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Hiponatrèmia per antidepressius 
 
Joan Anton Vallès 
(javalles.bcn.ics@gencat.cat) 
                            

Què en sabíem fins ara?  
La prevalença d'hiponatrèmia associada a un trac-

tament antidepressiu és del 9% en pacients d'edat 
avançada. Aquest efecte es produiria per una sín-
drome nefrogènica amb secreció inadequada d'hor-
mona antidiürètica.  

 

La major part dels estudis sobre hiponatrèmia in-
duïda per antidepressius són descriptius; les inci-

dències estimades són d’entre l’1 i el 40% per als 
ISRS i fins el 70% per a la venlafaxina. La majoria 
d’aquests esdeveniments s’observen ja durant les 
primeres 4 setmanes de tractament.  

 
Tres petits estudis retrospectius (n=812 pacients) 
varen concloure que els usuaris d’antidepressius 

tenen fins a sis vegades més risc d’hiponatrèmia 
en comparació als no usuaris. Els pacients que pre-
senten més risc són els que tenen antecedents 
d’hiponatrèmia o psicosi i un pes <60 kg. La hipo-

natrèmia pot produir símptomes aguts associats a 
l’augment de volum de líquid cerebral, com confu-
sió, convulsions i, fins i tot, la mort.  
 

Resum de la publicació 
Atès que la magnitud d'aquest risc en pacients an-

cians en un entorn extrahospitalari no està ben es-

tablert, un estudi retrospectiu fet a Ontàrio 
(Canadà; període 2003-2012) va comparar el risc 
d'hospitalització per hiponatrèmia (altes amb un 
codi ICD-10 E87.1: hipoosmolaritat o hiponatrè-

mia) de pacients d’edat avançada amb trastorns 
d'ànim o ansietat tractats amb algun antidepressiu 
de 2a generació (citalopram, escitalopram, paroxe-

tina, fluoxetina, fluvoxamina, venlafaxina, duloxe-
tina, mirtazapina o sertralina) respecte del risc 

d’hospitalització en el cas de pacients adults 
(comparables segons indicadors de salut) no trac-

tats (n = 138.246 per grup).  

L'ús d'antidepressius de segona generació es va 

associar amb un risc més alt d'hospitalització amb 

diagnòstic d’hiponatrèmia durant els 30 primers 
dies de tractament (0,33% vs 0,06%, RR 5,46, 
IC95% 4,32- 6,91). En una subpoblació d’aquests 
pacients (n=4.186 per grup), a més, es va dispo-

sar de la incidència d’hiponatrèmia confirmada 
amb els valors de sodi sèric (1,74% vs 0,43%, RR 
4,23, IC95% 2,50-7,19).  
 

Un resultat secundari va ser l'hospitalització amb 

diagnòstics d’hiponatrèmia i, a més, de deliri. Les 
incidències varen ser de 0,020% vs 0,005% (RR 

4,00, IC95%: 1,75- 9,16). 
 

Per a més informació vegeu l’article 
Gandhi S, Shariff SZ, Al-Jaishi A, Reiss JP, Mamdani MM, Hackam DG, Li 

L, McArthur E, Weir MA, Garg AX. Second-Generation Antidepressants 

and Hyponatremia Risk: A Population-Based Cohort Study of Older 

Adults. Am J Kidney Dis. 2017 Jan;69(1):87-96. Enllaç 
 

Referències bibliogràfiques  
 Spigset O, Hedenmalm K. Hyponatraemia and the syndrome of inap-

propriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) induced by psycho-

tropic drugs. Drug Saf 1995;12:209-225. 

 

 Mannesse CK, Jansen PAF, Van Marum RJ, et al. Characteristics, prev-

alence, risk factors, and underlying mechanism of hyponatremia in 

elderly patients treated with antidepressants: a cross-sectional study. 

Maturitas 2013;76:357-363. 

Repercussions a la pràctica clínica 
Durant els primers 30 dies de tractament amb 

un antidepressiu de 2a generació en pacients 
d’edat avançada hi ha un risc d'hospitalització 
amb hiponatrèmia 5 vegades més elevat respec-

te dels no tractats.  

 
És aconsellable informar als pacients que si ex-
perimenten malestar general, nàusees, cefalea, 
confusió, letargia, obnubilació o, ni cal dir-ho, 

convulsions o coma, han d’acudir a un centre 
mèdic.  
 

Les hiponatrèmies cròniques poden associar-se a 
símptomes més subtils, entre d’altres, a un aug-

ment de risc de caigudes.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_36/2017_Second_%20generation%20antidepressant%20hyponatremia_AM_J_Kidney_Dis.pdf


 

 

Durada òptima del tractament 
antiagregant dual en persones 

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

 

Què en sabíem fins ara?  
La durada òptima de la doble antia-
gregació en pacients amb malaltia 

coronària estable i en pacients a qui s’han col·locat 

stents farmacològics no es coneix amb certesa.  

 
Aquesta qüestió ja ha estat objecte de reflexió an-
teriorment en el Comptagotes, on hem intentat 

reflectir la investigació que s’està duent en aquest 
camp, les conseqüències que pot tenir la investiga-
ció quant al canvi de recomanacions i les discre-

pàncies existents en les recomanacions en les gui-
es americanes i europees.  
 
Resum de la publicació 

Es resumeix la primera de dues publicacions de la 
revista Circulation. En la primera, es realitza una 
revisió sistemàtica amb metanàlisi en què es com-

paren els resultats de la doble antiagregació des-
prés de la implantació d’stents farmacològics de 
nova generació (DES) en pacients amb infart de 
miocardi segons la durada del tractament.  

 
Les variables avaluades són: mort, hemorràgia 
major, trombosi de l’stent i esdeveniments cardio-

vasculars.  

 
A partir de la revisió d’11 assaigs clínics controlats 
amb 33.051 pacients a qui es varen implantar so-

bretot DES, es formulen i s’intenten respondre les 
preguntes següents: 
 
a. Quina és la durada mínima de la doble an-

tiagregació després d’implantar un DES?  
Demostren que la doble antiagregació 12 mesos 

enfront de la doble antiagregació 3-6 mesos no 

es tradueix en diferències en la mortalitat (OR 
1,17 i IC 95% 0,85-1,63), hemorràgia major 
(OR 1,65 i IC 95% 0,97-2,82), infart de miocar-
di (OR 0,87 i IC 95% 0,65-1,18) o trombosi de 

l’stent (OR 0,87 i IC95% 0,49-1,55).  
 

S’observa una tendència a un major nombre 
d’hemorràgies quan la doble antiagregació és 

més llarga.  
 

b. Quin és el benefici que s’aconsegueix pro-

longant l’ús del DES de 18 a 48 mesos en-
front d’utilitzacions més curtes?  
Es compara la doble antiagregació 18-48 mesos 
amb l’ús entre 6 i 12 mesos.  

 
No es detecten diferències en la incidència de 
mortalitat (OR 1,14; IC95% 0,92-1,42) però sí 

en la d’hemorràgies majors (OR 1,58 i IC95% 

1,2-2,09), infarts (OR 0,67 i IC95% 0,47 to 
0,95) i trombosi de l’stent (OR 0,45 i IC95% 

0,24-0,74) amb tractaments més llargs.  
 
Aquests efectes es quantifiquen com a reducció 
de 3 trombosis de l’stent i 6 infarts i augment 

de 5 sagnats majors en cada 1.000 pacients 
tractats amb la doble antiagregació més d’un 
any.  
 

c. Quins beneficis aporta la doble antiagrega-
ció després d’un any en pacients amb 

malaltia coronària estable?  

La revisió d’un assaig clínic amb 21.162 paci-
ents (PEGASUS-TIMI i la revisió post-hoc d’un 
assaig amb 15.603 pacients indica que l’ús de 
la doble antiagregació més d’un any disminueix 

la variable combinada (mort cardiovascular, in-
fart de miocardi, o ictus; HR 0,84 i IC 95% 0,74
-0,95) però que augmenta el risc de sagnat 

major (HR 2,32 i IC95% 1,68-3,21) en compa-

ració amb el placebo.  
 

Una metanàlisi i revisió posterior arriba als ma-

teixos resultats. Els autors conclouen que pro-
longar l’antiagregació en aquests casos aporta 
beneficis mínims i ho exemplifiquen amb les 
dades de l’assaig PEGASUS-TIMI-54 en què el 

tractament amb ticagrelor 60 mg/dia va preve-
nir 4 esdeveniments a costa de 3 hemorràgies 
més en cada 1.000 pacients tractats durant un 

any.  

 
 
Per a més informació vegeu l’article 
Bittl JA, Baber U, Bradley S, Wijeysundera DN. ACC/AHA Task Force 

Members. Duration of Dual Antiplatelet Therapy: A Systematic Review for 

the 2016 ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Anti-

platelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease: A Report of 

the American College of Cardiology/American Heart Association Task 

Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2016;134:e156–e178 

Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Els pacients a qui s’implanta un DES s’han de 

tractar un mínim de 3-6 mesos per prevenir es-
deveniments aterotrombòtics.  
 
Cal acabar d’aclarir quins subgrups de pacients 

es podrien beneficiar de doble antiagregació fins 
als 12 mesos; per aquest motiu es recomana in-

dividualitzar segons es tracti d’una cardiopatia 
isquèmica aguda o estable, el risc aterotrombòtic 

i el risc hemorràgic del pacient.  
 
El tractament antiagregant dual més enllà dels 

12 mesos, tant en portadors de DES com en pa-
cients amb malaltia coronària estable, augmenta 
el risc d’hemorràgies majors i disminueix la pro-
babilitat de complicacions coronàries, essent ne-

cessari restringir encara més el tractament a ca-

sos puntuals que se’n puguin beneficiar.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_36/2016_Durada_Doble_Antiagregacio_Malaltia_Coronaria_Circulation.pdf


 

 

Durada òptima del tractament 
antiagregant dual en persones 

amb malaltia coronària.  
 
Què ens diu la darrera guia ame-
ricana? 
 

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

 
Què en sabíem fins ara?  

La durada òptima de la doble antiagregació en pa-

cients amb malaltia coronària i en pacients a qui 
s’han col·locat stents farmacològics no es coneix 
amb certesa.  

 
Aquesta qüestió ja ha estat objecte de reflexió an-
teriorment en el Comptagotes, on hem intentat 

reflectir la investigació que s’està duent en aquest 
camp, les conseqüències que pot tenir la investiga-
ció quant al canvi de recomanacions i les discre-
pàncies existents en les recomanacions en les gui-

es americanes i europees.  
 
Resum de la publicació 

En la segona publicació del Circulation, es posen al 
dia les recomanacions sobre durada del tractament 
antiagregant dual (DAPT) amb àcid acetilsalicílic-
AAS i un inhibidor del P2Y12 (clopidogrel, prasugrel 

o ticagrelor).  
 
Parteixen de 6 guies americanes prèvies publicades 

entre el 2011 i el 2014.  

 
En la Guia s’esmenten 11 nous estudis publicats 
que avaluen durades curtes i prolongades de DAPT, 

sobretot en pacients portadors d’stents farmacolò-
gics de nova generació (DES), i 1 gran assaig clínic 
en pacients amb infart agut de miocardi-IAM que 
va comparar el tractament dual amb la monoterà-

pia.  
 

En la revisió es diferencien els pacients amb sín-

drome coronària aguda (SCA) d’aquells que no han 
tingut manifestacions més d’un any i que es consi-
dera han passat a malaltia isquèmica estable 
(SIHD).  

 
Es fan les següents recomanacions generals: 
 
 La decisió de fer un tractament amb DAPT o de 

prolongar-lo enfront de la monoteràpia requereix 
en tot moment de fer un balanç entre expectati-
ves de beneficis (reducció d’esdeveniments ate-
rotrombòtics) i riscos (risc d’hemorràgies). 

 

 En moltes situacions seran suficients entre 6 i 12 

mesos de DAPT (recomanació classe I), podent-
se prolongar en determinats casos el DAPT 
(recomanació classe IIIb). La decisió de prolon-

gar el tractament s’individualitzarà, tenint pre-

sent que no es coneix el benefici del mateix en 
molts casos. 

 

 En general, es preferiran tractaments amb DAPT 

més curts en persones que tinguin risc isquèmic 
baix i risc hemorràgic alt i tractaments més 

llargs quan el risc tromboembòlic sigui alt i el 
risc hemorràgic baix. 

 

 Les recomanacions prèvies del DAPT es basaven 

en persones portadores d’stents de primera ge-

neració, els quals gairebé ja no s’utilitzen. Com-
parats amb els de primera generació, els DES de 
tercera i quarta generació són més segurs i te-
nen menys risc de trombosi. Les recomanacions 

es focalitzen en els nous dispositius. 
 

 Les recomanacions sobre la durada del DAPT són 

similars en cas de SCA amb aixecament de l’ST i 
sense aixecament de l’ST, pel fet que es conside-

ra la mateixa malaltia. 
 

 La dosi d’AAS a utilitzar serà la més baixa possi-

ble segons presentacions disponibles, ja que 
minva el risc de sagnat; en el nostre entorn 100 

mg al dia. 
 

 El prasugrel no s’ha administrar si hi ha antece-

dents d’ictus o AIT. 
 

 Per prendre la decisió de prolongar el DAPT més 

enllà d’un any en portadors de DES, s’ha cons-
truït una escala, el DAPT score. En cas de puntu-

ació de l’escala ≥2, el pacient pot tenir beneficis 
si es prolonga el tractament més d’un any; si la 
puntuació és <2, no es recomana prolongar-lo 
(veure taula annexa). 

 
 En pacients tractats amb anticoagulants, l’ús de 

DAPT augmenta el risc de sagnat en 2-3 vega-
des. En aquests casos s’avaluarà sempre el risc 

de trombosi (amb l’escala CHAD2DS2-VASc) i de 
sagnat (HAS-BLED), es mantindrà el tractament 
triple el menor temps possible i tan bon punt es 

pugui es passarà a tractament amb l’anticoagu-
lant i un antiagregant.  

 
En la guia indiquen que es preferirà en alguns 

pacients anticoagulació i clopidogrel.  
 
L’INR s’ajustarà a 2-2,5 en cas de prendre cu-
marínics. 

Variable Valor 

Edat ≥75 anys: -2 
≥entre 65 i 75: -1 
<65 anys:0 

Tabaquisme 1 

Diabetis mellitus 1 

IAM recent 1 

IAM previ o PCI prèvia 1 

Diàmetre stent<3 mm 1 

DES amb paclitaxel 1 

Insuficiència cardíaca o fracció ejecció 

<30% 2 

By-pass vena safena PCI 2 

PCI: intervenció coronària percutània; IAM: infart agut de miocardi 



 

 

Prevenció primària cardiovascular i diabetes. Té encara algun paper 
l’àcid acetilsalicílic (AAS)?  
 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 
Què en sabíem fins ara?  
L’AAS a dosis baixes s’ha provat beneficiós per a la prevenció dels esdeveniments cardiovasculars en po-

blacions de risc alt. El seu paper en poblacions de risc baix és molt més controvertit, ja que els beneficis 

sobre els esdeveniments cardiovasculars (ECV) són molt modestos i es veuen ultrapassats per l’augment 
del risc d’hemorràgies.  
 

L’any 2009, l’Antiplatelet Trialists’ Collaboration va publicar una metanàlisi que incloïa 6 assaigs en pre-
venció primària, mostrant l’AAS una reducció del risc d’ECV del 12% (reducció absoluta del 0,07% i 
1.429 persones a tractar per prevenir un ECV en prevenció primària i 67 en prevenció secundària enfront 
de placebo) i també un augment del risc d’hemorràgia; des de llavors s’han publicat 4 asaigs clínics més. 

Una situació que ha generat especial discussió és la possible utilitat en pacients diabètics en prevenció 
primària.   

 
Resum de la publicació 

Revisió exhaustiva en què s’avalua la possible utilitat del tractament amb AAS en pacients diabètics en 
prevenció primària.  
 

En la revisió es descriu la farmacologia de l’AAS i les implicacions que podria tenir per al maneig dels pa-
cients diabètics (farmacocinètica, mecanisme d’acció, interaccions farmacològiques, resistència a l’AAS, 
acció de l’AAS en les plaquetes dels diabètics que són hiperreactives).  
 

Els autors fan algunes reflexions: 

 Sobre l’eficàcia. Les darreres metaànalisis publicades arriben a conclusions similars. Una reducció rela-

tiva dels ECV del 10-13%, del 19-22% en els infarts no mortals, del 13-14% de l’ictus i, en algunes 
metanàlisis, del 5-6% de la mortalitat. 

I les següents recomanacions sobre processos específics: 

 
Per a més informació vegeu l’article 
Levine GN, Bates ER, Bitll JA, Brindis RG, Fihn SD, Fleisher LA et al. ACC/AHA Task Force Members. 2016 ACC/AHA Guideline Focused Update on Du-

ration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Associa-
tion Task Force on Clinical Practice Guidelines: An Update of the 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention, 2011 ACCF/

AHA Guideline for Coronary Artery Bypass Graft Surgery, 2012 ACC/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the Diagnosis and Management of 

Patients With Stable Ischemic Heart Disease, 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction, 2014 AHA/ACC 

Guideline for the Management of Patients With Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes, and 2014 ACC/AHA Guideline on Perioperative Cardio-

vascular Evaluation and Management of Patients Undergoing Noncardiac Surgery. Circulation 2016;134:e123–e155. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Per a molts pacients amb malaltia coronària solen ser suficients entre 6 i 12 mesos de tractament dual 

amb antiagregants. Caldrà valorar la prolongació del tractament de forma individual segons els riscos 

de trombosi i de sagnat, la patologia del pacient (SCA o malaltia coronària estable) i el procediment 
realitzat (stents metàl·lics, DES, CABG, bypass, només tractament mèdic...). S’han dissenyat eines de 
mesura en portadors de DES (instrument DAPT score) que ajuden a decidir si és recomanable prolon-

gar el tractament més enllà d’un any (en cas de puntuacions ≥2).  

Procediment Durada DAPT Observacions 

PCI i malaltia coronària 

estable 

Si stent metàl·lic (BMS): clopidogrel mínim 1 mes 
Si DES: clopidogrel mínim 6 mesos 
Si DES i alt risc de sagnat: clopidogrel 3 mesos 

Valorar prolongar individualment 

segons risc sagnat i trombosi 

PCI i SCA 
Si BMS o DES: DAPT 12 mesos 
Si alt risc de sagnat: aturar inhibidors P2Y12 al cap de 6 mesos 

Valorar individualment prolongar 

el tractament si hi ha alt risc de 

trombosi i baix risc de sagnat 

Bypass aortocoronari 

(CABG) 

Si SCA, han de continuar DAPT fins a 12 mesos després de la SCA 
Si malaltia coronària estable, DAPT 12 mesos després del by-pass 

  

Malaltia coronària estable 

Si IAM 1-3 anys abans, bona tolerabilitat i baix risc de sagnat valorar conti-

nuar DAPT utilitzant escala DAPT score. 
Si no és el cas anterior, no hi ha antecedents d’SCA, ni stents, ni CABG els 

12 mesos previs, suprimir clopidogrel  perquè no aporta benefici 

  

SCA-només tractament 

mèdic 
Mantenir DAPT 12 mesos 

Valorar prolongar individualment 

segons risc sagnat i trombosi 

SCA-amb fibrinolítics Mantenir DAPT mínim 14 dies i a ser possible 12 mesos 
Valorar prolongar individualment 

segons risc de sagnat i trombosi 

SCA i CABG Mantenir DAPT 12 mesos   

Aclariment. Estem parlant d’antiagregació dual. Per tant, tots els pacients portaran també AAS a dosis baixes (100 mg/dia) i quan suprimim el 

tractament amb l’inhibidor del P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor), restaran en tractament amb AAS.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_36/2016_Guideline_focused_update_Dual_antiplatelet_therapy_Circulations.pdf


 

 

Si fem servir espironolactona o 
eplerenona, cal revisar el potassi i 

la funció renal regularment 
 
M.Estrella Barceló  (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
L’assaig clínic RALES, publicat el 1999, i dut a ter-
me en persones amb insuficiència cardíaca greu 

(ICC), va provar que l’espironolactona afegida al 
tractament amb inhibidors de l’enzim conversor de 
l’angiotensina (IECA), disminuïa la mortalitat del 
46% al 35% enfront de placebo. Des de llavors ha 

passat a ser un fàrmac àmpliament utilitzat en 
aquest grup de pacients. L’espironolactona és un 

antagonista competitiu de l’aldosterona que aug-

menta l’excreció de sodi i redueix la pèrdua de po-
tassi al túbul renal distal. No s’ha de fer servir en 
cas d’insuficiència renal greu o antecedents d’hi-
perpotassèmia. L’eplerenona és un alternativa al 

tractament amb espironolactona.  
 

Tant l’espironolactona com els IECA o els antago-
nistes del receptor de l’angiotensina-II (ARA-II) 
poden produir hiperpotassèmia, sobretot en perso-

nes amb insuficiència renal o en situació de patir-la 
(quan hi ha deshidratació i en diabètics).  
 

La hiperpotasèmia amb IECA o ARA-II es produeix 
entre 1/100 i 1/1.000 tractats.  

Resum de la publicació 
El febrer de 2016, arran d’un cas de mort notificat 

a les autoritats del Regne Unit per hiperpotassèmia 
i insuficiència renal, l’Agència Britànica de Segure-
tat (MHRA) va informar que no es recomana l’ús 

concomitant d’espironolactona amb IECA o ARA-II 

per augment de risc d’hiperpotassèmia greu, so-
bretot en persones amb insuficiència renal.  
 

Entre 1998 i 2015, l’MHRA va rebre 82 notificaci-

ons espontànies d’hiperpotassèmia per espirono-
lactona; 63 prenien també IECA i 25 ARA-II. En 3 
casos el desenllaç fou mortal.  
 

En l’alerta de l’MHRA i en l’editorial del Drug and 

Therapeutics Bulletin es fa notar, que la incidència 
d’aquestes reaccions adverses (RAM) en l’entorn 
real és molt més alta que en l’entorn experimental. 
Així, en l’estudi RALES, un 2% dels participants 

varen tenir hiperpotassèmia, enfront dels 50 in-
gressos per 1.000 prescripcions en un estudi ob-
servacional d’Ontario i el 18,7% en l’estudi TOPCAT 

amb persones amb ICC, entre les quals un 67% se 
situaven en la classe I-II de la New York Heart As-
sociation-NYHA. 
 

Per aquest motiu, es recomana emprar l’associació 

amb precaució i monitorar regularment la funció 
renal i el potassi.  

Repercussions a la pràctica clínica 
L’AAS a dosis baixes (75-100 mg segons disponibilitat de presentacions) en pacients diabètics en pre-

venció primària, s’hauria de considerar només en pacients molt concrets, amb risc baix de sagnat, risc 

cardiovascular moderat o alt i tenint en consideració també si tenen antecedents de càncer de colon a 
la família.  

 Sobre la seguretat. Les darreres metanàlisis mostren que l’AAS augmenta el risc d’ictus hemorràgic en 

un 33-43%, el de sagnat major en un 55-69% i el de sagnat digestiu en un 29-64%. També es cons-
tata que el risc de sagnat és 5 vegades superior pel sol fet de tenir un risc cardiovascular alt.  

 Quin seria, llavors el benefici net del tractament amb AAS en prevenció primària? Realment és difícil 

d’establir. No s’aconsella en persones de baix risc. En persones de risc moderat o alt, se situaria al 
voltant de 33 a 46 morts salvades per cada 100.000 pacients/any de tractament en comparació amb 
el placebo.  

 I en la diabetis? Les darreres metanàlisis apunten a una reducció dels ECV del 8-11% en diabètics i 

augments de fins a 2 vegades del risc d’hemorràgies que, en molts casos, no assoleixen significació 
estadística. 

 I què ens diuen les guies quant al tractament amb AAS en diabètics? Les guies publicades fan recoma-

nacions molt diferents. La Guia de la Societat Europea de Cardiologia del 2016 no la recomana en dia-

bètics en prevenció primària, cosa que contrasta amb les recomanacions del grup de trombosi euro-
peu, que ho valora en pacients amb alt risc cardiovascular i baix risc de sagnat. La guia de 2016 de 
l’Associació Americana de Diabetis recomana valorar beneficis i riscos sobretot en persones que tenen 
un risc cardiovascular als 10 anys >10%, posicionament similar al de l’Associació Americana del Cor 

(AHA) i de Cardiologia (ACC).   
 

Què proposen els autors de l’article? Creuen que cal estratificar les recomanacions en base a l’edat i el 
risc cardiovascular, tenint en compte també altres factors com el risc de sagnat i els antecedents fami-
liars de càncer de colon i recte. D’aquesta manera proposen l’algorisme següent. 

 

 
 

 
 
 

Per a més informació vegeu l’article 
Capodanno D, Angliolillo DJ. Aspirin for Primary Cardiovascular Risk Prevention and Beyond in Diabetes Mellitus. Circulation 2016;134:1579–94. Enllaç 

    Antecedents càncer colorectal Sense antecedents càncer colorectal 

Edat RCV a 10 anys ARS No ARS ARS No ARS 
<50 anys <5% NO NO NO NO 

5-10% NO AAS NO Individualitzar 
50-59 anys 5-10% NO AAS NO Individualitzar 

10-20% Individualitzar AAS NO AAS 
60-69 anys 10-20% Individualitzar AAS NO Individualitzar 
>70 anys ≥20% NO Individualitzar NO Individualitzar 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_36/2016_aspirim_Primary_Cardio_Risk_Diabetis_Circulation.pdf
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Joc patològic induït per medicaments per tractar la malaltia de Parkinson  
Em aquest article publicat al Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya es descriu 

com aquest trastorn addictiu que consisteix en una conducta inadequada respecte als 
jocs d’apostes pot ser induït pel fàrmacs per al tractament de la malaltia de Parkinson. Enllaç 

DESTAQUEM... 
 

Quines serien aquestes recomanacions? 
 

 Tractar amb les dosis terapèutiques més baixes 

possibles, és a dir, no augmentar les dosis d’espi-
ronolactona, IECA o ARA-II si no és necessari.  

 Monitorar regularment el potassi i la funció renal 

(amb l’objectiu de mantenir el potassi entre 4 i 5 
mmol/L i la creatinina ≤221 μmol/L-2,5 mg/dL): 

 Després d’1 setmana d’iniciar o augmentar la 

dosi d’espironolactona o eplerenona 

 Cada mes els 3 primers mesos. 

 Cada 3 mesos entre el 3r i el 12è mes. 

 Semestralment a partir del 2n any. 

 Les mateixes recomanacions s’estenen a altres 

diürètics estalviadors de potassi. 
 Les actuacions proposades són: 

 Recordar que espironolactona i eplerenona 

estan contraindicades en cas d’insuficiència 

renal greu (FGe<30 ml/min). 

 Limitar el seu ús als pacients amb FGe>30 ml/

min i quan la creatinina sigui <2,5 mg/dL en 

homes (<2 mg/dL en dones) i quan el potassi 
sigui <5 mmol/L. 

 Mentre el potassi sigui <5 mmol/L, es conti-

nuarà igual. 

 Si el potassi se situa entre 5 i 6 mmol/L, es 

reduirà la dosi a la meitat. Cal destacar que 
en la guia del SIGN i en la guia americana, 
proposen suspendre ja el tractament amb po-

tassis per sobre de 5,5 mmol/L, sobretot quan 

això s’acompanyi d’empitjorament de funció 
renal. 

 Si el potassi és >6 mmol/L, s’aturarà el trac-

tament i no es plantejarà reintroduir-lo fins 
que el potassi sigui<5 mmol/L almenys durant 
72 hores, verificant també la funció renal. 

 Davant d’un increment en els valors de potassi, 

sempre caldrà revisar si hi ha hagut: 

 Canvis en la dieta: si s’han afegit productes 

rics en potassi incloent les sals que contenen 

potassi. 

 Interaccions farmacològiques o canvis de trac-

tament: cal considerar especialment els suple-
ments de potassi, diürètics estalviadors de 
potassi com amilorida o triamterè, antagonis-
tes de l’aldosterona com eplerenona o drospi-

renona, AINE, heparines, blocadors beta-
adrenèrgics. 

 

 

Per a més informació vegeu l’article 
 Spironolactone—potion or poison? Dr Ther Bull 2017;55:13 (editorial). 

Enllaç 

 Spironolactone and renin-angiotensin system drugs in heart failure: 

risk of potentially fatal hyperkalaemia. Drug Safety Update 2016; 9:4.  

Enllaç 

 Spironolactone and renin-angiotensin system drugs in heart failure: 

risk of potentially fatal hyperkalaemia—clarification. Drug Safety Up-

date 2016;10:4. Enllaç 
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Repercussions a la pràctica clínica 
L’espironolactona i l’eplerenona s’han d’utilitzar 

amb precaució en pacients que prenen concomi-
tantment IECA o ARA-II, més encara si tenen in-
suficiència renal.  
 

Cal monitorar la funció renal i el potassi regular-

ment. Si empitjora la funció renal o augmenta el 
potassi, pot ser necessari reduir la dosi o inter-
rompre el tractament per evitar reaccions adver-

ses greus.  

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_farmacovigilancia/documents/arxius/bfv_v15_n3.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_36/2017_Spinolactone_Drug%20Ther%20Bull.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_36/2017_Spinolactone_renin_angiotensin%20system_drugs_Drugs_Safety_Update.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_36/2016_espironolactona_DSU.pdf

