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Febuxostat: més problemes de seguretat cardiovascular  
 

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

 

Què en sabíem fins ara?  
La hiperuricèmia és un trastorn metabòlic crònic que pot cursar amb crisis gotoses, artropatia, tofus o 

urolitiasi. Tant febuxostat com al·lopurinol són inhibidors de la xantina oxidasa. S’esgrimeix que febu-
xostat tindria una acció molt més selectiva i potent i un efecte hipouricemiant més pronunciat que 
al·lopurinol, tot i que no ha demostrat una eficàcia superior en la reducció de crisis gotoses.  
 

Atès que en la fase de desenvolupament clínic de febuxostat es va insinuar un augment d’esdeveniments 
cardiovasculars enfront de placebo i al·lopurinol, la Food and Drug Administration (FDA) va requerir que 
es dugués a terme un assaig clínic (el CARES) per obtenir informació addicional sobre la seguretat de 
febuxostat en pacients amb gota i antecedents de malaltia cardiovascular. 

 
Resum de la publicació  
El CARES és un assaig clínic de no inferioritat que avalua la seguretat de febuxostat enfront 

d’al·lopurinol en pacients amb gota i antecedents de malaltia cardiovascular (infart de miocardi, angor 
inestable amb hospitalització, ictus, accident isquèmic transitori amb hospitalització, malaltia vascular 
perifèrica o diabetis mellitus amb evidències de malaltia micro o macrovascular).  
 

S’aleatoritzen amb una proporció 1:1 i s’estratifiquen segons funció renal (filtrat glomerular estimat ≥60 
ml/min o bé entre 30 i 60 ml/min); les dosis d’al·lopurinol s’ajusten segons funció renal, mentre que 
amb febuxostat la dosi inicial és de 40 mg/dia que poden augmentar-se fins 80 mg/dia si la urèmia és 

>6 mg/dL. Es fa el seguiment de 6.190 persones durant un promig de 32 mesos, essent les retirades de 
tractament d’un 56,6% i les pèrdues en el seguiment d’un 45%.  
 
Un total de 335 (10,8%) persones tractades amb febuxostat i de 321 (10,4%) tractades amb 

al·lopurinol pateixen algun esdeveniment cardiovascular (mort cardiovascular, infart de miocardi, ictus o 
angor inestable amb revascularització urgent) (hazard ratio-HR 1,03 i IC 95% 0,87-1,23;p=0,002 per la 
no inferioritat).  
 

La mortalitat per totes les causes (7,8% versus 6,4%; HR d’1,22 i IC 95% 1,01-1,47) i la mortalitat car-

diovascular (4,3% versus 3,2%; HR d’1,34 i IC 95% 1,03-1,73) són superiors amb febuxostat. La princi-
pal causa de mort cardiovascular és la mort sobtada: 83 casos (2,7%) amb febuxostat i 56 (1,8%) amb 

al·lopurinol  
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Repercussions a la pràctica clínica 
Al·lopurinol continua essent el tractament d’elecció en la gota. En persones amb gota i antecedents de 

malaltia cardiovascular, febuxostat augmenta el risc de mort cardiovascular i mort per qualsevol causa 
respecte d’ al·lopurinol, sobretot per un increment del risc de mort sobtada.  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_43/2018_Cardiovascular_Safety_Febuxostat_N_Eng_J_Med.pdf
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm584702.htm


 

 

Està justificat recomanar els su-
plements d’omega-3?  
 
Eladio Fernández 
(efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

 
 

Què en sabíem fins ara?  
Diverses investigacions han suggerit que les dietes 
riques en àcids grassos poliinsaturats omega-3 de 
cadena llarga d’oli de peixos, incloent l’àcid eicosa-

pentaenoic (EPA) i l’àcid docosahexaenoic (DHA), i 
de plantes, l’àcid alfa-linolènic (ALA), podrien tenir 

un benefici cardiovascular1. Per aquest motiu, s’ha 
recomanat l’increment en la ingesta d’aliments rics 

en omega-3 i, a vegades, de suplements. 
 

No obstant això, hi ha discrepàncies en les recoma-
nacions. Així per exemple, mentre que a la guia 
NICE2 es recomana ingestes de peix blau almenys 

dues vegades per setmana però no dels suple-
ments, a l’American Heart Association3 es té en 
consideració que el consum amb la dieta podria no 

ser suficient i recomanen els suplements, fins i tot 

a dosis elevades en determinades circumstàncies. 
 

D’altra banda, també hi ha una certa inconsistència 
entre els resultats dels estudis epidemiològics i els 
assaigs clínics, ja que en els primers és dóna su-
port a una associació positiva entre el consum ele-

vat d’àcids grassos omega-3 i els nivells baixos de 
malaltia cardiovascular, mentre que en els assaigs 
aquestes associacions es posen en dubte.   

 

Resum de la publicació 
Es tracta d’una revisió sistemàtica i metanàlisi rea-
litzada per la Cochrane a requeriment del grup as-

sessor sobre nutrició de l’OMS (Nutricion Guidance 
Expert Admisory Group) que va avaluar l’efecte del 
consum incrementat d’àcids grassos omega-3 en-
front de placebo o a dosis baixes d’àcids grassos 

omega-3 o al consum habitual o sense suplements 

sobre la mortalitat per a totes les causes, els esde-
veniments cardiovasculars, el greix corporal i els 

lípids. Es van incloure assaigs controlats i aleatorit-
zats de durada mínima de 12 mesos. 
 

Es varen seleccionar 79 assaigs clínics, amb 
112.059 participants. Cal comentar que 64 estudis 
van tenir una bona aleatorització, i que únicament 

25 tenien un risc baix de biaix. 
 

Els assaigs tenien una durada d’entre 12 i 72 me-

sos. Varen incloure adults sans en 46 assaigs 
(prevenció primària) i amb diferents riscos cardio-

vasculars en 33 assaigs (prevenció secundaria). En 

la majoria d’estudis en el grup d’intervenció es va-
ren utilitzar suplements en forma de càpsules o olis 
medicinals d’àcids grassos omega-3, i en uns pocs 
estudis dietes enriquides amb margarina, nous, o 

la combinació de diferents estratègies. Els grups 
control varen rebre el consum habitual (podien in-
cloure oli de gira-sol, olives, blat de moro, altres 

tipus de greixos, o cap tractament).   
 

Els resultats varen suggerir que l’augment de la 

ingesta d’àcids grassos omega-3 de cadena 
llarga o amb alfa-linolènic no van tenir efecte 
sobre les variables principals (vegeu taules).  
 

D’acord amb els autors, hi ha evidència de qualitat 
moderada que suggereix una eficàcia molt petita 

de l’àcid alfa-linolènic. Els autors calculen que hau-
ria d’augmentar el consum en 1.000 persones per 
prevenir un esdeveniment cardiovascular o una 

mort per malaltia coronaria. 
 

No hi va haver evidència que l'augment de la in-
gesta d’àcids grassos omega-3 de cadena llarga o 
d’ALA alterés els esdeveniments adversos greus, 
l’adipositat corporal o els lípids en sèrum, tot i que 

els suplements omega-3 de cadena llarga varen 
reduir lleugerament els nivells de triglicèrids i aug-
mentar l’HDL sèric (evidència de moderada a alta). 
 

 RR 
(IC del 95%) 

n 
participants 

n 
estudis 

Qualitat 

Mortalitat per totes les causes 0,98 (0,93-1,03) 92.653 39 Elevada 

Mortalitat cardiovascular 0,95 (0,87-1,03) 67.772 25 Moderada 

Esdeveniments cardiovasculars 0,99 (0,94-1,04) 90.378 38 Elevada 

Mortalitat coronària 0,93 (0,79-1,09) 73.491 21 Moderada 

Ictus 1,06 (0,96-1,16) 89.358 28 Moderada 

Arrítmies 0,97 (0,90-1,05) 53.796 28 Moderada 

 RR 
(IC del 95%) 

n 
participants 

n 
estudis 

Qualitat 

Mortalitat per totes les causes 1,01 (0,84-1,20) 19.327 5 Moderada 

Mortalitat cardiovascular 0,96 (0,74-1,25) 18.619 4 Moderada 

Esdeveniments cardiovasculars 0,95 (0,83-1,07) 19.327 5 Baixa 

Mortalitat coronària 0,95 (0,72-1,26) 18.353 3 Moderada 

Ictus 1,15 (0,66-2,01) 19.327 5 Molt baixa 

Arrítmies 0,79 (0,57-1,10) 4.837 1 Moderada 

Suplements omega-3 d'alfa-linolènic 

Suplements omega-3 de cadena llarga 

RESUM DE LES VARIABLES PRINCIPALS 



 

 

Pacient amb coronariopatia: mort 

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

 
Què en sabíem fins ara?  
El propòsit d’avaluar l’ús de macròlids en pacients 

amb cardiopatia isquèmica era veure si erradicar la 
infecció per Chlamydophila pneumoniae tenia re-
sultats positius sobre la morbimortalitat; contrària-

ment a allò que s’esperava, es va veure que l’ad-
ministració de claritromicina durant 2 setmanes 
comparada amb placebo en pacients amb cardio-
patia isquèmica estable augmentava en un 27% el 

risc de mortalitat total als 2,6 anys de seguiment i 
en un 20% al cap de 6 anys (estudi CLARICOR).  
 
En aquesta publicació ens fem ressò de l’alerta de 

l’FDA basada en el seguiment als 10 anys de les 
dades d’aquest assaig.  

 

Resum de la publicació 
En l’assaig CLARICOR, 4.373 pacients amb cardio-
patia isquèmica estable durant els 6 anys previs 
s’aleatoritzen per rebre claritromicina 500 mg/dia 

o placebo durant 2 setmanes i se’n fa el seguiment 
durant 10 anys a través dels registres sanitaris de 
Dinamarca.  

 Comparat amb placebo, claritromicina tendeix 

a augmentar la mortalitat total (10,9% vs 8,7%; 

hazard ratio-HR d’1,10 i IC 95% 1-1,21) als 10 

anys de seguiment, especialment en les persones 
no tractades amb estatines en el moment d’entrar 
en l’assaig (HR 1,16 i IC 95% 1,04-1,31 en les 
tractades vs HR 0,98 i IC 95% 0,83-1,17 en les no 

tractades amb estatines). 

 Es detecta també un augment de risc de 

malaltia cerebrovascular als 10 anys (HR 1,19 i 
IC 95% 1,02-1,38). 

 L’anàlisi dels efectes de claritromicina al llarg 

del temps mostren que l’increment de mortalitat 

cardiovascular extrahospitalària és superior en 

els 3 primers anys de tractament (HR 1,42; IC 

95% 1,09-1,84), especialment en els que no reben 
estatines (HR 2,36, IC 95%: 1,6-3,5); aquests 
efectes no s’objectiven posteriorment els 4 darrers 
anys del seguiment. 

 El número necessari a tractar per produir un 

esdeveniment als 10 anys amb claritromicina 
(number needed to harm-NNH) s’estima en 35 per 

a la mortalitat total i en 52 per a la mortalitat car-
diovascular extrahospitalària. 

 Entre les possibles explicacions a l’augment de 

mortalitat amb claritromicina els 3 primers anys, 
es postula l’increment “prematur” de mort sobta-
da i també que els símptomes més accelerats del 

primer període portin a més revascularitzacions i 
atenció mèdica. 
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En vista d’aquests resultats, seria convenient revi-
sar les recomanacions que donen suport a la utilit-

zació dels suplements d’àcids grassos omega-3.4,5 
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Repercussions a la pràctica clínica 
L’ús de claritromicina s’associa a augment de risc 

de mortalitat total i de malaltia cerebrovascular 
en persones amb cardiopatia isquèmica, sobretot 
en els 3 anys posteriors al tractament i, especial-
ment, en les persones que no reben estatines.  

 
Cal avaluar curosament la necessitat de prendre 
antibiòtics i, sempre que es pugui, evitar la clari-
tromicina en cas de coronariopatia.  

Repercussions a la pràctica clínica 
Aquesta és la revisió sistemàtica i metanàlisi més 

àmplia duta a terme fins a l’actualitat que avalua 
els efectes de l’increment del consum dels àcids 
grassos omega-3 sobre els riscos cardiovasculars. 
 

D’acord amb aquesta revisió, l’evidència de quali-

tat elevada (fruit en gran part d’assaigs amb su-
plements en càpsules d’oli de peix: àcid eicosa-
pentaenoic i àcid docosahexaenoic), suggereix 

que els suplements dels àcids grassos omega-3 
no ofereixen beneficis clínics sobre la mortalitat o 
els esdeveniments cardiovasculars).  

https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm597289.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16339220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25602299
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003177.pub3/full/es
http://www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/
https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3149.long


 

 

Tractament amb antidepressius i 
risc d’arrítmies: quan monitorar i 

fer electrocardiogrames? 
 
M. Estrella Barceló      

                         (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 
Què en sabíem fins ara?  

Els antidepressius poden produir allargament de 
l’interval QTc de l’electrocardiograma (ECG) i arrít-
mies cardíaques, entre les quals les més típiques 

són les taquiarrítmies ventriculars en “torsades de 

pointes” (TdP). Falta consens i recomanacions 
clares quant al cribratge i al monitoratge cardíac 
dels pacients tractats amb antidepressius. Per po-

der avaluar els riscos d’arrítmies i mort sobtada, 
cal tenir presents, tant els fàrmacs (entre els anti-
depressius, escitalopram i citalopram es troben en 
el grup de fàrmacs amb risc conegut de TdP se-

gons el CredibleMeds) com factors inherents al pa-
cient (edat, sexe, cardiopatia isquèmica, altera-
cions hidroelectrolítiques i síndrome del QTc con-

gènita, entre d’altres). Les evidències sobre com 
cal fer l’avaluació en la pràctica clínica no són prou 
sòlides, consistint fonamentalment en què els paci-
ents de risc alt s’han de supervisar més estreta-

ment. En aquest article, un grup multidisciplinar 
holandès revisa les evidències existents i consen-
sua unes recomanacions.  
 

Resum de la publicació 

Els autors intenten respondre a dues preguntes: 
 

1. Cal fer ECG a pacients tractats amb antidepres-
sius? Recomanen fer l’ECG en els pacients que 
prenen antidepressius amb risc conegut de 

TdP (escitalopram, citalopram) o possible risc 
de TdP segons el CredibleMeds (clomipramina, 
desipramina, imipramina, mirtazapina, nortrip-

tilina, trimipramina i venlafaxina) en les se-
güents situacions: 

 Quan hi ha un risc de prolongació del QTc 

conegut: interval QTc prolongat, antece-

dents de TdP, síndrome del QTc llarg a la fa-

mília o antecedents de mort sobtada.  
 Tenir ≥ 2 dels següents factors de risc: 

edat>65 anys, ser dona, ús concomitant 
d’altres fàrmacs que allarguin el QTc o que 

n’influeixen el metabolisme, malalties cardía-
ques (infart de miocardi, insuficiència cardía-
ca, valvulopatia, miocardiopatia), dosis supe-
riors a les recomanades, alteracions hidroe-

lectrolítiques (hipocalcèmia, hipopotassèmia, 

hipomagnesèmia). En cas de sospita d’alte-
ració hidroelectrolítica (alcoholisme, anorèxia 

nerviosa, diarrea, ús de diürètics de nansa) 
cal demanar un ionograma. 

 

2. Com s’ha de fer el monitoratge? Cal fer un ECG 
abans d’iniciar el tractament i 1 setmana 
després d’arribar a la dosi de manteniment 

(o terapèutica). Si l’ECG mostra un interval 
QT≥450 ms, es valorarà suprimir el tractament, 

canviar-lo o reduir les dosis si són altes i, si es-
cau, consultar un cardiòleg.  
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Repercussions a la pràctica clínica 
La supervisió de pacients en tractament amb an-

tidepressius per detectar arrítmies en TdP s’ha de 
restringir a situacions molt concretes que són les 
de risc alt: tractament amb antidepressius amb 
risc conegut de TdP (escitalopram, citalopram) o 

risc possible (tricíclics, mirtazapina, venlafaxina) 
quan a més a més hi hagi un risc conegut de 
prolongació del QTc o bé 2 o més factors de risc.  
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Càrrega anticolinèrgica: pensem-hi! Aspectes de seguretat més enllà de la 
visió borrosa i la sequedat de boca 

Aquesta edició del BIT tracta dels fàrmacs amb activitat anticolinèrgica (que es pres-
criuen per a la incontinència urinària, la malaltia de Parkinson, la depressió, el maneig dels vòmits i les 
nàusees, els trastorns psicòtics o les al·lèrgies) i el risc de diferents efectes adversos.  Enllaç 

DESTAQUEM... 
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