
 

 

Gent gran que ingressa a  
l’hospital per reaccions adverses 

a medicaments 
 

M. Estrella Barceló  
  (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara? 

Les reaccions adverses als medicaments són un 
dels motius més freqüents de consulta i també 
d’ingrés als hospitals. S’ha estudiat molt la preva-

lença i l’impacte en gent adulta jove, però hi ha 
molta menys informació en gent gran. Aquesta pu-
blicació presenta un estudi realitzat al nostre medi.  
 

Resum de la publicació 

Es tracta d’un estudi transversal que té l’objectiu 
d’avaluar la prevalença d’ingressos hospitalaris ur-
gents a causa de reaccions adverses a medica-
ments (RAM) en pacients de 65 o més anys i com-

parar la mortalitat intrahospitalària entre aquests 
pacients i els pacients ingressats per altres causes.  
 

Des de 2008, el Servei de Farmacologia Clínica de 
l’Hospital de Bellvitge ha recollit de forma sistemà-

tica les RAM a partir dels diagnòstics en el moment 

de l’admissió i ha fet una cerca activa a partir de 
llistes de malalties o síndromes predefinides.  
 

Els registres mèdics han estat revisats per un/a 
metge/ssa especialista en farmacologia clínica i 
s’ha avaluat la causalitat emprant l’algoritme del 

Servei Espanyol de Farmacovigilància, que catego-
ritza les RAM en improbables, condicionals, possi-
bles, probables o definides.  
 

Els tractaments farmacològics s’han recollit dels 
registres mèdics i a partir de l’entrevista amb el 

pacient. Cada pacient s’ha supervisat fins a l’alta o 
la mort. S’han exclòs els casos amb informació in-
suficient o no fiable. Les RAM s’han classificat d’a-

cord amb el Medical Dictionary for Regulatory Ac-
tivities (MedRA) i els fàrmacs amb l’Anatomical 
Therapeutic Chemical Classification (ATC). Quant al 
desenllaç, s’ha categoritzat en recuperat, recuperat 

amb seqüeles, no recuperat encara, mort per RAM i 
mort per altres causes. Aquesta informació s’ha 
contrastat amb les dades dels pacients ingressats 
de forma urgent i les morts hospitalàries durant el 

període d’estudi. Es presenten els resultats del 
període 2008-2014.  
 

 Les RAM van ser causa d’ingrés urgent en 1.976 

casos d’un total de 60.263 ingressos urgents de 

pacients majors de 65 anys (prevalença del 
3,3%; IC 95% 3,1-3,4).  

 La mortalitat intrahospitalària per RAM va ser del 

10,2% enfront de la mortalitat del 9,0% per al-
tres causes (p=0,077), augmentant amb l’edat 
(mortalitat per RAM del 8,3% entre 65 i 74 anys 
enfront d’un 12,7% en majors de 85 anys; per 

altres causes: 6,4% i 13,1% respectivament).   
 Un 86% de pacients amb RAM es polimedicaven i 

es va sospitar una interacció farmacològica com a 

causant de l’ingrés en un 49% de casos.  
 Les RAM més freqüents varen ser  

- la insuficiència renal aguda per fàrmacs de l’eix 

renina angiotensina aldosterona i diürètics, 
- el sagnat digestiu per antitrombòtics o antiin-

flamatoris no esteroïdals i  

- el sagnat intracranial per antagonistes de la 

vitamina K.  

 Els principis actius majorment implicats varen ser 
l’acenocumarol (en el 14,5% de casos), la furose-
mida (en el 13,6%), l’àcid acetilsalicílic a dosis 

baixes (en un 12,6% dels casos ), l’enalapril (en 
l’11,1%) i la warfarina (en el 10,6%). 

Referències bibliogràfiques  
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Repercussions a la pràctica clínica 
Els medicaments causen reaccions adverses 

greus que són motiu d’ingrés hospitalari urgent i, 
en alguns casos, poden causar la mort del pa-

cient. Sovint són reaccions adverses ben conegu-
des originades per medicaments força prescrits 

(p.ex. els que actuen sobre l’eix renina angioten-
sina aldosterona, els anticoagulants i els antia-
gregants) en persones grans, sovint polimedica-
des. Cal prioritzar la retirada de medicació inne-

cessària, la promoció de l’ús racional dels fàr-
macs i el disseny de mesures preventives que 
abastin tots els àmbits assistencials. 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_31/2016_Adverse_drug_reactions_RAM_Eur%20J%20Clin%20Pharmacol.pdf


 

 

Ús dels psicòtrops en gent gran que ingressa a l’hospital 
 

M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

 
Què en sabíem fins ara? 
En els darrers anys s’ha descrit un augment important en l’ús dels psicòtrops, especialment en la gent 
gran1-3. Una bona part d’aquesta prescripció podria ser inapropiada i, per això, cal que en coneguem la 

prevalença i l’impacte.  
 
Resum de la publicació 

En aquest article es presenten les dades d’un estudi realitzat en hospitals del nostre entorn en què es 

compara l’adequació de la prescripció en persones que prenen i no prenen psicòtrops. Es tracta d’un es-
tudi multicèntric realitzat a 7 hospitals i focalitzat en població de més de 75 anys. Es van incloure pa-
cients ingressats a unitats de medicina interna entre abril de 2011 i març de 2012 a causa de processos 

aguts o de reaguditzacions de patologies cròniques, seleccionats a l’atzar a partir del llistat de pacients 
hospitalitzats. La meitat dels pacients inclosos havien de ser majors de 85 anys.  
 

Les variables d’anàlisi es varen recollir a partir dels registres mèdics i d’entrevistes amb el pacient, em-
prant un qüestionari estructurat que tenia en compte: 

 La valoració de la dependència funcional (índex de Barthel).  
 La funció cognitiva (escala de Pffeifer).  
 La comorbiditat (escala de Charlson i registre de cadascuna de les comorbiditats). 

 El número de caigudes durant els 3 mesos anteriors.  

 L’estat de confusió i deliri durant les 48 hores posteriors a l’ingrés (Confussion Assessment Method).  
Es va recopilar informació de la medicació presa durant el mes previ a l’ingrés. L’adequació de la pres-
cripció es va mesurar amb els criteris de Beers del 2002 i de l’Screening Tool of Older Person’s Prescrip-
tions (STOPP). 
 

Es varen incloure 672 pacients, dels quals un 57,5% rebien tractament amb psicòtrops. L’edat mitjana 
dels pacients tractats va ser de 81,7 anys (78,2-86,1), essent el 65,7% dones.  
 Un 44,2% d’aquests pacients rebien tractament amb ansiolítics o hipnòtics-sedants. Els més con-

sumits varen ser el lorazepam (17,4%) i el clorazepat potàssic (7,2%). 

 Un 22,6% rebien antidepressius, essent els més usats el citalopram (6,6%) i la paroxetina (3,3%). 
 Un 10,9% estaven tractats amb antipsicòtics. Destacaven l’haloperidol (4,7%), la risperidona (3,4%) 

i la quetiapina (2,3%).  
 Un 12,4% dels pacients prenien combinacions d’ansiolítics o hipnòtics-sedants amb antidepressius.  
 

Diversos factors es van associar a l’ús de psicòtrops, entre els quals: 
 el fet de ser dona (OR 2,3 i IC 95% 1,6–3,5),  
 el grau de discapacitat en el moment de l’ingrés (des d’OR de 2,2 en cas de discapacitat lleu a 5,1 si 

era molt greu), i  

 la polimedicació (OR de 3,0 i IC 95% 1,3–6,9 si prenien entre 5 i 9 medicaments i OR de 6,0 i IC 95% 

2,7–13,6 si en prenien ≥10).  
 

Entre els pacients tractats amb psicòtrops, un 61,6% segons criteris de Beers i un 71,4% segons criteris 
de l’STOPP prenien almenys 1 fàrmac potencialment inadequat, en comparació amb els que no prenien 

psicofàrmacs (30,7% i 47,7% respectivament)(p< 0.001). D’acord amb els criteris de Beers i els criteris 
de l’STOPP, els problemes més comuns foren l’ús de benzodiazepines de llarga durada (19,7% i 18,8% 
respectivament) i l’ús de benzodiazepines +/- antidepressius tricíclics en persones amb propensió i/o 
antecedents de caigudes o síncopes (17,3% i 25,7% respectivament).  

Per a més informació vegeu l’article 

 Vidal X, Agustí A, Vallano A, Formiga F, Moyano AF, García J, et al. Elderly patients treated with psychotropic medicines admitted to hospital: asso-

ciated characteristics and inappropriate use. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Jun;72(6):755-64. Enllaç 
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ed to psychotropic medication use in community-dwelling elderly population. Int Psychogeriatr. 2013 Feb;25(2):328-38.  

Repercussions a la pràctica clínica 

Un percentatge elevat de gent gran pren psicòtrops de forma inapropiada, sobretot ansiolítics i hipnò-

tics. Cal dur a terme mesures per millorar-ne l’ús, especialment en persones amb antecedents de cai-
gudes o síncopes, per l’impacte favorable que podria tenir la desprescripció sobre la seva salut.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_31/2016_Elderly_patients_psychotropic_hospitalisation_Eur%20J%20Clin%20Pharmacol.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Psychotropic+drugs+in+patients+with+Alzheimer%E2%80%99s+Disease%3A+a+longitudinal+study+by+the+Registry+of+Dementias+of+Girona+%28ReDeGi%29+in+Catalonia%2C+Spain&TransSchema=title&cmd=detailssearch#
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=National+trends+%282003-2009%29+and+factors+related+to+psychotropic+medication+use+in+community-dwelling+elderly+population&TransSchema=title&cmd=detailssearch#


 

 

Insuficiència renal per inhibidors 
de la bomba de protons  
 
M. Estrella Barceló        
(ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 
Què en sabíem fins ara?  
Els inhibidors de la bomba de protons (IBP) són un 

dels grups de fàrmacs més consumits al món.1-2 A 
Catalunya, gairebé un milió i mig de persones es 
tracten anualment amb un IBP; prop del 60% dels 

majors de 65 anys en consumeixen.  

 
Una proporció elevada de persones reben IBP sen-
se necessitar-los. Els IBP augmenten el risc de ne-

fritis intersticial aguda en dues o tres vegades.  
L’associació amb malaltia renal crònica ha estat 
molt menys estudiada. 3-5  

 

Resum de la publicació 
Estudi realitzat en dues cohorts poblacionals. La 
primera cohort és la de l’Atherosclerosis Risk in 

Communities-ARIC, amb 15.792 adults americans 
de 45 a 64 anys, dels quals s’inclouen en l’anàlisi 
els que tenen un Filtrat Glomerular estimat (FGe)> 
60 ml/min i per als quals es disposa de dades de 

seguiment fins a 12 anys (n=10.482). En aquesta 
primera cohort, 322 pacients es tracten amb IBP, 
956 amb antihistamínics H2 i 9.204 no reben an-

tiulcerosos; l’edat mitjana en el moment de la in-
clusió se situa al voltant de 63 anys. El diagnòstic 
de malaltia renal es fa a partir de la disminució 

d’d’un 25% de FGe fins arribar a menys de 60 ml/

min i el diagnòstic de malaltia renal o mort en el 
moment de l’alta hospitalària (codis CIE-9 o CIE-
10). Per a documentar l’ús de fàrmacs, s’entrevista 
el pacient, es revisa i s’inspecciona la medicació en 

una primera visita i després es fa un seguiment 
telefònic anual.  
 

La segona cohort inclou 248.751 pacients del Gei-
singer Health System-GHS, població rural d’Estats 

Units a la qual es va fer un seguiment mig durant 
6,2 anys i que tenen FGe d’almenys 60 ml/min en 
el moment de la inclusió. Un total de 16.900 perso-

nes reben IBP, 6.640 antihistamínics H2 i 225.211 
no reben antiulcerosos; l’edat mitjana és en aquest 
cas d’uns 50 anys. La malaltia renal es defineix 
com a FGe<60 ml/min en diverses determinacions 

o pel desenvolupament de malaltia renal crònica o 
mort (codis CIE-9). L’ús de medicació es defineix 

per la prescripció els 90 dies previs, recollint-se 

també informació de la dosi administrada. 
 

En ambdues cohorts es recull informació de comor-
biditats i medicació concomitant. S’exclouen els 
pacients que en el moment de la inclusió tenen 

malaltia renal.  
 

Els usuaris d’IBP i d’antihistamínics H2 tenen un 
índex de massa corporal (IMC) més alt i consumei-
xen més antihipertensius, àcid acetilsalicílic i esta-

tines. El consum d’IBP augmenta notablement en 
el decurs de l’estudi.  

En l’estudi ARIC s’identifiquen 56/322 casos de 
malaltia renal crònica en el grup consumidor d’IBP i 

1.382/10.160 en els no consumidors (14,2 vs 10,7 
casos per 1.000 persones i any); el risc d’insufi-
ciència renal crònica (IRC) ajustat mesurat amb 
l’estimador hazard ratio (HR) és d’1,50 (IC 95% 

1,14-1,96). Els riscos d’IRC a 10 anys són de 
l’11,8% en el tractats amb IBP i del 8,5% en els 
que no els consumeixen (diferència absoluta del 
3,3%). Els riscos ajustats d’insuficiència renal agu-

da (IRA) són d’1,64 (IC 95% 1,22-2,21). Ambdós 
riscos augmenten amb la durada del tractament.   

 

En el segon estudi (GHS), hi ha 1.921/16.900 ca-
sos de malaltia renal en el grup de consumidors 
d’IBP i 28.226/231.851 en els no usuaris (20,1 vs  
18,3 per 1.000 persones i any, respectivament). 

L’HR ajustat per als nous usuaris d’IBP és d’1,24 i 
(IC 95% 1,2-1,28), essent els riscos més alts quan 
es consumeixen IBP dues vegades al dia (HR 1,46; 

IC 95% 1,28-1,67 versus HR 1,15 i IC 95% 1,09-

1,21) i quan es prolonga el tractament. Els riscos 
d’IRC a 10 anys són del 15,6% en els consumidors 
d’IBP i del 13,9% en els que no en consumeixen 

(diferència absoluta d’1,7%). L’ús d’IBP també 
augmenta el risc d’IRA: HR ajustat d’1,31 i IC 95% 
1,22-1,42.  
 

No es troba associació entre l’ús d’antihistamínics 
H2 i la insuficiència renal en cap dels dos estudis.  
 

 
 

Per a més informació vegeu l’article 

Lazarus B, Chen Y, Wilson FP, Sang Y, Chang AR, Coresh J, Grams ME. 

Proton pump inhibitor use and the risk of chronic kidney disease. JAMA 

Intern Med 2016;176:238-46. Enllaç  
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5. Park CH, Kim EH, Roh YH, Kim HY, Lee SK. The association between 

the use of proton pump inhibitors and the risk of hypomagnesemia: a 
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(11):e112558.  

Repercussions a la pràctica clínica 
L’ús dels inhibidors de la bomba de protons (que 

no el d’antihistamínics H2), augmenta el risc, 
tant d’insuficiència renal aguda com crònica.  
 
Els riscos d'insuficiència renal són més elevats en 

cas de tractaments de llarga durada i amb dosis 
altes.  
 
Cal evitar la prescripció inadequada dels IBP i 

reavaluar periòdicament la necessitat de continu-
ar els tractaments. 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_31/2016_Proton_Pump_Inhib_RiscKidney_Disease_JAMAIntMed_2016_02.pdf
http://www.icf.uab.cat/ca/pdf/informacio/bg/bg291.16c.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27080976
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Associacions amb broncodilatadors 
en MPOC. Només quan calen i amb 

seguiment  
 
Marina de Temple i Gladys Bendahan  

                      (gbendahan.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara?  
Els broncodilatadors d’acció llarga (β2-adrenèrgics i 

antimuscarínics) són fonamentals en el tractament 
simptomàtic de la malaltia pulmonar obstructiva 
crònica (MPOC). En cas de resposta parcial, fins 

ara s’ha utilitzat l’associació amb un corticoide in-

halat, tot i que -atès el risc de pneumònies- es re-
comana restringir l’ús d’aquesta associació a pa-
cients amb fenotip asmàtic o FEV1<50% amb >2 

exacerbacions/any o 1 hospitalització per exacer-
bació.1 

 
 

Resum de la publicació 
Hi ha 4 combinacions de LABA/LAMA a dosi fixa 

aprovades: glicopirroni/indacaterol, umeclidini/

vilanterol, tiotropi/olodaterol i aclidini/formoterol. 
Diversos estudis pivotals suggereixen que són més 
efectives que la monoteràpia quant a la broncodila-

tació, tot i que la rellevància clínica és qüestiona-
ble. Així mateix, també indiquen que no augmen-
ten el risc dels efectes adversos característics dels 
LABA i dels LAMA quan s’utilitzen en monoteràpia.  
 

Malauradament, aquests assaigs clínics inclouen 
una fracció de pacients amb MPOC molt selecciona-

da i, per això, es qüestionable l’extrapolació dels 

seus resultats a la població real de pacients amb 
MPOC. En particular, sovint s’exclouen dels assaigs 
clínics els pacients MPOC amb comorbiditats, cosa 
que suposa un biaix de selecció ja que l’MPOC és 

un factor de risc cardiovascular major. Per tant, 
aquesta extrapolació a la pràctica real pot ser un 

problema, atès que tant els LAMA com els LABA 
tenen un risc potencial de disfunció cardíaca.  
 

D’altra banda, la metodologia dels diversos assaigs 
clínics és molt variable i les taxes d’efectes adver-
sos dels broncodilatadors no són comparables, a 
més que poden ser diferents de les taxes observa-

des a la pràctica habitual. Per triar un tractament o 
altre de forma purament empírica, és essencial que 
es facin estudis head-to-head que comparin les di-

ferents opcions de LAMA/LABA i que incloguin els 
pacients que trobem a la pràctica diària.  
 
 

 

Per a més informació vegeu l’article 

Matera, M.G., Rogliani, P., Calzetta, L. et al. Safety Considerations 

with Dual Bronchodilator Therapy in COPD: An Update. Drug Saf 2016 

Jun;39(6):501-8. Enllaç  
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Biosimilars en Atenció Primària 
Darrerament s’ha comercialitzat el primer fàrmac biosimilar de prescripció a l’Aten-

ció Primària: la insulina glargina Abasaglar®. En aquesta revisió publicada al But-
lletí d’informació terapèutica (BIT) podreu donar resposta a preguntes com què 

són els biosimilars, quina regulació tenen o quins beneficis o riscos poden tenir. Finalment trobareu el 
resum i el posicionament del biosimilar de la insulina glargina. Enllaç 

DESTAQUEM... 

Repercussions a la pràctica clínica 
Les combinacions a dosis fixes de LABA/LAMA 

són una alternativa terapèutica en els pacients 
amb MPOC no controlats amb monoteràpia quan 
s’ha comprovat el bon maneig de la tècnica 
inhalatòria i un bon compliment. Mentre no 

tinguem més informació sobre la seguretat car-
diovascular a curt i llarg termini d’aquestes com-

binacions, seria prudent fer un seguiment acurat 
en pacients amb elevat risc cardiovascular. 
 

L’abandó de l’hàbit tabàquic és el factor pro-

nòstic més important en tots els pacients amb 
MPOC 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_31/2016_Safety_.Considerations_Dual_Bronchodilatador_Drug_Saf.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/phf_apc/protocols/Malaltia_pulmonar_obstructiva_cronica/Pauta_MPOC_PHFAPC_CatSalut_2014.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT_v27_n5.pdf

