de reposició amb IGIV. El
seu ús s’ha d’avaluar de manera individualitzada.

Sèpsia i altres processos infecciosos

TAULA II
Xifres d’immunoglobulines plasmàtiques segons l’edat
Grups d’edat

IgG (mg/dL)

IgA (mg/dL)

IgM (mg/dL)

Nounat

610-1.540

1-4

6-30

3 mesos

170-560

5-50

30-100

6 mesos

200-670

8-70

30-100

1 any

330-1.160

10-100

40-170

2-6 anys

400-1.100

10-160

50-180

7-12 anys

600-1.230

30-200

50-200

Adults

700-1.600

70-400

40-230

Indicacions generals de tractament amb IGIV
Les indicacions generals del tractament amb IG són:
– Tractament de restitució dels nivells sèrics d’IgG en
les IDP i algunes immunodeficiències secundàries,
com ara la sida o malalties hematològiques.
– Tractament immunomodulador/antiinflamatori en
trastorns hematològics, malalties neurològiques, reumatològiques i dermatològiques.
– Tractament antiinfecciós en la profilaxi i el tractament
d’infeccions.

Indicacions del tractament amb IGIV en el
pacient amb patologia greu

Sèpsia
No hi ha prou evidència per recomanar de manera
rutinària l’administració d’IGIV en pacients amb sèpsia (grau A de recomanació, nivell I d’evidència) 4.
Hi ha diferents hipòtesis sobre el mecanisme d’acció
de les IGIV en la sèpsia:
a) Millora de l’activitat bactericida per neutralització i
opsonització d’anticossos IgG i IgM, per l’estimulació
de fagocitosi i neutralització de toxines bacterianes.
b) Disminució de l’alliberament de citocines proinflamatòries procedents de cèl·lules activades per superantígens o endotoxines.
c) Activació del complement. Les preparacions enriquides amb IgM podrien activar-lo millor, però actualment no estan disponibles al nostre país.
Les dades actuals no són prou concloents per recomanar de manera sistemàtica l’ús d’IGIV en pacients amb
sèpsia. En un estudi multicèntric, aleatoritzat, amb
cegament doble, controlat amb placebo, amb un total
de 653 pacients adults amb sèpsia greu (puntuació
APACHE II de 20 a 30), en què de manera aleatoritzada rebien IGIV (dia 0: 600 mg/kg i dia 1: 300 mg/kg;
dosi total: 900 mg/kg) o placebo, no es va veure una
reducció significativa de la mortalitat el dia 28 en el
grup que va rebre IGIV respecte al control 6.

En el pacient cremat 5 amb una superfície corporal cremada superior al 15% i de profunditat igual o superior
al segon grau, s’observa una disminució en els nivells
plasmàtics d’immunoglobulines fins a les 32 hores
després de la cremada, excepte la IgG, que continua
disminuint fins com a mínim les primeres 40 hores.

Quatre metaanàlisis d’estudis aleatoritzats van trobar
que l’administració coadjuvant d’IGIV al tractament antibiòtic i de suport representava una disminució de la
mortalitat comparat amb el grup placebo 7-10. La reducció de la mortalitat sembla que va ser quan s’utilitzaven
preparats d’IGIV enriquits amb IgA o IgM 9. De totes
maneres, hi ha limitacions en aquestes metaanàlisis, a
causa de la gran heterogeneïtat dels estudis inclosos, i
en dos d’ells, la disminució de la mortalitat no va ser
objectivada si només s’analitzaven els estudis amb un
disseny estadístic correcte 8, 10.

Per això, s’ha de fer una determinació d’immunoglobulines a les 24-48 h i administrar IGIV (400 mg /kg),
si els valors d’IgG resulten inferiors als normals segons
l’edat.

Per tant, en el cas de demostrar una hipogammaglobulinèmia (segons l’edat) en el pacient amb sèpsia, es
recomana administrar IGIV (400 mg/kg) amb l’objectiu
d’obtenir xifres plasmàtiques d’IgG > 500-600 mg/dL.

Tractament de reposició en el pacient amb
pèrdues proteiques
Pacient cremat
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En el cas de no disposar d’uns nivells d’IgG de manera
precoç, aquests es poden estimar calculant la diferència proteïna-albúmina, i si el valor és baix, es pot indicar l’administració d’IGIV, prèvia extracció de nivells.
Malaltia invasiva per Streptococcus pyogenes / Síndrome de xoc tòxic estreptocòccic (SSTS)
L’administració d’IGIV (2 g/kg, dividida en 2 dies) 11
només es recomana en casos greus i si altres tractaments no han estat eficaços (grau C de recomanació, nivell III d’evidència).
Hi ha diversos estudis 12-13 que suggereixen que l’ús
d’IGIV com a tractament coadjuvant és beneficiós en el
cas de la malaltia invasiva per S. pyogenes. El seu
efecte es produiria per una neutralització de toxines
(superantígens) i opsonització bacteriana.
Encara que els resultats no són estadísticament significatius, un assaig amb cegament doble, multicèntric, en
adults 13, va demostrar un descens en la mortalitat del
grup tractat amb IGIV respecte al placebo (10% vs 36%).

l’ús d’IGIV en la colitis greu o recurrent per C. difficile.
Cal remarcar que alguns dels casos descrits presentaven com a comorbiditat una hipogammaglobulinèmia.
De la revisió d’aquestes publicacions es pot concloure
que no hi ha prou evidència per recolzar l’ús d’IGIV de
manera sistemàtica en el tractament de la colitis greu
per C. difficile, ja que l’únic estudi cas-control 20 no demostra diferències significatives entre tots dos grups.
Necròlisi epidèrmica tòxica i síndrome de Stevens-Johnson
L’administració d’IGIV (2 g/kg, dividida en 2 dies) 11
només es recomana si altres tractaments estan
contraindicats o en els casos amb compromís greu
del pacient (grau B de recomanació, nivell IIa
d’evidència) 4.
Diferents estudis 21-22 aconsellen administrar IGIV per
facilitar la resolució del quadre i disminuir les complicacions, sobretot en els casos en què estigui contraindicat l’ús de corticosteroides o un tractament immunosupressor, i també en els casos més greus.

Síndrome de xoc tòxic estafilocòccic

Miocardiopatia i postoperat cardíac
L’administració d’IGIV (2 g/kg, dividida en 2 dies) 11
només es recomana si altres tractaments no han
estat eficaços (grau C de recomanació, nivell III
d’evidència) 4.
En opinions d’experts 14 i en una recent guia clínica elaborada amb pacients pediàtrics amb síndrome de xoc
tòxic en pacients amb cremades 15 se suggereix que
l’ús d’IGIV (neutralitzador de toxines) podria ser beneficiós com a tractament coadjuvant en casos greus i
refractaris al tractament instaurat.
Sèpsia estafilocòccica necrosant associada a la leucocidina de Panton-Valentine (LPV)
L’administració d’IGIV (2 g/kg, dividida en 2 dies)
només es recomana si altres tractaments no han
estat eficaços (grau C de recomanació, nivell III
d’evidència) 4.
Hi ha casos descrits en la literatura 16-18 que suggereixen que l’ús d’IGIV podria ser beneficiós en casos
greus de pneumònia necrosant per Staphylococcus
aureus LPV positiu, administrades juntament amb el
tractament habitual instaurat.
Colitis greu o recurrent per Clostridium difficile
L’administració d’IGIV (300-400 mg/kg) 19 només es
recomana si altres tractaments no han estat eficaços o són inapropiats (grau C de recomanació,
nivell III d’evidència) 4.
Diverses publicacions (tres sèries de casos, un estudi
retrospectiu cas-control i cinc casos clínics) descriuen
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Miocarditis
L’administració d’IGIV (2 g/kg, dividida en 2 dies) 23
només es recomana en casos greus i si altres tractaments no han estat eficaços (grau C de recomanació, nivell III d’evidència).
No hi ha assajos aleatoritzats que avaluïn l’eficàcia
de les IGIV en infants amb miocarditis. En un estudi
retrospectiu en què es compara la funció ventricular
esquerra en pacients afectats de miocarditis aguda,
entre un grup de 21 infants en tractament amb IGIV
(2 g/kg) i un grup control històric de 25 infants sense
tractament amb IGIV, s’objectiva una millora de la funció ventricular esquerra i una major supervivència en el
grup que ha rebut tractament amb IGIV, però sense
diferències estadísticament significatives 23.
En una revisió de la Cochrane dels estudis que comparen l’evolució de pacients amb miocarditis aguda, de
probable origen víric, entre un grup tractat amb IGIV i
un grup no tractat, no es poden obtenir conclusions a
causa de la limitació dels estudis (no hi ha estudis
aleatoritzats en pediatria i els revisors només han
trobat un estudi rellevant en població adulta i no
han pogut fer-ne una metaanàlisi) 24.
Postoperat cardíac amb síndrome de resposta
inflamatòria
No es pot recomanar l’ús d’IGIV de manera rutinària
en el tractament del pacient postoperat cardíac amb
síndrome de resposta inflamatòria perquè no se n’ha
demostrat l’eficàcia amb estudis de qualitat 4.
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Un assaig clínic aleatoritzat, controlat amb cegament
doble i multicèntric amb inclusió de 6.984 pacients
(244 amb una síndrome de resposta inflamatòria sistèmica –SIRS– greu, puntuació APACHE II > 28) en què
de manera aleatoritzada s’assignen els pacients en dos
grups: placebo (tractament amb albúmina) vs tractament amb IGIV (900 mg/kg totals, repartits en 2 dies).
S’avalua la mortalitat al cap de 28 dies i no es troben
diferències significatives entre aquests dos grups 25. En
un estudi retrospectiu cas-control en què s’inclouen 66
pacients que desenvolupen una sèpsia en el postoperatori i es divideixen en dos grups. El grup placebo
rep tractament convencional i el grup control rep IGIV
(enriquida amb IgM) coadjuvant al tractament convencional. No s’objectiven diferències significatives pel
que fa a la mortalitat en tots dos grups, exceptuant el
subgrup de pacients amb sèpsia greu 26.

Patologia neuromuscular

Trasplantament de progenitors hematopoètics
(TPH)
Pneumonitis per Citomegalovirus (CMV) en el postTPH
L’administració d’IGIV (200 mg/kg cada 48 h) 29 juntament amb ganciclovir és el tractament d’elecció
de la pneumonitis per CMV en el postTPH (grau A
de recomanació, nivell Ib d’evidència) 4.
Diferents estudis suggereixen un benefici més alt si es
combina IGIV al tractament amb ganciclovir 29.
Hipogammaglobulinèmia en el postTPH
Es recomana administrar IGIV (400 mg/kg un cop
per setmana) en els casos d’hipogammaglobulinèmia postTPH (grau B de recomanació, nivell IIb
d’evidència) 4.
Limfohistocitosi hemofagocítica (LHH) / Síndrome hemofagocítica (SHF)

Síndrome de Guillain-Barré (SGB)
L’administració d’IGIV (2 g/kg, dividida en 2-5
dies) 11 es recomana per a la SGB quan hi ha una
afectació important (grau A de recomanació, nivell
Ia d’evidència) i de manera precoç (abans de les 2
setmanes). La plasmafèresi és una alternativa 4.
Una revisió sistemàtica de la Cochrane va trobar sis
estudis aleatoritzats en què es compara l’administració
d’IGIV vs plasmafèresi en pacients afectats de SGB 27 i
una metaanàlisi de cinc estudis que inclouen 536
pacients (la majoria adults) afectats de SGB de menys
de 2 setmanes d’evolució i amb problemes en la
deambulació, suggereixen que el tractament amb IGIV
té un efecte equivalent a la plasmafèresi, però amb
una tolerància millor.
Crisis miastèniques
L’administració d’IGIV (1 g/kg) 11 es recomana en
les crisis miastèniques quan hi ha una afectació
important que requereixi hospitalització (grau B de
recomanació, nivell Ia d’evidència). La plasmafèresi és una alternativa 4.
Una revisió sistemàtica de la Cochrane va trobar sis
estudis aleatoritzats en què s’avalua el possible benefici a curt termini de l’ús d’IGIV en les crisis miastèniques, fet que demostra l’equivalència entre l’ús
d’IGIV o la plasmafèresi sense diferència entre l’administració d’una dosi d’IGIV a 1 g/kg respecte a dues
dosis d’1 g/kg en dos dies consecutius 28.
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Es recomana administrar IGIV (2 g/kg, dividida en 2
dies) 11 com a part del tractament de suport (grau C
de recomanació, nivell III d’evidència).
L’ús d’IGIV es recomana com a part del tractament de
suport d’aquesta entitat 30, juntament amb els altres
tractaments recomanats (antivirals, antibacterians,
corticoides...). No hi ha assajos clínics aleatoritzats i
només es disposa de dades a partir de petites sèries de
casos.

Trasplantament d’òrgan sòlid
Trasplantament cardíac
Es recomana administrar IGIV (400 mg/kg) 31 com a
part del tractament de suport (grau B de recomanació, nivell IIa d’evidència).
Hi ha estudis que han demostrat més supervivència a
l’any en els pacients posttrasplantats cardíacs amb
hipogammaglobulinèmia que reben tractament amb
IGIV 31.
Trasplantament renal
En el trasplantament renal, l’administració d’IGIV
(2 g/kg) 32 pot resultar beneficiosa com a tractament en el rebuig agut humoral (grau C de recomanació, nivell III d’evidència).
En el cas del trasplantament renal, sembla que la combinació d’IGIV, plasmafèresi i el tractament immunosupressor habitual es relaciona amb una disminució
del rebuig agut humoral, sobretot en pacients altament
sensibilitzats 32.
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si en anteriors administracions d’IGIV ja han presentat
cefalea o febre.

Malaltia de Kawasaki
L’administració d’IGIV (2 g/kg) juntament amb àcid
acetilsalicílic és el tractament d’elecció per a la
malaltia de Kawasaki (grau A de recomanació, nivell Ia d’evidència) 4.

Elecció de la IGIV

Es recomana administrar IGIV tan aviat com s’estableixi
el diagnòstic de malaltia de Kawasaki (entre els 5-10
dies des de l’inici de la febre). Alguns pacients requereixen una segona dosi d’IGIV si no hi ha resposta o si
hi ha una recaiguda en les 48 hores següents.

Administració de les IGIV
Premedicació
La premedicació no està indicada de manera rutinària,
excepte en els pacients que ja l’han rebut en administracions anteriors a causa de la seva patologia de base,
com ara els pacients posttrasplantats de progenitors
hematopoètics o els pacients d’alt risc. En aquests
casos es pot administrar difenhidramina i/o metilprednisolona, si el pacient ha presentat reaccions anafilactoides prèvies, o paracetamol i/o una càrrega de volum,

No hi ha diferències significatives entre les diferents
presentacions comercials d’IGIV a nivell d’eficàcia,
però mostren diferències menors en el perfil de seguretat a curt i mitjà termini.
Algunes condicions del pacient poden determinar
l’elecció de la presentació de la IGIV: si es vol minimitzar l’administració de líquids, es pot escollir una presentació d’IGIV al 10% en comptes del 5%; si es vol
minimitzar l’aportació de sucres, cal escollir les especialitats que incorporen L-prolina com a excipient en
comptes de sacarosa.
És molt important procurar mantenir sempre el tractament amb la mateixa especialitat farmacèutica en les
diferents infusions, ja que el fet de canviar d’especialitat s’associa a un risc més alt de reaccions adverses 32.
Es recomana canviar d’especialitat només en cas de
mala tolerància o al·lèrgia.
Les principals característiques de les especialitats
d’IGIV comercialitzades es presenten a la Taula III.

TAULA III
Característiques de les especialitats d’IGIV comercialitzades
Presentació

Velocitat d’administració*

Consideracions

Preu (€/g) 1

Solució 5%
(0,5; 2,5; 5; 10 g)

Inicial: 0,6 ml/kg/h
Màxima: 2,4 ml/Kg/h

Contingut en IgA:
< 0,05 mg/ml
Estabilizant: D-sorbitol

42

Solució 5%
(0,5; 2,5; 5; 10; 20 g)

Inicial: 0,6 ml/kg/h
Màxima: 6 ml/kg/h

Contingut en IgA:
< 0,05 mg/ml
Estabilizant: D-sorbitol

48,3

Solució 10%
(5; 10; 20 g)

Inicial: 0,6 ml/kg/h
Màxima: 4,8 ml/kg/h

Contingut en IgA:
< 0,1 mg/ml
Estabilizant: D-sorbitol

48,3

Gammagard®

Liofilitzat; es prepara
solució 5%
(0,5; 2,5; 5; 10 g)

Inicial: 0,5 ml/kg/h
Màxima: 4 ml/kg/h
En infusions repetides,
si hi ha bona tolerància,
màxim 8 ml/kg/h

Contingut en IgA:
< 0,0022 mg/ml
Reservada per a DIgA o
Ac anti IgA
Estabilitzants: glicina,
albúmina, clorur sòdic
(8,5 mg/ml)2, glucosa: 2%

64

Intratec®

Solució 5%
(1; 2,5; 5; 10 g)

Inicial: 1,4 ml/kg/h
Màxima:1,9 ml/kg/h

Contingut en IgA:
< 2 mg/ml
Estabilitzant: glicina

42

Kiovig®

Solució 10%
(1; 2,5; 5; 10; 20 g)

Inicial: 0,5 ml/kg/h
Màxima: 6 ml/kg/h
En infusions repetides,
si hi ha bona tolerància,
màxim 8 ml/kg/h

Contingut en IgA:
< 0,14 mg/ml
Estabilitzant: glicina

40,9

Octagamocta®

Solució 10%
(2; 5; 10; 20 g)

Inicial: 0,6 ml/kg/h
Màxima: 7,2 ml/kg/h

Contingut en IgA:
< 0,1 mg/ml
Estabilitzant: maltosa 10%

40,9

Inicial: 0,3 ml/kg/h
Màxima: 4,8 ml/kg/h
En infusions repetides,
si hi ha bona tolerància,
màxim 7,2 ml/kg/h

Contingut en IgA:
< 0,025 mg/ml
Estabilitzant: L-prolina

40,9

Especialitat farmacèutica
Flebogamma

®

Flebogamma DIF®

Privigen®

1

Solució 10%
(2,5; 5; 10; 20 g)

Preu expressat en PVL (preu venda laboratori). 2 8,5 mg de NaCl equivalen a 2,9 mEq de sodi/g d’IGIV. DIgA: dèficit IgA; Ac: anticossos.
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Reaccions adverses relacionades amb l’administració
Les possibles reaccions adverses a l’administració
d’IGIV es resumeixen a la Taula III.
L’actuació davant d’una reacció adversa durant la infusió ha de ser, en primer lloc, suspendre la infusió. Segons la clínica i la gravetat de la reacció, caldrà administrar antihistamínics, broncodilatadors, corticoides,
antitèrmics o adrenalina.
Només es reiniciarà la infusió d’IGIV, i a una velocitat
més baixa de la inicial, si el pacient està asimptomàtic,
si la reacció ha estat com a màxim moderada i es valora com a superior el benefici al risc de continuar amb
la infusió.
TAULA IV
Possibles reaccions adverses en relació amb
l’administració d’IGIV
Lleus
Cefalea
Calfred
Nàusees
Vòmits
Febre
Tremolors
Rubor facial
Hipertensió
Hipotensió

Moderades
Cefalea
Erupció cutània
Neutropènia
Artritis
Flebitis
Malaltia del sèrum
Èczema
Reacció anafilactoide
Necrosi a la zona d’infusió

Greus
Meningitis asèptica
Fracàs renal agut
Infart cerebral
Infart de miocardi
Hiperviscositat
Trombosi
Vasculitits
Anèmia hemolítica
Anafilaxi

Consideració final
La IGIV és un hemoderivat procedent de sang de múltiples donants humans, amb un complex procés de
fraccionament i purificació per obtenir-lo i una sèrie
d’etapes d’inactivació/eliminació vírica per tal de garantir la qualitat i la seguretat dels productes. No obstant això, el risc de transmissió d’agents infecciosos no
es pot excloure totalment. Per tant, és imprescindible
conèixer en profunditat les indicacions del tractament
amb IGIV i avaluar el benefici/risc en cada pacient.
A NNEX I
Nivells d’evidència i graus de recomanacions
Nivells d’evidència
Ia Metaanàlisi d’assajos clínics aleatoritzats i controlats.
Ib Almenys 1 assaig clínic aleatoritzat.
IIa Almenys 1 assaig clínic controlat sense aleatoritzar.
IIb Almenys 1 estudi quasi experimental (o no experimental).
III Estudis descriptius no experimentals (cohorts o cas-control
d’alta qualitat).
IV Opinions d’experts basades en l’experiència clínica. Informes
de comitès d’experts.
Graus de recomanacions
A Requereix com a mínim un estudi controlat i aleatoritzat de
bona qualitat i consistència, i que defineixi una recomanació
específica (nivells d’evidència Ia i Ib).
B Requereix estudis clínics ben dissenyats, però no aleatoritzats
(nivells d’evidència IIa i IIb).
C Requereix l’evidència obtinguda per un comitè d’experts i
opinions de professionals reconeguts en la matèria. Absència
d’estudis clínics directament aplicats i de bona qualitat (nivells
d’evidència III i IV).
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