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RESUM EN CATALÀ 

Introducció 

La població de pacients amb infecció VIH tenen actualment una mitjana d’edat major que fa 20 anys, 

i es caracteritzen per ser pacients amb comorbiditats pròpies de l’edat que deriven en un major 

nombre de medicaments prescrits. La polimedicació i la utilització de suplements alimentaris i plantes 

medicinals suposa un risc de pèrdua o reducció d’eficàcia i major possibilitat d’efectes adversos 

associat a les interaccions farmacològiques. 

L’administració concomitant del suplement llevat d’arròs vermell i el cobicistat, un potenciador 

utilitzat en algunes de les actuals combinacions de tractaments antiretrovirals (TAR),està 

contraindicada pel risc d’efectes adversos derivat del augment de concentracions plasmàtiques dels 

components del llevat d’arròs vermell degut a la reducció del metabolisme d’aquest pels efectes del 

cobicistat. 

Objectius 

Identificar als pacients amb infecció VIH que prenen de manera concomitant el suplement alimentari 

de llevat d’arròs vermell i cobicistat.  

Metodologia 

Estudi observacional retrospectiu en el qual es van revisar histories clíniques del pacients amb TAR 

que contingui cobicistat com són darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir-alafenamida 

(Symtuza®) i elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir-alafenamida (Genvoya®).  

Per valorar la possibilitat d’alteracions derivades de la interacció es van recollir dades analítiques de 

les CK(creatina cinasa), així com també dades del perfil lipídic. 

Resultats esperats 

Identificar un grup de pacients amb infecció VIH els quals estan en risc de presentar un major nombre 

d’efectes adversos degut a la interacció observada entre un dels components del llevat d’arròs 

vermell i el cobicistat.  
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RESUMEN EN CASTELLANO 

 
Introducción 

La población de pacientes con infección VIH tiene actualmente una media de edad mayor que hace 

20 años, y se caracterizan por ser pacientes con comorbilidades propias de la edad que derivan en 

un mayor número de medicamentos prescritos. La polimedicación y la utilización de suplementos 

alimenticios y plantas medicinales supone un riesgo de pérdida o reducción de eficacia y mayor 

posibilidad de efectos adversos asociado a las interacciones farmacológicas. 

La administración concomitante del suplemento levadura de arroz rojo y el cobicistat, un potenciador 

utilizado en algunas de las actuales combinaciones de tratamientos antiretrovirales (TAR), está 

contraindicada por el riesgo de efectos adversos derivado del aumento de concentraciones 

plasmáticas de los componentes de la levadura de arroz rojo debido a la reducción del metabolismo 

de este por los efectos del cobicistat. 

Objetivos 

Identificar a los pacientes con infección VIH que toman de manera concomitante el suplemento 

alimentario de levadura de arroz rojo y cobicistat. 

Metodología 

Estudio observacional retrospectivo en el que se revisaron las historias clínicas de los pacientes con 

TAR que contenga cobicistat como son darunavir / cobicistat / emtricitabina / tenofovir-alafenamida 

(Symtuza®) y elvitegravir / cobicistat / emtricitabina / tenofovir-alafenamida (Genvoya®). 

Para valorar la posibilidad de alteraciones derivadas de la interacción se recogerán datos analíticos 

de las CK(Creatina Cinasa) así como también datos del perfil lipídico. 

Resultados esperados 

Identificar un grupo de pacientes con infección VIH los que están en riesgo de presentar un mayor 

número de efectos adversos debido a la interacción observada entre uno de los componentes de la 

levadura de arroz rojo y el cobicistat. 
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ABSTRACT IN ENGLISH 

 

Introduction 

The population of HIV-infected patients is currently on average older than 20 years, and is 

characterized by being patients with age-appropriate comorbidities that result in a greater number 

of prescribed medications. Polymedicine and the use of food supplements and medicinal plants pose 

a risk of loss or reduction in efficacy and an increased likelihood of adverse effects associated with 

drug interactions. 

Co-administration of red rice yeast supplement and cobicistat an enhancer used in some of the 

current combinations of antiretrovirals treatment(ART), is contraindicated due to the risk of adverse 

effects arising from increased plasma concentrations of red rice yeast components due to the 

reduction of its metabolism by the effects of cobicistat. 

Objectives 

Identify HIV-infected patients who are taking concomitant red rice yeast and covetous dietary 

supplement. 

Methodology 

A retrospective observational study in which the clinical histories of patients with ART containing 

cobicistat such as darunavir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir-alafenamide (Symtuza®) and 

elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir-alafenamide (Genvoya®) reviwed. 

Analytical data from the CK (creatine kinase),  as well as lipid profile data, will be collected to assess 

the possibility of alterations resulting from the interaction. 

Expected results 

Identify a group of HIV-infected patients who are at increased risk of adverse effects due to the 

observed interaction between one of the components of red rice yeast and covetousness. 
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1.Introducció 

El VIH és un virus de la família dels 

antiretrovirals, de immunodeficiència humana 

que ataca al sistema immunitari de la persona 

infectada, destruint els limfòcits CD4 que son 

un tipus de cèl·lules que s’encarreguen de la 

fabricació de anticossos per combatre les 

infeccions causades pels agents externs. La 

infecció del propi virus produeix un 

deteriorament progressiu del sistema 

immunitari ja que destrueix moltes de les 

cèl·lules del cos, fins aconseguir 

immunodeficiència. (1) 

 

Es considera que el sistema immunitari és 

deficient quan deixa de poder complir les 

seves funcions de lluita contra les infeccions o 

malalties acompanyat de una sèrie de 

manifestacions clíniques, des de la infecció 

aguda inicial passant per un període de 

latència asimptomàtic fins a desembocar en 

l’estadi més avançat de la malaltia coneguda 

com a SIDA (2) (3).  

 

El concepte de seropositiu fa referència a la 

presencia de anticossos antiVIH en sang, és a 

dir que la persona ha estat infectada i és 

portadora del virus de la immunodeficiència 

humana(4). No obstant, ser seropositiu no 

implica tenir SIDA, ni el desenvolupament de 

la malaltia. Les persones seropositives no 

presenten cap símptoma però poden 

transmetre el virus(5).  

 

El virus es propaga a traves de determinats 

líquids corporals que poden provenir de les 

relacions sexuals vaginals, anals u orals amb 

una persona infectada, la transfusió de sang 

contaminada i l’ús compartir de agulles, 

xeringues i altres instruments punxants(6). 

També es pot transmetre de mare a fill durant 

l’embaràs, en el part o en la lactància(7) 

 

1.1Antiretrovirals 

La indústria farmacèutica ha investigat i 

invertit en la recerca de teràpies altament 

efectives com el tractament farmacològic de 

antiretroviral (ARV) que ha modificat 

l’evolució natural de la infecció, convertint-la 

en una patologia crònica i reduint la seva 

morbimortalitat. (8) 

La teràpia antiretroviral consisteix en la 

combinació de varies famílies de fàrmacs. Les 

famílies més utilitzades actualment son: 

inhibidors de la transcriptasa inversa anàlegs 

de nucleòsids (ITIAN), inhibidors de la 

transcriptasa inversa no nucleòsids (ITINAN), 

inhibidor de la proteasa (IP) i inhibidors de la 

transcriptasa inversa (INI), que s’agrupen 

segons el seu mecanisme d’acció(9)(10): 
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IP Inhibidors de 

proteasa 

Darunavir(DRV) 

Atazanavir(ATV

) 

Lopinavir(LPV) 

INI Inhibidors 

d’integrasa 

Elvitegravir(EV

G) 

Raltegravir(RAL

) 

Bictegravir(BIC) 

ITIN

N 

Inhibidors de 

transcriptasa 

inversa no anàlegs 

de nucleòsids 

Efavirenz(EFV) 

Nevirapina(NV

P) 

Rilpivirina(RPV) 

Etravirina(ETR) 

ITIA

N 

Inhibidors de 

transcriptasa 

inversa anàlegs de 

nucleòsids/nucleò

tids 

Abacavir(ABC) 

Lamivudina(3T

C) 

Emtricitabina(F

TC) 

Tenofovir(TDF) 

Zidovudina(AZT

) 

Taula 1: Classificació dels antiretrovirals més 

freqüents segons el seu mecanisme d'acció 

Quan el VIH infecta un limfòcit CD4, utilitza 

aquesta cèl·lula per crear centenars de noves 

copies d’ell mateix. Els diferents fàrmacs 

bloquegen les diferents etapes de cicle vital 

del VIH.  

Habitualment s’empren combinacions de tres 

fàrmacs actius, d’acord a les característiques 

individuals de cada pacient i de la possibilitat 

de resistència davant d’alguns fàrmacs(3)(11).  

Els fàrmacs antiretrovirals d’ús més freqüent 

actuen en dos nivells del cicle replicatiu del 

VIH: inhibeixen la transcriptasa inversa, 

bloquejant la síntesi de la cadena del ADN 

viral; inhibeixen la proteasa del VIH, necessaris 

per la formació de partícules virals 

madures(12).  

 

Les pautes preferents segons les guies GESIDA 

2020 (13 )inclouen la combinació de dos ITIAN 

i un INI (a excepció de elvitegravir ja que és 

l’únic INI que requereix un potenciador). Com 

a pautes alternatives es recomana com a 

tercer fàrmac un IP o ITINAN. La majoria 

d’aquestes pautes permeten d’administració 

del tractament complet en una pastilla única 

la qual cosa facilita la presa de la medicació 

diària i en molts casos l’adherència. 

L’escenari de prescripcions TAR actual en el 

nostre entorn és que la majoria dels pacients 

estan tractats amb BIC/FTC/TAF, 

DRV/c/FTC/TAF…. D’aquests el Symtuza® el 

Genvoya® son els únics que porten a la 

combinació un potenciador (cobicistat) essent 

en molts casos el responsable de les 

interaccions farmacològiques. 

 

1.1.1Cobicistat 

El COBI s’utilitza com a potenciador i no 

posseeix activitat antiviral. El seu mecanisme 
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d’acció és augmentar la exposició del DRV i 

EVG durant el període de dosificació. 

COBI inhibeix CYP3A, P-g, i CYP2D6 a més 

també inhibeix altres proteïnes 

transportadores. En la cèl·lula tubular renal 

COBI inhibeix la secreció tubular de creatinina, 

per tant s’augmenten els nivells de creatinina 

plasmàtica i disminueix el filtrat glomerular 

durant el primer mes de tractament i 

posteriorment s’estabilitza(14).  

 

1.1.2.Principis actius de Genvoya® i 

Symtuza® 

 

1.1.2.1 (Genvoya): Elvitegravir (EVG), 

cobicistat (COBI), emtricitabina (FTC) i 

tenofovir alafenamida(TAF)(15) 

o EVG: És un inhibidor de la integrasa de 

VIH-1,enzim codificat pel VIH-1. La 

inhibició impedeix la integració de l'ADN 

de VIH-1 en l'ADN genòmic de l'hoste. 

o COBI: És un inhibidor selectiu dels enzims 

de l' citocrom CYP3A, potenciant 

l'exposició sistèmica als substrats de 

l'CYP3A (com EVG). És un anàleg 

estructural de ritonavir, tot i que a 

diferència d'aquest últim no presenta 

activitat antiretroviral. 

o FTC: És un inhibidor de la transcriptasa 

inversa anàleg de nucleòsid (ITIAN). Un 

cop fosforilat a l'interior de la cèl·lula, 

s'incorpora a l'ADN viral mitjançant la 

transcriptasa inversa (TI) i inhibeix la 

replicació de l'HIV interrompent la cadena 

de l'ADN. 

o TAF: és un profàrmac de tenofovir, 

inhibidor de la transcriptasa inversa 

anàleg de nucleòtid(ITIAN). Un cop 

difosforilació s'incorpora a l'ADN viral 

mitjançant la TI i interromp la cadena 

d'ADN. 

 

1.1.2.1 (Symtuza): tenofovir 

alafenamida(TAF), emtricitabina (FTC) i 

darunavir potenciat amb cobicistat 

(DRV/c)(16) 

o DRV: És un inhibidor de la proteasa i 

actua d’inhibidor de CYP3A.  

o COBI: És un inhibidor selectiu dels enzims 

de l' citocrom CYP3A, potenciant 

l'exposició sistèmica als substrats de 

l'CYP3A (com EVG). És un anàleg 

estructural de ritonavir, tot i que a 

diferència d'aquest últim no presenta 

activitat antiretroviral. 

o FTC: És un inhibidor de la transcriptasa 

inversa anàleg de nucleòsid (ITIAN). Un 

cop fosforilat a l'interior de la cèl·lula, 

s'incorpora a l'ADN viral mitjançant la 

transcriptasa inversa (TI) i inhibeix la 

replicació de l'HIV interrompent la cadena 

de l'ADN. 
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o TAF: és un profàrmac de tenofovir, 

inhibidor de la transcriptasa inversa 

anàleg de nucleòtid(ITIAN). Un cop 

difosforilació s'incorpora a l'ADN viral 

mitjançant la TI i interromp la cadena 

d'ADN. 

 

És el primer i únic tractament del VIH1 que 

combina dos anàlegs de nucleòtids amb un 

inhibidor de proteasa potenciador, gràcies al 

avenç del cobicistat (COBI) com potenciador, 

que respecte al  ritonavir (RTV)millora la 

solubilitat per combinar-lo amb altres 

antiretrovirals.  

Com la majoria dels IP, DRV precisa 

administrar-se junt amb un potenciador 

farmacocinètic per obtenir concentracions 

plasmàtiques adequades en el període de 

dosificació.  

A més a més Symtuza conté TAF, profàrmac de 

tenofovir que aconsegueix concentracions 

intracel·lulars terapèutiques amb dosis totals 

molt més petites i per tant hi ha menys 

concentracions plasmàtiques de tenofovir, les 

quals redueixen el risc dels efectes adversos. 

 

1.2.Dislipèmies en pacients VIH 

La hipercolesterolèmia és un augment dels 

nivells sèrics de colesterol, una molècula 

essencial per la vida que constitueix les 

membranes cel·lulars i precursor de diverses 

hormones del organisme com la vitamina D i 

els àcids biliars.  

Quan es produeix una alteració dels nivells de 

lípids en sang, ja sigui un augment de 

colesterol total, colesterol LDL i de triglicèrids 

sumant a una disminució del colesterol HDL, 

es coneix com a dislipèmia(17).  

Els pacients amb infecció del VIH presenten un 

increment del risc cardiovascular deixant a 

part els riscs tradicionals, per altres factors 

com la inflamació crònica causada pel VIH, la 

immunodeficiència i per l’acció dels 

antiretrovirals. El patró observat amb més 

freqüència amb els pacients que estan 

prenent el tractament és de dislipèmia. (18) 

La primera opció pel tractament d’aquesta 

malaltia son les mesures dietètiques. Si 

aquestes mesures no es compleixen o no són 

suficients per disminuir els nivells de 

colesterol es començarà amb un tractament 

farmacològic. A més a més de fàrmacs també 

es poden utilitzar plantes medicinals més 

coneguts com a nutricèutics(19). 

 

1.2.1 Dieta 

És recomanat la modificació en la dieta per fer 

front a un perfil lipídic alterat en aquests 

pacients. L’objectiu d’obtenir una alimentació 

saludable, és proporcionar tots els nutrients 

necessaris pel manteniment dels processos 

metabòlics, un pes adequat i afavorir l’estat de 

salut(19).  
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Les recomanacions de GEAM, SPNS i GeSIDA 

es caracteritzen per seguir dietes variades; 

incloent la major diversitat d’aliments 

possibles al fi de millorar la qualitat nutricional 

de la dieta, arribant als requeriments 

nutricionals; equilibrada: proporcions 

adequades i adaptades a les necessitats 

nutricionals de cada pacient(20). En aquesta 

dieta equilibrada s’evitaran aliments rics en 

greixos saturats o greixos trans i serà rica en 

cereals, fruita, verdura, peix, carn, oli d’oliva i 

evitant begudes ensucrades i l’alcohol.  

 

1.2.2 Estatines 

Les estatines són fàrmacs hipolipemiants que 

actuen inhibint la síntesis de colesterol, 

disminueixen la seva absorció intestinal i 

ajusten els nivells de triglicèrids augmentant la 

seva degradació(21).  

La síntesis de colesterol es porta a terme en els 

hepatòcits mitjançant la inhibició de l’enzim 

HMGCoaA-reductasa, l’enzim que controla la 

velocitat de la via del mevalonat, que és la via 

que produeix colesterol.  

Atorvastatina, simvastatina i lovastatina són 

metabolitzats a nivell del CYP3A4. Aquestes 

circumstàncies són responsables de que 

aquells fàrmacs que afecten l'activitat 

d'aquests isoenzims o transportadors, sigui 

per inhibició o bé per inducció,  i que per tant, 

interfereixen en el  metabolisme i pot 

desencadenar efectes adversos des de dolors 

musculars a miàlgies greus fins a 

desencadenar rabdomiòlisis(22). 

L’elecció d’una estatina o un altra es basa en 

la interacció medicamentosa i la intensitat dels 

trastorns lipídics de cada pacient. Els de 

primera elecció són atorvastatina, 

rosuvastatina i pravastatina(19).  

Així doncs, està contraindicat pels pacients del 

VIH l’ús de la simvastatina amb inhibidors de 

la proteasa i COBI;  i l’ús concomitant de 

atazanavir amb lovastatina o simvastatina 

degut al risc potencial de greus reaccions com 

ara miopatia i rabdomiòlisis. (23) 

 

1.2.3 Plantes medicinals 

Les plantes medicinals són espècies vegetals 

que estan dotades d’una activitat 

farmacològica. En primer lloc, cada dia és 

major el grau d’exigència per part dels 

consumidors en quant a una demanda de 

productes d’origen natural per part de la 

població que els considera cada vegada més 

segurs(24). Per altra banda, la polimedicació 

de la població es troba en augment, i com a 

conseqüència es produeixen nombroses 

interaccions medicamentoses i efectes 

secundaris i que per tant com una altra 

alternativa s’utilitzen plantes medicinals(25). 

És per aquesta mateixa raó que molts pacients 

amb infecció del VIH, opten en prendre’s llevat 

d’arròs vermell, una planta medicinal més 
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considerats també com a nutracèutics amb 

efecte hipocolesterolemiant. 

 

1.2.3.1 Llevat d’arròs vermell. 

Aquest producte s’obté del fermentat del 

arròs blanc amb el llevat  Monascus 

purpuereus (fungi) i que dona lloc a un arròs 

de color vermell. Conté monocolina, un 

metabòlit secundari fúngic. 

El tipus de monocolina depèn de la cep de 

llevat que s’hagi utilitzat per la fermentació. 

Destaca la monocolina K, ja que és idèntica 

estructuralment a la lovastatina(26).  

Un metanàlisis d’un assaig clínic controlat 

tracta amb un grup que pren monocolina K a 

diferents concentracions i un grup controlat 

amb placebo, on s’estudien els efectes 

d’aquest metabòlit.  

D’aquests resultats es troba que el llevat 

d’arròs vermell disminueix els nivells de 

colesterol LDL entre 2 i 24 mesos de 

tractament, un resultat similar després 

d’obtenir les dades de lovastatina 20 mg i 

pravastatina 20 mg. També es va veure 

aquesta disminució en triglicèrids i un 

augment en el colesterol HDL(27). 

Un altra estudi declara aquest efecte 

hipolipemiant en aquells aliments o productes 

que aportin una ingesta màxima diària de 10 

mg de monocolina K del llevat d’arròs 

vermell(28). 

 

 

Il.lustració 1: Estructures moleculars de la 

monocolina K i Lovastatina. 

 

1.3Interacció. 

La interacció entre TAR i estatines està 

àmpliament descrita. Donat que el llevat 

d’arròs conté la molècula de monocolina o 

lovastatina hi ha un elevat risc d’interacció.  

L’objectiu dels potenciadors (ritonavir o 

cobicistat) en el TAR és l’augment de les 

concentracions de fàrmacs actius com el DRV 

o EVG. El mecanisme pel qual s’assoleix és 

mitjançat la inhibició del CYP3A, via per la qual 

es metabolitzen un gran nombre de fàrmacs 

els quals també es podran veure 

afectats(29)(30).  

Les estatines son un clar exemple d’aquesta 

interacció la qual provoca un augment de la 

concentració de les estatines (simvastatina i 

lovastatina) amb el conseqüent risc de 

toxicitat.Amb altres estatines: atorvastatina, 

pitavastatina, i pravasattina s’inhibeix el 

CYP3A pels potenciadors i es recomanar iniciar 

dosis més baixes d’estatina i ajustar-la segons 

l’efecte clínic(21).  
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Quan s’utilitza un TAR amb potenciador, 

existeix un cert risc de interaccions amb els 

fàrmacs que es metabolitzin per certes vies 

metabòliques o que indueixin o inhibeixen. 

DRV i COBI són metabolitzats per CYP3A. Això 

comporta un augment de les concentracions 

d’aquells fàrmacs que es metabolitzen per 

aquestes vies quan s’administren 

conjuntament amb tenofovir 

alafenamida(TAF), emtricitabina (FTC), I 

darunavir (DRV) I Elvitegravir (EVG),potenciat 

amb cobicistat, respectivament, amb 

l’aparició d’efectes secundaris(16) (15).  

La interacció provoca un augment de la 

concentració de les estatines (simvastatina i 

lovastatina) amb el conseqüent risc de 

toxicitat. El mecanisme pel qual produeix  el 

cobicistat la inhibició del metabolisme del 

CYP4A que fa que l’antiretroviral amb les 

estatines (simvastatina i lovastatina) augmenti  

la toxicitat del fàrmac administrat 

concomitantment amb Symtuza o Genvoya  

 per aquest efecte inhibidor de cobicistat 

sobre el metabolisme del fàrmac (31):  

 

 
 

ATV DRV LPV RTV EFV ETV NVP RPV MRV RAL 

Atorvastatina ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↔ ↔ ↔ 

Fluvastatina ↔ ↔ ↔ ↔ 

 

↑ 

  

↔ ↔ 

Pravastatina ↔ ↑ ↔ ↔ ↓ ↓ ↔ 

 

↔ ↔ 

Rosuvastatina ↑ ↑ ↑ ↑ ↔ ↑ ↔ 

 

↔ ↔ 

Pitavastatina 

  

↔ 

       

Simvastatina ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↔ ↔ ↔ 

Lovastatina ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↔ ↔ ↔ 

Taula2:Interaccions farmacològiques entre el Tractament Antiretroviral i els fàrmacs hipolipemiants. 
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↑ Augmenten els nivells plasmátics; ↓ Disminueixen els nivells plasmátics;↔ No hi ha 
interaccions.  
 
Considerar augmentar dosis de TAR;Iniciar estatina amb dosis baixes; Contraindicat. 
 
 
 
 
 

2. Justificació i objectius. 

L’interès en realitzar aquest estudi és perquè 

en l’actualitat el virus de deficiència humana 

adquirit (VIH)  s’ha convertit en una malaltia 

crònica. No obstant això, la investigació 

científica concretament la farmacèutica ha fet 

que aquesta pandèmia mundial sigui tractable 

amb una alta expectativa de vida.  

Quan hi ha interaccions medicamentoses amb 

altres medicaments o amb aliments, 

suplements alimentaris o plantes medicinals 

poden aparèixer efectes no desitjats.  

 Abans de receptar un regim del TAR els 

metges i farmacèutics responsables de la 

prescripció i dispensació del tractament 

valoren la presencia d’interaccions amb la 

resta de medicació del pacient com amb els 

aliments valorar la relació benefici/perjudici 

que comporta el seu ús i s’escau realitzant 

intercanvis terapèutics. Per altra banda, donat 

que els aliments poden afectar l’absorció 

d’alguns medicaments contra el VIH i 

incrementar o reduir la concentració del 

medicament sempre s’informa als pacients 

sobre la millor manera de prendre el 

tractament amb relació als aliments.  

Les interaccions medicamentoses amb altres 

medicaments o amb aliments, suplements 

alimentaris o plantes medicinals poden 

produir efectes no desitjats que en molts 

casos poden arribar a ser greus.  

L’objectiu principal és identificar mitjançant la 

consulta de les histories clíniques els pacients 

amb infecció VIH que prenen de manera 

concomitant el suplement  alimentari de llevat 

d’arròs vermell i un TAR amb cobicistat. Per tal 

de valorar la possibilitat d’alteracions 

derivades de la interacció es recolliran les 

dades analítiques més relacionades amb els 

efectes adversos descrits: CK, així com també 

altres paràmetres com el calci, el fosfat, el 

potassi, la creatinina que podrien veure’s 

afectades. Un cop identificats els pacients i per 

reduir el risc d’efectes adverses es comunicarà 

a les metgesses responsables de la unitat de 

malalties infeccioses els possibles pacients 

afectats amb la intenció que en la propera 

visita mèdica s’abordi aquesta qüestió. Es 

valorarà amb el pacient la possibilitat de 
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aconseguir un abordatge no farmacològic amb 

la millora de la dieta o en cas que esta opció ja 

s’hagi provat en altres ocasions i no sigui 

suficient es considerarà la prescripció d’un 

fàrmac hipolipemiant que no presenti risc 

d’interacció amb el TAR del pacient.  

3.Metodologia  

Es van registrar variables demogràfiques  i de 

tractament antiretroviral per la infecció dels 

pacients. S’anoten les dades inicials del 

colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL 

i triglicèrids, de la primera analítica després de 

que se’ls recomani aquest llevat, així com 

també les dades dels paràmetres analítics 

finals, essent aquests valors els que s’obtenen 

després d’uns sis mesos més tard 

aproximadament de que el suplement hagi fet 

efecte hipocolesterolèmic en el pacient, i  se li 

hagi retirat pel metge.  

 

3.1 Tipus d’estudi 

Aquest és un estudi observacional 

retrospectiu, en que s’estudien analítiques de 

uns determinats pacients del Hospital Arnau 

de Vilanova de Lleida. 

3.2 Població  

Durant el desenvolupament de la investigació 

del treball és van revisar les histories clíniques 

de pacients diagnosticats i tractats pels 

professionals del Hospital Santa Maria que 

estan en  tractament antiretroviral: 

darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir-

alafenamida (Symtuza®) i 

elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir

-alafenamida (Genvoya®). 

De tots aquests pacients es va mirar si se’ls hi 

havia receptat la suplementació de llevat 

d’arròs vermell per tractar la 

hipercolesterolèmia. 

 

3.3 Materials 

Per poder dur a terme aquest estudi s’utilitza 

el programa de histories clíniques 

informatitzades (SAP). Per poder consultar les 

histories es va presentar l’estudi al comité 

d’ètica d’investigació mèdica.(CEIM). 

 

3.3.1 Projecte CEIM 

Consisteix en una presentació de les hipòtesis 

i els objectius del treball final de grau, també 

els antecedents i l’estat actual del tractament 

i firmar un document de les consideracions 

sobre la confidencialitat i consentiment 

informat del pacient, i justificació de l’estudi.  

Donat que es tracta d’un estudi observacional 

retrospectiu en el qual no s’efectuaran 

intervencions es considera oportú ometre la 

sol·licitud de consentiments informats per la 

dificultat que suposa la seva recollida. Tan és 

així que la necessitat del consentiment 

informat dificultaria la realització d’aquest 

estudi. Pel registre de les dades dels pacients 

es durà a terme una dissociació per tal d’evitar 
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la seva identificació. Les possibles accions 

derivades de les troballes resultats de la 

consulta de les histories clíniques es duran a 

terme en condicions de pràctica clínica 

habitual. No es van fer seguiments 

extraordinaris als pacients ni suposarà la 

realització de més proves mèdiques ni anàlisis.  

 

3.3.2.Programa SAP 

El sistema informàtic que es va utilitzar per 

extreure la informació dels pacients és el SAP. 

S’informen de processos del àrea sanitària 

com la historia clínica ,medicació, atenció 

ambulatòria. 

 

L’historial clínic dels pacients és el document 

principal d’un sistema d’informació sanitària, 

on apareixen les dades clíniques o la història 

mèdica de la persona en qüestió. Una de les 

seves grans funcions és que facilita la 

investigació per obtenir coneixement de 

l’evolució del pacient.  

Dins aquesta eina, en aquest estudi s’ha 

anotat les dades desitjades de medicina 

interna concretament els paràmetres analítics 

del perfil lipídic, les CK , i s’observava alguna 

preinscripció de dieta, tractament 

hipolipemiant i/o suplement de llevat d’arròs 

vermell.  

 

3.3.3 Full de recol·lecció 

Es va crear un full de càlcul de Excel per fer un 

recompte de tots els pacients per l’anàlisi 

d’informació i anotar les dades.  

Es va manejar una fulla de recol·lecció de 

dades on es recopilen les dates del pacient 

mitjançant codis assignats a cada un d’ells així 

com també la informació clínica de laboratori 

i els tractaments. 

Es va classificar en dos grans grups: els qui es 

tractaven amb 

darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir-

alafenamida(Symtuza®), 

elvitegravir/cobicistat/emtricetabina/tenofovi

r-alafenamida(Genvoya ®). 

La recol·lecció de dades inclou les següents 

variables: edat i el sexe, si existia alteració en 

el perfil lipídic en els últims dos anys. En cas de 

que sí que hi hagués alteració es mirava si 

s’havia prescrit tractament d’estatines, seguir 

alguna dieta hipocolesterolemiant i/o 

prendre’s el suplement de llevat d’arròs 

vermell.  

 

3.3.4. Estadística 

Es descriuen les variables quantitatives amb la 

mitjana i amb rangs.  

Es va fer anàlisi estadístic t-student per 

mostres aparellades dels valors de perfil 

lipídic. L’anàlisi estadístic es va fer amb Excel®.
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4.Resultats 

4.1 Resultats de les dades  generals  

Es va fer el seguiment de 271 pacients del 

Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, 

registrats i tractats del VIH que prenien els 

antiretrovirals amb el principis actius de: 

darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir-

alafenamida (Symtuza®) i 

elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir

-alafenamida (Genvoya®). 

 

Del total de pacients aproximadament la 

meitat prenia cadascun dels TAR inclosos 

(figura 1); la majoria eren homes (figura 2) i la 

mitjana d’edat era de 49.44 (17-82) amb el 

percentatge segons el rang descrit a la figura 

3.   

 

      Gràfic 1: % Tractament                     Gràfic 2:% segons el rang d’edat                        Gràfic 3:% sexe 

 

Dels 271 pacients, un 59,35% presentava 

alteracions lipídiques en el moment de 

l’estudi. Per tant, del total  d’aquest 

percentatge de pacients amb problemes en el 

perfil lipídic se’ls va recomanar que fessin una 

dieta hipocolesterolemiant per reduir els 

nivells sèrics de colesterol total, així com 

també dels triglicèrids i del colesterol LDL, per 

millorar els paràmetres en la següent analítica. 

Tot i així, més de la meitat d’aquets pacients 

no van complir amb el seguiment de la dieta o 

directament es negaven a aquesta 

recomanació. En els pacients que tenien els 

nivells elevats en colesterol se’ls hi prescrivien 

estatines, o bé suplement d’arròs vermell : 

• El 8,9% van seguir una dieta 

hipocolesterolemiant 

• El 2% estava amb tractament farmacològic 

amb estatines: 1% simvastatina i 1% 

lovastatina.  

• El 9% dels pacients prenien el suplement 

de llevat d’arròs vermell. 

HOMES
69%

DONES
31%


0%

PERCENTATGE DE SEXE

HOMES DONES

4%11%
19%

33%

24%
7%2%

PERCENTATGE SEGONS EL RANG 
D'EDAT

15-25 anys 26-35 anys
36-45 anys 46-55 anys
56-65 anys 66-75 anys
76-85 anys

46%54%

PERCENTATGE DE 
TRACTAMENT

GENVOYA SYMTUZA
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• El 75% dels pacients que prenien el 

suplement canvien el tractament per les 

estatines. 

 

 

4.2 Resultats analítiques dels 8 pacients 

amb el suplement. 

A continuació, es mostra una taula on es 

representa un valor mig tant inicial com  final  

de colesterol total, colesterol LDL, colesterol 

HDL, triglicèrids, respectivament. Es disposa 

d’aquesta informació de 7 pacients ja que un 

d’ells no havia arribat als 6 mesos després de 

la retirada del llevat d’arròs i per tant no se’n 

han pogut extreure dades. 

 

Els valors migs del paràmetres analítics inicial i 

finals, respectivament dels 7 pacients que 

complien criteris són : Colesterol total 229.37 

i 244.85; LDL 145.25 i 141; HDL  57.75 i 

61.71;Triglicèrids 239.87 i 542.85; Creatina 

quinasa 131.37 i 158.57. 

En la taula 4 es mostren els paràmetres 

analítics del perfil lipídic registrats dels 8 

pacients que prenien llevat d’arròs. També es 

mostren els nivells de CK en sang, previs i 

posteriors a la retirada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3: Mitjanes dels paràmetres analitzats 

previs i posteriors a la presa de llevat d'arròs 

vermell , respectivament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x.̄i x.̄f 

COL T 229.37 244.85 

LDL 145.25 141 

HDL 57.75 61.71 

TG 239.87 542.85 

CK 131.37 158.57 
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*Colesterol total inicial: COL T.i 

*Colesterol total final: COL T.f 

*LDL inicial: LDL.i 

*LDL final: LDL.f 

*HDL inicial: HDL.i 

 

 

 

 

 

 

*HDL final:HDL.f 

*Triglicèrids inicial:TG.i 

*Triglicèrdis finals TG.f 

*Creatina quinasa inicial: CK.i 

*Creatina quinasa final:CK.f

Taula 4: Comparativa del perfil lipídic i nivel de CK durant el tractament amb llevat d’arròs i després 

de la seva retirada.  

 

 

Després de realitzar la t de Student per 

valors aparellats no s’observen diferències  

estadísticament significatives en cap dels  

paràmetres inclosos  en l’estudi (Taula 5). 

 

Taula 5:Probabilitat dels valors estudiats 

5. Discussió 

D’acord amb els resultats anotats ,és pot 

observar que els pacients estan repartits entre 

un tipus de fàrmac o altre amb un percentatge 

similar. 

En l’actualitat hi ha més campanyes 

informatives per sensibilitzar la població en la 

prevenció de la infecció del virus 

d’immunodeficiència adquirida, és per això 

PACIENT 

COL 

T.i* 

COL 

T.f* LDL.i* LDL.f* HDL.i* HDL.f* TG.i* TG.f* CK.i* CK.f* 

1 218 - 118 - 70 - 87 - 123 - 

2 234 296 134 190 66 78 169 138 109 83 

3 245 210 171 135 48 42 130 162 109 131 

4 270 252 184 190 54 44 386 386 157 472 

5 222 238 106 112 100 103 78 114 243 113 

6 213 158 178 93 50 45 151 100 84 60 

7 212 370 122 142 33 77 757 2791 105 146 

8 221 190 149 125 41 43 161 109 121 105 

 
COL 

 
LDL 

 
HDL 

 
TG 

 
CK 

P 0,64 
 

0,65 
 

0,442 
 

0,374 
 

0,637 
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que es registra informació de la variable edat 

classificada en diferents rangs compresos de 

deu en deu anys, per analitzar diferents 

generacions. Un terç  de la població estudiada 

es troba entre els 46 i 55 anys. Seguidament el 

grup d’edat més representat són persones que 

tenen entre 56 i 65 anys. Pel que fa als joves 

d’entre 15 i 25 anys  representen una mostra 

molt petita de tractats amb els TAR estudiats.  

Pel que fa a la variable sexe, s’observa més 

percentatge d’homes que de dones qui estan 

amb el tractament antiretroviral. Referent a 

un estudi recent, on s’analitzen factors 

demogràfics, pràctiques sexuals i 

característiques del VIH associats a la 

percepció d’estigma, es troba que la majoria 

de les persones pertanyen al grup del sexe 

masculí i que la identitat de gènere 

predominant amb més de la meitat de la 

població estudiada és la homosexual(32). La 

causa d’això podria ser que molts pacients del 

sexe masculí tenen pràctiques sexuals entre 

ells sense preservatius, i això augmenta el risc 

de contagi a la malaltia.  

Com s’ha comentat en apartats anteriors, 

aquest grup de població que s’estudia 

presenta un increment del risc cardiovascular, 

a més a més pels factors tradicionals com 

l’edat, mals hàbits alimentaris i  vida 

sedentària , també  per la inflamació  crònica 

causada pel VIH, i l’acció dels antiretrovirals. 

És per això que més de la meitat presenten un 

patró de dislipèmia, i els que no se’ls hi ha 

detectat ninguna dislipèmia molt 

probablement acabin presentant problemes a 

llarg termini. Un cop detectada aquesta 

alteració, molts pacients es neguen a fer dieta 

per millorar el perfil lipídic o bé ho intenten 

durant un període de temps però després 

tornen a tenir mals hàbits alimentaris. Hi ha 

gairebé el doble de pacients que prefereix la 

medicació abans que fer una dieta. Tot i així hi 

ha pacients que tot i fent dieta no poden 

disminuir els nivells esperats de colesterol 

total ni triglicèrids, i per tant han d’iniciar el 

tractament de les estatines.  Això és degut a 

que hi ha una gran dificultat en aconseguir una 

disminució significativa del colesterol total, 

dels triglicèrids i del colesterol LDL només amb 

tractament dietètic. Un article de la revista 

“The American Journey of Nutrition” va 

realitzar una metaanàlisis de 67 assajos 

controlats per quantificar l’efecte reductor del 

colesterol en una dieta basada en poques 

calories i en el consum de fibra dietètica, i van 

concloure que diverses fibres solubles 

redueixen el colesterol total i el LDL (33). En un 

altre estudi d’intervenció on es van avaluar els 

efectes, en pacients de VIH amb TAR , d’un 

nutricèutic oral que conté llevat d’arròs 

vermell. Es van observar que reduïa 

significativament els nivells de colesterol 

plasmàtic(24). És a dir tant la dieta com el 

suplement redueix els nivells de colesterol tot 
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i que l’efecte en la dieta és petit i el consum de 

la fibra ajuda a contribuir a la teràpia dietètica 

per reduir el colesterol 

 

Un percentatge molt baix de gent decideix 

prendre’s llevat d’arròs vermell com a 

suplement. I tot i així un elevat percentatge de 

tots els pacients que es suplementen amb 

l’arròs acaben tractant-se amb estatines 

encara i que no tinguin efectes adversos. 

Només un pacient comenta tenir dolors 

musculars des que s’ho pren.  

 

En quant a la comparació de les dues 

analítiques de sang prèvies i posteriors a la 

retirada del llevat d’arròs, es pot contemplar 

amb el resultat del càlcul del valor  que si p 

>0,05 no es pot concloure que existeixi una 

diferència significativa amb els valors del perfil 

lipídic ni de les CK. Això es degut a les 

limitacions que presenta l’estudi com és una 

petita mostra de població. S’obté un nombre 

molt baix de pacients que prenen l’arròs 

vermell, i es necessitaria una mostra més gran 

perquè fos significativament representativa, 

així doncs, es mostrarien pacients que han 

desenvolupat interacció farmacològica entre 

el cobicistat i la monocolina K, com és en el cas 

que es va analitzar en un estudi publicat al 

2019, de la BMC nephrology, en que un home 

de 54 anys diagnosticat del VIH va 

desenvolupar una lesió renal aguda induïda 

per rabdomiòlisis després de deu dies de la 

introducció de Genvoya concomitantment 

amb simvastatina. 

En els últims anys ha augmentat de manera 

significativa el consum de teràpies 

complementaries en aquests pacients, ja sigui 

per por a les interaccions farmacològiques o 

per tenir una major autonomia en decisions 

mèdiques (25) . Tot i que en aquest present 

estudi, s’obté un baix percentatge de pacients 

que prenen  suplements naturals, en aquest 

cas el llevat d’arròs vermell, en comparació en 

altres estudis com un metanàlisis que avalua la 

prevalença d’ús de plantes medicinals en 1000 

pacients infectats pel VIH refereix que un terç 

d’aquests pacients va consumir alguna planta 

medicinal alguna vegada, tot i així ,menys 

d’una quarta part d’aquest terç ho va 

comunicar al metge(25).   

A més a més de una mostra baixa de pacients, 

la meitat canvien el tractament del suplement 

a tractament farmacològic sense tenir ninguna 

interacció i per tant no s’ha donat el temps 

perquè s’hagués produït efecte 

hipocolesterolemiant ni en crear ninguna 

interacció farmacològica i per tant no s’ha 

pogut veure reflectit en les analítiques. 

 

S’han trobat resultats en estudis de major 

impacte que permeten donar una estimació 

de percentatge de descens del colesterol LDL 

per cada dosis d’estatina. Seguint els resultats 
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de la lovastatina, que equival a la molècula de 

monocolina K que ens trobem al llevat d’arròs: 

10 mg disminueix un 20-23% el colesterol LDL, 

i 40 mg un 29-35% (21). Per tant una altra 

limitació del nostre estudi  és l’adherència del 

llevat d’arròs vermell ja que no està registrada 

la quantitat diària que es prenia cada pacient, 

i per tant no se sap el percentatge de descens 

del colesterol per cada mg. 

 

6.Conclusions 

Cal tenir en consideració que ,malgrat que els 

resultats que s’han obtingut no siguin 

suficientment concloents i robustos com per 

extreure’n conclusions definitives, se’n poden 

concloure en general. 

Tot i que s’ha obtingut una mostra petita de 

pacients amb el suplement del llevat d’arròs 

vermell, el consum de plantes medicinals és 

freqüent i ha augmentat de una manera 

significativa en els últims anys. 

Tant la simvastatina i lovastatina  a causa del 

seu metabolisme CYP3A4, , provoca 

interaccions medicamentoses (des de dolors 

musculars a miàlgies greus fins a 

rabdomiòlisis) amb inhibidors de la HMG-CoA 

reductasa, com COBI que s’utilitza amb EVG  

per Genvoya® i DRV per Symtuza® 

L’elecció d’una estatina o una altra es 

fonamental pels infectats del VIH tractats amb 

IP o qualsevol ARV que estigui augmentant pel 

cobicistat.  Així doncs, com que el llevat 

d’arròs vermell conté la mateixa estructura 

molecular que la lovastatina, els pacients del 

VIH no han de prendre’s aquest suplement 

com a teràpia hipolipemiant ni tampoc la 

simvastatina. Tanmateix, el metge ha de 

prescriure un altra estatina, preferiblement 

pitavastatina o pravastatina. Sigui quina sigui 

l’estatina utilitzada s’haurien de controlar 

regularment per detectar l’aparició d’efectes 

adversos musculars, sempre que s’utilitzi un 

altre fàrmac concomitant.  
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