
 

 

Antiagregants inhibidors del P2Y12 
i opioides: interaccions a tenir en 

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

 
Què en sabíem fins ara?  
Alguns fàrmacs poden interferir en l’absorció dels 

antiagregants plaquetaris que inhibeixen el P2Y12 
(clopidogrel, prasugrel, ticagrelor). Entre aquests 
fàrmacs, els que més rebombori varen generar en 

el seu moment foren alguns inhibidors de la bomba 

de protons. Ara, surten a la palestra els agonistes 
opioides.  

 
Resum de la publicació  
La Food and Drug Administration americana (FDA) 

ha exigit als laboratoris fabricants de clopidogrel, 
prasugrel i ticagrelor que incloguin en els prospec-
tes i en les fitxes tècniques d’aquests productes un 

advertiment indicant que la seva absorció pot dis-

minuir o endarrerir-se amb l’ús concomitant d’ago-
nistes opioides. 
 

Els agonistes opioides endarrereixen el buidatge 
gàstric, motiu pel qual interfereixen en l’absorció 
de molts fàrmacs administrats per via oral, com els 

antiagregants plaquetaris. En aquelles situacions 
en què es necessita un inici ràpid de l’antiagregació 
i en què s’administren molt sovint ambdós tipus de 
fàrmacs (com és el cas de la síndrome coronària 

aguda-SCA), és quan la interacció adquireix més 
importància.  
 
Quins estudis avalen aquesta interacció?  

1. L’assaig IMPRESSION, amb 70 pacients amb in-
fart de miocardi als quals es va administrar mor-
fina intravenosa i ticagrelor, observant-se una 

reducció de l’àrea sota la corba (AUC) de ticagre-
lor i del seu metabòlit actiu del 36%, un endar-
reriment en el temps fins arribar a concentra-

cions màximes (Tmàx) de ticagrelor de 2 a 4 ho-

res i l’augment de la reactivitat plaquetària en-
front del placebo.  

2. Un altre assaig en què l’ús de fentanil i ticagrelor 
es va traduir en efectes similars als de l’assaig 

IMPRESSION. 
 
3. Un tercer assaig encreuat doble cec en 24 volun-

taris sans, en els quals l’ús de morfina intraveno-

sa amb clopidogrel 600 mg va comportar una 
reducció de l’AUC de ticagrelor del 34% i un en-
darreriment en la Tmàx de 2 hores, així com una 
disminució de l’activitat antiagregant enfront de 

placebo. 
 

4. Un quart assaig en 12 voluntaris sans, en els 

quals l’ús de morfina intravenosa i prasugrel 60 
mg va reduir la concentració màxima (Cmàx) del 
metabòlit actiu de prasugrel en un 31% en com-
paració amb placebo. 

 
5. Un cinquè estudi observacional, en 32 pacients 

amb infart de miocardi amb elevació de l’ST 

(STEMI), que varen rebre prasugrel i en què l’a-

gregabilitat plaquetària fou superior en els que 
reberen morfina enfront dels que no reberen un 
agonista opioide. 

 

 
Per a més informació, vegeu l’article 
Anònim. Drug Interaction: Opioids and Oral P2Y12 Platelet Inhibitors. 

Med Lett Drugs Ther 2019;61:31-2. PMID 30845104. Enllaç 
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Repercussions a la pràctica clínica 
Els agonistes opioides poden interferir en l’absor-

ció dels antiagregants plaquetaris P2Y12 
(clopidogrel, prasugrel, ticagrelor), endarrerint-
ne o reduint-ne l’absorció.  

 

No s’han dut a terme assaigs clínics on es mostri 
la repercussió clínica que pot tenir aquesta in-
teracció potencial, tot i que se suggereix tenir-la 
present en situacions en què sigui necessari utilit-

zar aquests antiagregants i es requereixi d’un  
inici de l’efecte ràpid, com és la SCA. 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_45/2019_Opioids_Oral_PrY12_platelet_inhibitors_Medical%20Letter.pdf


 

 

Reaccions adverses greus amb sa-
cubitril-valsartan (Entresto®). 

Què ens aporta la Farmacovigilàn-
cia?  
 

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

Què en sabíem fins ara?  
La combinació de sacubitril (profàrmac que, un cop 

metabolitzat, inhibeix la neprilisina, enzim que de-
grada els pèptids natriurètics) i valsartan 
(antagonista dels receptors de l’angiotensina) està 

comercialitzada per al maneig de la insuficiència 

cardiaca crònica (ICC). La combinació produeix va-
sodilatació, diüresi i natriuresi, i augmenta el filtrat 
glomerular i el flux renal.  

 
En l’assaig clínic pivotal (PARADIGM-HF), compara-
tiu amb enalapril en pacients amb ICC, es mostra 
una reducció del risc d’una variable combinada de 

mort cardiovascular i hospitalització per insuficièn-
cia cardíaca d’un 20%, tot i que aquest resultat ha 

estat qüestionat per les limitacions en el disseny i 

per l’execució de l’estudi1. Cal disposar d’informa-
ció de seguretat suplementària posterior a la co-
mercialització del fàrmac, per conèixer-ne els ris-
cos a llarg termini i en les condicions de pràctica 

clínica habitual.  
 
En aquesta publicació es volen descriure les reac-
cions adverses (RAM) associades a l’ús de sacubitril

-valsartan en condicions de pràctica clínica real a 

França. 
 

 
Resum de la publicació  
Es tracta d’una anàlisi retrospectiva de les RAM 
greus notificades al sistema de farmacovigilància 

francès i enregistrades entre gener de 2016 i maig 
de 2017.  Les RAM s’enregistren seguint la termi-
nologia del Medical Dictionary for Regulatory Activi-

ties (MedDRA) i cada notificació inclou característi-
ques del pacient (edat, gènere, patologies conco-
mitants, tractament farmacològic) i les RAM notifi-
cades (tipus, gravetat, evolució, avaluació causal). 

L’anàlisi es limita a les RAM greus, que es catego-
ritzen en sospitades, concomitants o per interacció, 
amb una puntuació en l’algoritme de causalitat ≥1. 
  

El número de pacients exposats a sacubitril/
valsartan durant el període d’estudi és de 8.845. 

Entre les 142 notificacions de RAM, 91 (un 64,1%) 

són greus. La combinació s’utilitza prioritàriament 
en pacients amb ICC (91,2%). Entre les RAM greus 
cal destacar la prolongació de l’hospitalització 
(70,3%), sobretot en homes (79,1%), amb una 

edat mitjana de 69,8 ± 11,7 anys.  
 
Quant a les RAM greus més freqüents per òrgans i 

sistemes, foren les renals, vasculars i cutànies, 
destacant entre aquestes: 

 
 Insuficiència renal aguda (n=36, 39,6% dels 91 

pacients), 

 Hipotensió arterial (n=16, 17,6%), 
 Angioedema (n=12, 13,2%), 

 Hiperpotassèmia (n=6, 6,6%), 

 Deshidratació (n=5, 5,5%), 

 Diarrea (n=5, 5,5%), 

 Malestar general (n=4, 4,4%). 
 
En 3 casos es produeix la mort del pacient (2 casos 
d’aturada cardiorespiratòria i 1 de mort sobtada) 
per l’evolució de la ICC. En tots els casos, les RAM 

greus estaven ja descrites i incloses a la fitxa tèc-

nica del producte. 
 
Els fàrmacs més sovint associats al tractament 

amb sacubitril/valsartan són furosemida (n = 41), 
bisoprolol (23), àcid acetilsalicílic (21), atorvastati-
na (15), espironolactona (14), eplerenona (10) i 

amiodarona (9). 
 
En comparar les dades del Sistema de Farmacovi-
gilància francès amb les proporcionades per l’estudi 

PARADIGM, es detecta una incidència superior d’hi-
potensió (17,6 vs 3,0%) i d’afectació renal (39,6 vs 
8,4%) amb la farmacovigilància. En el PARADIGM-

HF no es va detectar cap cas d’angioedema. 
 
L’edat dels pacients inclosos en el PARADIGM-HF 
fou inferior a la dels pacients francesos (63,8 vs 

69,8 anys). 
 

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Moulis F, Rousseau V, Chebane L, Gouverneur A, Gaboriau L, Faillie JL, 

Durrieu G, Montastruc F, Montastruc JL. Serious adverse drug reactions 

with sacubitril/valsartan Entresto®: a French pharmacovigilance survey. 
Eur J Clin Pharmacol 2018;74:983-4.  PubMed PMID: 29656309. Enllaç 

 

Referències bibliogràfiques 
Simó J. Sacubitrilo/valsartán en insuficiencia cardíaca: evaluación crítica 
del ensayo PARADIGM-HF. Boletín de Información Farmacoterapéutica de 

Navarra 2017, volumen 25 número 3. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Els sistemes de farmacovigilància tenen limita-

cions prou conegudes (infranotificació, notificació 
selectiva...), però aporten informació valuosa so-
bre la seguretat en condicions reals d’utilització.  
 

La comparació amb el PARADIGM-HF suggereix 
que en condicions de pràctica clínica real, hi ha 
més casos d’hipotensió i de reaccions renals 
greus, que podrien haver estat infraestimades en 

el PARADIGM-HF. Destaca la necessitat de moni-
torar la funció renal, el potassi i la tensió arterial 
en els pacients que reben sacubitril/valsartan i 

també que cal disposar de més informació de se-
guretat a llarg termini amb la combinació.  
 
Cal prioritzar la notificació de RAM per nous me-

dicaments, RAM desconegudes o inesperades i les 
potencialment greus o amb incidències molt bai-

xes.  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_45/2018_Serious_adverse_Drug_Reactions_sacubitroil_valsartan_EurJClin%20Pharmacol_2018.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A107E4AC-1F65-4CFF-8B48-11DD6A282A0E/406662/Bit_v25n4.pdf


 

 

Gota i insuficiència renal: no per 
culpa de l’al·lopurinol  
 
Joan-Anton Vallès  
(javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
L’al·lopurinol és un tractament eficaç de la hiperu-

ricèmia amb el qual hi ha una gran experiència 
d’ús. L'efecte advers més freqüent és l'erupció dèr-
mica maculopapular i també poden aparèixer, més 

rarament, lesions exfoliatives, urticària i altres lesi-

ons per hipersensibilitat que poden arribar a ser 
greus, especialment en pacients amb insuficiència 
renal. Darrerament s’han comercialitzat altres fàr-

macs que redueixen la hiperuricèmia, com el febu-
xostat (que s’ha associat a efectes adversos gas-
trointestinals, trastorns hepàtics, erupcions cutàni-

es i hipersensibilitat, i que també presenta dubtes 
sobre la seva seguretat cardiovascular) i el lesinu-
rad (un uricosúric que s’ha associat amb toxicitat 
renal i amb esdeveniments cardiovasculars). 
 

Resum de la publicació 
L’objectiu de l’estudi va ser avaluar l’associació 
d’ús d’al·lopurinol amb el risc de desenvolupar 
malaltia renal crònica estadi 3 o superior mitjan-

çant un estudi prospectiu de cohorts de pacients 
sense malaltia renal i diagnosticats recentment de 
gota. Es van incloure un grup de 4.760 pacients 
que van iniciar tractament amb al·lopurinol (≥300 

mg/dia) i una altra cohort de 4.760 pacients que 
no varen iniciar aquest tractament. Es va utilitzar 

un aparellament per propensió (propensity score) 
per equilibrar els dos grups: 83% homes; edat mit-
jana de 57 anys i índex de massa corporal mitjà de 
30. 

 
Un 12,2% dels pacients tractats amb al·lopurinol i 
un 13,1% dels no tractats amb aquest fàrmac va-
ren desenvolupar insuficiència renal estadi 3 o su-

perior després d’un seguiment mitjà de 5 anys (HR 

0,87; IC95%, 0,77-0,97). L’inici del tractament 
amb al·lopurinol a dosis superiors a 300 mg/dia no 

es va associar amb disminució de la funció renal 
(HR 1,00; IC95% 0,91-1,09).  
 

 
Per a més informació, vegeu l’article 
Vargas-Santos AB, Peloquin CE, Zhang Y, Neogi T. Association of Chronic 

Kidney Disease With Allopurinol Use in Gout Treatment. JAMA Intern Med 

2018;178:1526–33. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
L’inici del tractament amb al·lopurinol a dosis de 

300 mg/dia o superiors no s’associa a un deterio-
rament de la funció renal sinó al contrari, es rela-
ciona amb un menor risc d’insuficiència renal. 

Quan els pacients amb gota experimenten una 

disminució de la funció renal cal mirar més enllà 
de l’al·lopurinol i buscar causes alternatives.  

Risc d’acidosi làctica només quan 
el filtrat  glomerular <30  
 
Joan-Anton Vallès  
(javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
Actualment encara hi ha molts pacients amb diabe-
tis mellitus tipus 2 i malaltia renal lleu-moderada 
que no reben tractament amb metformina, possi-

blement per la incertesa sobre el risc d’acidosi làc-
tica en pacients amb malaltia renal crònica. Les 
recomanacions quant a l’ús de metformina en paci-

ents amb insuficiència renal han anat variant al 
llarg del temps, en objectivar-se que el risc d’aci-
dosi làctica era molt inferior a l’inicialment estimat; 
consegüentment, en l’actualitat només se’n contra-

indica l’ús en cas d’insuficiència renal greu.  
 

Resum de la publicació 
L’objectiu de l’estudi va ser quantificar l’associació 

entre l’ús de metformina i l’hospitalització amb aci-

dosi làctica segons el filtrat glomerular estimat 
(FGe). Es tracta d’un estudi de cohorts comunitari 
amb 75.413 pacients diagnosticats de diabetis amb 

determinacions del filtrat glomerular des de gener 
de 2004 fins a gener de 2017. Els resultats es va-
ren replicar en una cohort de 67.578 nous usuaris 
de metformina i en una altra de 14.439 nous usua-

ris d’una sulfonilurea entre els anys 2010 i 2015. 

 
A la cohort primària (n=75.413; edat mitjana de 
60,4 anys; 51% dones) hi va haver 2.335 hospita-

litzacions amb acidosi durant un seguiment mitjà 

de 5,7 anys (rang IQ 2,5 a 9,9 anys). L’ús de 
metformina es va associar amb un augment del 

risc d’acidosi en el grup amb un FGe<30 mL/
min/1,73m2 (hazard ratio-HR ajustat 2,07; IC 95% 
1,33-3,22), però no en el conjunt de tota la cohort 
ni tampoc en els grups de pacients amb insuficièn-

cia renal lleu o moderada, és a dir amb un FGe de 
30 ml/min/1,73 m2 o superior. 
 

Els resultats (HR ajustat per FGe de 30 a 44 ml/

min/1,73m2) van ser consistents quan es van com-
parar els nous usuaris de metformina amb els nous 
usuaris d’una sulfonilurea: no es va observar un 
major risc d’acidosi làctica entre els tractats amb 

metformina quan es va avaluar la cohort global, la 
cohort emparellada per propensió i quan es van 
excloure els consumidors d'insulina basal. 
 

 
Per a més informació, vegeu l’article 
Lazarus B, Wu A, Shin JI, Sang Y, Alexander GC, Secora A, Inker LA, 

Coresh J, Chang AR, Grams ME. Association of Metformin Use With Risk 

of Lactic Acidosis Across the Range of Kidney Function: A Community-

Based Cohort Study. JAMA Intern Med 2018;178:903-10. doi: 10.1001/

jamainternmed.2018.0292. 2018;178:1526–33. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
En dos escenaris de pràctica clínica real, l’ús de 

metformina només es va associar amb un major 
risc d’acidosi làctica en cas d’insuficiència renal 
greu (FGe<30 ml/min/1,73 m2), mentre que no 
es va veure un augment de risc amb filtrats supe-

riors. Aquestes dades donen suport a l’ús de 
metformina en pacients amb insuficiència renal 
lleu o moderada.  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_45/2018_Association_Chronic_Kidney_Disease_Allopurinol_Gout_JAMA_INT_Medicine.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_45/2018_Association_Metformin_Lactic_Acidosi_Kidney_Function_Jama_Int_Med.pdf


 

 

Pioglitazona i insuficiència cardíaca. Sí o no? 
 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

 
Què en sabíem fins ara?  
L’ús de les tiazolidindiones (rosiglitazona, pioglitazona) ha estat limitat per l’augment de risc d’insufici-
ència cardíaca (IC). L’assaig PROactive (Prospective Pioglitazone Clinical Trial in Macrovascular Events) 

dut a terme en pacients amb diabetis mellitus i malaltia macrovascular va mostrar un augment d’IC 
amb hospitalització en el grup tractat amb pioglitazona, que contrarrestava els beneficis en la prevenció 
dels esdeveniments cardiovasculars.  

 

L’assaig IRIS (Insulin Resistance Intervention After Stroke) va demostrar que la pioglitazona reduïa el 
risc d’esdeveniments cardiovasculars i de diabetis en pacients amb resistència a la insulina, antecedents 
d’ictus isquèmics i no diagnosticats de diabetis. No obstant això, hi havia dubtes quant al risc d’IC.  

 
Resum de la publicació  
En l’assaig IRIS, pacients amb resistència a la insulina però sense diabetis mellitus van ser aleatoritzats 
per rebre tractament amb pioglitazona o placebo (amb una proporció 1:1) durant els 180 dies posteriors 

d’haver patit un ictus isquèmic o un accident isquèmic transitori. El tractament es va prolongar fins a 5 
anys.  
 

En aquesta publicació és fa una anàlisi secundària per identificar aquells pacients que tenen més risc 
d’IC amb pioglitazona, separant aquells que a l’inici tenien antecedents d’aquells que no en tenien. El 
benefici cardiovascular s’estima amb una variable combinada que inclou ictus, infart de miocardi i hospi-
talització per insuficiència cardíaca.  

 
En l’assaig IRIS varen participar 3.851 pacients amb una edat mitjana de 63 anys, dels quals un 65% 
eren homes. La pioglitazona va reduir el risc d’ictus, d’infart de miocardi o d’IC amb hospitalització 

(12% vs 15,6% als 5 anys; hazard ratio, 0,78 amb IC 95% 0,65-0,93; P=0,007), mantenint-se els be-
neficis en tots els grups de pacients (amb risc baix, entremig o alt d’IC) als 5 anys de seguiment. No es 

varen detectar diferències en el risc d’IC entre pioglitazona o placebo (4,1% vs 4,2% respectivament) ni 
en el risc d’hospitalització per IC (2,9% vs 2,3%, P=0,36), que va ser molt baix.  

 
Tampoc no es detectaren diferències en el risc d’IC segons el risc basal d’IC dels pacients o dels que te-
nien factors de risc d’IC (edat avançada, fibril·lació auricular, HTA, obesitat, edema, proteïna C reactiva, 
tabaquisme) entre ambdós grups de tractament.  

 
El risc d’IC va augmentar en el grup de pacients que havien tingut un infart. Cal tenir en compte, però, 
que en cas d’edema, dispnea i guany de pes, es va reduir la dosi de pioglitazona  (29±17 mg vs 33±15 

mg, P<0,0001).  

 
Un aspecte que va preocupar de l’assaig IRIS fou l’augment significatiu de risc de fractura (del 2%) i 
d’augment de pes (en uns 4,5 kg en aproximadament el 20%) dels pacients amb pioglitazona comparat 

amb els pacients dels grup placebo. 
 
Cal esmentar que aquest estudi té algunes limitacions, entre les quals cal assenyalar que els pacients 

inclosos tenien un risc inferior d’IC al d’altres assaigs (com el PROactive) i que el risc d’IC, a ben segur, 
és més evident en la pràctica clínica i en població diabètica.  

 
Referències bibliogràfiques 
 Dawson J. Pioglitazone Use After Stroke. Circulation 2018;138:1221-23. PMID:30354440. Enllaç  

 Young LH, Viscoli CM, Schwartz GG, Inzucchi SE, Curtis JP, Gorman MJ, Furie KL et al; IRIS Investigators. Heart Failure After Ischemic Stroke or 

Transient Ischemic Attack in Insulin-Resistant Patients Without Diabetes Mellitus Treated With Pioglitazone. Circulation 2018;138:1210-20. PMID: 

29934374. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 

En comparació amb placebo, no sembla que la pioglitazona augmenti el risc d’IC amb o sense hospita-

lització en pacients amb resistència a la insulina que no són diabètics, fins i tot en els casos en què 
tenen IC o factors de risc de presentar-la.  
 
La pioglitazona pot tenir un paper en aquests pacients i, si se’n redueixen les dosis, possiblement tam-

bé en els que tenen guany de pes o edema.  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_45/2018_Pioglitazone_Circulation.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_45/2018_Heart_%20Failure_%20After_%20Ischemic_%20Stroke_Transient_Circulation.pdf
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Revisió de la medicació per a l’optimització i reducció de la prescripció de 
psicòtrops en pacients institucionalitzats 

El Butlletí GeCoFarma del mes d’abril recull un article sobre l’ús raonat de psicòtrops 
en pacients amb demència a partir del consens d’un equip multidisciplinar. Enllaç 
 
Patrons d’ús i adherència als anticoagulants orals directes 

En el número del mes d’abril també es troba publicat un article que recull les àrees 
de millora en la prescripció d’anticoagulants orals directes (dosis inapropiades i ús 

concomitant de fàrmacs contraindicats). Enllaç 
 

Posicionament de les societats científiques d’oncologia en l’ús de biosimi-
lars 
El Butlletí GeCoFarma de maig recull un article sobre el posicionament de les socie-

tats científiques en oncologia sobre els biosimilars: tant la Societat Europea d’Onco-
logia Mèdica (ESMO) com la Societat Alemanya d’Hematologia i Oncologia Mèdica 
(DGHO) subratllen la importància en l’ús dels biosimilars per a la competitivitat eco-
nòmica i donen suport al seu ús i a l’intercanvi (switch) de biològics als seus biosi-

milars en tractaments a llarg termini així com la informació al pacient, demanar el 

seu consentiment i fer-ne un seguiment en termes d’eficàcia i seguretat, especial-
ment si el pacient té comorbiditats i pren altres medicacions. Enllaç 

 
Tractament farmacològic del dolor neuropàtic: actualització i controvèrsies 
El Butlletí d’Informació Terapèutica (BIT) recull una revisió sobre el tractament far-
macològic del dolor neuropàtic amb els tractaments de primera elecció 

(amitriptilina, gabapentina i pregabalina) i la duloxetina com a alternativa en la neu-
ropatia diabètica. També hi ha un número sobre el tractament farmacològic de la 
gota amb AINE (o colquicina) i el paper de l’al·lopurinol com a fàrmac d’elecció per 
la seva eficàcia, seguretat i gran experiència d’ús. Enllaç 

DESTAQUEM... 
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