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Pacients amb estatines després 

d’un IAM: són adherents?   
 

Ángel Arévalo i Eladio Fernández 

(efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara?  
El colesterol és un factor de risc de malaltia coronà-
ria. El benefici del tractament s’ha demostrat 
preferentment en la prevenció de la malaltia 

coronària isquèmica.  
 

En un butlletí previ (núm. 24, 2015) ens fèiem res-
sò de les noves guies de l’ACC/AHA de l’any 2013 i 
la guia del NICE del 2014. En la guia americana re-

comanaven per a la prevenció secundària, un trac-
tament intensiu o de moderada intensitat amb es-
tatines en funció de l’edat dels pacients: dosis ele-

vades d’estatines en els pacients menors de 75 
anys i un tractament de moderada intensitat que 
permeti assolir reduccions d’entre un 30% i un 
50% en els nivells del cLDL en els pacients majors 

de 75 anys.  
 

Per la seva banda, NICE proposa dosis intensives 
en prevenció secundària de la malaltia isquèmica 
del cor i dosis moderades en prevenció de la malal-

tia cerebrovascular.  
 

Resum de la publicació  
Un estudi retrospectiu d’una cohort de pacients de 
Medicare i Medicaid realitzat a EUA, va avaluar el 

seguiment de l’adherència terapèutica als 6 mesos i 
al 2 anys de l’alta hospitalària en els pacients que 
havien patit un infart agut de miocardi (IAM). 
  
Es van incloure 29.932 pacients d’entre 66 i 75 

anys i 27.956 majors de 75 anys hospitalitzats per 
IAM entre el anys 2007 i el 2012 i que varen rebre 
tractament d’alta intensitat amb una estatina en els 

30 dies a l’alta. Els fàrmacs implicats varen ser 
atorvastatina 40-80 mg o rosuvastatina 20-40 mg. 
 

Entre els pacients d’entre 66 i 75 anys d'edat, el 
58,9% als sis mesos i el 41,6% als 2 anys prenien 

el tractament d’alta intensitat amb estatines amb 
bona adherència, mentre que, respectivament, un 

17,3% i un 19,1% tenien mala adherència, i un 

12,4% i un 18,8% van suspendre la seva estatina. 

Els resultats varen ser similars en els majors de 75 
anys.  
 

Els pacients afroamericans, hispans i els nous trac-
taments amb estatines varen presentar menys ad-

herència al tractament d'alta intensitat, mentre que 
els pacients amb doble cobertura Medicare/
Medicaid, amb més visites amb l’especialista i inclo-
sos en programes de rehabilitació cardíaca varen 

mostrar major adherència al tractament.  

Per a més informació vegeu l’article 
Colantonio LD, Huang L, Monda KL, Bittner V, Serban MC, Taylor B, et al. 

Adherence to High-Intensity Statins Following a Myocardial Infarction 

Hospitalization Among Medicare Beneficiaries. JAMA Cardiol. 2017;2

(8):890-895. Enllaç 
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Repercussions a la pràctica clínica 
L’eficàcia del tractament intensiu amb dosis ele-

vades d’estatines s’ha vist sobretot en persones 
amb síndrome coronària aguda. No obstant això, 
aquest estudi posa de manifest la baixa o nul·la 
adherència al tractament d’alta intensitat amb 

estatines en un percentatge gens menyspreable, 
aproximadament 2 de cada 5 pacients que ha-

vien patit un IAM després de dos anys de l’alta 
hospitalària. 
 

Tot i que els resultats no són extrapolables al 
nostre entorn, sí que podem concloure que és 
recomanable mantenir un seguiment exhaustiu 

dels pacients i implementar intervencions de mi-
llora per assegurar una bona adherència tera-
pèutica al tractament intensiu amb estatines.  

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/BUTLLETI_COMPTAGOTES/COMPTAGOTES_NUM_24_122015.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_38/2017_Adherence%20_high_intensity_statins_JAMA%20Cardiology.pdf


 

 

Hiperglucèmia induïda per fàrmacs 

Paula Montoliu i Gladys Bendahan (gbendahan.bcn.ics@gencat.cat)                            

 

Què en sabíem fins ara?  
Alguns fàrmacs utilitzats a la pràctica clínica habitual provoquen hiperglucèmia com a efec-

te secundari, com és el cas dels corticoides. Per aquest motiu, és important fer un seguiment adequat de 

la glucèmia en pacients amb medicació que pugui provocar una alteració rellevant. 
 
Resum de la publicació 
Un article revisa els medicaments d’ús freqüent a la pràctica clínica que es poden associar a hiperglucè-
mia: corticoides, antipsicòtics, estatines, diürètics, blocadors ß , furosemida a altes dosis, glucosamina, 

raloxifè, contraceptius hormonals orals, antivirals, antineoplàstics i immunosupressors. 
 

Quan són imprescindibles, es recomana buscar una alternativa terapèutica que no provoqui hiperglucè-
mia i, si no n’hi ha, s’haurien d’utilitzar el menor temps possible i amb les mínimes dosis eficaces. Tot i 
així, és fonamental la individualització del maneig del control glucèmic del pacient. 
 

L’article fa recomanacions en referència als corticoides segons si el pacient té o no diabetis: 
 

Corticoides en pacient sense diabetis: 
 Amb tractament de curta durada: valorar necessitat d’insulinització transitòria.  

 Amb tractament crònic: valorar iniciar tractament amb antidiabètics orals. 
 

Corticoides en pacient amb diabetis: 
 Amb tractament de curta durada i tractat amb hipoglucemiants orals: segons la glucèmia, podem aug-

mentar-los o plantejar-nos la insulinització transitòria. Si ja rep insulina, es recomana intensificar el 

tractament mentre prengui el corticoide.  
 Amb tractament crònic: adequar el tractament hipoglucemiant. 
 

Per a més informació vegeu l’article  
Millaruelo Trillo JM. Manejo de la hiperglucèmia inducida por fármacos. FMC. 2016;23(4):227-30. Enllaç 

En diabetis, major adherència, 
menys morbimortalitat 
 

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

 

Què en sabíem fins ara?  

L’adherència als tractaments és, de mitjana, inferi-
or al 75%, especialment en problemes de salut 
crònics. En el marc dels assaigs clínics, amb un se-
guiment intens, l’adherència als tractaments de 

malalties cròniques se situa entre el 45 i 75%. En-
tre el 35% i el 95% en el cas de la diabetis. Alguns 

estudis suggereixen una associació entre la baixa 
adherència i un excés de mortalitat en malalties 

cròniques. 
 

Resum de la publicació 
A fi d’avaluar l’associació entre adherència a medi-
caments i risc de malaltia cardiovascular (MCV), 

mortalitat per qualsevol causa o hospitalització en 
pacients amb diabetis tipus 2, és va fer una meta-
nàlisi a partir d’una cerca sistemàtica electrònica 

en bases de dades, seleccionant assaigs clínics 
controlats aleatoritzats, estudis de casos i controls 
i de cohorts en adults amb diabetis tipus 2.  
 

Dels 8.175 estudis seleccionats, la majoria (5.797; 

un 70,9%) no varen avaluar l’adherència al tracta-
ment farmacològic. Dels 105 estudis que varen su-
perar el primer tall, la majoria (66; un 62,9%) no 

aportaven informació de l’eficàcia en funció de l’ad-
herència al tractament. Al final, es van incloure 

vuit estudis de cohorts, observacionals (n= 
318.125) amb un seguiment retrospectiu d’entre 
12 i 24 mesos.  
 

La taxa mitjana de baixa adherència va ser del 

37,8% (prevalences entre 21,3% i 90,6%). Per al 
grup de bona adherència (80% o superior) respec-
te del grup amb pobra adherència a la medicació 
(menys del 80%), el RR d’esdeveniments cardio-

vasculars va ser de 0,68 (IC95%: 0,66 a 0,71; 

p<0,001), el de mortalitat per qualsevol causa va 
ser de 0,72 (0,62-0,82; p<0,001) i el RR d’hospi-

talització va ser de 0,90 (0,87-0,94; p<0,001). 
 

Per a més informació vegeu l’article 
Khunti K, Seidu S, Kunutsor S, Davies M. Association Between Adherence 

to Pharmacotherapy and Outcomes in Type 2 Diabetes: A Meta-analysis 
Diabetes Care 2017;40:1588–1596 Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Estimacions agrupades d'estudis observacionals 

suggereixen que, en pacients amb diabetis tipus 
2, una bona adherència al tractament farmacolò-
gic està associada amb una menor morbimortali-
tat i un menor risc d’hospitalització. Els assaigs 

clínics no informen dels resultats d’eficàcia se-
gons l’adherència i seria interessant de conèixer 
aquestes dades.  

Repercussions a la pràctica clínica 
S’han de conèixer els medicaments que poden alterar la glucèmia, fer-ne el seguiment i valorar el trac-

tament antidiabètic. 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_38/2016_Manejo_hioperglucemia_farmacos_FMC.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_38/2017_Association_between%20_adherence_Pharmacotherapy__Outcomes_Diabetis_Diabe_care.full.pdf


 

 

IECA o ARAII? Sempre que es pu-
gui, un IECA 

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

 
Què en sabíem fins ara?  
En anteriors números del Butlletí Comptagotes 

(número 10, 16 i 27) s’ha situat el lloc en terapèu-
tica dels inhibidors de l’enzim conversor de l’angio-
tensina (IECA) enfront dels antagonistes del recep-

tor de l’angiotensina (ARA-II) en pacients amb dia-

betis (DM) o hipertensió arterial (HTA).  
 
En aquestes publicacions es mostra com els benefi-

cis dels IECA en la prevenció de la nefropatia en 
diabètics hipertensos i normotensos són superiors 
als ARA-II, per la qual cosa són el tractament d’e-
lecció en aquesta població. Els IECA també són su-

periors quant als beneficis sobre morbimortalitat 
en l’HTA (Butlletí Comptagotes número 27) i en la 
insuficiència cardíaca1, reservant-se els ARA-II per 

a pacients que no els toleren. 

 
Resum de la publicació 

Dos articles de la revista Circulation resumeixen 
els posicionaments antagònics.  
 

En el primer article s’exposen els arguments a 
favor dels ARA-II. S’explica que en una metanàlisi 
amb 106 assaigs i 254.301 pacients sense insufici-

ència cardíaca, comparatius amb placebo, els IECA 

però no els ARA-II redueixen la mortalitat (veure 
taula 1 i dades de la metanàlisi de Bangalore). Tot 
i això, els autors troben limitacions a aquesta 
metanàlisi que resumeixen en: 

 
a) Que els grups de placebo no són comparables, 

ja que els estudis amb IECA són molt anteriors 

als realitzats amb ARA-II. Això fa que la mortali-
tat cardiovascular sigui superior per disposar de 

menys fàrmacs per a la prevenció d’esdeveni-
ments cardiovasculars (ECV) en el moment en 

què es varen dur a terme els assaigs. Per tant, 
argumenten que les diferències en aquestes 
comparacions indirectes són degudes a la major 

incidència d’ECV del grup placebo en els assaigs 
amb IECA enfront dels assaigs amb ARA-II.  

 
b) Quan se seleccionen els assaigs publicats des-

prés del 2000, no es troben diferències estadís-

ticament significatives entre IECA i ARA-II. 
 
c) Una altra metanàlisi amb 37 assaigs 

(n=147.020), rebutja que els ARA-II augmentin 
el risc d’infart en comparació amb placebo o al-
tres controls actius (s’havia postulat que els ARA

-II podien augmentar el risc d’infart, quelcom 
conegut com a “paradoxa dels ARA-II”).   

 
d) Quan s’analitzen els assaigs en què s’han fet 

comparacions directes, amb dades de 22.542 
pacients, els IECA i els ARA-II tenen resultats 
similars sobre els ECV (RR 1,07 i IC95% 0,94-

1,22), excepte per la retirada del tractament 
que és un 28% inferior amb els ARA-II (RR 0,72 

i IC95% 0,65-0,81).  
 
En la segona de les publicacions, el posiciona-
ment és a favor dels IECA pels motius següents: 

 
a) El primer, que en cap dels assaigs clínics indivi-

duals ni en les metanàlisis s’ha vist un impacte 
positiu dels ARA-II en la mortalitat total, la mor-

talitat cardiovascular ni l’infart (vegeu taula). 
 

b) En la metanàlisi de Bangalore et al, amb 20 as-

saigs d’ARA-II enfront de placebo (i 66.282 pa-
cients) i 21 amb ARA-II amb comparador actiu 
(n=39.738), els ARA-II no demostren beneficis 
sobre mortalitat enfront de placebo (OR 1,01 i 

IC95% 0,96-1,06) o comparadors actius (OR 
0,99 i IC95% 0,95-1,03).  

 

c) En metanàlisis posteriors d’ARA-II amb placebo 

tampoc no es mostren aquests beneficis en pa-
cients d’alt risc, amb diabetis o amb HTA (vegeu 
taula). 

 
d) En la metanàlisi d’assaigs clínics en pacients 

amb HTA, avaluen també els beneficis d’altres 
grups de fàrmacs. Així, només els IECA, els blo-

cadors dels canals del calci i la indapamida redu-
eixen la mortalitat de forma estadísticament sig-
nificativa. Els ARA-II són els fàrmacs més àmpli-

ament avaluats (n=65.256) i, malgrat això, no 
demostren beneficis sobre mortalitat enfront de 
placebo. Els IECA també redueixen el risc de 
malaltia coronària i ictus, mentre que amb els 

ARA-II només es veuen beneficis sobre ictus.   
 
e) Els ARA-II augmentarien el risc d’infart de mio-

cardi i mort sobtada i no es pot descartar la 
“paradoxa dels ARA-II”.  

 

f) Les diferències en mortalitat a favor dels IECA 

són robustes, no explicant-se el benefici dels 
IECA enfront dels ARA-II pel comportament del 
grup placebo en mortalitat i mortalitat cardio-
vascular ja que tenen riscos similars (7,8 versus 

9% i 4,7 versus 5,2%).  
 
g) Aquests resultats són consistents amb altres 

metanàlisis realitzades prèviament.  
 

h) En els assaigs clínics en què s’han comparat di-
rectament IECA i ARA-II, l’ARA-II no ha demos-

trat ser superior. Com a mostra, l’estudi ONTAR-
GET (n=17.118) en què es va comparar ramipril 
enfront de telmisartan i aquest darrer no va po-

der demostrar ser equivalent a l’IECA, o l’estudi 
HOPE-3 (n=12.705), en què la combinació de 
candesartan i hidroclorotiazida no va mostrar 
beneficis sobre ECV tot i la reducció de la pres-

sió arterial sistòlica i diastòlica de 6/3 mmHg 
respectivament després d’uns 5,6 anys de se-
guiment. 

 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/BUTLLETI_COMPTAGOTES/COMPTAGOTES_NUM_10_122013.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/BUTLLETI_COMPTAGOTES/COMPTAGOTES_NUM_16_092014.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/BUTLLETI_COMPTAGOTES/COMPTAGOTES_NUM_27_032016.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/BUTLLETI_COMPTAGOTES/COMPTAGOTES_NUM_27_032016.pdf


 

 

Profilaxi antibiòtica en procedi-
ments dentals: només en casos 

molt concrets 

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

 
Què en sabíem fins ara?  

Els antibiòtics s’empren de forma profilàctica en 

procediments dentals per prevenir endocarditis in-
feccioses o infeccions de pròtesis articulars. Es pre-
tén reduir o eliminar la bacterièmia transitòria cau-

sada pel procediment dental invasiu. Tot i l'ús tan 
extens que té aquesta pràctica, hi ha moltes incer-
teses quant a la seva efectivitat.  
 

En els darrers 10 anys, les recomanacions de profi-
laxi antibiòtica han canviat molt per raons dife-

rents : per l’augment de resistències antimicrobia-

nes, perquè cal garantir l’ús efectiu dels antibiòtics 
i també perquè s’ha comprovat que el risc de bac-
terièmia en rentar-se les dents, fer servir irriga-
dors, fil o seda dental regularment és el mateix o 

superior que el dels tractaments efectuats per un 
dentista puntualment.  
 
La incidència d’endocarditis és de 3-10 casos per 

100.000 persones i any, amb una mortalitat del 

20%; la meitat dels casos es produeixen en pa-
cients sense antecedents de patologia cardíaca.  

Les infeccions més associades a procediments den-
tals invasius són les d’Streptococcus viridans. Els 

procediments odontològics que comporten més risc 
d’endocarditis són aquells en què s’incideix sobre 
genives o regió periapical de les dents o quan es 
perfora la mucosa oral, amb extraccions dentàries 

o drenatge d’abscessos dentals.  
 

Resum de la publicació 
Revisió narrativa en què es descriu com han anat 

canviant les recomanacions i en quins casos es re-
comanaria la profilaxi antibiòtica en cas de procedi-
ments odontològics en l’actualitat. Expliquen que 

les indicacions de profilaxi antibiòtica s’han anat 
restringint amb el temps.  
 
Una guia del National Institute of Clinical Excellen-

ce (NICE) de l’any 2008 recomanava suprimir l’ús 
d’aquesta pràctica de forma rutinària després de 
procediments dentals i va generar molta controvèr-

sia. Altres guies i recomanacions de grups d’ex-
perts internacionals d’Europa, Estats Units o Aus-
tràlia posen de manifest la manca d’evidències 
quant a l’efectivitat dels tractaments profilàctics i, 

en concret, en pacients d’alt risc sotmesos a proce-
diments dentals invasius. Així, una revisió de la 
Cochrane Collaboration va concloure que no hi ha-

via assaigs clínics que sustentessin l’ús d’antibiòtics 

de forma profilàctica en fer procediments dentals.  
 

Taula comparativa dels beneficis dels IECA enfront dels ARA II: hazard ratio (HR) d’IAM, mortalitat CV i 
mortalitat per qualsevol causa. Adaptada d’Strauss MH et al.  

Referències bibliogràfiques  
 Messerli FH, Bangalore S. Angiotensin receptor blockers reduce cardiovascular events, including the risk of myocardial infarction. Circulation 

2017;135:2085-7. Enllaç 

 Strauss MH, Hall AS. Angiotensin receptor blockers do not reduce risk of myocardial infarction, cardiovascular death or total mortality. Further 

evidence for the ARB-MI Paradox. Circulation 2017;135:2088-90. Enllaç 
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Repercussions a la pràctica clínica 
Els ARA-II no han demostrat superioritat enfront dels IECA en cap de les indicacions en què s’han ava-

luat.  
Els IECA són el tractament d’elecció en totes les indicacions i situacions en què calgui un fàrmac que 

actuï sobre l’eix renina-angiotensina-aldosterona, reservant-se els ARA-II per les persones que intole-
rin els IECA.  

  IECA versus placebo ARA-II versus placebo 

Metanàlisi N IAM Mortalitat CV Mortalitat N IAM Mortalitat 
CV 

Mortalitat 

Alt risc,  
Bangalore 

62.398 0,83 
(0,7-0,99) 

0,83 
(0,7-0,99) 

0,89 
(0,8-1) 

66.282 0,93 
(0,85-1,03) 

1,02 
(0,92-1,14) 

1,01 
(0,96-1,06) 

Alt risc,  
Savarese 

53.791 0,81 
(0,75-0,88) 

0,9 
(0,78-1,03) 

0,91 
(0,85-0,98) 

54.421 0,9 
(0,8-1,02) 

1,03 
(0,85-1,26) 

1,01 
(0,94-1,08) 

Diabetes, 
Cheng 

21.997 ND 0,83 
(0,7-0,99) 

0,89 
(0,79-0,99) 

13.304 ND 1,21 
(0,81-1,8) 

1,03 
(0,89-1,08) 

HTA,  
Thomopoulos 

49.440 ND 0,87 
(0,78-0,98) 

0,91 
(0,85-0,98) 

65.256 ND 1,03 
(0,94-1,13) 

1,01 
(0,97-1,06) 

Variables expressades amb hazard ratio (HR) i intervals de confiança al 95%. ND: informació no disponible 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_38/2017_Angiotensin_receptor_Blockers_Circulation.pdf
http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_38/2017_Angiotensin_receptor_Blockers_Counterpoint_Circulation.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/pautes/insuficiencia_cardiaca/pautes_insuficiencia_cardiaca_phfapc_catsalut.pdf


 

 

Repercussions a la pràctica clínica 
La profilaxi antibiòtica en cas de procediments dentals invasius s’ha de restringir a aquelles situacions 

de més risc d’endocarditis o d’infecció de pròtesi cardíaca.  

S’ha volgut avaluar també si fer menys profilaxi s’associa a un augment del risc d’endocarditis, cosa que 
tampoc no s’ha pogut provar de forma fefaent. 

 
Què recomanen les guies australianes, a partir d’aquestes controvèrsies? Restringir el tractament profi-
làctic a pacients amb factors de risc cardíacs específics que hagin de ser sotmesos a procediments den-
tals invasius. Quins són aquests factors? 

 
 

 
 
Altres situacions en què la profilaxi s’hauria d’individualitzar són: 

 
a) en pacients amb malalties valvulars cardíaques amb estenosi o regurgitació o amb miocardiopatia 

hipertròfica obstructiva. 

b) en pacients immunocompromesos o quan es porten pròtesis articulars infectades; en aquests ca-
sos, abans d’aplicar un procediment dental, es discutirà cada cas amb el cirurgià ortopèdic i el met-
ge de família que porta al pacient.  

 

En el pacient portador de pròtesi articular sana que ha de ser sotmès a un procediment dental, no es 

recomana fer profilaxi antibiòtica.  
 
Aquestes recomanacions sempre s’emfasitzaran amb la necessitat de tenir una higiene bucal correcta. 

L’antibiòtic d’elecció és amoxicil·lina a dosis úniques de 2 g via oral.  
 
 

 
 
 
 

 
Per a més informació vegeu l’article 
 Daly CG. Antibiotic prophylaxis for dental procedures. Australian Prescriber 2017; 40:184-8 Enllaç 
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Patologies cardíaques en què estaria indicada la profilaxi antibiòtica en cas de 
procediment dental: 

Vàlvules protètiques o ús de material protètic per reparar vàlvules cardíaques. 

Antecedents d’endocarditis infecciosa. 

Malaltia cardíaca congènita en els següents casos: 

 Defectes cardíacs que cursen amb cianosi i que no s’han reparat, incloent shunts pal·liatius. 

 Defectes cardíacs reparats per complet amb material protètic o dispositius, els 6 mesos poste-

riors a la intervenció. 

 Defectes cardíacs no reparats totalment quan es consideri que interfereixen en l’endotelització. 

Malaltia reumàtica del cor en persones amb alt risc d’endocarditis. 

Trasplantaments cardíacs (en aquest cas es recomana consultar prèviament al cardiòleg per veure 
recomanacions específiques). 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_38/2017_Antibiotic_prpphylaxis_dental_procedures_Australian%20prescriber.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/cg64/resources/prophylaxis-against-infective-endocarditis-antimicrobial-prophylaxis-against-infective-endocarditis-in-adults-and-children-undergoing-interventional-procedures-pdf-975567956677
http://www.uptodate.com


 

 

Non-hormonal treatments for menopausa symptoms   
En aquest article publicat al British Medical Journal (BMJ), es fa una revisió dels dife-

rents tractaments no hormonals i no farmacològics per als símptomes vasomotors de 

la menopausa. Enllaç 

DESTAQUEM... 
 

Anticoagulants orals directes 
(ACOD): interaccions i hemorràgi-

es greus 
 
Paula Montoliu i Gladys Bendahan 

(gbendahan.bcn.ics@gencat.cat)                            

 
Què en sabíem fins ara?  

L’ús dels anticoagulants orals directes (ACOD) com-
porta un important risc de sagnat, que pot agreujar
-se quan existeixen comorbiditats o hi ha interacci-

ons amb  medicaments que tenen activitat anticoa-

gulant o antiagregant plaquetari. 
 

Els ACOD se solen prescriure junt amb altres medi-
caments que comparteixen rutes metabòliques d’e-

liminació: els inhibidors del CYP3A4 i de la glicopro-
teïna P, com l’amiodarona o el diltiazem. El risc de 
sagnat associat a aquest ús concomitant no s'ha 
quantificat en l'àmbit clínic. 
 

Resum de la publicació 

Un estudi retrospectiu va analitzar una base de da-
des de Taiwan, entre 2012 i 2016, amb l’objectiu 
d’avaluar l’associació entre l’ús d’ACOD 

(dabigatran, rivaroxaban o apixaban) -amb o sense 
medicació concomitant- i el risc d’hemorràgia ma-
jor en pacients amb fibril·lació auricular no valvu-
lar. Els medicaments que comparteixen rutes meta-

bòliques amb els ACOD i que se seleccionen per 
aquest estudi són: atorvastatina, digoxina, verapa-
mil, diltiazem, amiodarona, fluconazole, ketocona-

zole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, ci-
closporina, eritromicina, claritromicina, dronedaro-
na, rifampicina i fenitoïna. 
 

L’estudi va incloure 91.330 pacients, l’edat mitjana 

dels quals va ser de 74,7 anys (SD 10,8); un 
55,8% varen ser homes. D’aquests, 45.347 varen 
ser tractats amb dabigatran, 54.006 amb rivaroxa-
ban i 12.886 amb apixaban. Es varen registrar 

4.770 hemorràgies majors.  

Els medicaments més habitualment co-prescrits 
amb ACOD varen ser atorvastatina (27,6%), diltia-

zem (22,7%), digoxina (22,5%) i amiodarona 
(21,1%).  
 

L’associació d’ACOD amb aquests fàrmacs es va 
associar a un increment significatiu de la taxa 
d’incidència d’hemorràgia major enfront de 

l’ACOD sol; la diferència en la taxa va ser amb 
fluconazole de 138,5 (IC 99% CI, 81,0-196,0), 
amb fenitoïna de 52,3 (IC 99% CI, 32,2-72,4), 
amb rifampicina de 36,9 (IC 99% CI, 1,6-72,2), i 

del 13,9 (IC 99%, 9,8-18,1) amb amiodarona 
(p<0,01 a totes les comparacions). 
 

Paradoxalment, es va observar una disminució sig-
nificativa del risc d´hemorràgia major amb l´ús 
concomitant d’atorvastatina, digoxina i eritromicina 

o claritromicina; i així mateix, una disminució del 
risc sense arribar a la significació estadística en el 
cas de verapamil, diltiazem, ciclosporina, ketocona-

zole, itraconazole, voriconazole,  posaconazole i 

dronedarona. 
 

Per a més informació vegeu l’article  
Chang SH, Chou IJ, Yeh YH, Chiou MJ, Wen MS, Kuo CT, See LC, Kuo CF, 

MD, PhD. Association Between Use of Non–Vitamin K Oral Anticoagulants 

With and Without Concurrent Medications and Risk of Major Bleeding in 

Nonvalvular Atrial Fibrillation. JAMA. 2017;318(13):1250-1259. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
En prescriure un ACOD, talment com es fa amb 

els derivats cumarínics, cal valorar el risc de sag-
nat per al pacient concret, motiu pel qual cal con-
siderar el risc potencial d’interaccions farmacològi-
ques. 
 

És molt important fer una revisió exhaustiva de la 

medicació prescrita al pacient a l´hora d´introduir 

un ACOD i valorar la necessitat, la suspensió, la 
modificació de la dosi o el canvi a una alternativa 

més segura en cas que els medicaments  puguin  
interaccionar i provocar sagnats.  

Butlletí Comptagotes 
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