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Houston, Houston, tenim un problema 
Aquest estudi de cohorts retrospectiu dels fàrmacs contra el càncer aprovats entre 2009 i 2013 per 
l’Agència Europea del Medicament (EMA) mostra que la majoria de fàrmacs nous van arribar al mercat 
sense evidència científica que milloressin la supervivència o la qualitat de la vida dels pacients. En el 
seguiment post-comercialització (3,3 anys mínim) amb assajos clínics aleatoritzats (ACA) comparant amb 
les alternatives disponibles, rarament van demostrar benefici o aquest va ser marginal. 
British Medical Journal, 4 d’octubre de 2017 
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Montelukast, segur? 
Aquest estudi retrospectiu es va fer a partir de les notificacions d’efectes adversos (EA) fetes a dos 
sistemes de notificació espontània i voluntària d’EA de fàrmacs. Els resultats mostren que el tractament 
amb montelukast s’associa amb EA neuropsiquiàtrics, com depressió i agressió. Es van notificar malsons, 
especialment en nens. També es va reportar vasculitis granulomatosa, però no es va establir la relació 
causal. 
Pharmacology Research & Perspectives, octubre de 2017 
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La continuïtat assistencial, un factor protector 
En aquest estudi amb base poblacional realitzat a Taiwan s’observa que una major continuïtat assistencial 
(CA), en relació al professional i al lloc d’atenció, s’associa a una reducció en el nombre d’interaccions 
farmacològiques. Aquesta associació és més forta a mesura que augmenta la comorbiditat dels pacients. 
Això reforça la importància i la necessitat de fomentar la CA dins dels sistemes sanitaris, especialment en 
els pacients amb major comorbiditat. 
Medical Care, Agost de 2017  
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Nous anticoagulants, ho sabem tot sobre el risc de sagnat? 
Segons aquest estudi de cohorts fet a Taiwan, en els pacients amb fibril·lació auricular (FA) no valvular en 
tractament amb nous anticoagulants orals (NACO), el tractament concomitant amb amiodarona, fluconazol, 
rifampicina i fenitoïna pot augmentar el risc de sagnat major. És important estar atents a les medicacions 
que prescrivim en els pacients amb FA en tractament amb NACO. 
Journal of American Medical Association, 3 d’octubre de 2017 
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Ferro oral: a poc a poc i bona lletra 
Aquest assaig clínic suggereix que l’administració de ferro oral a dies alterns millora la seva absorció 
respecte a les pautes diàries i que fraccionar la dosi al llarg del dia no millora els resultats del tractament. 
En l’estudi es van incloure dones entre 18-40 anys amb dèficit de ferro sense anèmia severa i es van 
avaluar pautes curtes de tractament. Per tant, es desconeix si aquests resultats es poden extrapolar a altres 
escenaris clínics.  
Lancet Haematology, novembre de 2017 
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Tos crònica: prova amb omeprazol 
Aquest estudi pilot mostra un benefici significatiu de l’ús empíric d’inhibidors de la bomba de protons (IBP) 
en pacients amb tos crònica d’etiologia no explicada, independentment de si s’evidencia la presencia de 
reflux gastro-esofàgic. La dosi estàndard d’IBP durant més de 8 setmanes és eficaç i segura. Aquests 
resultats reforcen les recomanacions de les guies de pràctica clínica (GPC) basades en opinió d’experts. 
PLoS One, 10 d’octubre de 2017 
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Què més poden oferir els nous anticoagulants? 
Aquest assaig clínic finançat per la indústria i realitzat en pacients amb malaltia cardiovascular estable, 
compara tres pautes de tractament: Rivaroxaban® 2.5mg/12h associat a aspirina 100mg/d, Rivaroxaban® 
5mg/12h i aspirina 100mg. En comparació als fàrmacs per separat, la combinació d’ambdós fàrmacs 
disminueix els esdeveniments cardiovasculars però augmenta el risc de sagnat major, amb un benefici net 
a favor del tractament combinat. Tanmateix cal ser prudents abans de canviar la nostra pràctica clínica 
habitual.  
New England Journal of Medicine, 5 d’octubre de 2017 
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