
-MIÀLGIES PER estatines
-Rabdomiòlisi associada a estatines

-Miopatia necrotitzant immunomediada ASSOCIADA A ESTATINES







Símptomes musculars, rarament 
referits als diferents assajos 
clínics 
◦ Dificultat en definició i avaluació

El 90% dels assajos no definien els 
problemes musculars

10-25% pacients en pràctica 
clínica refereixen clínica muscular 
en relació a estatines



Poden aparèixer en qualsevol moment des del inici del tractament mitjana de 4 
setmanes



Aparició de símptomes musculars en relació a 
estatines, que impedeix l'adherència terapèutica

Exigeix no haver tolerat 3 estatines
Almenys 2 d’elles a dosis baixes
Es recomana haver provat atorvastatina o 
rosuvastatina a dies alterns

Alternatives terapèutiques:
◦ Ezetimiba
◦ Resines
◦ iPCSK9



> 80 anys
Polifarmàcia
Enol
Sexe femení
IMC baix
Història personal o familiar de dolors musculars, sobre 
tot amb altra teràpia hipolipemiant
Antecedent de fibromiàlgia
Rampes en context de tractament amb estatines, sobre 
tot si >1dia/setmana
Antecedent d’elevació de CKs (qualsevol causa)
Hipotiroïdisme no tractat
Dèficit de vitamina D
Atorvastatina o simvastatina, a dosis altes







MIOPATIA 
NECROTITZANT     

IMMUNOMEDIADA 
(MNIM)* 11% casos predomini 

inflamació

Biòpsia muscular
- Necrosis
-Regeneració muscular
-Infiltrats cel·lulars* 
endomisi i perivascular, 
predomini de macròfags
-CMH classe I



Els nivells d’autoanticossos es correlacionen amb el grau de debilitat muscular i 
els nivells de CKs:
◦ Determinar només en pacients amb elevació CKs >10x’
◦ Si negatius, considerar altres diagnòstics



També s’han descrit casos de MNIM 
per biòpsia en:
-Síndrome antisintetasa
-Miopatia associada a esclerodèrmia
-Dermatomiositis sine dermatitis
-Miopatia hipotiroïdea
-Tòxics
-Miopaties hereditàries

Curr Opin Rheumatol 2014, 26:679–
683



Autoimmunity Reviews 15 (2016) 983–993

Només presents en 3 controls:
-1 SSjögren
-1 LES
En desenvoluparan en el futur?



Autoimmunity Reviews 15 (2016) 983–9



Què provoca exactament el 
dany muscular?  

els autoanticossos, la 
infiltració limfocitària, el 
complex d’atac a membrana…





Molt pocs pacients amb miopatia necrotitzant autoimmune i 
AcHMG-CoA reductasa milloren sense tractament
Retirada de estatines* i,



Considerar el veritable risc 
cardiovascular del pacient

Símptomes lleus provar baixar 
dosis abans de la retirada 
complerta
Considerar la reintroducció, si 
pacient asimptomàtic 
(preferiblement, també
normalització de CKs)
◦ Si reapareixen els símptomes 

canvi d’estatina (pravastatina, 
fluvastatina)
◦ Si NO possible, dies alterns u 

altra teràpia hipolipemiant



Molt pocs pacients amb miopatia necrotitzant 
autoimmune i AcHMG-CoA reductasa milloren sense 
tractament
Retirada de estatines* i,

Quan s’evidencia milloria (no necessàriament normalització de CKs), cal intentar 
retirar tractament, malgrat 50% pacients patiran recaiguda i evolucionaran en 
forma de brots
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