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ObjectiusObjectius

OBJECTIU I DISSENY DE LOBJECTIU I DISSENY DE L’’ESTUDIESTUDI

Valorar EFICValorar EFICÀÀCIA i CIA i 
SEGURETAT de la SEGURETAT de la 
pristinamicinapristinamicina oral  oral  
versus versus penicilpenicil··linalina
intravenosa ( i intravenosa ( i 
posteriormentposteriorment oral) oral) 
en el en el tractamenttractament de de 
ll’’erisipela en erisipela en 
pacients pacients 
hospitalitzats.hospitalitzats.

EstudiEstudi multicmulticèèntricntric
(22 (22 hospitalshospitals francesosfrancesos. . 
AgostAgost/98 /98 finsfins
Nov/2000)Nov/2000)
De 2 De 2 grupsgrups paralparal··lelslels
((PristinamicinaPristinamicina vs. vs. 
PenicilPenicil··linalina))
ObertObert
ProspectiuProspectiu
RandomitzatRandomitzat
NoNo--InferioritatInferioritat

IntroducciIntroduccióó

CONTEXTE CONTEXTE ((JustificaciJustificacióó))
Erisipela: Erisipela: infecciinfeccióó de la de la dermodermo--hipodermis (hipodermis (celcel··lulitislulitis), ), 
causada causada habitualmenthabitualment perper StreptococcusStreptococcus..

1010--20% de 20% de pacientspacients poden poden desenvolupardesenvolupar complicacionscomplicacions localslocals
((abscabscééss,, gangrena) o gangrena) o sistsistèèmiquesmiques..

TractamentTractament al al momentmoment de lde l’’estudi: Penicilestudi: Penicil··lina G intravenosa. lina G intravenosa. 
Implicacions: dolor, possibilitat de complicacions i Implicacions: dolor, possibilitat de complicacions i 
necessitat dnecessitat d’’ingringrèès s hospitalarihospitalari..

PocsPocs estudisestudis previsprevis valorantvalorant eficeficààciacia de de penicilpenicil··lineslines oralsorals o o 
de de macròlidsmacròlids..

PristinamicinaPristinamicina: : estreptograminaestreptogramina natural natural utilitzadautilitzada a a algusalgus
papaïïsossos europeuseuropeus ((FranFranççaa). Activa ). Activa frontfront SreptococcusSreptococcus
pyogenespyogenes..

DissenyDisseny
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DISSENYDISSENY
NoNo--InferioritatInferioritat, , perper avaluar si avaluar si 
el el nounou tractamenttractament no no ééss menysmenys
efectiuefectiu que el de que el de referreferèènciancia..

PerPer tanttant ll’’intintèèrval de confianrval de confiançça a 
unilateral de la diferunilateral de la diferèència de ncia de 
les taxes de curaciles taxes de curacióó entre els 2 entre els 2 
AB, ha de caure completament AB, ha de caure completament 
per sobre del MARGE per sobre del MARGE 
PREFIXAT DE NO PREFIXAT DE NO 
INFERIORITAT.INFERIORITAT.

SS’’assumeix un marge de no assumeix un marge de no 
inferioritat del 10%.inferioritat del 10%.

RandomitzaciRandomitzacióó::

–– 1 g, 3 1 g, 3 copscops//diadia viavia oral oral 
pristinamicinapristinamicina, 14 , 14 diesdies..

–– BenzilpenicilBenzilpenicil··linalina
3MU/4h 3MU/4h viavia EV EV finsfins
afebrilafebril i i desprdesprèèss
fenoximetilpenicilfenoximetilpenicil··linalina vovo
2MU, 3 2MU, 3 vegadesvegades//diadia.        .        
14 14 diesdies..

PerPer computadora.computadora.
EstratificaciEstratificacióó perper centre.centre.

MedicaciMedicacióó
subministrada subministrada perper
laboratorislaboratoris AventisAventis..

AvaluaciAvaluacióó ((dissenydisseny))

PointsPoints toConsidertoConsider……...  ...  
El requeriment El requeriment 
mmíínim nim éés que el nou s que el nou 
tractament hagi tractament hagi 
demostrat directa o demostrat directa o 
indirectament indirectament 
avantatges clavantatges clíínica i nica i 
significativament significativament 
respecte al placebo.  respecte al placebo.  

En un En un estudiestudi obertobert
preliminar preliminar 
PristinamicinaPristinamicina va va 
curar un 86% de curar un 86% de 
pacientspacients adultsadults
admesosadmesos a la l’’hospital hospital 
amb erisipela. (n=42 amb erisipela. (n=42 
pacients. pacients. Ann Ann 
Dermatol VDermatol Véénnéérrééol ol 
1996) 1996) 

AvaluaciAvaluacióó ((dissenydisseny))
TractamentTractament control control 
consideratconsiderat comcom
estestààndardndard: : 
–– SanfordSanford guideguide 2002: 2002: 

NafcilinaNafcilina o o OxacilOxacil··linalina
IVIV
DicloxacilDicloxacil··linalina vovo
CefazolinaCefazolina IVIV
PenicilPenicil··linalina G si G si 
recurrentrecurrent..

–– GuGuíía a MensaMensa 2003:2003:
AmoxiAmoxi//ClavulClavulàànicnic vovo o o 
IVIV
ClindamicinaClindamicina vovo o IVo IV
CloxacilCloxacil··linalina IVIV
VancomicinaVancomicina IVIV

TractamentTractament control: control: 
penicilpenicil··linalina G IV + G IV + 
posteriormentposteriorment vovo..
TractamentTractament nounou::
valorsvalors afegitsafegits::
PristinamicinaPristinamicina
–– ViaVia oraloral
–– EspecialmentEspecialment activa activa 

frontfront S. S. pyogenespyogenes
(CMI(CMI≤≤0.12 mg/L)0.12 mg/L)

–– No No requerimentrequeriment
dd’’hospitalitzacihospitalitzacióó

AvaluaciAvaluacióó ((dissenydisseny))

MargeMarge de no de no 
inferioritatinferioritat::……..
Menor que la Menor que la 
menor de les menor de les 
diferdiferèènciesncies
entre el entre el 
control control actiuactiu i i 
el placebo. el placebo. 

delta=10%.    delta=10%.    

HistòricHistòric perper tractartractar--
se se dd’’antiinfecciososantiinfecciosos??

(S(S’’assumeix un 85% de assumeix un 85% de 
taxa de curacitaxa de curacióó al al 
seguiment per tots seguiment per tots 
dos grups).dos grups).

AvaluaciAvaluacióó ((dissenydisseny))
LaboratorisLaboratoris AventisAventis::

–– Subministra Subministra medicacimedicacióó

–– AjudaAjuda en len l’’ananààlisi de les lisi de les 
dades, la preparacidades, la preparacióó del del 
manuscrit i lmanuscrit i l’’ananààlisi lisi 
estadestadíística.stica.

–– ElsEls 3 3 autorsautors rebenreben
subvencionssubvencions econòmiqueseconòmiques
perper organitzarorganitzar ll’’estudi i estudi i 
per revisar els casos per revisar els casos 
difdifíícils.cils.

Es Es descriudescriu al final de al final de 
ll’’estudi  la estudi  la 
competcompetèència ncia 
dd’’interessos interessos 
econòmics, quedant econòmics, quedant 
palesa la relacipalesa la relacióó dels dels 
autors amb els autors amb els 
laboratoris Aventis.laboratoris Aventis.

DISSENY.  PACIENTS.               DISSENY.  PACIENTS.                
CriterisCriteris dd’’inclussiinclussióó/exclussi/exclussióó..

ELEGIBLES: ELEGIBLES: 
–– AdultsAdults ambamb diagnòsticdiagnòstic

dd’’erisipela ingressats a erisipela ingressats a 
ll’’hospital. (hospital. (Marcador clMarcador clíínic nic ≥≥
3)3)

MARCADOR CLMARCADOR CLÍÍNIC:NIC:
–– Edema             Edema             -- 0=0=AbsentAbsent
–– Eritema            Eritema            -- 1= 1= ModeratModerat
–– Dolor               Dolor               -- 2= 2= SeverSever

–– Erisipela: Erisipela: imflamaciimflamacióó dermodermo--
hipodhipodèèrmicarmica aguda de aguda de menysmenys
de 5 de 5 diesdies dd’’evolucievolucióó, amb , amb 
febre (febre (≥≥38.538.5ººC) o C) o 
esgarrifances , no esgarrifances , no 
necrotitzantnecrotitzant..

EXCLUSSIONS:EXCLUSSIONS:
–– FascitisFascitis necrotitzantnecrotitzant
–– AbscAbscèèss subcutanisubcutani
–– ContussiContussióó 7 7 diesdies prprèèvisvis
–– InfecciInfeccióó VIHVIH
–– PristinamicinaPristinamicina o o penicilpenicil··linalina

12 12 horeshores abansabans
–– AlAl··llèèrgiesrgies
–– InsuficiInsuficièènciancia hephepààticatica o o 

renalrenal
–– ImmunosupresorsImmunosupresors o o 

corticoidscorticoids comcom tractamenttractament
de base. de base. 

–– Presa Presa dd’’antipirantipirèèticstics>500 >500 
mgmg//diadia o o dd’’altresaltres AB.AB.
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DISSENY.   VARIABLESDISSENY.   VARIABLES
PRINCIPAL (PRINCIPAL (eficeficààciacia))
–– TaxaTaxa de de curacicuracióó

clclíínicanica determinada al determinada al 
seguimentseguiment
((followfollow up: up: diadia 25 a 45) 25 a 45) 
perper la la poblacipoblacióó perper
protocolprotocol..

CuraciCuracióó clclíínica:nica:
–– Temperatura <37.5Temperatura <37.5ººCC
–– RegressiRegressióó complertacomplerta

de signes de de signes de severitatseveritat i i 
de la placa de la placa cutcutààniania

–– Marcador Marcador clclíínicnic=0=0

SECUNDSECUNDÀÀRIES RIES 
((eficeficààciacia))
–– TaxaTaxa de de curacicuracióó clclíínicanica

determinada al determinada al seguimentseguiment
((followfollow up: up: diadia 25 a 45) 25 a 45) 
perper la la poblacipoblacióó dd’’intenciintencióó
de de tractamenttractament..

–– TaxaTaxa dd’è’èxit clxit clíínic nic 
determinada al final del determinada al final del 
tractament (dia 14 al 17) tractament (dia 14 al 17) 
per les poblacions PP i per les poblacions PP i 
dd’’ITTITT

DISSENY.  ANDISSENY.  ANÀÀLISI  ESTADLISI  ESTADÍÍSTICASTICA

CCààlcullcul del del tamanytamany de la de la mostramostra: : segonssegons la variable la variable 
principal (2x190=380), principal (2x190=380), assumintassumint un 10% de un 10% de pacientspacients no no 
valorablesvalorables (38), 380+38=418), (38), 380+38=418), definitdefinit comcom 420 420 pacientspacients..
Es planifica una Es planifica una ANANÀÀLISI INTERMITJALISI INTERMITJA mantenintmantenint un un 
riscrisc dd’’error tipus I ( error tipus I ( αα ) unilateral global d) unilateral global d’’un 5% segons un 5% segons 
el mel mèètode seqtode seqüüencial de encial de POCOCKPOCOCK ((αα11=2.94% =2.94% perper ll’’ananààlisi lisi 
intermitja i intermitja i αα22=2.94% =2.94% perper ll’’ananààlisi final). Als 2x95 lisi final). Als 2x95 
pacients valorables  (=190)pacients valorables  (=190)

PotPotèènciancia dd’’un 80%.un 80%.

DISSENY.  ANDISSENY.  ANÀÀLISI  ESTADLISI  ESTADÍÍSTICASTICA
ComparaciComparacióó de variables dde variables d’’eficeficààciacia entre els dos grups entre els dos grups 
de tractament amb un test de no inferioritat unilateral: de tractament amb un test de no inferioritat unilateral: 
el lel líímit inferior del IC de la difermit inferior del IC de la diferèència de taxes de ncia de taxes de 
curacicuracióó ha de superar el marge predefinit de ha de superar el marge predefinit de --10%.10%.

SS’’utilitza un utilitza un intintèèrval de confianrval de confianççaa unilateralunilateral dd’’un un 
97.06%97.06% de les diferde les diferèències observades entre les taxes ncies observades entre les taxes 
de de curacicuracióó..

El El margemarge de no de no inferioritatinferioritat ((δδeltaelta): 10%): 10%

Es calcula lEs calcula l’’ERROR ESTERROR ESTÁÁNDAR dels efectes de NDAR dels efectes de 
Pristinamicina vs. Pristinamicina vs. PenicilPenicil··linalina

PerPer testtest de de seguretatseguretat : : testtest exacteexacte de de FisherFisher ambamb
valorsvalors de P bilateral <5% de P bilateral <5% comcom a a significatiussignificatius..

ULLULL

En En realitatrealitat::
–– IC=> (100IC=> (100--2.94/2)=> 2.94/2)=> 98.53% unilateral 98.53% unilateral (97.06(97.06%bilateral%bilateral))

PerPer 80% eficacia i delta=10%80% eficacia i delta=10%
–– Poder=>70%Poder=>70%

CaldrienCaldrien 235 235 perper grupgrup!!!!! !!!!! PerPer poder poder 
80%80%

AvaluaciAvaluacióó ((dissenydisseny))
DadesDades de la de la publicacipublicacióó: 289 : 289 pacientspacients. NO . NO corresponencorresponen
a la a la ““nn”” calculada inicialment (420).  Es tracta dcalculada inicialment (420).  Es tracta d’’una una 
ananààlisi lisi intermitjaintermitja..
LL’’ananààlisi intermitja pel mlisi intermitja pel mèètode de Pocock si K=2, tode de Pocock si K=2, 
malgrat estar ben definida,malgrat estar ben definida,…….. compleix condicions .. compleix condicions 
dd’’aplicabilitat?? (mostra gran, objectiu aplicabilitat?? (mostra gran, objectiu úúnic i ben nic i ben 
definit, llarga durada de ldefinit, llarga durada de l’’estudi, resultat per cada estudi, resultat per cada 
pacient es coneix rpacient es coneix rààpidament) pidament) ……....
PtCPtC EMEA: Si sEMEA: Si s’’utilitza un IC unilateral, cal utilitzar utilitza un IC unilateral, cal utilitzar 
una probabilitat del 97.5%  (no del 97.06%) (i una probabilitat del 97.5%  (no del 97.06%) (i aixòaixò
sensesense tenirtenir en en comptecompte multiplicitatmultiplicitat))

La La definicidefinicióó de de demostracidemostracióó de no de no inferioritatinferioritat ééss
correcta.correcta.

ResultatsResultats
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14-17 dies
25-45 
dies

RESULTATSRESULTATS

TaxesTaxes de de curacicuracióó al al seguimentseguiment (25(25--45 45 diesdies)       )       
PerPer ProtocolProtocol (variable principal)(variable principal):                          :                          
-- 81% 81% perper PristinamicinaPristinamicina vs.                                   vs.                                    
-- 67% 67% perper PenicilPenicil··linalina. . 

IC IC 97.06%97.06% de les de les diferdiferèènciesncies observadesobservades
entre les entre les taxestaxes de de curacicuracióó (3.3%(3.3%-- ∞∞ ) superior ) superior 
al dintell de no inferioritat (al dintell de no inferioritat (--10%). 10%). 

–– LL’’efecte de Pristinamicina sefecte de Pristinamicina s’’estima de +14.7 (error estima de +14.7 (error 
estestààndard 6.1%) (estimacindard 6.1%) (estimacióó de la diferde la diferèència)ncia)

RESULTATSRESULTATS

TaxesTaxes de de curacicuracióó al al seguimentseguiment (25(25--45 45 diesdies)       )       
perper IntenciIntencióó de de TractamentTractament (variable (variable 
secundsecundààriaria)):                                                           :                                                           
-- 65% 65% perper pristinamicinapristinamicina vs.                         vs.                         
-- 53% 53% PenicilPenicil··linalina.    .    
IC 97.06% (1.7%IC 97.06% (1.7%-- ∞∞ ), superior al dintell de no ), superior al dintell de no 
inferioritat. inferioritat. 

–– LL’’efecte de Pristinamicina sefecte de Pristinamicina s’’estima en +12.6 (error estima en +12.6 (error 
estestààndard 5.9%) ndard 5.9%) 
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RESULTATSRESULTATS

DonatDonat que lque l’’ananààlisi intermitja lisi intermitja 
ESTABLEIX LA NO INFERIORITAT ESTABLEIX LA NO INFERIORITAT 
DE PRISTINAMICINA, es DE PRISTINAMICINA, es 
converteix en lconverteix en l’’ananààlisi final.lisi final.

RESULTATS, RESULTATS, SWITCHINGSWITCHING……..
DonatDonat que el que el llíímitmit inferior inferior 
de lde l’’IC supera el  IC supera el  --10% del 10% del 
dintelldintell i a la vegada i a la vegada éés >0s >0

……
LA PRISTINAMICINA LA PRISTINAMICINA ÉÉS S 
SIGNIFICATIVAMENT SIGNIFICATIVAMENT 
SUPERIOR AL NIVELL DEL SUPERIOR AL NIVELL DEL 
5%.5%.

ULL ULL ambamb la trampa la trampa delsdels ICIC

-delta (-10%) 0

1.7% o 
3.3%

Diferència de tractament

RESULTATSRESULTATS

SEGURETAT:SEGURETAT:
–– ElsEls efectesefectes adversos van ser adversos van ser mmééss freqfreqüüentsents

al al grupgrup de de PristinamicinaPristinamicina (P=0.034)(P=0.034)

–– PeròPerò la la majoriamajoria eren eren lleuslleus o o moderatsmoderats, , 
afectantafectant al al tractetracte gastrogastro--intestinal.intestinal.

–– La La proporciproporcióó dd’’efectes adversos que efectes adversos que 
provocaven la retirada de la medicaciprovocaven la retirada de la medicacióó va va 
ser similars als dos grups.ser similars als dos grups.

AvaluaciAvaluacióó ((resultatsresultats))
RecomanacionsRecomanacions EMEA: EMEA: 
–– LL’’aproximaciaproximacióó de lde l’’ananààlisi de les dades dlisi de les dades d’’un estudi de un estudi de 

No inferioritat ha de ser per protocol: No inferioritat ha de ser per protocol: √√

–– PerPer interpretar un interpretar un assaigassaig de no de no inferioritatinferioritat comcom un un 
de de superioritatsuperioritat tambtambéé ss’’han dhan d’’analitzar les dades de analitzar les dades de 
poblacipoblacióó per intenciper intencióó de tractament. de tractament. √√

–– Cal que  compleixi uns requeriments estrictes previs Cal que  compleixi uns requeriments estrictes previs 
de disseny de no de disseny de no inferioritatinferioritat. . ±±

–– ULL ULL ambamb el nivel de el nivel de confianconfianççaa delsdels IC IC calculatscalculats: : 
AssumimAssumim que el valor de que el valor de αα’’= 0.0294/2=>= 0.0294/2=>0.01470.0147

IC => IC => 100100--0.0147= 0.0147= 98.53% unilateral 98.53% unilateral 
(97.06% bilateral)(97.06% bilateral)

ConclussiConclussióó
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CONCLUSSICONCLUSSIÓÓ
La La PristinamicinaPristinamicina potpot ser una alternativa al ser una alternativa al 

rrèègimgim de de tractamenttractament intravenintravenóóss utilitzatutilitzat perper
tractartractar erisipeles en erisipeles en pacientspacients adultsadults a a 

ll’’hospital, amb els avantatges del tractament hospital, amb els avantatges del tractament 
oral de primera oral de primera llííniania…………………………

??????????????


