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Les dones joves també s’infarten, pensa-hi! 
Aquest estudi fet a partir d’entrevistes a homes i dones entre 18 i 55 anys ingressats per infart de miocardi 
(IAM) conclou que la presentació de l’IAM en homes i dones joves és similar, sent el dolor toràcic el 
símptoma predominant. Les dones presenten més símptomes addicionals, independentment de la 
presència o absència de dolor toràcic. A més, tant les pacients com els professionals atribueixen menys els 
símptomes a malaltia cardíaca en les dones en comparació amb els homes.   
Circulation, 20 de febrer de 2018 
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Vacunacions segures en l’embaràs 
Aquest estudi de casos i controls no troba cap associació entre la vacunació de la grip i la dTpa durant 
l’embaràs i el risc d’hospitalització o mort infantil durant els primers 6 mesos de vida. Els seus resultats 
recolzen la seguretat de l’aplicació d’aquestes vacunes durant l’embaràs. 
Pediatrics, 20 de febrer de 2018 
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Hi ha dosi segura de metformina en la insuficiència renal? 
Aquest article descriu 3 estudis que avaluen els efectes i la seguretat del tractament amb metformina en 
pacients amb malaltia renal crònica (MRC) moderada i greu. Els resultats suggereixen que en pacients amb 
MRC estadi 3A, 3B i 4 les dosis de 1.500mg/dia, 1.000mg/dia i 500mg/dia, respectivament, podrien ser 
segures. Malgrat tot, tenint en compte les limitacions dels estudis, les seves conclusions són orientatives i 
caldrà seguir individualitzant el tractament i ser cautes, especialment en els pacients fràgils o amb MRC 
greu.      
Diabetes care, març de 2018  
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Síndromes geriàtriques: mirem també els fàrmacs 
Aquest estudi descriptiu, realitzat en pacients grans fràgils tant institucionalitzats com residents a la 
comunitat, analitza la prescripció de fàrmacs que poden desencadenar o empitjorar les síndromes 
geriàtriques (interacció fàrmac-síndrome geriàtrica). La prescripció d’aquests fàrmacs per a les tres 
síndromes avaluades (delirium, caigudes i incontinència urinària) és molt elevada. Per tant, és important 
considerar i revisar aquest aspecte en els pacients grans fràgils.    
Aging and Clinical and Experimental Reasearch, 16 de gener de 2018   
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Alimentació materna, al·lèrgies dels fills 
Aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi suggereix que l’alimentació materna al final de l’embaràs i la 
lactància poden influir en el desenvolupament de malalties al·lèrgiques en els fills. La suplementació amb 
probiòtics pot disminuir el risc d’èczema i els olis de peix poden reduir la sensibilització a al·lèrgens 
alimentaris. L’evidència és més limitada sobre la relació de la lactància materna prolongada amb la 
disminució del risc d’èczema i diabetis mellitus tipus 1.  
PLoS Medicine, 28 de febrer de 2018 
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En fibromiàlgia, vestits a mida 
Aquest estudi qualitatiu d’interpretació fenomenològica fet a partir de la intervenció  de teràpia grupal per a 
la resolució de problemes (TGRP) en pacients amb fibromiàlgia (FM), va  trobar que la majoria de 
problemes de les pacients estaven associats a algun trauma de la seva història personal i a l’aparició de la 
FM. Les pacients percebien que la FM canvia la vida, que no hi ha solucions iguals per a tothom, que la FM 
és àmpliament incompresa i que impacta significativament en l’esfera física, psicològica i social.  
Journal of Advanced Nursing, febrer de 2018 
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Opioides, més enllà dels efectes adversos coneguts 
Aquest estudi niat de casos i controls troba que l’ús d’opioides, tant passat com actual, s’associa a un 
increment en el risc de malaltia pneumocòccica invasiva. Aquesta associació és més forta en el cas dels 
usuaris actuals, en les formulacions d’acció prolongada, en opioides de potència elevada, en usuaris de 
dosis elevades i en opioides prèviament descrits com a immunosupressors (codeïna, fentanil i morfina). Tot 
i les limitacions de l’estudi, hem de continuar sent molt prudents en la prescripció d’aquests fàrmacs.   
Annals of Internal Medicine, 20 de març de 2018  
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