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Butlletí d’actualització terapèutica 

En aquest número: 

 Nova actualització dels criteris de Beers. Què aporta? 

 Inhibidors de la bomba de protons: també gastroenteritis víriques. 

 Fibrats i àcids grassos omega-3: en les hipertrigliceridèmies i poca cosa més. 

 Hipertensió ocular per corticoides. Cal pensar-hi. 

 Apixaban i nefritis intersticial aguda: el risc zero no existeix.  

comptagotes 

Celebrem l’edició 50 del Comptagotes 
 
El Comptagotes és un butlletí electrònic que va 

néixer l’any 2002 com a iniciativa dels 
professionals sanitaris dels CAP de Barcelona 
de l’ICS, amb la voluntat d’oferir informació de 

qualitat sobre farmacologia i terapèutica.  
 

L’any 2012, després d’una breu aturada, el 

butlletí va encetar una segona etapa en la qual 
s’ha dut a terme de forma periòdica el recull 
dels articles més rellevants en terapèutica 

publicats en diferents revistes científiques 
d’interès. D’aquest recull, s’han seleccionat els 
que poden tenir una major repercussió clínica 
sobre la prescripció de medicaments a les 

consultes de l’atenció primària. 
 

Avui arribem a la cinquantena edició d’aquesta 
segona etapa, i volem aprofitar per fer un 
balanç d’aquests anys d’activitat. 
 

Amb més de 250 articles publicats, cal des-
tacar el paper rellevant dels que s’insereixen 

dins de les seccions d’eficàcia i de seguretat 
dels medicaments (88,26% en conjunt).  
 

Pel que fa a les àrees temàtiques, les que han 
tingut una major presència són cardio-
vascular (amb articles sobre hipertensió i 

insuficiència cardíaca, cardiopatia isquèmica, 
fibril·lació auricular, arrítmies), endocrí 
(diabetis mellitus), musculoesquelètic (dolor, 

osteoporosi, caquèxia), geriatria (problemes 

ÀREES 

SECCIONS 

de demència, dolor o risc cardiovascular entre 
d’altres), salut mental (patologies com la 

depressió, l’esquizofrènia, l’insomni o la cessació 
tabàquica), respiratori (asma i MPOC). Altres 
àrees tractades són urologia (insuficiència 
urinària, hiperplàsia benigna de pròstata), 

neurologia (ictus, Parkinson), ginecologia 
(embaràs, lactància), pediatria, oftalmologia 
o infeccioses. 
 

Així, doncs, s’ha ofert informació rellevant i 
actualitzada sobre diferents tipus de fàrmacs, com 

antihipertensius, antiagregants, anticoagu-
lants, hipoglucemiants, AINE, broncodilata-
dors, analgèsics i opioides, fàrmacs per a 

l’osteoporosi, hipolipemiants, antiulcerosos, 
antidepressius, antipsicòtics i antiespas-
mòdics entre d’altres. 
 

Darrere el Comptagotes hi ha un comitè 

editorial, format per redactors i editors. Arribar 

al número cinquanta, però, només ha estat 
possible gràcies a l’ajut desinteressat de molts 
professionals i de tots els lectors que ens 
encoratgen a seguir.  
 

Desitgem poder continuar comptant amb el 

vostre suport i acompanyament, amb la 
confiança que us sigui d’utilitat. 
 

Gràcies a totes i a tots. 
 

Molt bon estiu!! 



 

 

Nova actualització dels criteris de Beers. Què aporta?  
 

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

Què en sabíem fins ara?  

Els criteris de Beers, elaborats per Mark Howard Beers l’any 1991, són uns llistats de fàrmacs considerats 
inapropiats en ancians, tant en general com en determinades malalties o situacions. Des de l’any 2009, la Societat 
Americana de Geriatria en va prendre el relleu i revisa i adapta periòdicament els criteris al mercat nord-americà 
amb una revisió cada tres anys des de 2012. El 2019 se’n va publicar una nova actualització. Assenyalem els 

canvis més importants, així com les principals fortaleses i limitacions. 

Resum de la publicació 

Els criteris de Beers s’agrupen en sis apartats diferents: 

a. Medicaments potencialment inapropiats per a la majoria de persones majors de 65 anys.  
S’hi inclouen 30 fàrmacs o grups de medicaments.  

b. Medicaments potencialment inapropiats en ancians amb determinades malalties. 

c. Medicaments que cal utilitzar amb precaució en ancians. Representen 40 medicaments o grups de 
medicaments que cal evitar o utilitzar amb precaució en determinades malalties o situacions.  

d. Interaccions farmacològiques potencialment greus a tenir presents en ancians. 

e. Medicaments a evitar o que cal ajustar en persones amb insuficiència renal crònica.  

f. Medicaments amb una elevada càrrega anticolinèrgica.  

 

Quins són els canvis més importants d’aquesta nova entrega? Assenyalarem els fàrmacs que s’han eliminat, els 

que s’han afegit i aquells pels quals s’han introduït modificacions. 

FÀRMACS ELIMINATS 

Taula Fàrmac Motiu de l’eliminació 

Potencialment 
inapropiats 

Bupropió, pseudoefedrina,  
vasodilatadors, cafeïna 

Reaccions adverses similars en ancians i en altres grups de població 

Potencialment 
inapropiats en 
determinades 
malalties 

Antihistamínics H2 Evidència feble 

FÀRMACS AFEGITS 

Taula Fàrmac Motiu de l’addició 

Potencialment 
inapropiats 

Glimepirida 
  
Mepiramina 

Gliclazida d’elecció, per menor risc d’hipoglucèmies 
 
Potent anticolinèrgic 

Fàrmacs a utilitzar 
amb precaució 

Inhibidors de la recaptació de serotonina 
(ISRS) i fàrmacs duals (ISRN) 
 
Majoria d’antipsicòtics, incloent quetiapina 
i clozapina 
 
Dabigatran i rivaroxaban 
 
 
Tramadol 
  
Trimetoprim-sulfametoxazole 
 
 

Incrementen el risc de caigudes i fractures i cal emprar-los amb precaució 
en persones amb antecedents 
 
Precaució en la malaltia de Parkinson 
 
 
Augment del risc d’hemorràgies greus en comparació amb warfarina i 
altres anticoagulants d’acció directa (ACOD) 
 
Hiponatrèmia i síndrome de secreció inadequada d’hormona antidiürètica 
 
Hiperpotassèmia si insuficiència renal i ús amb inhibidor de l’enzim 
conversor d’angiotensina (IECA) o antagonista dels receptors de 
l’angiotensina (ARA-II) 

Interaccions 

Opioides: 

 Benzodiazepines 

 Gabapentina-pregabalina 

Fenitoïna i trimetoprim-sulfametoxazole 
Teofil·lina i ciprofloxacina 
 
Acenocumarol o warfarina amb: 

 ciprofloxacina 

 macròlids 

 trimetoprim-sulfametoxazole 

  
Depressió respiratòria greu 

Depressió respiratòria greu 

Intoxicació per fenitoïna 
Intoxicació per teofil·lina 
 
 
Hemorràgia 

Hemorràgia 

Hemorràgia 

Fàrmacs a evitar en 
la insuficiència renal 

Ciprofloxacina 
Trimetoprim, sulfametoxazole 

Risc d’efectes neurològics adversos  
Risc d’empitjorament de la funció renal i de la hiperpotassèmia 



 

 

 

Repercussions a la pràctica clínica 

Els criteris de Beers, juntament amb altres eines com els criteris STOPP-START o els PRISCUS, 

intenten orientar vers una prescripció més segura. És molt important que aquests llistats 
s’actualitzin periòdicament i s’adaptin a l’entorn on han de ser aplicats posteriorment.  

La principal limitació que tenen sol ser la de no “mullar-se” sobre els nous medicaments, ja que 
la informació quant a la seva eficàcia i seguretat és molt més limitada. Tot i això, en aquesta 
actualització assenyalen amb el dit alguns dels ACOD (dabigatran i rivaroxaban) perquè el risc 

d’hemorràgies en ancians és superior al dels cumarínics.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 The 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® 

for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc 2019;67:674-694. doi: 10.1111/jgs.15767.    

 

Bibliografia addicional 
1. Croke L. Beers Criteria for Inappropriate Medication Use in Older Patients: An Update from the AGS. Am Fam Physician. 2020 Jan 1;101

(1):56-57. PubMed PMID: 31894929  

FÀRMACS AMB MODIFICACIONS 

Taula Fàrmac Motiu 

Potencialment 
inapropiats 

Blocadors d’adrenoreceptors alfa i 
clonidina 

Risc d’hipotensió ortostàtica 
 

Potencialment 
inapropiats en 
determinades 
malalties o 
situacions 

Zolpidem, zopiclona 
Digoxina 
 
 
Estrògens amb o sense progestàgens 
Insulines 
  
Metoclopramida 
Calciantagonistes no dihidropiridínics 
Antiinflamatoris no esteroidals (tots), 
pioglitazona, dronedarona, cilostazol 

Evitar en pacients amb deliri 
No és d’elecció en ancians amb fibril·lació auricular  
i amb insuficiència cardíaca 
 
Evitar per la prevenció d’infeccions urinàries recurrents 
Evitar les escales mòbils (sliding-scale) per major risc hipoglucèmia 
 
Evitar-ne l’ús més de 12 setmanes 
Evitar en insuficiència cardíaca (IC) en cas de fracció d’ejecció reduïda 
Evitar en IC 
 

Fàrmacs a utilitzar 
amb precaució 

Àcid acetilsalicílic 
 

En majors de 70 anys, per augment del risc d’hemorràgia i eficàcia incerta 
en la prevenció 1a cardiovascular i càncer colorectal 

Inhibidors de la bomba de protons:  
també gastroenteritis víriques.  
 

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

Què en sabíem fins ara?  

Els inhibidors de la bomba de protons (IBP) són 
fàrmacs àmpliament utilitzats. Emprats a llarg 
termini, s’han associat a l’augment de risc de 
fractures, al dèficit de vitamina B12 i magnesi, a la 
malaltia renal i a infeccions, entre les quals destaquen 
les pulmonars i les digestives. Quant a les infeccions 

digestives bacterianes, s’ha estudiat molt l’associació 
amb infeccions aïllades i recurrents per Clostridium 
difficile. L’associació amb gastroenteritis víriques 
(GEV) ha estat molt menys estudiada. En aquest 
estudi es vol avaluar l’associació entre l’ús d’IBP a 
llarg termini i les GEV que predominen els mesos 
d’hivern. 

Resum de la publicació 

Es tracta d’un estudi de cohorts retrospectiu 
aparellat emprant una base de dades francesa (LTD-
Longitudinal Treatment Dynamics) amb fàrmacs 
dispensats a unes 7.000 farmàcies (aprox. el 30% i 
representatives del territori). Consideren només els 

fàrmacs que s’han prescrit ambulatòriament. 
Seleccionen els pacients tractats l’hivern de 2015 i 
2016, aparellant els exposats als IBP amb 3 controls 
no exposats. Inclouen tots els IBP comercialitzats a 

França: esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, 
pantoprazole i rabeprazole. Els pacients exposats 
eren els que havien iniciat el tractament amb IBP de 
forma contínua almenys 30 dies abans del període 
epidèmic de GEV. Es considera que hi ha una 
infecció vírica quan, en període d’epidèmia de GEV 
(hiverns de 2017 i 2018),  es dispensen fàrmacs 

emprats per aquestes indicacions, com ara: 
solucions de rehidratació oral, antiemètics, 
probiòtics antidiarreics, antiinfecciosos intestinals i 
antidiarreics. Es tenen en compte possibles factors 
de confusió com l’edat, el sexe i els tractaments per 
a patologies més freqüents. 

 
Un total de 233.596 persones varen rebre 
tractament amb IBP, amb una mitjana d’edat de 71 
anys (rang 62-81 anys), i amb un 55,8% de dones.  
 
 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_50/2020_American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria for Potentially Inappropiate Medication Use in Older Adults.pdf


 

 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Vilcu AM, Sabatte L, Blanchon T, Souty C, Maravic M, Lemaitre M, et al. Association Between Acute Gastroenteritis and Continuous Use of 

Proton Pump Inhibitors During Winter Periods of Highest Circulation of Enteric Viruses.  JAMA Netw Open. 2019;2(11):e1916205. doi: 

10.1001/jamanetworkopen.2019.16205.  

Què en sabíem fins ara? 

Les estatines són els hipolipemiants d’elecció per ser els fàrmacs pels quals hi ha més evidències d’eficàcia i per 
considerar-se segurs. En pacients als quals no es poden administrar les estatines, ens preguntem quin és el lloc, 
en terapèutica, dels fibrats i dels àcids grassos omega-3. Ens fem ressò d’algunes publicacions que proposen 
restringir l’ús de fibrats i d’àcids grassos omega-3 a situacions molt concretes, i d’altres en què es revisa el 
benefici dels hipolipemiants en pacients amb hipertrigliceridèmia. 

Resum de la publicació 

 

Respecte als fibrats  

En el Drug and Therapeutics Bulletin d’octubre de 2019, l’editorial esmenta que els fibrats no han demostrat de 

forma clara els beneficis terapèutics ni en la prevenció primària ni en la prevenció secundària de la malaltia 

cardiovascular. En la revisió narrativa posterior, s’exposa que les dades dels assaigs clínics i de les metanàlisis en 

què es comparen fibrats enfront de placebo són consistents, amb beneficis modestos sobre esdeveniments 

cardiovasculars (ECV), sobretot infart no mortal, sense haver demostrat reduccions ni en la mortalitat 

cardiovascular ni total. Quan els fibrats s’afegeixen a estatines, tampoc aporten beneficis addicionals sobre els ECV 

enfront de les estatines soles. A més a més, no s’han comparat directament amb estatines, amb ezetimiba ni amb 

inhibidors de la PCSK9. S’ha postulat que els pacients amb dislipèmia aterògena (cHDL baix, triglicèrids-TAG 

elevats) i els que tenen complicacions com nefropatia o retinopatia diabètica podrien beneficiar-se del tractament 

amb fibrats, però tampoc ha estat clarament demostrat. Per tant, el lloc en terapèutica dels fibrats en la prevenció 

de la malaltia cardiovascular s’hauria de limitar a pacients amb hipertrigliceridèmia o hipercolesterolèmia familiar, 

afegits a estatines; a més, el tractament s’hauria d’iniciar mitjançant unitats especialitzades, atès l’increment de 

risc de miopatia amb l’ús de les combinacions. Les recomanacions d’aquestes publicacions estan en consonància 

amb el que es recomana a la guia del NICE, la Societat Europea de Cardiologia o les guies americanes. Els fibrats 

continuen essent la primera opció de tractament en cas d’hipertrigliceridèmia greu (>10 mmol/L, aprox. 900 mg/

dL) per prevenir el risc de pancreatitis aguda.  

 

Respecte als àcids grassos omega-3 

En el Drug and Therapeutics Bulletin d’octubre de 2019, es comenta l’estudi ASCEND, un assaig clínic publicat el 

2018 que va incloure 15.480 pacients britànics majors de 40 anys i amb diabetis, sense malaltia cardiovascular 

coneguda i a qui es va fer seguiment durant un període de 7,4 anys. Els pacients s’aleatoritzaren a rebre, d’una 

banda, suplements d’àcids grassos omega-3 (840 mg/dia) o placebo i, de l’altra, àcid acetilsalicílic-AAS (100 mg/

dia) o placebo. La variable principal fou el primer ECV (infart o ictus no mortal, accident isquèmic transitori [AIT] o 

Fibrats i àcids grassos omega-3:  
en les hipertrigliceridèmies i poca cosa més. 
 

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

Els 626.887 controls aparellats tenien una mitjana 
d’edat de 70 anys (rang 61-80 anys) i el 56,3% 
eren dones. Un total de 3.131 persones tractades 
amb IBP tingueren, com a mínim, un episodi de GEV 

(1,3%); mentre que, de les que no reberen IBP, en 
foren 4.327 (0,7%). Per tant, això implica un risc 
relatiu ajustat d’1,81 (IC95% 1,72-1,9) per a totes 
les edats, risc que augmenta en els més grans de 
65 anys enfront dels més joves. 
 
L’estudi té limitacions, ja que no es va poder 

disposar dels diagnòstics i s’equipara la GEV a haver 
rebut els fàrmacs assenyalats anteriorment en el 
moment en què hi ha un brot de GEV. 

Repercussions a la pràctica clínica 

L’ús dels inhibidors de la bomba de protons a 
llarg termini sembla associar-se a un augment 
del risc de gastroenteritis víriques en els 

períodes d’epidèmia. És recomanable avaluar 
periòdicament la necessitat de continuar 
aquests tractaments i evitar-ne l’ús per a 
prevenir lesions digestives en pacients de baix 

risc, situació en què la prevenció amb IBP no 

està indicada.   

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_50/2020_Association Between Acute Gastroenteritis and Continuous Use of Proton pump Inhibitors During winter periods of highest circulation of enteric viruses.pdf


 

 

mort d’origen vascular). Un 40% tenien un risc cardiovascular baix i un 42%, moderat; un 75% rebien estatines i 

un 36%, AAS. No es varen trobar diferències estadísticament significatives en el risc d’ECV: 8,9% en el grup 

d’àcids grassos omega-3 i 9,2% en el de placebo (RR 0,97 i IC95% 0,98-1,08). A partir d’aquest estudi, l’Agència 

Europea del Medicament (EMA) no en recomana l’ús per a la prevenció de la malaltia cardiovascular i ha suprimit 

la indicació de les fitxes tècniques dels àcids grassos omega-3.  

Posteriorment a aquest assaig, s’ha publicat l’assaig REDUCE-IT, amb 8.179 pacients (70,7% de prevenció 

secundària) en qui es varen avaluar 4 g/dia d’àcid eicosapentaenoic enfront del placebo durant 4,9 anys. Tot i 

observar benefici sobre els ECV (infart, ictus i AIT no mortal i mort cardiovascular), que foren de l’11,2% i del 

14,8%, respectivament (HR, 0,74; IC95% 0,65- 0,83; P<0,001), també s’observaren més casos d’hospitalització 

per flutter o fibril·lació auricular (3,1% vs. 2,1%, P=0,004) i d’hemorràgies greus (2,7% vs. 2,1%; P=0,06) amb 

els àcids grassos omega-3. 

Quant a l’ús d’àcids grassos omega-3 en pacients amb hipertrigliceridèmia greu (5,7 mmol/L o ≥500 mg/dL), un 

document de l’Associació Americana de Cardiologia sintetitza les evidències existents fins ara, considerant 

equiparables l’àcid eicosapentaenoic i el docosahexanoic. Emprats a dosis de 4 g/dia, produeixen disminucions de 

TAG ≥30% en cas d’hipertrigliceridèmies greus, i es poden usar sols o en combinació amb estatines. En 

hipertrigliceridèmies d’entre 200-499 mg/dL, les reduccions de TAG són inferiors, del 20 al 30% sense incrementar 

de forma significativa el cLDL. En aquests casos, s’opta per adoptar canvis d’estils de vida i de la dieta. Les 

conclusions estan molt condicionades pels resultats de l’estudi REDUCE-IT, un dels pocs que aconsegueix resultats 

favorables dels àcids grassos omega-3 sobre ECV enfront de placebo.  

 

Benefici del tractament dels hipolipemiants sobre els triglicèrids  

S’ha publicat una metanàlisi que revisa el benefici dels àcids grassos omega-3, els fibrats i l’àcid nicotínic en 

aquells assaigs en què la reducció dels TAG és molt superior a la del cLDL. S’hi inclouen 197.270 participants de 

24 assaigs amb fàrmacs, no estatines, (25.218 ECV); i 177.088 participants de 25 assaigs amb estatines (46.180 

ECV). Observen que la reducció dels TAG s’associa a la reducció d’ECV, fins i tot després d’ajustar per valors de 

cLDL, tot i que l’efecte és molt inferior al que s’aconsegueix amb la reducció del cLDL. Els resultats de la 

metanàlisi estan molt influïts per les dades de l’estudi REDUCE-IT amb àcids grassos omega-3, ja que no mostra 

benefici sobre ECV si s’exclou de l’anàlisi. Amb cap dels grups de fàrmacs (àcids grassos omega-3, fibrats o 

nicotínic) s’arriba a demostrar beneficis prou rellevants sobre els ECV. Els autors es decanten pels fibrats com a 

opció de tractament després de les estatines quan calgui aconseguir reduccions addicionals de TAG.  

Repercussions a la pràctica clínica 

Els fibrats continuen essent el tractament d’elecció en hipertrigliceridèmies greus. Per a la 

prevenció de la malaltia cardiovascular, actualment es consideren fàrmacs de 3a línia, per 
administrar associats a estatines en pacients amb hipertrigliceridèmies greus o 

hipercolesterolèmies familiars que no responen suficientment a estatines en dosis altes o amb 

estatines i ezetimiba. Aquestes combinacions haurien de ser iniciades per unitats especialitzades. 
Quant als àcids grassos omega-3, actualment són una alternativa als fibrats en casos 
d’hipertrigliceridèmia quan hi hagi una contraindicació als fibrats; no haurien d’emprar-se en la 
prevenció de la malaltia cardiovascular.  

Per a més informació, vegeu els articles 

 Khong TK. Medicines optimisation: time to review fibrates? Dr Ther Bull 2019;57:146. PMID: 31554604. 

 Floyd CN. Time to review fibrate prescribing? Dr Ther Bull 2019;57:154-6. PMID: 31358525 

 Magavern EF, Khong TK. Omega-3 fatty acid supplementation does not prevent serious vascular events in people with diabetes Dr Ther Bull 

2019;57:150-1. PMID: 31554605 

 Skulas-Ray AC, Wilson PWF, Harris WS, Brinton EA, Kris-Etherton PM, Richter CK, Jacobson TA, Engler MB, Miller M, Robinson JG, Blum CB, 

Rodriguez-Leyva D, de Ferranti SD, Welty FK; American Heart Association Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; 

Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke 

Nursing; and Council on Clinical Cardiology. Omega-3 Fatty Acids for the Management of Hypertriglyceridemia: A Science Advisory From the 

American Heart Association. Circulation 2019;140(12):e673-9. PMID: 31422671. 

 Marston NA, Giugliano RP, Im K, Silverman MG, O'Donoghue ML, Wiviott SD, Ference BA, Sabatine MS. Association Between Triglyceride 

Lowering and Reduction  of Cardiovascular Risk Across Multiple Lipid-Lowering Therapeutic Classes: A Systematic Review and Meta-

Regression Analysis of Randomized Controlled Trials. Circulation. 2019 Oct 15;140(16):1308-1317. doi: 10.1161/
CIRCULATIONAHA.119.041998. 

 

Bibliografia addicional 
1. ASCEND Study Collaborative Group, Bowman L, Mafham M, Wallendszus K, Stevens W, Buck G, Barton J, Murphy K, Aung T, Haynes R, Cox J, 

Murawska A, Young A, Lay  M, Chen F, Sammons E, Waters E, Adler A, Bodansky J, Farmer A, McPherson R, Neil  A, Simpson D, Peto R, 

Baigent C, Collins R, Parish S, Armitage J. Effects of n-3 Fatty Acid Supplements in Diabetes Mellitus. N Engl J Med 2018;379:1540-1550. 

PMID: 30146932. 

2. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, Brinton EA, Jacobson TA, Ketchum SB, Doyle RT Jr, Juliano RA, Jiao L, Granowitz C, Tardif JC, Ballantyne CM; 
REDUCE-IT Investigators. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med 2019;380:11-22. 

PubMed PMID: 30415628. 

+ 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_50/2020_Omega3 fatty acids for the Management of hypertriglyceridemia.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_50/2020_Association Between Triglyceride Lowering and Reduction of cardiovascular risk.pdf


 

 

Què en sabíem fins ara?  

Els corticoides poden produir increments de la 
pressió ocular (PIO), hipertensió ocular (HTO) i fins i 
tot glaucoma.  
 

L’HTO lleu s’ha descrit fins i tot en un 60% de 
tractats amb corticoides sistèmics o tòpics, essent 
l’HTO greu molt més infreqüent. Entre els factors de 
risc que hi predisposen, hi ha la població més jove, 
els antecedents d’uveïtis, de malalties de teixit 
connectiu, d’antecedents familiars d’HTO, de 
diabetis mellitus tipus 1, de miopia greu, així com la 

sensibilitat que determinades persones tenen als 
corticoides (ser corticosensible o responedor als 
corticoides). Aquests efectes adversos ocorren més 
sovint quan s’utilitzen glucocorticoides potents, en 
dosis altes i quan es fan servir per via intravenosa o 
intravítria, tot i que també s’ha descrit amb els 
corticoides tòpics com els col·liris o els preparats 

dermatològics. El mecanisme pel qual els 
glucocorticoides produeixen HTO no es coneix amb 
exactitud.  
 
Els increments de PIO solen ser progressius, no 
bruscos i es produeixen les primeres setmanes 

d’iniciar el tractament i, de la mateixa manera, la 
major part es resolen després d’unes setmanes de 
suprimir-lo. No obstant això, hi ha casos en què no 
es normalitza la PIO.  

Resum de la publicació 

Es presenta el cas d’una nena de 6 anys amb artritis 
idiopàtica juvenil (AIJ) i uveïtis anterior, que 
requereix tractament amb col·liri de prednisolona 
per la uveïtis i que, després d’una setmana d’iniciar 
el tractament tòpic, rep dues dosis de 
metilprednisolona intravenosa per controlar una 

reagudització de l’AIJ. Desenvolupa HTO greu al cap 
de pocs dies de l’inici del tractament intravenós, 
amb una PIO de 54 mmHg a l’ull dret i de 61 mmHg 
a l’ull esquerre —la normalitat en valors de PIO se 
situa entre 12-22 mmHg. S’ha de tractar inicialment 
amb acetazolamida intravenosa i, un cop s’observa 
la bona resposta al tractament, es continua amb 

col·liris d’antihipertensius (timolol, latanoprost i 
brinzolamida). Seguidament, se suspenen els 
corticoides intravenosos i, al cap d’uns dies, també 
es pot suspendre el tractament amb els 
antihipertensius tòpics.  
 
Aquest cas presenta algunes particularitats, com ara 

que l’augment de PIO és molt brusc i important i 
que la pacient ja havia rebut prèviament tractament 
amb corticoides sistèmics sense presentar aquesta 
reacció adversa. Posteriorment, també va requerir 
tractament amb triamcinolona intraarticular per 
afectació en un genoll i tampoc li va produir 

 

Per a més informació, vegeu els articles 

 Beverstock A, Kelly A. Republished: Severe acute ocular 

hypertension following pulsed methylprednisolone for juvenile 

idiopathic arthritis. Drug Ther Bull 2019; 57:158-9. PMID: 

31444222; PubMed Central PMCID: PMC6837250.  
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Hipertensió ocular per corticoides. Cal pensar-hi.  
 

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

augment de la PIO.  

També cal destacar que, en els infants, l’HTO sol ser 
habitualment asimptomàtica o cursar amb 
símptomes inespecífics com la fatiga, mentre que en 
adults és més habitual que pugui donar cefalea, 
dolor ocular i pèrdua de visió. Per tant, cal pensar-hi 

per detectar-la i prevenir lesions en el nervi òptic, i 
cal estar-hi especialment amatents quan s’utilitzen 
corticoides potents i en dosis altes i, en el cas dels 
corticoides tòpics, quan es fan servir per patologies 
de cara i coll o oculars. En aquests casos, s’hauria 

Repercussions a la pràctica clínica 

Els corticoides, tant tòpics com sistèmics, 

poden produir increments de la pressió 
ocular. És molt recomanable monitorar-la a 
les 2-4 setmanes d’iniciar tractaments amb 

dosis altes o amb corticoides potents i 
quan s’apliquin corticoides a la cara i al coll 
o als ulls.  
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Què en sabíem fins ara?  

Els anticoagulants orals d’acció directa (ACOD) (apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban) a poc a poc 
estan reemplaçant als cumarínics en aquells pacients que requereixen anticoagulació a llarg termini. A 
mesura que anem utilitzant-los, anem coneixent més aspectes sobre la seva seguretat, cosa que ens permet 
posicionar-los entre ells i enfront dels cumarínics. Aquí ens referirem a reaccions adverses molt infreqüents i 

poc conegudes, com són les renals. 

Resum de la publicació 

Reproduïm el cas d’un pacient sense antecedents de patologia renal, en tractament amb apixaban, amlodipina, 
eplerenona, colecalciferol, dofetilida, metoprolol, rosuvastatina i magnesi, i que desenvolupa una nefritis 
intersticial aguda (NIA) després d’iniciar apixaban 5 mg/12 hores un any abans per una fibril·lació auricular. Es 
tracta d’un home de 70 anys, de raça caucàsica, amb hipertensió arterial, hiperlipidèmia i fibril·lació auricular. 
Acudeix a l’hospital per fatiga, dispnea i hematúria intermitent de dos mesos d’evolució. Es comprova que no 

s’havien fet canvis en el tractament farmacològic ni s’havia automedicat, no havia viatjat ni havia estat en 
contacte amb malalts. La creatinina basal que era de 0,84 mg/dL havia passat a 2,60 mg/dL, no hi havia lesió 
hepàtica ni hidronefrosi. Se suspèn l’apixaban per l’hematúria i es practica biòpsia renal que mostra NIA amb 
component eosinofílic i nefropatia IgA. S’inicia prednisona 60 mg/dia i es reintrodueix l’apixaban, que empitjora la 
seva creatinina, passant a 3,83 mg/dL en pocs dies. El pacient ha de tornar a ingressar i, en sospitar de l’ACOD, 
se suspèn de nou l’apixaban. La funció renal millora i els corticoides poden suspendre’s al cap de dos mesos, 
essent la creatinina d’1,3 mg/dL.  

Els ACOD s’han associat a casos d’insuficiència renal aguda (IRA), nefropatia i NIA, i també a agreujaments de 
nefropaties existents. El pronòstic i resolució dels casos està clarament condicionat a la demora del diagnòstic i a 
l’inici del tractament. Les NIA representen el 10-15% de casos d’IRA i, en 2 de cada 3 casos, el causant n’és un 
fàrmac. El mecanisme pel qual es produiria la NIA per fàrmacs, entre aquests els ACOD, és immunològic; així, els 

fàrmacs actuarien com antígens unint-se a proteïnes transportadores i desencadenarien una reacció immunològica 
mediada per cèl·lules. El període de latència és variable i pot ser de setmanes o mesos des de l’inici del tractament  
amb l’ACOD. La supressió del tractament per se ja millora la funció renal, tot i que en molts casos solen requerir 
tractament específic, com glucocorticoides a dosis altes. Les reaccions adverses a medicaments (RAM) renals 
s’han descrit també amb dabigatran i rivaroxaban. 

 

Per a més informació, vegeu els articles 
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Apixaban i nefritis intersticial aguda:  
el risc zero no existeix.  
 

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

Repercussions a la pràctica clínica 

És recomanable mesurar la funció renal 

abans d’iniciar el tractament amb 
antiacogulants, entre ells els ACOD i, en 
cas d’empitjorament de la funció renal, 
investigar-ne la causa i incloure els 

fàrmacs en el diagnòstic diferencial. 
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[efectivitat] [seguretat] [miscel·lània] [eficàcia] 

En el Butlletí d’informació terapèutica es recull el tractament de la dermatitis atòpica que inclou 
evitar els factors desencadenants, l’aplicació d’emol·lients dues o més vegades al dia, l’aplicació 
tòpica d’un corticoesteroide i, si aquest no ha estat eficaç o presenta problemes de seguretat, d’un 
inhibidor de la calcineurina. En els pacients amb dermatitis atòpica moderada-greu, es pot iniciar el 
tractament amb immunosupressors i/o fototeràpia (ciclosporina o, en casos greus sense més 
alternatives, dupilumab). 

 
En el Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya es recull el perfil de seguretat de la cloroquina i la 
hidroxicloroquina: interaccions i efectes adversos gastrointestinals, dermatològics, cardíacs (risc 
d’allargament de l’interval QT), hematològics, neuropsiquiàtrics, metabòlics, oculars i hepatobiliars. 

 
En el Butlletí Gecofarma podem trobar informació sobre la guia farmacoterapèutica de centres 
sociosanitaris, la revisió sistemàtica sobre l’efecte dels antipsicòtics en la funció metabòlica en 
pacients diagnosticats amb esquizofrènia i el maneig de la cessació tabàquica. 

 
A l’apartat de “Medicaments i farmàcia” hi podem trobar publicacions sobre antídots (blau de metilè, 
flumazenil i fomepizole), el tractament del càncer de pròstata metastàtic, el tractament actual del 
COVID-19 i avaluacions de nous medicaments.   

DESTAQUEM... 
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