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Índex d‟acrònims
-

AR: artritis reumatoide

-

FR: factor reumatoide

-

ACPA: anticossos contra pèptids citrulinats

-

TNF- α: factor necrosis tumoral alpha

-

VN: valor normal

-

VSG: velocitat de sedimentació globular

-
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-

DMARDs: disease-modifying antirheumatic drugs

-

SER: Societat Espanyola de Reumatologia

-

EVA: escala visual analògica

-

HAQ: Health Assessment Qiestionnaire

-

SF-36: Short Form-36

-

DAS 28: Disease Activity Score 28

-

IgG: immunoglobulina G

-

IgA: immunoglobulina A

-

IgM: immunoglobulina M

-

SPSS: Stadistical Package for the Social Sciences

-

CEIC: Comitè Ètic d‟Investigació Clínica)
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1. Resum
Resum
L‟artritis reumatoide és la malaltia reumàtica inflamatòria amb més prevalença
que produeix una pèrdua de la qualitat de vida a nivell biopsicosocial, dolor i
inflamació. Al ser una malaltia de caràcter sistèmic es tracta des de molts
àmbits diferents, i un d‟aquests és la nutrició.
El dejuni intermitent és una pràctica dietètica que ha demostrat tenir beneficis
en patologies metabòliques i, més recentment, en oncologia i trastorns
neurodegeneratius pel seu efecte de modulació de la inflamació.
L‟objectiu d‟aquest estudi és estudiar els efectes del dejuni intermitent a l‟artritis
reumatoide sobre la seva qualitat de vida, el dolor i paràmetres inflamatoris.
Prèviament a l‟elaboració del protocol s‟ha realitzat una cerca d‟evidència
científica sobre el dejuni i el dejuni intermitent en aquesta patologia i sobre
quins mètodes d‟avaluació s‟utilitzen en aquesta patologia, per així poder
adequar el protocol a l‟evidència publicada fins al moment.
S‟ha plantejat un protocol d‟investigació que consta d‟un assaig clínic
aleatoritzat a triple cec on el grup d‟intervenció practica dejuni intermitent
isocalòric 16:8 amb 2 àpats en comparació a un grup control que practica una
alimentació isocalòrica de 5 àpats diaris durant 4 mesos.
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Resumen
La artritis reumatoide es la enfermedad reumática inflamatoria con más
prevalencia que produce una pérdida de la calidad de vida a nivel
biopsicosocial, dolor e inflamación. Al ser una enfermedad de carácter
sistémico se trata desde muchos ámbitos diferentes, y uno de estos es la
nutrición.
El ayuno intermitente es una práctica dietética que ha demostrado tener
beneficios en patologías metabólicas y, más recientemente, en oncología y
trastornos neurodegenerativos por su efecto de modulación de la inflamación.
El objetivo de este estudio es estudiar los efectos del ayuno intermitente a la
artritis reumatoide sobre su calidad de vida, el dolor y parámetros inflamatorios.
Previamente a la elaboración del protocolo se ha realizado una búsqueda de
evidencia científica sobre el ayuno y el ayuno intermitente en esta patología y
sobre qué métodos de evaluación se utilizan en esta patología, para así poder
adecuar el protocolo a la evidencia publicada hasta el momento.
Se ha planteado un protocolo de investigación que consta de un ensayo clínico
aleatorizado a triple ciego donde el grupo de intervención practica ayuno
intermitente isocalórico 16:8 con 2 comidas en comparación a un grupo control
que practica una alimentación isocalórica de 5 comidas diarios durante 4
meses.

7

Abstract
Rheumatoid arthritis is the most prevalent inflammatory rheumatic disease that
results in a loss of quality of life at the biopsychosocial level, pain and
inflammation. Being a systemic disease, it is treated in many different areas,
and one of these is nutrition.
Intermittent fasting is a dietary practice that has been shown to have benefits in
metabolic pathologies and, more recently, in oncology and neurodegenerative
disorders due to its modulation effect of inflammation.
The aim of this study is to study the effects of intermittent fasting on rheumatoid
arthritis on their quality of life, pain and inflammatory parameters.
Prior to the elaboration of the protocol, a search for scientific evidence has been
carried out on fasting and intermittent fasting in this pathology and on which
evaluation methods are used in this pathology, in order to be able to adapt the
protocol to the evidence published so far.
A research protocol has been proposed consisting of a randomized triple-blind
clinical trial in which the intervention group practices 16: 8 isocaloric intermittent
fasting with 2 meals compared to a control group that practices an isocaloric
diet of 5 meals daily for 4 months.
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2. Introducció

2.1. Artritis reumatoide

2.1.1. Fisiopatologia
L‟artritis reumatoide és una patologia inflamatòria crònica sistèmica de caire
articular, principalment a les articulacions diartròdies, que afecta sobretot a la
membrana sinovial, al cartílag articular i a l‟os, produint discapacitat, dolor i
pèrdua de la funcionalitat (1,2).
Aquesta malaltia és la patologia reumàtica més comuna de les múltiples
patologies reumàtiques que es coneixen, i suposa un gran impacte tant físic
com psicosocial per la persona que la pateix (2).
L‟artritis reumatoide està considerada una malaltia autoimmune, és a dir, que el
propi sistema immune de l‟organisme s‟ataca a ell mateix.
L‟evidència científica actual apunta que aquesta patologia sistèmica és deguda
a causa d‟una desregulació del teixit estromal, una inflamació i hiperplàsia
sinovial i una producció d‟autoanticossos com són el factor reumatoide i
l‟anticòs anticitrulinat proteic, el qual afavoreix que s‟iniciï una inflamació
crònica sistèmica i una destrucció de tots els components de les articulacions.
Tot i això, les causes d‟aquestes alteracions encara són actualment
desconegudes (3,4).
La malaltia consta de sis fases, de les quals les tres primeres son preclíniques ,
a la quarta comença la simptomatologia, a la cinquena es detecten els
marcadors d‟inflamació i s‟arriba a una última sisena fase on es diagnostica la
patologia (5).
L‟evolució a les articulacions passa per un principi on l‟espai articular
disminueix, es segueix per una erosió òssia, la subluxació, l‟anquilosis fins a
arribar a una subluxació juntament amb canvis mutilants i severs (6).

9

La inflamació de la membrana sinovial apareix quan els leucòcits T, cèl·lules B i
monòcits del sistema immune s‟infiltren en aquesta (3,6). Aquesta acumulació
de leucòcits protagonitza el procés de migració cel·lular. Per altra banda trobem
el procés de proliferació cel·lular, que consta d‟una síntesi augmentada de
proteïnes d‟adhesió i quimiocines com la interleuquina 6 i TNF-α. Això provoca
un balanç positiu entre la neoangiogènesis i la linfangiogènesis a favor de la
primera, cosa que afavoreix la inflamació sinovial (3).
En context general es produeix una mala resolució de la inflamació a causa de
problemes en el sistema immune adaptatiu, el sistema immune innat, la via
estromal i vies sistèmiques.
A nivell biològic, els símptomes principals intraarticulars de l‟AR són dolor,
inflamació i rigidesa, sobretot en les primeres hores del matí al despertar-se, en
diferents articulacions. Aquests símptomes són més prevalents a les
articulacions distals de les extremitats, com són els canells, les articulacions
metacarpofalàngiques, les articulacions metatarsofalàngiques i les articulacions
interfalàngiques proximals. La inflamació visible de les articulacions apareix de
forma localitzada envoltant aquesta, i no provoca una inflamació generalitzada
del dits o de l‟extremitat (6,7).
El dolor és una resposta protectora del sistema nerviós central enfront a un
dany real o potencial (8). El dolor és una experiència única, subjectiva i
individual, cosa que provoca que per conèixer la intensitat del dolor es facin
servir qüestionaris o escales, com és el cas de l‟escala numèrica del dolor (9) o
altres escales com l‟escala visual analògica o la escala categòrica (10).
Altres símptomes extraarticulars que acompanyen aquesta patologia són
nòduls reumatoides, vasculitis reumatoide, fatiga generalitzada, pèrdua de pes
involuntària i anèmia. Per altra banda, aquesta patologia té molta relació amb
l‟augment de probabilitats de patir una malaltia cardiovascular, sent així la
causa principal de mort de persones amb AR (6,7). També es poden veure
afectats altres òrgans com són els ulls, el cor, el sistema nerviós, els pulmons i
la pell. La prevalença d‟afectació d‟algun d‟aquests òrgans en l‟AR varia d‟entre
el 8% i el 40% dels usuaris diagnosticats (7).
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La sarcopènia és un trastorn del múscul esquelètic definit per la pèrdua de
força i de massa muscular, comportant així una pèrdua de la qualitat muscular i
de les capacitats físiques bàsiques, fragilitat, osteoporosis, obesitat, demència,
diabetis tipus II, menor qualitat de vida i més risc d‟hospitalització i de mortalitat
(11,12). Aquest trastorn és comú en persones amb AR, amb una prevalença
del 37,1%, i el 49% de la resta es classifica com a pacients amb una baixa
massa muscular (13).
L‟afectació a la qualitat de vida, el funcionament físic i a les activitats de la vida
diària dels usuaris amb artritis reumatoide és elevada. Es calcula que, si no
reben tractament, aproximadament el 80% de les persones amb la malaltia
poden acabar amb les articulacions mal alineades i que el 40% han de deixar la
feina al cap dels 10 anys (6).
Per tant, l‟artritis reumatoide comporta una pitjor qualitat de vida. Aquesta
qualitat de vida, al ser un paràmetre subjectiu i individual, també s‟utilitzen
qüestionaris per valorar-la.
A nivell psicosocial, l‟artritis reumatoide provoca dificultats psicològiques a la
persona, com són ansietat (present en entre el 21 i el 70% de les persones
amb artritis reumatoide), depressió (present en entre el 14% i el 62% de les
persones amb artritis reumatoide), sentiments de pèrdua i dificultats socials ja
que no pot actuar com ho faria sense la patologia per cobrir el seu rol i posició
en la societat (14). Aquestes comorbiditats psicològiques i emocionals afecten
negativament al pronòstic i evolució de la malaltia, provocant nivells superiors
de dolor i discapacitat, menor qualitat de vida i un augment de la mortalitat (15).

2.1.2. Epidemiologia
La prevalença de l‟AR és aproximadament de l‟1% de la població mundial i
afecta a totes les edats, però sobre tot a una edat mitja de 50 anys (16,17).
Aquesta prevalença està en augment en aquests últims anys ja que cada cop
es fan més proves per diagnosticar la patologia el més aviat possible. Aquest
fet es demostra quan la quantitat de gent que es diagnosticada d‟artritis
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reumatoide en les primeres fases de la malaltia està incrementant
progressivament (16).
A nivell europeu, els valors estimats de la prevalença es troben d‟entre un 0.5%
i un 1% (18,19). En quant a la incidència d‟aquesta patologia, els resultats són
de 25-50 / 100.000 anual. En quant a la severitat de la malaltia, la taxa de
mortalitat mitjana és de 1.47 per cada 100 persones amb artritis reumatoide
(18).
A nivell espanyol trobem una prevalença aproximada del 0.5%; dins d‟aquest
interval de persones, la prevalença entre dones i homes és de 4:1
respectivament. També trobem el mateix rati, 4:1, en la prevalença de la
malaltia entre zones urbanes i zones rurals (20).

2.1.3. Valoració i tractament mèdic
Els criteris de diagnòstic mèdics de l‟artritis reumatoide establerts actualment
són els definits l‟any 2010 pel Col·legi Americà de Reumatologia juntament amb
la Lliga Europea contra les malalties reumàtiques (5,6,21).
En la taula 1 apareixen els criteris diagnòstics de l‟artritis reumatoide.
S‟apliquen a aquella població que presenta almenys una articulació amb clínica
de sinovitis sense diagnòstic de cap altra malaltia i que presentin una puntuació
igual o superior a 6. Aquests criteris també poden fer-se servir com a diagnòstic
sempre i quan es compleixin els següents factors: erosions típiques de l‟AR,
presentin una malaltia de llarga evolució que quadrin amb els criteris anteriors i
en persones que es trobin en un principi de la malaltia i que no compleixin al
principi els criteris però que al llarg de l‟evolució sí que els vagin complint.

Afectació articular
1 articulació gran afectada

0

2-10 articulacions grans afectades

1

1-3 articulacions petites afectades

2

12

4-10 articulacions petites afectades

3

>10 articulacions petites afectades

5

Serologia
FR i ACPA negatius

0

FR i/o ACPA positius baixos (<3VN)

2

FR i/o ACPA positius alts (>3VN)

3

Reactants de fase aguda
VSG i PCR normals

0

VSG i/o PCR elevades

1

Duració
<6 setmanes

0

≥6 setmanes

1

Taula 1. Criteris diagnòstics de l‟artritis reumatoide (6,22)

El tractament mèdic descrit per l‟AR va destinat a reduir els signes i símptomes
de la malaltia, com són la inflamació, el dolor, el dany estructural i les diferents
comorbiditats que es relacionen amb la malaltia. És molt important detectar el
més aviat possible la malaltia i aprofitar la “finestra d‟oportunitat” per aplicar el
tractament corresponent i d‟aquesta manera aconseguir els millors resultats
(5,23).
El tractament mèdic principal és l‟ús de fàrmacs antireumàtics modificadors de
la malaltia (DMARDs) (5,6,23,24). Aquests fàrmacs es poden dividir en 2 tipus:
els biològics o els sintètics (5). Aquesta medicació s‟administra per la seva
acció de millora de la funció física, millora dels signes i els símptomes de la
malaltia i d‟evitar la progressió de la degradació articular (6). A part, els
protocols mèdics establerts comenten la necessitat de buscar objectius més
precisos amb els objectius i buscar una simptomatologia mínima de la malaltia
el més ràpid possible. Aquesta estratègia s‟anomena “treat to target” (5,24). A
més a més, també s‟inclouen fàrmacs com els antiinflamatoris no esteroides i
els glucocorticoides (5,6,23).
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La medicació administrada a cada usuari és diferent segons les seves
característiques físiques i la seva evolució de la malaltia. Es comença
normalment amb la mínima medicació possible i, en cas de mala evolució,
s‟administren dosis més altes o més quantitats de fàrmacs (6).

2.2. Factors associats al desenvolupament de l‟artritis reumatoide
En les fases preclíniques hi trobem els factors genètics que predisposen a patir
la malaltia, tot el conjunt de factors ambientals i de risc de la vida de la persona
que contribueixen a manifestar aquesta genètica i la detecció d‟autoimmunitat
sistèmica relacionada amb l‟artritis reumatoide (5).

2.2.1. Genètica
Els factors corresponents a la genètica tenen un paper important en l‟aparició
de la malaltia.
L‟al·lel genètic més important per l‟aparició de l‟artritis reumatoide conegut fins
al moment és el HLA-DR4, el qual està present en el 70% dels afectats
d‟aquesta patologia. Un altre component important és la regió SE (epítop de
susceptibilitat) en una regió de la cadena DRβ, el qual s‟associa amb una major
gravetat de la malaltia. Per altra banda, una variació en l‟aminoàcid 11
d‟aquesta regió SE s‟ha relacionat amb un menor risc de patir artritis
reumatoide (25).
Aquests al·lels relacionats amb la malaltia presenten més pèptids citrulinats als
leucòcits T del sistema immune i ACPA, els quals es presenten en el 80-90%
de les persones que presenten la patologia (25).
A més a més, els estudis GWAS, els quals estudien tot el genoma humà, han
identificat fins a més de 100 polimorfismes d‟un sol nucleòtid i gens associats
amb ACPA a part de l‟al·lel HLA que intervenen en l‟aparició de l‟artritis
reumatoide (25).
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2.2.2. Genètica i medi ambient
La interacció de la genètica amb el medi ambient és essencial per
desenvolupar la malaltia. En l‟AR, dins dels factors de risc més prevalents i més
importants es troben el tabac, l‟alteració en la microbiota pulmonar i intestinal,
la periodontitis i la deficiència de vitamina D (4).
El tabac és el factor de risc més perjudicial per a l‟aparició de la malaltia. Això
és degut a que s‟ha trobat relació entre les mucoses pulmonars i l‟aparició de
l‟artritis i el tabac contribueix a la inflamació i destrucció d‟aquesta. El risc més
elevat de patir la malaltia en el factor del tabac s‟ha establert en 20 paquets de
tabac anuals, i aquest risc torna a baixar a valors normals als 10 anys
posteriors de deixar de fumar (4).
El tabac podria influir negativament en la microbiota pulmonar. Fumar pot
alterar processos moleculars com són les ubicacions de les citrulinacions i
provocar una inflamació de la mucosa bronquial i pulmonar, entre d‟altres.
Aquest fet crearia un ambient òptim per a la creació de ACPA, i per
conseqüència, l‟afavoriment de l‟aparició de la malaltia o el desenvolupament
precoç (4).
La microbiota intestinal també és un gran factor a tenir en compte en l‟aparició
de l‟AR, ja que s‟ha observat el seu paper immunoprotector i per les variacions
que provoca en les mucoses. Especies com Prevotella copri es veuen alterades
i en excés i els Bacteroides es veuen disminuïts en persones joves amb AR.
Aquest fet també podria augmentar la producció de ACPA i de PCR (4).
La periodontitis o inflamació de la mucosa de la boca s‟ha relacionat com un
altre factor de risc associat a l‟aparició de la malaltia. Una alteració d‟aquesta,
sobretot en el cas de donar-se un sobrecreixement de P. gingivalis podria
originar, en un context d‟inflamació, la generació de ACPA (4).
Un aspecte nutricional important relacionat amb l‟aparició de la malaltia és la
deficiència de vitamina D. S‟ha observat una disminució dels nivells d‟aquesta
vitamina en persones amb AR, la qual cosa és important recuperar per la seva

15

activitat en el sistema immune, més concretament en les cèl·lules T i la seva
relació directa amb la patologia i en el procés inflamatori que apareix (26).

2.3. Dejuni intermitent
El dejuni intermitent és una pràctica dietètica que consisteix en restringir
l‟alimentació en un període de com a mínim 12 hores fins a un període de 3
setmanes (27).
Es defineixen diversos tipus de dejunis intermitents. Es troba el dejuni complet
a dies alterns, el qual consta d‟aplicar dies alterns de dejuni total (no ingerir cap
tipus de calories) amb dies amb una alimentació ad libitum; és a dir, dies amb
una alimentació lliure fins a la sacietat. Per altra banda trobem el dejuni
modificat, que inclou dos o més dies a la setmana on l‟energia total ingerida
baixa a unes 20-25% de les necessitats energètiques de l‟individu i els altres
dies de la setmana es practica una alimentació ad libitum. Un altre tipus és el
dejuni amb restricció de temps, és a dir, una alimentació que consisteix en
incloure totes les ingestes diàries en una finestra d‟alimentació limitada. Per
exemple, trobem el protocol 16:8 on l‟individu passa 16 hores seguides sense
alimentar-se i durant 8 hores practica una alimentació ad libitum. Per últim
trobem, dins dels dejunis més comuns, el dejuni religiós on cada orientació
religiosa marca les normes i el protocol a seguir durant el període de dejuni.
Dins d‟aquest darrer tipus de dejuni trobem el cas del Ramadà, practicat en la
religió musulmana (28).
Durant un període de dejuni es produeixen diferents adaptacions metabòliques
i transcripcionals per part de l‟organisme, tot depenent de la durada d‟aquest
període de no ingesta. A més durada, les reserves de glucosa al cos van
disminuint de manera progressiva i el combustible principal per mantenir
l‟homeòstasi passa a ser els cossos cetònics i els àcids grassos (29). A part, el
dejuni intermitent ha demostrat oferir efectes positius sobre la salut de
l‟organisme. El dejuni intermitent millora la reparació de l‟ADN, augmenta la
biogènesi mitocondrial, regula i disminueix la inflamació del cos disminuint
citoquines proinflamatòries, el TNF-α, el factor nuclear potenciador de les
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cadenes lleugeres kappa de les cèl·lules B activades i l‟estrès oxidatiu,
augmenta l‟autofàgia cel·lular augmentant el complex AMPK, augmenta la
capacitat de resistència a l‟estrès de les cèl·lules, ajuda a la pèrdua de massa
grassa, millora múltiples factors de risc cardiovasculars (disminueix la pressió
sanguínia, millora els nivells de colesterol HDL i LDL, triglicèrids, glucosa i
disminueix la resistència a la insulina) (29–32), i canvis en la microbiota
intestinal, augmentant la quantitat de Firmicutes i disminuint la quantitat de
Bacteroidetes (32) i reduint la permeabilitat intestinal (29).
A nivell de malalties, el dejuni intermitent ha mostrat ser efectiu en revertir i
millorar metabòlicament persones que pateixen diabetis tipus 2 i sobrepès o
obesitat, té efectes positius en els processos de quimioteràpia aplicats en
persones que pateixen càncers ja que afecta al metabolisme energètic en les
cèl·lules tumorals i promou l‟autofàgia,

té efectes protectors en trastorns

neurodegeneratius (optimitzant la resistència a l‟estrès, la neuroplasticitat, la
bioenergia de les neurones i millorant el rendiment cognitiu) i en accidents
cerebrovasculars (redueix factors proinflamatoris com la PCR, la interleuquina6 i la homocisteïna i pot disminuir els símptomes a curt plaç en l‟esclerosis
múltiple (29).
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3. Justificació i hipòtesi
El dejuni intermitent és una pràctica dietètica que, personalment, m‟agrada i a
temporades l‟he utilitzat. A més a més, l‟evidència més actual ha mostrat
millorar diferents paràmetres inflamatoris del cos, disminuir l‟estrès oxidatiu i
millorar la capacitat de resistència a l‟estrès de les cèl·lules, entre múltiples
altres funcions.
A part, l‟artritis reumatoide és la principal malaltia reumàtica caracteritzada per
un component inflamatori en les articulacions diartròdies, la qual cada cop és
més prevalent i com a fisioterapeuta, he pogut observar que cada cop s‟està
abordant més amb la intenció de disminuir la inflamació i el dolor i per
conseqüència millorar la mala qualitat de vida a les persones que la pateixen.
Per aquests motius he cregut interessant realitzar aquest treball per plantejar
una línia d‟estudi poc estudiada per poder obtenir nova evidència científica i així
aquesta patologia tant complexa com és l‟artritis reumatoide de la manera més
global possible.
Hipòtesis:
L‟aplicació de dejuni intermitent en persones amb artritis reumatoide és capaç
de millorar els paràmetres inflamatoris, reduir el dolor i millorar la qualitat de
vida de les persones.
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4. Objectius
Objectius generals:
Estudiar els efectes del dejuni intermitent en persones amb artritis reumatoide
Objectius específics:
-

Realitzar una recerca bibliogràfica sobre AR i el dejuni.

-

Realitzar una recerca de l‟evidència científica en bases de dades
sobre els efectes del dejú intermitent en persones amb AR.

-

Seleccionar el grup de població diana per realitzar la investigació.

-

Escollir el tipus de dejuni intermitent per a la investigació.

-

Recerca i seleccionar els qüestionaris per avaluar la qualitat de vida
en persones amb AR.

-

Recercar i seleccionar els mètodes per avaluar els paràmetres
inflamatoris.

-

Recerca i seleccionar la metodologia per analitzar el dolor.

-

Elaborar el protocol d‟investigació.
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5. Metodologia

5.1.

Recerca bibliogràfica

Per poder elaborar el protocol d‟un estudi es necessari conèixer l‟evidència
científica actual i quines característiques principals tenen els estudis publicats
fins el moment. Per aquest motiu es realitzarà una cerca a la base de dades
Pubmed sobre el dejuni intermitent i l‟artritis reumatoide. En cas de trobar poca
bibliografia, es realitzarà una segona cerca on s‟ampliarà el concepte de dejuni
intermitent a dejuni, on s‟inclouen tots els tipus de dejuni.
L‟algoritme de cerca que s‟ha plantejat ha estat utilitzant les paraules claus
rheumatoid arthritis (artritis reumatoide) i intermittent fasting (dejuni intermitent)
i time restricted feeding (alimentació restringida en el temps).
A la base de dades Pubmed s‟ha realitzat la cerca següent:
(“rheumatoid arthritis”) AND ((“intermittent fasting”) OR (“time restricted
feeding”))
En cas de no trobar resultats, l‟algoritme de cerca utilitzat seria utilitzant les
paraules claus rheumatoid arthritis (artritis reumatoide) i fasting (dejuni).
A la base de dades Pubmed es realitzaria la cerca següent:
(rheumatoid arthritis[MeSH Terms]) AND (fasting[MeSH Terms])
A aquestes cerques se li aplicaran els següents filtres:
-

Assaig clínic

-

Assaig clínic aleatoritzat

Després de la cerca, amb els resultats obtinguts, s‟elaborarà un diagrama de
flux de la cerca i una taula on es recolliran les característiques tots els articles
trobats amb les següents característiques: estudi, autors, any i revista de
publicació, mostra, tipus de dejuni aplicat i objectiu de l‟estudi.
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Posteriorment, s‟analitzaran aquests estudis per obtenir evidència sobre la
mostra i el mètode de dejuni utilitzats per justificar quina mostra i quin dejuni
s‟aplicarà en l‟elaboració del protocol.

5.2. Recerca dels mètodes per avaluar la qualitat de vida, el dolor
i els paràmetres inflamatoris
La metodologia utilitzada per a la recerca dels mètodes per avaluar la qualitat
de vida, el dolor i els paràmetres inflamatoris s‟ha realitzat de la següent
manera:
-

Qualitat de vida

S‟ha realitzat una cerca a la Societat Espanyola de Reumatologia, a la Revista
Española de Reumatología i a Pubmed.
A la pàgina oficial de la SER s‟han seguit els passos següents:
Profesionales  Qué hacemos  Investigación  Herramientas  Índices de
actividad, cuestionarios y otros instrumentos de medida en Reumatología 
Artritis reumatoide, AR.
En segon lloc s‟ha realitzat la cerca a la Revista Española de Reumatología.
S‟ha cercat el terme calidad de vida.
Revista Española de Reumatología  calidad de vida
Finalment s‟ha fet la cerca a Pubmed utilitzant les paraules claus rheumatoid
arthritis (artritis reumatoide) i quality of life (qualitat de vida).
A la base de dades Pubmed s‟ha realitzat la cerca següent:
(rheumatoid arthritis[MeSH Terms]) AND (quality of life[MeSH Terms])
A aquesta cerca se li han aplicat els següents filtres:
-

Review
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Per altra banda s‟han considerat els mètodes utilitzats en els estudis obtinguts
de la cerca bibliogràfica.

-

Dolor

Per escollir el millor mètode per avaluar el dolor s‟ha realitzat una cerca a
Google Acadèmic amb el següent terme:
Valoración del dolor
Per altra banda també s‟han considerat els mètodes utilitzats en els estudis de
la cerca bibliogràfica.

-

Paràmetres inflamatoris

Per escollir quins paràmetres inflamatoris s‟analitzaran en el protocol
d‟investigació s‟han tingut en compte els paràmetres que utilitzen els estudis
obtinguts de la cerca bibliogràfica.

5.3. Procés d‟elaboració del protocol d‟investigació
El protocol d‟investigació s‟elaborarà establint els següents apartats:
-

Disseny

En aquest primer apartat tractarà d‟analitzar el tipus d‟estudi concret que
encaixi per l‟objectiu de l‟estudi i de quina manera es durà a terme.
-

Subjectes d’estudi i mostra (inclusió i exclusió)

Es definiran tots els criteris d‟inclusió i d‟exclusió per a la selecció de la mostra i
es definiran els grups d‟estudis i el número de participants de cada un.
-

Descripció de la intervenció
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En aquest punt es detallarà la intervenció que s‟aplicarà a cada un dels grups
de l‟estudi. També es definiran les variables de l‟estudi, tant les directes com
les indirectes, amb els mètodes de mesura finalment escollits de tots els
possibles i les co-variables. Per últim, es definiran el calendari i durada i fases
de l‟estudi.
-

Maneig de la informació i recollida de dades

En aquest apartat es tractarà com s‟haurà d‟aplicar l‟anonimat dels participants
en l‟estudi i de quina manera es recolliran les dades a prendre.
-

Anàlisi estadístic

En l‟apartat d‟anàlisi estadístic es tractarà el mètode i el procés a utilitzar per
extreure els resultats i les dades estadístiques a l‟estudi.
-

Pressupost

Tractarà l‟apartat econòmic, el qual inclourà totes les despeses econòmiques
necessàries de tot allò necessari per a dur la intervenció a terme.
-

Limitacions i possibles biaixos

Aquest apartat inclourà les barreres que es troben a l‟hora de realitzar i/o
extreure els resultats al final de l‟estudi i en els possibles biaixos durant la
creació i realització d‟aquest.
-

Problemes ètics

En el punt de problemes ètics es comentaran quines son les problemàtiques
principals a l‟hora de realitzar un estudi amb persones i com es resoldran per
poder-se dur a terme sense problemes.
-

Generalització i aplicabilitat

L‟últim punt tractarà d‟especificar les característiques i els criteris necessaris
per poder aplicar els resultats obtinguts a la realitat.
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6. Resultats

6.1. Resultats de la cerca bibliogràfica

6.1.1. Evidència científica sobre artritis reumatoide i dejuni
intermitent
El resultat d‟aplicar l‟algoritme de cerca dissenyat per trobar tots els assaigs
clínics publicats fins la moment sobre el dejuni intermitent i l‟artritis reumatoide
ha estat de 5 articles (annex 1). D‟aquests 5, després de filtrar-los pel filtres
anteriorment mencionats, el resultat obtingut ha estat de 0. (Figura 1)

Figura 1. Diagrama de flux de la cerca d‟artritis reumatoide i dejuni intermitent

Amb els resultats anteriors s‟extreu que no hi ha quasi evidència científica
sobre els efectes del dejuni intermitent sobre la inflamació, el dolor i l‟activitat
de la malaltia i qualitat de vida en persones que pateixen artritis reumatoide. A
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part, l‟evidència que hi ha aplica un dejuni intermitent diürn, ja que es refereix al
Ramadà, un dejuni religiós on està permès alimentar-se a les hores de nit.
(annex 1).
Al no trobar cap assaig clínic sobre el dejuni intermitent i l‟artritis reumatoide
s‟ha realitzat una segona cerca englobant tots els tipus de dejunis.

6.1.2. Evidència científica sobre artritis reumatoide i dejuni
El resultat d‟aplicar l‟algoritme de cerca a Pubmed per poder trobar tota
l‟evidència bibliogràfica sobre el dejuni i l‟artritis reumatoide ha estat de 85
articles. D‟aquests 85, després de filtrar-los i seleccionar només els assaigs
clínics (aleatoritzats o no), s‟han eliminat 67 articles (Figura 2).

Figura 2. Diagrama de flux de la cerca d‟artritis reumatoide i dejuni

A la taula 2 apareixen les característiques dels 18 articles seleccionats.
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Taula 2. Característiques dels estudis seleccionats de la cerca d‟artritis reumatoide i dejuni

Número de
l’estudi

Autors i any
Títol de l’estudi

de
publicació

1

2

3

Controlled trial of
fasting and one-year
vegetarian diet in
rheumatoid arthritis
(33)

Mediterranean diet or
extended fasting‟s
influence on
changing the
intestinal microflora,
immunoglobulin A
secretion and clinical
outcome in patients
with rheumatoid
arthritis and
fibromyalgia: an
observational study
(34)

Rheumatoid arthritis
treated with
vegetarian diets (35)

Revista de
publicació

KjeldsenKragh J, et.

Tipus de dejuni aplicat

Mostra

Lancet

al 1991

Durada de
l’estudi

Objectiu de l’estudi

Dejuni modificat de 7-10

Mesurar al principi, al primer mes i

53 pacients (45 dones i

dies d‟entre 190 i 300kcal

després cada 3 mesos:

8 homes) (Grup

seguit d‟una dieta vegana

-Dolor (Eva)

intervenció: 27 (Edat

sense gluten durant 3

-Rigidesa matutina
13 mesos

mitjana: 53 (26-63))

mesos i mig. La resta de

-Qualitat de vida (HAQ)

Grup control 26 (Edat

l‟estudi (9 mesos) van

mitjana: 56 (38-78))

seguir una dieta

albúmina sèrica, plaquetes, VSG i

lactovegetariana

leucòcits en sang.

- Inflamació: PCR, hemoglobina,

16 dones:
BMC
complementa
Michalsen A,
et. al 2005

ry and
alternative
medicine

- Grup intervenció: 9
dones d‟edat mitja 57,7
± 6,5

Dejuni modificat de 8 dies
(300kcal/dia) amb 2

Mesurar la microbiota intestinal, sIgA,
2 mesos

dejunis previs i 3

-Grup dieta
mediterrània: 7 dones

dolor global (EVA) i activitat de la
malaltia (DAS 28)

posteriors

d‟edat mitja 49,4 ± 14,3

Dejuni modificat de 7-10

Mesurar al principi, al primer mes i

53 pacients (45 dones i

dies d‟entre 190 i 300kcal

després cada 3 mesos:

The American

8 homes) (Grup

seguit d‟una dieta vegana

-Dolor (Eva)

Kjeldsen-

journal of

intervenció: 27 (Edat

sense gluten durant 3

Kragh J 1999

clinical

mitjana: 53 (26-63))

mesos i mig. La resta de

nutrition

Grup control 26 (Edat

l‟estudi (9 mesos) van

mitjana: 56 (38-78))

seguir una dieta

albúmina sèrica, plaquetes, VSG i

lactovegetariana

leucòcits en sang.
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-Rigidesa matutina
13 mesos

-Qualitat de vida (HAQ)
- Inflamació: PCR, hemoglobina,

Mesures a l‟inici, a l‟acabar el dejuni i a

26 (19 dones i 7 homes).
4

Effect of fasting and
lactovegetarian diet
on rheumatoid
arthritis (36)

Sköldstam L,
et. al 1979

10 setmanes

les 10 setmanes. Van estudiar:

(primers 7-10

- Dolor (EVA)

Scandinavian

Grup intervenció: edat

Dejuni modificat de 7-10

dies de dejuni

- Rigidesa

journal of

mitjana de 52 (35-66)

dies (190 kcal + 2-3 litres

i 9 setmanes

- Medicació

rheumatology

Grup control: edat

d‟aigua / dia)

de dieta

mitjana de 54 (43-65)

vegetariana)

- Paràmetres inflamatoris: VSG, IgG,
IgA, Albúmina sèrica,
orosomucoide, haptoglobuina i factors
de complement c3 i c4

3 setmanes (3
dies

5

Cyclic nucleotides
and catecholamines
in rheumatoid arthritis
(37)

Trang LE, et.
al 1983

Scandinavian
journal of
rheumatology

12 dones d‟edat mitjana
de 42 (24-60)

Dejuni complet de 7 dies

Mesures preses al dia 1, 4, a l‟últim dia

d‟habituació, 7

del dejuni i al dia 11. Van mesurar:

dies de dejuni,

- VSG

3 dies
d‟habituació i
7 dies
d‟alimentació

- Nucleòtids cíclics en orina
- Calci
- Afectació de les articulacions (índex
de Ritchie)

estàndar)

6

7

Serum levels of
interleukin-6 and
dehydroepiandroster
one sulphate in
response to either
fasting or a ketogenic
diet in rheumatoid
arthritis patients (38)
Influence of fasting
on intestinal
permeability and
disease activity in

Clinical and
Fraser DA,

experimental

et. al 2000

rheumatology

23 pacients
- Grup dejú: 10 pacients

Dejuni complet de 7 dies

Dejuni modificat de 10
Scandinavian

dies (190 kcal de 3 litres

27

Mesurar la interleuquina-6 i el sulfat de
dehidroepiandrosterona

- Grup dieta cetogènica:
13 pacients

Sundqvist T,

7 dies

patients with
rheumatoid arthritis
(39)

et. al 1982

journal of

10 pacients (5 a cada

de sucs de fruita i

rheumatology

grup)

verdures / dia) i 9

10 setmanes

Mesurar la permeabilitat intestinal

2 setmanes

Evaluar canvis dels àcids grassos de

setmanes posteriors de
dieta estàndar
50 pacients
- Grup dejuni: 22
participants (edat mitja

8

Changes of Intestinal
Microflora in Patients
with Rheumatoid
Arthritis during
Fasting or a
Mediterranean Diet
(40)

Research in

de 55,7 ± 7.2 i 95.5%

Dejuni modificat de 7 dies

(les mesures

cadena curta i valorar l‟activitat de la

Abendroth A,

complementa

(21) eren dones dons)

(190 kcal de 3 litres de

es van

malaltia (DAS-28), dolor (EVA), qualitat

et. al 2010

ry medicine.

- Grup dieta

sucs de fruita i verdures /

prendre a

de vida (HAQ i SF-36) i paràmetres

mediterrània: 28

dia)

l‟inici i al final)

inflamatoris (PCR)

participants (edat mitja
de 60.0 ± 12.1 i 92.9%
(26) eren dones

9

10

Changes in
laboratory variables
in rheumatoid arthritis
patients during a trial
of fasting and oneyear vegetarian diet
(41)

Neutrophil functions
and clinical
performance after
total fasting in
patients with
rheumatoid arthritis

Dejuni modificat de 7-10

Mesurar al principi, al primer mes i

53 pacients (45 dones i

dies d‟entre 190 i 300kcal

després cada 3 mesos:

8 homes) (Grup

seguit d‟una dieta vegana

-Dolor (Eva)

Kjeldsen-

Scandinavian

intervenció: 27 (Edat

sense gluten durant 3

Kragh J, et.

journal of

mitjana: 53 (26-63))

mesos i mig. La resta de

al 1995

rheumatology

Grup control 26 (Edat

l‟estudi (9 mesos) van

mitjana: 56 (38-78))

seguir una dieta

leucòcits, TNF- α i immunoglobulines en

lactovegetariana

sang

Annals of the

13 dones d‟edat mitja de

Udén AM, et.

rheumatic

42 (24-60)

al 1983

diseases

Dejuni total de 7 dies

28

-Rigidesa matutina
13 mesos

-Qualitat de vida (HAQ)
- Inflamació: hemoglobina, plaquetes,

3 setmanes (3

Mesures preses al dia 1, 4, a l‟últim dia

dies

del dejuni i al dia 11. Van mesurar:

d‟habituació, 7

- VSG

dies de dejuni,

- Cortisol

(42)

3 dies

- PMN

d‟habituació i
7 dies
d‟alimentació
estàndard)
Dejuni modificat de 7-10

11

Antibodies against
dietary antigens in
rheumatoid arthritis
patients treated with
fasting and a oneyear vegetarian diet
(43)

53 pacients (45 dones i

dies d‟entre 190 i 300kcal

Kjeldsen-

Clinical and

8 homes) (Grup

seguit d‟una dieta vegana

Kragh J, et.

experimental

intervenció: 27 (Edat

sense gluten durant 3

al 1995

rheumatology

mitjana: 53 (26-63))

mesos i mig. La resta de

Grup control 26 (Edat

l‟estudi (9 mesos) van

mitjana: 56 (38-78))

seguir una dieta

Mesurar l‟activitat dels anticossos IgG,
13 mesos

IgA i IgM contra els antígens de la dieta

lactovegetariana
Mesurar els nivells d‟anticossos de
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Decrease in antiProteus mirabilis but
not anti-Escherichia
coli antibody levels in
rheumatoid arthritis
patients treated with
fasting and a one
year vegetarian diet
(44)

Kjeldsen-

Annals of the

Kragh J, et.

rheumatic

al 1995

diseases.

Dejuni modificat de 7-10

Proteus mirabilis y Escherichia coli en

53 pacients (45 dones i

dies d‟entre 190 i 300kcal

pacients amb AR durant la dieta

8 homes) (Grup

seguit d‟una dieta vegana

vegana. Mesurar al principi, al primer

intervenció: 27 (Edat

sense gluten durant 3

mitjana: 53 (26-63))

mesos i mig. La resta de

Grup control 26 (Edat

l‟estudi (9 mesos) van

mitjana: 56 (38-78))

seguir una dieta

-Qualitat de vida (HAQ)

lactovegetariana

- Número total d‟articulacions amb dolor

13 mesos

mes i després cada 3 mesos:
-Dolor (Eva)
-Rigidesa matutina

- VSG

Changes of faecal
flora in rheumatoid

Peltonen R,

Dejuni modificat de 7-10

Mesurar al principi, al primer mes i

British journal

53 pacients (45 dones i

dies d‟entre 190 i 300kcal

després cada 3 mesos:

of

8 homes) (Grup

seguit d‟una dieta vegana

-Dolor (Eva)
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13

arthritis during fasting
and one-year
vegetarian diet (45)

et. al 1994

rheumatology

intervenció: 27 (Edat

sense gluten durant 3

13 mesos

-Rigidesa matutina

mitjana: 53 (26-63))

mesos i mig. La resta de

Grup control 26 (Edat

l‟estudi (9 mesos) van

mitjana: 56 (38-78))

seguir una dieta

- VSG

lactovegetariana

- Femta per analitzar els àcids grassos

-Qualitat de vida (HAQ)
- Número total d‟articulacions amb dolor

de cadena curta i la microbiota intestinal
Mesurar al principi, al primer mes i als 4
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Changes in
glycosylation of IgG
during fasting in
patients with
rheumatoid arthritis
(46)

Dejuni modificat de 7-10

mesos:
-Dolor (Eva)

Kjeldsen-

British journal

26 (3 homes i 6 dones)

dies d‟entre 190 i 300kcal

Kragh J, et.

of

Edat mitjana de 53 (26-

seguit d‟una dieta vegana

al 1996

rheumatology

63)

sense gluten durant 3

4 mesos

-Rigidesa matutina
-Qualitat de vida (HAQ)
- Número total d‟articulacions amb dolor

mesos i mig.

-IgG glicosilada
Dejuni modificat de 7-10
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The influence of fast
and vegetarian diet
on parameters of
nutritional status in
patients with
rheumatoid arthritis
(47)

53 pacients (45 dones i

dies d‟entre 190 i 300kcal

Mesurar al principi, al primer mes i

8 homes) (Grup

seguit d‟una dieta vegana

després cada 3 mesos:

Haugen MA,

Clinical

intervenció: 27 (Edat

sense gluten durant 3

et. al 1993

rheumatology

mitjana: 53 (26-63))

mesos i mig. La resta de

- Paràmetres analítics: hemoglobina,

Grup control 26 (Edat

l‟estudi (9 mesos) van

albúmina sèrica, zinc, cobre, ferritina,

mitjana: 56 (38-78))

seguir una dieta

13 mesos

- IMC

IGF-1 i triptòfan

lactovegetariana
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Lipoproteins and
cholesterol
esterification rate in
plasma during a 10day modified fast in
man (48)

The American
Wallentin L,

journal of

et. al 1980

clinical
nutrition

Dejuni modificat de 10
12 pacients (7 dones i 5
homes) d‟edat mitjana
53 (43 a 61)

dies amb 200 kcal (3 litres
de sucs de fruita i verdura
/ dia)

30

Mesures de les concentracions de
10 dies

lípids, lipoproteïnes i colesterol en
plasma

Dejuni modificat de 7-10

Kjeldsen17

Diet therapy in
rheumatoid arthritis
(49)

Kragh J, et.

Lancet

al 1992

53 pacients (45 dones i

dies d‟entre 190 i 300kcal

8 homes) (Grup

seguit d‟una dieta vegana

intervenció: 27 (Edat

sense gluten durant 3

mitjana: 53 (26-63))

mesos i mig. La resta de

Grup control 26 (Edat

l‟estudi (9 mesos) van

mitjana: 56 (38-78))

seguir una dieta

Mesurar al principi, al primer mes i
després cada 3 mesos:
- VSG
13 mesos

- PCR
- Leucòcits
- Número total d‟articulacions amb dolor
- Factors de complement c3 i c4

lactovegetariana

Es va mesurar:
18

Food-induced
(allergic) arthritis.
Inflammatory arthritis
exacerbated by milk
(50)

Dejuni total de 3 dies
Panush RS,

Arthritis and

Dones de 52 anys (entre

et. al 1986

rheumatism

18 i 65 anys)

seguit de nutrició artificial
durant 33 dies

- VSG
1 mes i mig

- Radiografies de les articulacions
-Anàlisi d‟orina
- Nivells de cortisol
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Els estudis seleccionats s‟han publicat entre l‟any 1979 i 2010. També es pot
observar que tots els articles publicats fins al moment sobre el dejuni i l‟artritis
reumatoide estan dissenyats utilitzant el dejuni total o modificat amb molt
poques calories, i la meitat dels estudis, seguien el període de dejuni amb una
alimentació sense gluten i vegana i posteriorment vegetariana.
Per altra banda, tots els estudis analitzats tenen una mostra amb una edat
superior als 18 anys. Aquesta dada reprodueix la realitat de la malaltia, ja que
la majoria de persones afectades són persones majors d‟edat. Per aquest
motiu, la selecció de participants en el protocol a elaborar serà de majors de 18
anys.

6.2. Mètodes per avaluar la qualitat de vida, el dolor i els
paràmetres inflamatoris
A continuació s‟exposen els mètodes que permeten avaluar la qualitat de vida,
el dolor i els paràmetres inflamatoris, i la justificació de quins són els escollits
per a l‟elaboració del protocol.
A la taula 3 apareixen els qüestionaris sobre qualitat de vida que s‟han obtingut
de la cerca (51–53).

Qüestionari

Descripció
Qüestionari dissenyat per avaluar l‟estat funcional de les persones amb artritis
reumatoide. Està format per 41 ítems en total on cada resposta pot anar del valor

HAQ

0=sense dificultat a 3=incapaç de realitzar-se. Puntuacions més elevades indiquen una
pitjor funció.
Versió curta del HAQ. Compost per 8 ítems on cada resposta pot anar del valor 0=sense

MHAQ

dificultat a 3=incapaç de realitzar-se. Puntuacions més elevades indiquen una pitjor
funció.
Qüestionari dissenyat per avaluar l‟estat funcional de les persones amb artritis
reumatoide. Està format per 10 ítems, 5 del HAQ original i 5 ítems addicionals. Cada

HAQ-II

resposta pot anar del valor 0=sense dificultat a 3=incapaç de realitzar-se. Puntuacions
més elevades indiquen una pitjor funció.
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Qüestionari dissenyat per avaluar la qualitat de vida autoinformada en persones amb
RAQoL

artritis reumatoide. Consta de 30 ítems on cada ítem es respon amb sí o no.
Puntuacions més elevades indiquen una pitjor qualitat de vida.
Qüestionari dissenyat per avaluar l‟estat funcional de les persones amb artritis
reumatoide. Està format per 10 ítems (els 8 del MHAQ + caminar 2 milles + participar en

MD-HAQ

activitats recreatives i esportives com es desitja. Cada resposta pot anar del valor
0=sense dificultat a 3=incapaç de realitzar-se. Puntuacions més elevades indiquen una
pitjor funció.
Qüestionari molt utilitzat format per 36 ítems repartits en 8 grups: funció física, funció
social, limitacions físiques del rol, limitacions emocionals del rol, salut mental, vitalitat,
percepció general de salut i dolor. Es respon amb 5-10 minuts i té un nivell

SF-36

d‟acceptabilitat molt elevat ja que utilitza escales i mesures utilitzades en aquesta
malaltia. La puntuació va de 0 a 100 on puntuacions més elevades indiquen una millor
qualitat de vida.
Versió reduïda del SF-36. No presenta cap avantatge i s‟utilitza en mostres molt

SF-12

elevades.
Qüestionari que valora la qualitat de vida amb 5 dimensions: estat físic, mental, dolor,

EuroQoL-5D

activitats de la vida diària i cuidat personal on cada ítem té 3 nivells de gravetat.
Puntuacions més elevades indiquen una pitjor qualitat de vida.
Qüestionari dissenyat per avaluar la satisfacció dels pacients en qüestions generals de
la vida (salut, relacions interpersonals, activitats recreatives, independència, etc.).

Flanagan Quality of Life Scale

Consta de 16 ítems on cada resposta pot anar del valor 0=sense dificultat a 7=incapaç
de realitzar-se. Puntuacions més elevades indiquen una pitjor qualitat de vida.
Qüestionari de 312 ítems on els pacients afirmen o neguen les conductes que se‟ls

SIP

proposen. La puntuació final es troba entre el 0 i el 100, on una puntuació més elevada
indica pitjor funció.
Qüestionari de 38 ítems agrupats en 6 grups: mobilitat física, dolor, son, reaccions
emocionals, aïllament social i energia. S‟ha de contestar amb un sí o no a cada ítem

NHP

proposat. La puntuació final es troba entre el 0 i el 100, on una puntuació més elevada
indica pitjor qualitat de vida.
Qüestionari de 40 ítems genèrics i un mòdul variable adaptat, en aquest cas, a aspectes

PECVEC

específics
Qüestionari que valora les dimensions físiques, psíquiques i socials en 9 apartats:
mobilitat, activitat física, activitats de la vida diària, destresa, activitats de la llarg, dolor,

AIMS

activitat social, depressió i ansietat. Cada escala es troba entre els valors 4 i 7 i la
puntuació final va de 0 a 10. Majors puntuacions indiquen una major qualitat de vida.
Taula 3. Qüestionaris d‟avaluació de la qualitat de vida
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Aquests qüestionaris es poden dividir principalment en dos grups: un grup que
s‟enfoquen amb la qualitat de vida centrada en la funcionalitat de la persona i,
per altra banda, un segon grup de qüestionaris que analitzen la qualitat de vida
des d‟un aspecte biopsicosocial. En el grup de funcionalitat s‟hi troben els
qüestionaris HAQ, MHAQ, HAQ-II i MDHAQ. En el segon grup s‟hi troben els
qüestionaris RAQoL, SF-36, SF-12, EuroQoL-5D, Flanagan Quality of Life
Scale, SIP, NHP, PECVEC i AIMS.
Dins de cada grup destaquen el qüestionari HAQ i el qüestionari SF-36.
Aquests dos qüestionaris són els més utilitzats en aquesta patologia i en els
estudis sobre el dejuni intermitent i l‟artritis publicats fins al moment.
A la taula 4 apareix una descripció de tots els mètodes possibles per avaluar el
dolor extrets de la revisió cercada.
Com observa a la taula 4, els mètodes de mesura del dolor poden ser escales o
qüestionaris. En el grup d‟escales trobem l‟escala visual analògica (EVA),
l‟escala numèrica (EN), l‟escala categòrica (EC) i l‟escala visual analògica de
millora. Per altra banda, tota la resta de mètodes són qüestionaris. L‟escala
EVA és el mètode més utilitzat en tots els estudis seleccionats. Els motius que
justifiquen la seva elecció són la seva facilitat de comprensió i d‟ús que
presenta.
Per últim, la taula 5 engloba tots els paràmetres inflamatoris utilitzats en els
estudis seleccionats de la cerca.
Tots aquests paràmetres inflamatoris s‟analitzen mitjançant una extracció de
sang a un laboratori amb un material específic menys un, la velocitat de
sedimentació globular (VSG), el qual no requereix de material específic sinó
que només necessita un tub d‟assaig. Per aquest motiu, aquesta prova es
diferencia de les altres pel seu menor cost. Per altra banda, la proteïna C
reactiva (PCR i el TNF-α), juntament amb la velocitat de sedimentació globular,
són tres dels paràmetres més utilitzats en els estudis científics publicats fins al
moment i també són marcadors molt importants en l‟evolució i el comportament
inflamatori en l‟artritis reumatoide, i per tant, significatius.

34

Escales i qüestionaris

Descripció
Escala que consisteix en una línia horitzontal de 10 centímetres on al
principi i al final es troben les expressions extremes d‟un símptoma
(0=absència i 10=màxima intensitat). Al pacient se li demana que
marqui a la línia un punt segons la intensitat del seu dolor i després la

Escala Visual Analògica (EVA)

distància indica el valor entre el 0 i el 10.
o
o

Dolor lleu: puntuació igual o inferior a 3.

Dolor moderat: puntuació superior a 3 i inferior a 8.
o

Dolor sever: puntuació igual o superior a 8.

Escala amb números del 0 al 10 on 0 indica absència de dolor i 10
Escala Numèrica (EN)

màxim dolor possible. La persona ha de seleccionar el número que
millor indiqui la intensitat del seu dolor.
Escala on la intensitat està expressada en categories (0=absència,

Escala Categòrica (EC)

4=una mica de dolor, 6= bastant i 10= molt dolor). S‟utilitza en pacients
que no són capaços de quantificar els símptomes amb altres escales.
Escala amb la mateixa línia que en la EVA però 0 indica que no millora

Escala Visual Analògica de millora

el símptoma i 10 indica que hi ha molta millora de símptoma.
Qüestionari que explora l‟àmbit sensorial i afectiu. Els pacients, de

Qüestionari de Dolor de McGill (MPQ)

cada punt, han de triar l‟adjectiu que millor ho defineixi de 20 tipus
diferents. Cada adjectiu té una puntuació concreta.
Qüestionari autoadministrat que engloba la part sensorial, afectiva i

Qüestionari de Dolor en Espanyol (CDE)

avaluativa utilitzat en població general amb dolor agut o crònic

Qüestionari d‟Afrontament del Dolor

Qüestionari dirigit a persones amb dolor crònic (superior a 6 mesos).

crònic (CAD)

Consta de 31 ítems dividits en 6 escales.

Qüestionari DN4

Qüestionari dirigit al diagnòstic diferencial del dolor neuropàtic.
Qüestionari de 52 punts dividits en 12 escales que es divideix en una
primera part que avalua la experiència del dolor amb intensitat,

Inventari Multidimensional de Dolor de
West Haven-Yale (WHYMPI)

interferència en la vida del pacient, insatisfacció amb la situació actual,
visió de l‟ajuda que rep del professional, control sobre la seva vida i
estat d‟ànim; una segona i tercera part sobre la part social del pacient.
Qüestionari validat molt utilitzat en les unitats de dolor que engloba

Test de Lattinen

varis aspectes de la vida del pacient i el seu dolor.
Qüestionari dirigit a pacient oncològic per avaluar la intensitat i

Qüestionari Breu de Dolor
The LANSS Pain Scale

l‟impacte del dolor i l‟efecte del tractament analgèsic que se li aplica.
Qüestionari dedicat al diagnòstic diferencial de dolor neuropàtic.

The Neuropathic Pain Questionnaire
(NPQ)
Pain DETECT

Qüestionari dedicat al diagnòstic diferencial de dolor neuropàtic.
Qüestionari autoadministrat amb 9 ítems que indica el grau de dolor.
Taula 4. Qüestionaris i escales d‟avaluació del dolor

35

Paràmetre inflamatori

Descripció
Proteïna C reactiva. És una proteïna que està augmentada en cas d‟inflamació. En
l‟artritis reumatoide està augmentada i és un dels valors a estudiar en el diagnòstic

PCR

de la patologia.
Velocitat de sedimentació globular. És una prova que mesura la rapidesa en la que
VSG

els eritròcits descendeixen per el tub de sang durant una hora. Aquest paràmetre
és un marcador d‟inflamació i en l‟artritis reumatoide està elevat.
Proteïnes que actuen com a molècules senyalitzadores i comunicadores entre

Interleuquines

cèl·lules. En aquesta patologia solen estar augmentades.
Citoquina proinflamatòria secretada pel sistema immune. És un paràmetre

TNF-α

d‟inflamació que acostuma a estar elevat en artritis reumatoide, incrementant el risc
de patir un accident cerebrovascular.

CD4+

Linfòcits T encarregats de potenciar les capacitats de defensa del sistema immune.

Hemoglobina

Hemoproteïna de la sang encarregada de transportar l‟oxigen pel torrent sanguini.
Proteïna produïda pel fetge encarregada de transportar múltiples molècules per la

Albúmina sèrica
Plaquetes

sang, como són bilirubina, calci, progesterona i fàrmacs.
Molècules amb la funció principal de formar coàguls en casos d‟hemorràgia.
Cèl·lules del sistema immune amb la funció principal de defensar el cos en cas de

Leucòcits

possible infecció o amenaça.
Taula 5. Paràmetres d‟avaluació de la inflamació

6.3. Protocol d‟investigació
6.3.1. Tipus d‟estudi
Per avaluar els efectes del dejuni intermitent en l‟artritis reumatoide es tria
realitzar un estudi experimental d‟assaig clínic aleatoritzat a triple cec. Això
significa que tant els participants, com els nutricionistes encarregats de pautar
l‟alimentació en qüestió, el personal d‟infermeria i de laboratori i les persones
encarregades d‟analitzar estadísticament les dades obtingudes no coneixen la
identitat de cada grup i els possibles tractaments aplicats en l‟estudi. Aquest
tipus d‟estudi ha estat escollit ja que és el tipus d‟estudi experimental més
freqüent i més utilitzat per avaluar els efectes d‟un tractament o teràpia en una
patologia, i al ser aleatoritzat a triple cec es redueixen al màxim les probabilitats
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d‟obtenir resultats esbiaixats i es busca l‟homogeneïtat dels grups evitant el
biaix de selecció.
L‟aleatorització dels participants en els grups es realitzarà mitjançant el mètode
centralitzat utilitzant una seqüència de nombres aleatoris generada per
ordinador amb el programa Microsoft® Office Excel.

6.3.2. Subjectes d‟estudi i mostra (inclusió i exclusió)
La població diana per a dur a terme l‟estudi seran persones adultes
diagnosticades d‟artritis reumatoide. Els criteris d‟inclusió i d‟exclusió són els
següents.
Criteris d’inclusió


Diagnòstic d‟artritis reumatoide segons els criteris definits pel Col·legi
Americà de Reumatologia i la Lliga Europea contra les malalties
reumàtiques (2010) amb mínim 1 any d‟antiguitat (6,22), ja que
d‟aquesta manera s‟inclou una mostra amb un mateix diagnòstic i amb la
malaltia estable en el temps.



Persones majors de 18 anys, ja que així s‟evita el tracte amb menors
d‟edat i tots els estudis realitzats fins al moment tracten amb persones
majors a 18 anys.



IMC entre 18.5 i 24.9 (normopès), ja que d‟aquesta manera s‟elimina la
possible major inflamació sistèmica de baix grau persistent en persones
amb sobrepès o obesitat.



Medicació de la malaltia estable des de com a mínim 3 mesos
d‟antiguitat. Aquest paràmetre evitarà que els resultats estiguin
esbiaixats per un canvi de medicació.



Lloc de residència a la província de Barcelona, ja que les proves
presencials es realitzaran a l‟Hospital Universitari d‟Igualada i d‟aquesta
manera evitarem que les persones hagin de fer un trajecte molt llarg des
del seu lloc de residència.



Comprensió del català o el castellà, tant escrit com parlat.
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Criteris d’exclusió


No acompliment dels criteris d‟inclusió.



Persones amb altres malalties inflamatòries, ja que els resultats podrien
estar esbiaixats per canvis en el component inflamatori per part de l‟altra
malaltia.



Persones que hagin rebut una cirurgia en les articulacions en l‟últim any
o estiguin en llista d‟espera per dur a terme la cirurgia en el període
d‟estudi, per així evitar possibles biaixos en els resultats a causa de la
cirurgia.



Persones que hagin rebut algun tipus de cirurgia digestiva en l‟últim any
o estiguin en llista d‟espera per dur a terme la cirurgia en el període
d‟estudi. D‟aquesta manera s‟evitarà qualsevol tipus de problema de
salut ja que aquest tipus de persones hauran de portar un patró
d‟alimentació pautat per un nutricionista acord al seu context.



Persones amb alguna contraindicació de salut, ja que sempre es
buscarà la salut dels participants d‟una forma segura.



Persones vegetarianes o veganes, ja que podrien esbiaixar els resultats
pel fet de no incloure aliments d‟origen animal.



Persones que no estiguin realitzant cap altre tractament alternatiu o
extra al proposat pel metge per evitar possibles biaixos en els resultats.



Persones que no hagin firmat el consentiment informat.

Els participants que compleixin els criteris d‟inclusió i no s‟incloguin en cap dels
criteris d‟exclusió esmentats anteriorment seran susceptibles de ser partícips
de l‟estudi després de que el projecte sigui acceptat pel Comitè Ètic
d‟investigació Clínica (CEIC).

6.3.3. Descripció de la intervenció
L‟estudi estarà compost per 2 grups, un grup d‟intervenció (G1) i un grup
control (G2). S‟agafarà una mostra total de 50 participants dividits en 25
participants per a cada grup.
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El tractament que rebran els participants del grup d‟intervenció serà un pla
d‟alimentació dejuni intermitent 16:8 isocalòric, és a dir, amb un balanç
energètic neutre, dividit només amb 2 àpats diaris, que es realitzaran a les
hores que la persona esculli (preferentment en les hores de sol) dins de finestra
de 8 hores d‟alimentació i les altres 16 hores restants del dia seran de dejuni.
El grup control rebrà un pla d‟alimentació isocalòric dividit amb el protocol
estàndard de 5 àpats diaris repartits durant tot el dia a les hores que la persona
esculli (preferentment en les hores de sol).
Les dietes estaran dissenyades amb una quantitat de proteïna de 1,2 grams /
kg de pes corporal i 1 gram / kg de pes corporal de lípids i la resta d‟hidrats de
carboni per així arribar a l‟equilibri energètic desitjat i s‟hauran de seguir durant
la totalitat de l‟estudi per així poder aconseguir observar uns resultats sense
biaixos.
La pauta d‟alimentació pels 2 grups serà estructurada amb la mateixa
freqüència dels grups d‟aliments però la única diferencia serà el període
d‟ingesta. Es seguirà la dieta mediterrània (annex 2), ja que l‟evidència
publicada fins al moment utilitza aquest tipus d‟alimentació. La freqüència diària
i setmanal a repartir en la dieta, ajustant sempre les proporcions a l‟individu,
serà la següent:


Fruita: s‟inclouran a la dieta ≥ 3 racions al dia



Verdures i hortalisses: s‟inclouran a la dieta ≥ 2 racions al dia



Farinacis: s‟inclouran a cada àpat en forma d‟arròs integral, pasta
integral, quinoa, cuscús, pa integral, etc.



Tubercles: s‟inclouran a la dieta ≤ 3 vegades a la setmana.



Llegums: s‟inclouran a la dieta ≥ 2 vegades a la setmana.



Carn blanca: s‟inclouran a la dieta 2 vegades a la setmana.



Carn vermella: s‟inclouran a la dieta ≤ 2 vegada a la setmana.



Peix: s‟inclouran a la dieta ≥ 2 vegades a la setmana.



Ous: s‟inclouran a la dieta entre 2 i 4 vegades a la setmana.



Marisc: s‟inclouran a la dieta ≥ 2 vegada a la setmana.



Làctics: s‟inclouran a la dieta 2 racions diàries.
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Fruits secs: s‟inclouran entre 20 i 40g de forma diària crus o torrats.



Oli d‟oliva: s‟inclourà en cada àpat tant per amanir com per cuinar al llarg
del dia.

Les variables de l‟estudi es poden dividir en variables independents, variables
dependents i co-variables:
-

La variable independent de l‟estudi proposat es el pla d‟alimentació,
la dieta proposada pels investigadors a cada participant: dieta amb
dejuni intermitent versus dieta sense dejuni intermitent.

-

Les variables dependents a analitzar en l‟estudi són la qualitat de
vida, que serà analitzada a través del qüestionari HAQ (annex 3) i del
qüestionari SF-36 (annex 4); el dolor, que serà analitzat a través de
l‟escala visual analògica (EVA) (annex 5) i els paràmetres
inflamatoris, seran analitzats a través d‟una analítica, on es recolliran
els valors de la proteïna C reactiva, la VSG i el TNF-α (annex 6), ja
que són 3 paràmetres importants en el procés inflamatori de l‟artritis
reumatoide. Els mètodes escollits han estat els anteriors ja que
d‟aquesta manera, en un futur, es podran fer comparacions entre
estudis i dejunis de la manera més senzilla possible, ja que s‟hauran
mesurat els mètodes més utilitzats.

-

Les co-variables a determinar a l‟estudi són l‟edat (s‟accepten a
l‟estudi aquelles persones majors de 18 anys) i el sexe (s‟inclouen a
l‟estudi tant homes com dones).

El programa d‟intervenció de l‟estudi es durà a terme durant un període de 10
mesos i mig, de principis de setembre de 2021 a meitats de juliol de 2022 i
estarà dividit en les següents etapes:
-

Fase prèvia: en els 2 primers mesos serà necessària una fase prèvia
per poder aconseguir material, recursos humans i acords amb el
centre sanitari on es prendran les mostres (Hospital Universitari
d‟Igualada) per poder dur a terme l‟estudi. Per aconseguir els
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recursos humans esmentats anteriorment es publicaran anuncis al
Col·legi de Nutricionistes de Catalunya i el Col·legi d‟Infermeria de
Catalunya per aconseguir 2 professionals de cada àmbit i es
contractarà a un laboratori, a un professional estadístic especialitzat
en l‟àmbit de la biomedicina i a 2 becaris que s‟encarreguin de recollir
els resultats i anotar els abandonaments.

-

Obtenció de la mostra i preparació dels professionals: en els
següents 3 mesos, un cop reunit tot l‟equip de professionals, es
realitzarà una reunió informativa de l‟estudi on es formarà i
s‟explicarà la funció a cada un del professional participant. A més a
més, durant aquests 3 mesos també es farà la recerca de
participants. Es contactarà amb l‟associació Conartritis i amb la Lliga
Reumatològica Catalana per proposar l‟estudi i publicar anuncis amb
el full informatiu (annex 7) per a així recollir possibles participants.
Les persones interessades a participar rebran un correu electrònic
amb el consentiment informat (annex 8) i un segon correu (al enviar
signat el consentiment informat) on rebran el qüestionari inicial
(annex 9) que hauran de respondre per així poder-los incloure o no
com a participants de l‟estudi.

-

Adjudicació dels grups i intervenció: aquesta etapa durarà 4 i mig.
Durant els primers 15 dies es durant a terme, de forma presencial, es
realitzarà l‟entrega d‟un número d‟identificació a cada participant i
l‟assignació a un dels grups mitjançant sobres opacs amb el número
1 (GI) o 2 (GC) a l‟interior, ja que d‟aquesta manera només el
participant i el grup investigador seran coneixedors del número de
grup de l„estudi al que pertany.
A part, es passarà un recordatori 24h (annex 10) i un qüestionari de
freqüència de consum d‟aliments (annex 11) per a què els
nutricionistes, amb aquests primers 15 dies, puguin prescriure una
pauta d‟alimentació acord amb les seves preferències. Per últim, els
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participants també hauran de respondre els qüestionaris escollits
(HAQ, SF-36 i l‟escala EVA) i es realitzarà la primera analítica.
Durant els 4 mesos restants, els participants hauran de seguir la
pauta d‟alimentació proposada i a la meitat i al final de la intervenció,
és a dir, als 2 i 4 mesos de la intervenció, es prendran noves
mesures amb els qüestionaris de qualitat de vida i de dolor i una nova
analítica. Es duran a terme amb aquestes períodes per així poder
reproduir la metodologia dels estudis publicats sobre l‟àmbit.

-

Anàlisi de dades, obtenció de resultats i extracció de les
conclusions: en l‟últim mes es realitzarà l‟anàlisi estadístic complert
per part del professional encarregat amb tots els resultats obtinguts.

A continuació es pot observar el calendari de forma anual i de manera mensual
de l‟estudi a les Figures 3 i 4:

Fase prèvia
Obtenció de la mostra i preparació dels professionals i materials
Adjudicació dels grups i intervenció
Anàlisi de dades, obtenció de resultats i extracció de les conclusions
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Set

Oct

Nov

Des

Gen

Feb

Fase prèvia
Obtenció de la mostra
i preparació dels
professionals i
materials
Adjudicació dels
grups i intervenció
Anàlisi de dades,
obtenció de resultats i
extracció de les
conclusions
Figura 3. Calendari anual de l‟estudi
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Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

F
f
Figura 4. Calendari mensual de l‟estudi
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6.3.4. Maneig de la informació i recollida de dades
Com ja s‟ha comentat, els participants de l‟estudi seran assignats a un grup de
manera anònima per així preservar el cegament de l‟estudi i protegir les dades
personals dels individus, que durant tot l‟estudi estaran protegides en base a la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels drets digitals (54). Per tant, totes les persones participants de
l‟estudi, tant propis participants com nutricionistes i altres treballadors de
l‟estudi hauran d‟acceptar aquesta premissa.
Tota la informació i dades obtingudes seran recollides i emmagatzemades per
un dels becaris i sense saber en quin grup de l‟estudi pertanyen, per així evitar
possibles biaixos. Aquesta informació serà traslladada en un full d‟Excel, que
serà la informació que al acabar l‟estudi serà entregada a l‟encarregat de la
realització de l‟anàlisi estadístic.
És important que l‟equip investigador només ofereixi la informació concreta que
sigui necessària a cada professional de l‟estudi i que no hi hagi relació entre
ells, per així evitar que comentin informació i hi sorgeixi un possible biaix.
Es important recalcar que, en cas de que hi hagi un abandonament de l‟estudi,
l‟altre becari, que serà la única que tindrà informació i accés a conèixer a quin
grup d‟intervenció pertanyen els participants, serà l‟encarregat d‟anotar el nom i
la justificació d‟abandonament de l‟estudi. També es demanarà l‟argumentació
el motiu (abandonament voluntari, aparició d‟algun criteri d‟exclusió i/o no
compliment d‟algun criteri d‟inclusió, empitjorament de la malaltia, causes de
força major, etc.). Aquests subjectes, però, no seran exclosos del posterior
anàlisi estadístic.

6.3.5. Anàlisi estadístic
Per tal de dur a terme un correcte anàlisi estadístic s‟utilitzarà el programa
informàtic SPSS, on s‟hi aplegarà tota la informació recollida i es realitzaran
totes els procediments estadístics corresponents.
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L‟anàlisi estadístic constarà de dos apartats: l‟estadística descriptiva i
l‟estadística inferencial.
L‟estadística descriptiva es basa en la recol·lecció, la presentació i la descripció
de les dades per així mostrar les característiques de la mostra i els resultats de
les

variables.

Aquest

apartat

inclourà

l‟anàlisi

univariant

(resultats

i

característiques de les mostres per separat) i bivariant (relacionar la variable
independent amb les variables dependents).
En l‟estudi univariant, les variables qualitatives s‟analitzaran mitjançant les
taules de freqüència i es representaran a través d‟un diagrama de barres. Per
altra banda, la variable quantitativa s‟analitzarà utilitzant una taula de
freqüència, mesures de distribució (mitjana, mediana i moda) i mesures de
dispersió (rang interquartílic en distribucions asimètriques i desviació típica en
distribucions simètriques). Per representar gràficament aquesta variable
quantitatives s‟utilitzaran el polígon de freqüències.
En l‟estudi bivariant es compararan els resultats dels dos grups en relació a la
variable dependent, que en aquest cas, es el tipus d‟alimentació rebuda.
S‟utilitzarà el T-test per comparar una variable qualitativa amb una quantitativa i
l‟eina chi-quadrat per la comparació de dues variables qualitatives.
Després de realitzar les dues parts de l‟estadística descriptiva es realitzarà
l‟estadística inferencial, la qual es basa en extrapolar els resultats obtinguts a la
població general. Es farà servir el test de comparació de mitjanes

per

comparar els dos grups de l‟estudi i s‟extraurà el valor p (probabilitat). Utilitzant
un interval de confiança de 95% (l‟utilitzat en les ciències de la salut) i amb un
error alpha del 5%, el contrast d‟hipòtesis serà estadísticament significatiu si p
≤ (0,05) i, si es dóna el cas, es podrà acceptar la hipòtesis alternativa
proposada.
Aquests procediments es realitzaran amb els resultats dels 0, 2 i 4 mesos, per
així poder observar les diferències entre els dos primers mesos, els dos últims
mesos i entre el principi i el final de l‟estudi.
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6.3.6. Pressupost
Dur a terme un assaig clínic comporta una inversió de temps però també una
inversió econòmica, ja que es necessita materials i espais i instruments de
mesura per poder-se realitzar. En aquest apartat es realitzarà una estimació
aproximada del pressupost necessari per poder efectuar amb èxit l‟estudi.
Dins d‟aquest pressupost hi trobem els recursos econòmics destinats a
recursos humans (professionals participants a l‟estudi), el pressupost dels
recursos materials i el lloguer o utilització de l‟espai a utilitzar per la realització
de les proves i reunions.
Pressupost recursos humans
Descripció

Quantitat

Preu per unitat

Total

Nutricionista

2

500 €

1000 €

Infermer

2

150 €

300 €

Estadístic

1

250 €

250 €

Becari

2

0€

0€

Taula 6. Pressupost dels recursos humans de l‟estudi

Els professionals que participaran a l‟estudi seran els dos nutricionistes,
encarregats de la realització de les dietes, els infermers, qui seran
responsables de l‟extracció de sang, l‟estadístic, persona encarregada dels
resultats de l‟estudi i els dos becaris, qui es responsabilitzaran de dur un
informe dels abandonaments i de guardar tots els resultats de cada participant.
Pressupost instal·lacions
Descripció

Quantitat

Preu per unitat

Total

1 sala

0€

€

Hospital
Universitari
d‟Igualada
Taula 7. Pressupost de les instal·lacions de l‟estudi
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Pel que fa al pressupost de les instal·lacions, es necessitarà només una sala
de l‟Hospital Universitari d‟Igualada que podrà ser utilitzada sense cap cost
econòmic. Tota la resta de gestions de l‟estudi es realitzaran a través de correu
electrònic o de trucades de telèfon, cosa que no requerirà establiment físic.
Pressupost recursos materials
Descripció

Quantitat

Preu per unitat

Total

Qüestionari HAQ

150

0€

0€

Qüestionari SF-36

150

0€

0€

Qüestionari EVA

150

0€

0€

150

100 €

15.000 €

1

95,53 € / mes

95,53 €

Anàlisi de sang en
laboratori
Programa SPSS

Taula 8. Pressupost dels recursos materials de l‟estudi

Els qüestionaris utilitzats en l‟estudi, al realitzar-se de forma online, no es
necessari cap tipus d‟inversió econòmica. En canvi, l‟extracció de sang amb el
seu corresponent anàlisi sí que és una prova que suposa un cost econòmic
important. Per últim, el programa informàtic per a estadística s‟utilitzarà durant
el mes final per a l‟obtenció de resultats.
Pressupost total
Pressupost

Cost

Pressupost recursos humans

1.550 €

Pressupost instal·lacions

0€

Pressupost proves

15.095,53 €

Total

16.645,53 €

Taula 9. Pressupost total de l‟estudi

Després de fer una suma de tots els recursos necessaris, s‟estima que la
realització de l‟assaig clínic tindrà un cost total de 16.645,53€. L‟equip
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investigador s‟encarregarà de sol·licitar una beca al Col·legi de Nutricionistes
de Catalunya per poder cobrir les despeses de l‟estudi.

6.3.7. Limitacions i possibles biaixos
Aquest estudi podria tenir una sèrie de limitacions que cal esmentar. A
continuació s‟esmenten aquelles que podrien obstaculitzar l‟extracció de
resultats fiables i sense biaixos:
-

Resultats esbiaixats a causa d‟un canvi d’hàbits alimentaris
(qualitat dels aliments i equilibri de la dieta) que emmascarin l‟efecte
del dejuni intermitent.

-

Mal seguiment de la dieta durant la intervenció: es podria donar la
situació en que el participant no segueixi les instruccions prescrites a
causa de decisions personals o actes socials. Per tal d‟evitar aquesta
limitació s‟entregarà un diari (annex 12) on s‟haurà de marcar en
vermell si algun dia durant la intervenció s‟ha seguit un pla diferent al
prescrit.

-

Problemes en reunir la mostra per realitzar l‟estudi a causa de la
falta de voluntarietat de les persones.

-

Abandonament de participants de l‟estudi per falta d‟adherència o
per motius personals altres.

-

Generalització dels resultats complicada a causa d‟escollir una
mostra d‟una àrea geogràfica concreta i que serà difícilment
extrapolable a altres zones del món.

-

Qüestionari subjectius: és important explicar cada qüestionari de
manera precisa als participants però, tot i així, és una mesura
subjectiva i molt personal, fet que pot fer que hi hagin falsos resultats.

-

Limitacions econòmiques a causa de l‟alt pressupost necessari per
a la realització de les analítiques. Per resoldre aquest problema es
demanaran beques d‟investigació al Col·legi de Nutricionistes de
Catalunya.
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Com s‟ha comentat, totes aquestes limitacions i biaixos es tindran en compte a
l‟hora d‟extreure conclusions dels resultats obtinguts en l‟estudi per així poderlos interpretar correctament.

6.3.8. Problemes ètics
Els estudis d‟investigació realitzats amb persones i que tenen com a objectiu la
salut es situen en els estudis on s‟han de tenir els principis ètics més en
compte. Aquests principis ètics són els de beneficència, no maleficència,
autonomia i justícia. Per aquest motiu, es tindran en compte l‟informe de
Belmont, el codi de Nuremberg i la declaració de Helsinki.
En relació al principi d‟autonomia, els participants de l‟estudi seran tractats com
a persones completament autònomes i lliures de decidir, oferint-los la
possibilitat de participar a l‟estudi en qüestió de manera voluntària i amb la
opció completament lliure de poder-lo abandonar en qualsevol moment que es
desitgi. En base al principi de beneficència i de no maleficència, l‟estudi té
l‟objectiu en tot moment de cercar la millora de la salut dels participants i en cap
moment de posar-la en perill i, en cas de que això passés, es faria abandonar
aquell participant de l‟estudi i se li buscaria atenció mèdica per poder solucionar
el problema. Per últim, en relació al principi de justícia, que es basa en la
igualtat entre persones, s‟aplicarà una selecció dels participants de l‟estudi i del
seu grup corresponent de forma sistemàtica i aleatoritzada de manera que tots
tinguin la mateixa probabilitat.
El projecte, per tal de poder-se dur a terme, haurà de ser aprovat pel CEIC i els
participants hauran de firmar un consentiment informat després de rebre tota la
informació sobre la intervenció en la qual participaran i en tot moment es
mantindrà la serva privacitat.
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6.3.9. Generalització i aplicabilitat
Tenint en compte que en l‟estudi s‟ha utilitzat una tècnica de mostreig, una
aleatorització dels participants i un control adequat; en cas de que els resultats
de l‟estudi siguin estadísticament significatius a favor de l‟ús del dejuni
intermitent en l‟artritis reumatoide en l‟objectiu de millorar la qualitat de vida i
disminuir el dolor i els paràmetres inflamatoris, aquesta tècnica es podria
utilitzar i aplicar en població similar a la inclosa en l‟estudi. Tot i això, un estudi
controlat aleatoritzat no pertany al nivell d‟evidència científica més elevat, on es
troben les revisions sistemàtiques i els meta-anàlisis.
Per tant, tot i que l‟estudi confirmi la hipòtesis plantejada, s‟ha de seguir
investigant i plantejar més estudis amb un objectiu similar i una metodologia
semblant per així poder extraure conclusions més fiables. És important
destacar el fet que si aquest estudi mostra resultats positius del dejuni
intermitent en l‟artritis reumatoide, no només es milloraria la qualitat de vida de
la població amb aquesta patologia, sino que també hi hauria un impacte positiu
a nivell socioeconòmic, ja que seria una nova estratègia sense cost econòmic
que podria pal·liar la simptomatologia evitant així l‟ús d‟altres tècniques menys
econòmiques i/o invasives.
Per altra banda, en cas de que després de la realització de l‟estudi s‟extreguin
conclusions de que no es confirma la hipòtesis principal inicial, l‟estudi es
publicarà igualment per així proporcionar informació sobre l‟àmbit i animar a
que es realitzin noves investigacions científiques al respecte.
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7. Discussió
El protocol proposat presenta varies diferències amb els estudis científics
publicats fins al moment.
Per una banda, el dejuni proposat no ha estat estudiat fins a l‟actualitat. S‟han
realitzat estudis aplicant un dejuni modificat o dejunis religiosos, com és el cas
del Ramadà. En canvi, el dejuni proposat en el protocol és el dejuni intermitent
nocturn, enlloc de diürn que es planteja en aquell cas.
Una altra diferència important en el tipus de dejuni aplicat és la quantitat
d‟energia aportada. Fins al moment, els estudis aplicaven dejunis molt
restrictius amb molt poca energia diària. El principal biaix d‟aquest tipus de
metodologia és el fet de que a l‟aplicar un dejuni tant agressiu, indirectament es
crea un dèficit calòric agressiu, i per tant no es pot confirmar que el dejuni sigui
el causant directe de la millora dels pacients i que no sigui juntament pel dèficit
energètic. En canvi, el protocol proposat vol comparar dos grups amb una
alimentació sense restricció calòrica, fet que evita els possibles efectes
emmascaradors del dèficit energètic.
Un fet important que pot aportar resultats significatius a l‟estudi és el fet de que
s'inclourà població que no rebi cap altre tipus de tractament a part de la
medicació estabilitzada. En els estudis seleccionats, la població rebia o podia
rebre tractament de fisioteràpia o altres tipus de tractament mentre es
realitzava la investigació. En aquest cas, aquest problema no hi serà ja que
només s‟acceptaran subjectes amb només tractament mèdic i sense
tractaments paral·lels.
En quant al tipus d‟alimentació plantejada, els estudis publicats fins al moment
aplicaven el dejuni modificat a base de sucs de fruites i verdures. Per aquest
motiu, el tipus d‟alimentació que s‟ha utilitzat per a la creació de les dietes ha
estat la dieta mediterrània, amb una freqüència similar de tots els grups
d‟aliments proteics d‟origen animal i amb aliments d‟origen vegetal de manera
diària. S‟ha escollit aquest tipus d‟alimentació ja que és la que ha estat
estudiada i ha demostrat resultats favorables (55).
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Per tots aquests motius és interessant la realització d‟aquest estudi en un futur,
ja que serà una nova línia d‟investigació a obrir i amb uns resultats, a priori i en
base a la evidència actual, prometedors.
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8. Conclusions
-

Sobre la cerca bibliogràfica respecte el dejuni intermitent i els seus
efectes sobre l‟artritis reumatoide, no s‟ha trobat evidència basada en
assaigs clínics.

-

La cerca bibliogràfica respecte el dejuni i els seus efectes sobre
l‟artritis reumatoide ha mostrat tenir evidència consistent del dejuni
modificat durant una setmana amb una alimentació molt hipocalòrica
seguida d‟una alimentació vegetariana.

-

S‟han trobat una gran quantitat de mètodes de qüestionaris o escales
per avaluar la qualitat de vida i el dolor, però s‟han escollit el
qüestionari HAQ i SF-36 per a la mesura de la qualitat de vida i
l‟escala EVA per a mesurar el dolor per la seva senzillesa, ús i
comparació amb els estudis actuals.

-

Sobre els paràmetres inflamatoris cercats per a la valoració de la
inflamació, la PCR, la VSG i el TNF-α són els tres paràmetres més
utilitzats, més significatius de l‟evolució de la malaltia i comparables
amb els estudis seleccionats, i per aquest motiu s‟han triat.

-

Tenint en compte els estudis seleccionats, el protocol d‟investigació
proposat és un assaig clínic aleatoritzat a triple cec on es planteja el
dejuni intermitent 16:8 amb 2 àpats en comparació a una alimentació
estàndard de 5 àpats diaris per a avaluar els efectes en la qualitat de
vida, el dolor i els paràmetres inflamatoris durant 4 mesos.
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Annex 1. Estudis seleccionats en la cerca de dejuni intermitent i artritis
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Annex 2. Dieta mediterrània
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Annex 3. Qüestionari HAQ
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Annex 4. Qüestionari SF-36
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Annex 5. Escala visual analògica (EVA)
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Annex 6. Resultats dels paràmetres inflamatoris

Resultats dels paràmetres inflamatoris
 Número d‟identificació:

Proteïna C
reactiva

Velocitat de
sedimentació
globular

1a mesura
(-/-/-)
2a mesura
(-/-/-)
3a mesura
(-/-/-)
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TNF-α

Annex 7. Full informatiu de l‟estudi
Full informatiu de l‟estudi
Investigador principal: Marc Puig Mora
Lloc de realització: Hospital Universitari d‟Igualada. Av. de Catalunya, 11,
08700 Igualada, Barcelona. Telèfon de contacte: 938 07 55 00
Informació general sobre l’estudi:
-

Objectiu: estudiar els efectes de l‟alimentació en la qualitat de vida, el
dolor i la inflamació en persones amb artritis reumatoide.

-

Intervenció: es rebrà una dieta basada en la freqüència de consum
dels grups d‟aliments de la dieta mediterrània. La durada de la
intervenció serà de 4 mesos.

-

Mètodes de valoració: la qualitat de vida i el dolor s‟analitzaran
mitjançant qüestionaris autoadministrats. Els paràmetres inflamatoris
(proteïna C reactiva (PCR), velocitat de sedimentació globular (VSG) i

TNF-α) es valoraran amb una anàlisi de sang. Aquestes mesures es
prendran a l‟inici, als 2 mesos i als 4 mesos en finalitzar l‟estudi.
-

Costos: Tot el material necessari per dur a terme la intervenció no li
suposarà cap cost econòmic. Tots els documents i proves necessàries
en l‟estudi seran cobertes per l‟equip investigador. Únicament l‟equip
investigador no cobrirà el transport fins a l‟Hospital Universitari
d‟Igualada.

-

Dates: la intervenció durarà del dia 1 de febrer de 2022 al dia 12 de
juny de 2022.
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-

Criteris d’inclusió:

o Diagnòstic d‟artritis reumatoide amb els criteris definits pel
Col·legi Americà de Reumatologia i la Lliga Europea contra les
malalties reumàtiques de 2010 amb mínim 1 any d‟antiguitat.
o Persones majors de 18 anys.
o IMC entre 18.5 i 24.9.
o Medicació de la malaltia estable des de com a mínim 3 mesos
d‟antiguitat.
o Lloc de residència a la província de Barcelona.
o Comprensió del català o el castellà, tant escrit com parlat.
-

Criteris d’exclusió:
o No acompliment dels criteris d‟inclusió.
o Persones amb altres malalties inflamatòries.
o Persones que hagin rebut una cirurgia en les articulacions en
l‟últim any o estiguin en llista d‟espera.
o Persones que hagin rebut algun tipus de cirurgia digestiva en
l‟últim any.
o Persones amb alguna contraindicació de salut.

o Persones vegetarianes o veganes.
o Persones que no estiguin realitzant cap altre tractament
alternatiu o extra al proposat pel metge.
o Persones que no hagin firmat el consentiment informat.

-

Confidencialitat, seguretat i protecció: tots els participants de
l‟estudi se‟ls assignarà un número d‟identificació, el qual a través
d‟aquest número hi haurà totes les dades personals. Les dades
s‟emmagatzemaran en un ordinador sense accés a internet i protegit
per

contrasenya.

Únicament

l‟equip

investigador,

la

persona

encarregada de l‟administració de les dades i el professional estadístic
tindran accés a les dades personals relacionades amb la persona
corresponent.

D‟aquesta

manera

es

garanteix

confidencialitat,

seguretat i protecció de dades personals.
-

Participació voluntària:

la participació en la

investigació

és

Qüestionari
inicial voluntària i els participants podran abandonar l‟estudi en
completament
qualsevol moment sense cap tipus de conseqüència.
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Annex 8. Consentiment informat

Consentiment informat
Investigador principal: Marc Puig Mora
Jo........................................................,amb

DNI...................................................

certifico que he rebut tota la informació necessària amb total claredat sobre
l‟assaig clínic aleatoritzat en el que participaré de manera lliure, voluntària i

conseqüent. A més a més, se m‟ha permès realitzar preguntes i aquestes han
estat resoltes. He entès el procediment de l‟estudi i entenc que puc abandonar-lo
quan em sigui necessari i vulgui sense cap tipus de repercussió sobre la meva
persona. Declaro el meu consentiment perquè es pugui realitzar l‟estudi amb la
meva participació.
Igualada, a ........... de ........................ de ........................

Signatura de l‟investigador:

Signatura del participant:
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Annex 9. Qüestionari inicial
Qüestionari inicial
- Nom:
- Edat:
- Sexe:
Home

Dona

- Lloc de residència:
- Pes (kg):
- Alçada (cm):
- Activitat física:
o Realitza exercici físic?
Sí

No

o En cas afirmatiu


Tipus d‟exercici físic:



Quants dies a la setmana?



Durada de l‟activitat:

- Antecedents patològics:
- Patologies actuals:
- Antecedents quirúrgics o cirurgies futures:

- Diagnòstic d‟artritis reumatoide segons els criteris definits pel
Col·legi Americà de Reumatologia i la Lliga Europea contra les
malalties reumàtiques (2010):
Sí

No

- Data de diagnòstic de l‟artritis reumatoide:
- Medicació estable des de com a mínim 3 mesos:
Sí

No
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- Altres tractament a part de la medicació:
Sí

No

- Alimentació alternativa (vegetarianisme o veganisme):
Sí

No
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Annex 10. Recordatori 24 h
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Annex 11. Qüestionari de freqüència de consum d‟aliments
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Annex 12. Diari de compliment de la dieta
Diari de compliment de la dieta
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