
• Formoterol/bromur de glicopirroni/budesonida
(FOR/GLIC/BUD) és una combinació a dosis fixes (CDF) d’un
agonista beta-2-adrenèrgic d’acció llarga (LABA), un
antagonista muscarínic d’acció llarga (LAMA) i un corticoide
inhalat (CI) a dosi mitjana. Està indicada en el tractament de
manteniment de pacients adults amb malaltia pulmonar
obstructiva crònica (MPOC) de moderada a greu que no
estan adequadament controlats amb la combinació d’un CI i
un LABA o amb la combinació d’un LABA i un LAMA.

Eficàcia
• En l’estudi pivot ETHOS, FOR/GLIC/BUD va demostrar reduir

les exacerbacions moderades o greus davant de FOR/GLIC
(reducció absoluta: 0,3 esdeveniments per pacient i any;
reducció relativa: 24%) i FOR/BUD (reducció absoluta: 0,2
esdeveniments per pacient i any; reducció relativa: 13%) en
pacients amb MPOC amb antecedents d’exacerbacions,
afectació funcional de moderada a molt greu i
simptomatologia alta.

• En l’estudi pivot KRONOS, FOR/GLIC/BUD va mostrar millors
resultats en la funció pulmonar a la setmana 24 que
FOR/BUD en pacients MPOC amb afectació funcional de
moderada a molt greu i simptomatologia alta. La diferència en
el volum expiratori forçat en el primer segon (FEV1) vall vs.
FOR/BUD pMDI va ser de 74 mL, la qual és inferior a la
diferència mínima clínicament rellevant. D’altra banda,
FOR/GLIC/BUD no va demostrar millorar la funció pulmonar
davant de FOR/GLIC de forma consistent. L'ETHOS va
incloure un subestudi de funció pulmonar en què
FOR/GLIC/BUD va mostrar millores estadísticament
significatives en les variables principals FEV1 AUC0-4 h vs.
FOR/BUD i FEV1 vall vs. FOR/GLIC, ambdues mesurades a
la setmana 24.

• La dispnea i la qualitat de vida es van avaluar com a
variables secundàries controlades. Els resultats en dispnea
van ser inconsistents entre estudis. Quant a la qualitat de
vida, en general es van observar diferències a favor de
FOR/GLIC/BUD, tot i que inferiors a la mínima diferència
considerada clínicament rellevant.

• No es disposa de comparacions directes entre
FOR/GLIC/BUD i altres teràpies triples. En general, tot i que
no és possible fer un comparació estricta, es considera que
els resultats dels estudis de FOR/GLIC/BUD estan en línia
amb els resultats de beclometasona/formoterol/bromur de
glicopirroni (BECLO/FOR/GLIC) i furoat de fluticasona/bromur
d’umeclidini/vilanterol (FF/UMEC/VI).

Seguretat
• El perfil de seguretat de FOR/GLIC/BUD és concordant amb

el conegut per a cadascun dels principis actius, caracteritzat
pels efectes de classe dels agonistes beta-2-adrenèrgics, els
anticolinèrgics i els corticoides. Les reaccions adverses
freqüents descrites en la fitxa tècnica són la candidiasi oral, la
pneumònia, la hiperglucèmia, l’ansietat, l’insomni, la cefalea,
les palpitacions, la disfonia, la tos, les nàusees, els espasmes
musculars i la infecció urinària.

Cost
• El cost de la CDF FOR/GLIC/BUD és inferior al d’altres

combinacions triples, tant en dispositius separats com en
forma de combinacions a dosis fixes.

Altres consideracions
• La posologia de FOR/GLIC/BUD és de dues inhalacions dos

cops al dia mitjançant un inhalador de cartutx pressuritzat
(pMDI).

• Es recomana prescriure a un mateix pacient el mínim nombre
de dispositius i amb instruccions semblants. Tot i això, tots els
dispositius inhaladors són efectius si es fan servir de forma
correcta i no ha estat clarament demostrat que utilitzar un
únic dispositiu millori l’adherència.

• La selecció de l’inhalador s’ha d’individualitzar segons les
característiques del pacient.

• Abans de fer un canvi en el tractament farmacològic s’ha de
comprovar l’adherència, la tècnica d’inhalació i l’adequació
del dispositiu inhalador.
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 Estar en tractament efectiu amb teràpia triple en dispositius separats durant almenys els tres mesos
previs.

 En qui es considera adequat simplificar el tractament en un únic dispositiu inhalador.
 Que tinguin capacitat per fer servir de forma correcta l’inhalador de cartutx pressuritzat (pMDI), acoblat

o no a una cambra d’inhalació.

El Programa d’harmonització farmacoterapèutica considera candidats a rebre tractament amb formoterol/bromur de
glicopirroni/budesonida aquells pacients amb MPOC que compleixen tots els criteris següents:

Lloc en la terapèutica

Punts clau
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Els canvis entre combinacions a dosis fixes (CDF) triples només es consideren adequats si la primera CDF ha estat
iniciada després d’un tractament efectiu amb teràpia triple en dispositius separats durant almenys els tres mesos
previs.

http://catsalut.gencat.cat/
http://catsalut.gencat.cat/


Criteris clínics d’inici i seguiment
Es consideren candidats a rebre el tractament amb
FOR/GLIC/BUD aquells pacients amb MPOC que compleixen
tots els criteris següents:
• Estar en tractament efectiu amb teràpia triple en dispositius

separats durant almenys els tres mesos previs.
• En qui es considera adequat simplificar el tractament en un

únic dispositiu inhalador.
• Que tinguin capacitat per fer servir de forma correcta

l’inhalador de cartutx pressuritzat (pMDI), acoblat o no a una
cambra d’inhalació.

Els canvis entre CDF triples només es consideren adequats si
la primera CDF ha estat iniciada després d’un tractament efectiu
amb teràpia triple en dispositius separats durant almenys els
tres mesos previs.

No es consideren candidats a rebre FOR/GLIC/BUD:
• Pacients amb MPOC en els qui no es recomana la teràpia

triple.*
• Pacients no tractats prèviament amb teràpia triple.
• Pacients en els qui algun dels principis actius estigui

contraindicat.

Prèviament a l’inici del tractament amb FOR/GLIC/BUD es
recomana realitzar una valoració dels paràmetres següents:
• Hàbit tabàquic.
• Funció pulmonar mitjançant espirometria: FVC, FEV1 i

relació FEV1/FVC.
• Simptomatologia amb l’mMRC o el CAT.
• Historial d’exacerbacions.
• Tolerància a l’esforç.
• Ús de BD d’acció curta.
• Adequació del pMDI, acoblat o no a una cambra d’inhalació.

Així mateix, durant el tractament amb FOR/GLIC/BUD es
recomana realitzar un seguiment dels paràmetres següents:

Presentacions: Trixeo® Aerosphere® 5/7,2/160 μg suspensió 
per a inhalació en envàs a pressió. AstraZeneca AB.
Condicions de dispensació: recepta mèdica amb visat (ús 
restringit de la indicació per als pacients amb triple teràpia [un 
CI, un LABA i un LAMA] que responen adequadament als 
fàrmacs per separat, és a dir, en qui la teràpia està 
estabilitzada i és efectiva)
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• Efectivitat.
• Reaccions adverses.
• Adherència, tècnica d’inhalació i adequació del pMDI.
• Hàbit tabàquic.
• Simptomatologia amb l’mMRC o el CAT.
• Historial d’exacerbacions.
• Funció pulmonar mitjançant espirometria: un cop a l’any (en

cas de pacients declinadors ràpids, realitzar cada 3-6
mesos).

• Tolerància a l’esforç: un cop a l’any.
• Ús de BD d’acció curta.

Es recomana valorar la tolerabilitat, l’adherència, la tècnica
d’inhalació i l’adequació del pMDI un mes després de l’inici de
FOR/GLIC/BUD. Posteriorment, es recomana monitorar els
pacients d’acord amb els paràmetres de seguiment quan hagin
transcorregut 6 i 12 mesos des de l’inici. A partir d’un any de
tractament, es recomana monitorar els pacients cada 6 o 12
mesos, en funció de la gravetat de la malaltia.

Es recomana valorar individualment el balanç benefici-risc de
l’ús de CI en tots els pacients tractats. La seva retirada es pot
considerar en pacients estables que no hagin presentat cap
exacerbació almenys durant els dos últims anys i que tinguin un
recompte d’eosinòfils a la sang perifèrica < 300 cèl·lules/µL. Es
recomana suspendre el tractament de forma gradual i amb un
seguiment estret clínic i funcional

En termes generals, s’ha de discontinuar el tractament amb
FOR/GLIC/BUD en cas de reaccions adverses i/o tècnica
d’inhalació inadequada amb el pMDI, tot i haver-ne fet formació.
D’altra banda, cal tenir en compte que, en principi, la teràpia de
manteniment de l’MPOC no s’ha de suspendre durant el
tractament de l’exacerbació.

ACORD
A Medicaments d’elecció en primera línia

B
Medicaments d’elecció en segona línia o 
recomanats en un subgrup de pacients

C
Medicaments per a pacients que han 
exhaurit altres alternatives

D Medicaments sense valor terapèutic afegit

* Es recomana el tractament amb teràpia triple (un LAMA, un LABA i un CI) en pacients amb MPOC exacerbadors (≥ 2 exacerbacions moderades o ≥ 1
hospitalització per exacerbació durant l’últim any) que presentin simptomatologia alta (escala de dispnea modificada del Medical Research Council
[mMRC] ≥ 2 o COPD Assessment Test [CAT] ≥ 10) i/o afectació funcional greu-molt greu (FEV1 post-BD < 50%), en els qui persisteixen les
exacerbacions tot i el tractament amb la doble broncodilatació (LAMA + LABA) o la combinació d’un LABA i un CI, tot i haver comprovat la bona
adherència i l’adequada tècnica d’inhalació.
En els pacients amb fenotip mixt de superposició asma-MPOC es recomana la triple teràpia si no milloren els símptomes i/o persisteixen les
exacerbacions tot i el tractament amb la combinació d’un LABA i un CI, tot i haver comprovat la bona adherència i l’adequada tècnica d’inhalació.

http://hdl.handle.net/11351/7124
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/informes/formoterol-glicopirroni-budesonida-mpoc/acord-cft-siscat-formoterol-glicopirroni-budesonida-mpoc.pdf
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