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Postictus: els ISRS no ens serveixen. 
 

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

Què en sabíem fins ara? 

Entre els supervivents a un primer episodi d’ictus 
isquèmic o hemorràgic, només un 50% té 
independència funcional els sis primers mesos 
després de l’ictus; per això és necessari trobar 
tractaments que millorin la recuperació dels pacients.  
 
La revisió Cochrane de Mead GE et al. que va 
avaluar el benefici dels inhibidors de la recaptació de 
serotonina (ISRS) sobre la recuperació funcional de 
l’ictus —que va incloure 52 assaigs (i.e. 4.060 
participants)— apuntà beneficis dels ISRS sobre la 
dependència, la discapacitat, el dèficit neurològic, 
l’ansietat i la depressió postictus, beneficis que no es 
varen poder provar perquè molts dels estudis eren 
petits, molt heterogenis i amb limitacions meto-

dològiques. 

Resum de la publicació 

El FOCUS (Fluoxetine or Control Under Supervision) 
és un gran assaig pragmàtic dut a terme a Gran 
Bretanya en 3.217 adults reclutats entre 2 i 15 dies 
després de tenir un ictus isquèmic o hemorràgic 
(edat mitjana de 71 anys, 61% homes). Els 
pacients amb dèficits neurològics persistents 
s’aleatoritzaren per a rebre fluoxetina 20 mg/dia o 
placebo durant sis mesos. La variable principal fou 

l’estat funcional mesurat amb l’escala de Rankin 
(que va de 0 —no tenir símptomes— a 6 punts —
mort—) i no es trobaren diferències estadísticament 
significatives enfront del placebo. Les petites 
diferències trobades en els nous episodis de 
depressió als sis mesos de seguiment (variable 

secundària) no es mantingueren als 12 mesos. A 
més, els pacients tractats amb fluoxetina tingueren 
més fractures òssies al cap de 12 mesos (2,88% vs. 
1,47%; NNH de 71), la majoria per caigudes.  

Una nova revisió sistemàtica de la Cochrane 
Collaboration de Legg LA et al. actualitza l’estat de la 
qüestió. Identifica 63 assaigs amb 9.168 participants, 
amb molta variabilitat en les característiques dels 

assaigs (en la meitat es requeria un diagnòstic de 
depressió), la durada, el fàrmac i la dosi emprada. 
Només tres dels assaigs tenen un baix risc de biaixos 
(un d’ells és el FOCUS), la metanàlisi dels quals no 
troba benefici dels ISRS sobre la discapacitat 
(diferències mitjanes de -0,01 i IC95% -0,09-0,06) ni 
la independència funcional enfront del placebo. Els 

ISRS milloren els símptomes de la depressió 
(diferència mitjana de 0,11 i IC95% 0,19 a 0,04) i 
també produeixen més reaccions adverses digestives 
(RR 2,19 i IC95% 1,00-4,76).  

Repercussions a la pràctica clínica 

No hauríem d’utilitzar els inhibidors de la 
recaptació de serotonina (ISRS) de forma 
generalitzada per a millorar la recuperació 
funcional ni per a prevenir l’aparició d’episodis 

de depressió en pacients amb ictus.  

Per a més informació, vegeu els articles 

 Fluoxetine showed no benefit in functional recovery from stroke. Drug 

Ther Bull 2019;57(12):183. doi: 10.1136/dtb.2019.000076.  

 FOCUS Trial Collaboration. Effects of fluoxetine on functional 

outcomes after acute stroke (FOCUS): a pragmatic, double-blind, 

randomised, controlled trial. Lancet 2019;393:265-74. PMID: 

30528472. 

 Legg LA, Tilney R, Hsieh CF, Wu S, Lundström E, Rudberg AS, 

Kutlubaev MA, Dennis M, Soleimani B, Barugh A, Hackett ML, Hankey 

GJ, Mead GE. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for 

stroke recovery. Cochrane Database Syst Rev 2019 Nov 26;2019

(11). doi: 10.1002/14651858.CD009286.pub3. 

 

Bibliografia addicional 
1. Mead GE, Hsieh CF, Lee R, Kutlubaev MA, Claxton A, Hankey GJ, 

Hackett ML. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for stroke 

recovery. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14;11:CD009286. 

doi: 10.1002/14651858.CD009286.pub2.  Review. Update in: 

Cochrane Database Syst Rev. 2019 Nov 26;2019(11): PMID: 

23152272. 
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http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_51/2020_Effects of fluoxetine on functional outcomes after acute stroke %28FOCUS%29.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_51/2020_Selective serotonin reuptake inhibitors %28SSRIs%29 for stroke recovery.pdf


 

 

Funció renal. Canviar al mètode de Cockroft-Gault en 
determinats pacients. 
 

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

Què en sabíem fins ara? 

L’estimació del filtrat glomerular (FGe) mesura adequadament la funció renal en la major part de casos i 
possibilita, quan escau, poder fer ajustos de dosis dels medicaments que rep el pacient i evitar riscos. En algunes 
circumstàncies, però, poden ser preferibles altres mètodes, ja que l’FGe pot sobreestimar la funció renal. 

Resum de la publicació 

La MHRA recomana emprar l’FGe per a estimar la funció renal en la majoria de la població adulta. Caldria emprar 
l’aclariment de creatinina (CrCl) amb la fórmula de Cockcroft-Gault en les següents situacions: 

 Edat igual o superior a 75 anys. 

 Índex de massa corporal (IMC)< 18 kg/m2 o >40 kg/m2). 

 Anticoagulants orals d’acció directa (ACOD). 

 Inici i ajust de dosi de fàrmacs nefrotòxics, com alguns antiinflamatoris,  

antihipertensius, antibiòtics o immunosupressors. 

 Inici i ajust de dosi de fàrmacs que s’excreten fonamentalment per via renal  

i que tenen un marge terapèutic estret, com ara digoxina o sotalol.  

Repercussions a la pràctica clínica 

Es recomana calcular apropiadament la funció renal per poder 

ajustar les pautes de tractament i evitar riscos per als pacients.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Prescribing medicines in renal impairment: using the appropriate estimate 

of renal function to avoid the risk of adverse drug reactions. [Internet]. Drug Safety Update volume 13, issue 3: October 2019: 3. [accés 
26 març 2020]   

Miopaties per estatines. 
 

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

Què en sabíem fins ara? 

Les estatines són fàrmacs eficaços i segurs. Entre les reaccions adverses (RAM) conegudes, hi ha les musculars 
tòxiques (entre un 2-20% dels pacients tractats) que solen produir-se, habitualment, les primeres setmanes de 
tractament i que poden cursar amb fatiga (fins al 10% de les dones), miàlgies, miopatia amb increment de 
creatina-cinases (CK) o RAM molt infreqüents com la rabdomiòlisi (amb miositis i insuficiència renal). Entre els 
factors de risc coneguts, hi ha l’edat avançada, les malalties concomitants com la insuficiència renal, 

l’hipotiroïdisme, les malalties musculars i l’ús concomitant d’altres fàrmacs miotòxics. En la major part de casos, 
les RAM musculars solen ser lleus i, fins i tot, autolimitades en el temps. Una entitat diferenciada i molt més 
infreqüent és la miopatia autoimmune per estatines (dos casos per cada milió de tractats) que es manifesta amb 
debilitat muscular progressiva, anticossos anti-HMGA reductasa i necrosi muscular. Presentem un cas atípic de 
toxicitat per estatines que apareix al cap de nou anys d’iniciar el tractament. 

Resum de la publicació 

Dona de 73 anys amb antecedents d’HTA, hipotiroïdisme, trombosi de la vena mesentèrica, depressió i 
hiperlipidèmia, en tractament amb sertralina, bupropió i aripiprazole des de fa sis mesos i amb simvastatina des 
de fa nou anys. Presenta debilitat muscular (de predomini en extremitats inferiors que li impedeix estar en 
bipedestació), caigudes, colúria, transaminitis i rabdomiòlisi (CK de 12896 UI/L, aldolasa 45,9 UI/L, AST 420 UI/L i 
ALT 95 UI/L i creatinina 0,92 mg/dL). Està deshidratada i amb múltiples equimosis a braços i cames.  
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https://www.gov.uk/drug-safety-update/prescribing-medicines-in-renal-impairment-using-the-appropriate-estimate-of-renal-function-to-avoid-the-risk-of-adverse-drug-reactions


 

 

Polipíndola, sí o no? 
 

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

Què en sabíem fins ara? 

Les malalties cardiovasculars (MCV) són la principal 
causa de morbimortalitat arreu del món. L’ús de 
diversos fàrmacs administrats en una sola 
polipíndola per a la prevenció de les MCV va ser 
proposat fa gairebé vint anys com una eina que 

podia augmentar l’efectivitat i l’eficiència de la 
prevenció. S’han proposat diferents formulacions, la 
major part d’elles triples (àcid acetilsalicílic-AAS, 
estatina i un fàrmac hipotensor), tot i que cap 
d’elles ha aconseguit demostrar l’efectivitat sobre 
les MCV ni la seguretat a mig-llarg termini. Hi ha 
novetats? 

Resum de la publicació 

S’ha publicat un assaig pragmàtic en conglomerats, 
el PolyIran, amb 6.838 participants d’entre 40 i 75 
anys, en què s’aleatoritzaren pobles de l’Iran per a 
rebre una polipíndola —amb hidroclorotiazida-HCTZ 
(12,5 mg), àcid acetilsalicílic-AAS (81 mg), 

atorvastatina (20 mg) i enalapril (5 mg) o valsartan 
(40 mg) en cas de tos— o bé només mesures no 
farmacològiques. Un 10,8% dels pacients tenien 
MCV, al voltant d’un 4% eren fumadors, gairebé un 
50% hipertensos i un 15% diabètics, essent l’edat 
mitjana de 59,5 anys (≈18%> 65 anys). Al voltant 

del 50% eren dones en els dos grups. El seguiment 
va ser d’uns 60 mesos. La incidència 
d’esdeveniments cardiovasculars (ECV) va ser d’un 
8,8% (grup control) enfront d’un 5,9% en el grup 

de la polipíndola (HR ajustat 0,66 i IC95% 0,55–
0,80; NNT de 34,5). Els beneficis es van reflectir en 
la disminució d’infarts i ictus mortals i no mortals, i 
no es varen detectar diferències estadísticament 
significatives en la mortalitat total (HRa 0,93; 
IC95% 0,77-1,11). No es varen detectar interac-
cions segons es tractés de prevenció 1a o 2a, però 

sí que hi va haver més beneficis en els més 
adherents (HR ajustat 0,43 i IC95% 0,33–0,55, NNT 
de 20,7), és a dir, els que havien pres el 70% o 
més de la medicació. No es varen detectar 
diferències significatives en les reaccions adverses-
RAM entre ambdós grups de tractament.  

Els mateixos autors assenyalen que una de les 
limitacions que té la polipíndola és que no permet 
ajustar tractaments en pacients hipertensos o amb 
hiperlipidèmies. Per contra, ofereix la simplicitat en 
l’administració, l’emprament de medicaments amb 

dosis més baixes i menys riscos de reaccions 
adverses i un monitoratge que sol ser més senzill 
per les dosis administrades i per no requerir 
titulació.  

Repercussions a la pràctica clínica 

Tot i que la miopatia per estatines sol presentar-se al cap de pocs dies o 
setmanes d’iniciar els tractaments, cal sospitar-la davant tot pacient 
amb dolor muscular i/o debilitat de predomini en extremitats, amb patró 
simètric i progressiu, fins i tot quan s’hagin tolerat les estatines 
prèviament. La primera mesura, mentre es descarten altres causes, serà 
suprimir el tractament i veure’n l’evolució. Quan la miopatia per 
estatines és autoimmune, solen ser necessàries altres mesures de suport 
com els corticoides o altres immunosupressors, i tenir present que no es 

podrà tornar a administrar una estatina a aquests pacients.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Sharma U. Republished: Statin-induced delayed rhabdomyolysis. Drug Ther Bull 2020;58:30-1. PMID: 31806589. 

 

Bibliografia addicional 
1. Nazir S, Lohani S, Tachamo N, Poudel D, Donato A. Statin-Associated Autoimmune Myopathy: A Systematic Review of 100 Cases. J Clin 

Rheumatol 2017;23:149-54. PubMed PMID: 28277343. 

En el diagnòstic diferencial s’han de tenir en compte les següents patologies: miositis inflamatòria (dermatomiositis), 
miopatia hipotiroidal, miopatia autoimmune induïda per estatines, trastorn neuromuscular (polimiositis paraneoplàsica, 
esclerosi lateral amiotròfica).  

Es descarta trombosi de la vena mesentèrica, fractures vertebrals i lesions ocupants d’espai. L’estudi d’anticossos 
és negatiu. La biòpsia muscular mostra inflamació perivascular, amb necrosi muscular i miofagocitosi. Se 
suprimeixen l’estatina i els antidepressius, els símptomes remeten i, al cap de dues setmanes, les CK han retornat 
a valors normals (CK 51 UI/L).  
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Com retirar els antidepressius de forma segura. 
 

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

Què en sabíem fins ara? 

La suspensió brusca del tractament amb 
antidepressius pot produir síndrome de retirada (SR) 
que es manifesta, generalment, al cap de poques 
hores o dies amb inquietud, insomni, malsons 
inestabilitat, sudoració, dolor abdominal, diarrea, 

alteracions en la sensibilitat (p.ex.: sensació de 
descàrrega elèctrica al cap) i alteracions en les 
emocions (amb irritabilitat, ansietat o confusió). 
Entre els factors de risc de la SR amb pitjor evolució 
hi trobem haver tingut SR prèviament i que la 
depressió debuti amb ansietat. Moltes de les guies i 
documents de consens actuals afirmen que la SR sol 

ser autolimitada i que dura 1-2 setmanes.  La guia 
del NICE i les Pautes d’Harmonització (PH) 
recomanen retirar els antidepressius de forma 
progressiva en períodes d’entre 2-6 setmanes 
segons es tracti d’un ISRS, dual o tricíclic.  
 

Els autors de l’article postulen que en alguns 
pacients no es reconeix la SR i que es pot cometre 
l’error d’interpretar els símptomes com a fracassos 
del tractament, recaigudes o empitjorament de la 
depressió. Consegüentment, es torna a reintroduir 
l’antidepressiu,  s’augmenten les dosis o es canvia 
de fàrmac quan es podria haver evitat.  

Resum de la publicació 

Revisió sistemàtica de 24 estudis que proporcionen 
informació sobre la incidència, la durada i la 
intensitat de la SR dels antidepressius. El mètode 
més habitual per a avaluar la SR és l’escala de 43 
punts Discontinuation-Emergent Signs and Symptoms 
(DESS) i la informació que notifica el pacient. Quant 
als antidepressius, s’hi inclouen els inhibidors 

selectius de la recaptació de serotonina (ISRS), els 
inhibidors de la recaptació de serotonina i 
noradrenalina (ISRN) i els antidepressius tricíclics 
(ADT). Els 14 estudis que s’inclouen en l’anàlisi 
ponderada recullen incidències de SR que van del 
27% al 86%. Quan s’agrupen els estudis per tipus, 
la incidència mitjana de SR és del voltant del 55%. 

En cinc estudis es recull la intensitat, qualificada 
com a alta en la meitat dels pacients.  En 7 dels 10 
estudis que recullen la durada de la SR, troben que 
dura més de dues setmanes en una elevada 
proporció dels pacients. També s’observa que en 
alguns pacients la SR pot prolongar-se durant 
mesos. No es pot avaluar si hi ha diferències en les 

SR d’acord amb el tipus d’antidepressiu utilitzat. 

Tenint tot això en compte, quin podria ser el lloc de 
la polipíndola en la prevenció de les MCV? En 
l’article de Muñoz se’n revisen els pros i els contres. 
Els defensors de la polipíndola argumenten que les 

estratègies poblacionals no estan renyides amb les 
estratègies individualitzades basades en el risc. Els 
avantatges serien que es pot millorar l’adherència i 
l’eficiència, sense treure-li importància als consells 
en salut o a les mesures no farmacològiques. Els 
desavantatges inclourien el risc de sobretractar a 
poblacions de baix risc de malaltia cardiovascular i 

que, si emprem la polipíndola en poblacions socio-
deprimides, podem adoptar un enfoc paternalista en 
comptes d’empoderar les persones i fer-les 
responsables de la seva salut.  

Repercussions a la pràctica clínica 

Una polipíndola amb antihipertensius, estatina i 
AAS ha demostrat beneficis sobre la reducció de 
les malalties cardiovasculars sense incrementar-
ne substancialment els riscos. Seria reco-

manable precisar quina seria la població més 
susceptible de beneficiar-se de la polipíndola 
enfront de l’ús dels fàrmacs per separat.   

Per a més informació, vegeu els articles 

 Treadwell J. Has the polypill finally proven its worth? Drug Ther Bull 2019;57:178. PubMed PMID: 31776139. 

 Roshandel G, Khoshnia M, Poustchi H, Hemming K, Kamangar F, Gharavi A, Ostovaneh MR, Nateghi A, Majed M, Navabakhsh B, Merat S, 

Pourshams A, Nalini M, Malekzadeh F, Sadeghi M, Mohammadifard N, Sarrafzadegan N, Naemi-Tabiei M, Fazel  A, Brennan P, Etemadi A, 

Boffetta P, Thomas N, Marshall T, Cheng KK, Malekzadeh R. Effectiveness of polypill for primary and secondary prevention of cardiovascular 

diseases (PolyIran): a pragmatic, cluster-randomised trial. Lancet 2019;394:672-83. PubMed PMID: 31448738.  

 Muñoz D, Wang TJ. The Polypill Revisited: Why We Still Need Population-Based Approaches in the Precision Medicine Era. Circulation 

2019;140:1776-8. PubMed PMID: 31765254. 

 

Bibliografia addicional 
1. Selak V, Webster R, Stepien S, Bullen C, Patel A, Thom S, Arroll B, Bots ML, Brown A, Crengle S, Dorairaj P, Elley CR, Grobbee DE, Harwood 

M, Hillis GS, Laba  TL, Neal B, Peiris D, Rafter N, Reid C, Stanton A, Tonkin A, Usherwood T, Wadham  A, Rodgers A. Reaching cardiovascular 

prevention guideline targets with a polypill-based approach: a meta-analysis of randomised clinical trials. Heart 2019;105:42-8. PubMed 

PMID: 29954855. 

2. Baumgartner A, Drame K, Geutjens S, Airaksinen M. Does the Polypill Improve Patient Adherence Compared to Its Individual Formulations? A 

Systematic Review. Pharmaceutics 2020;12(2). pii: E190. doi: 10.3390/pharmaceutics12020190.  Review. PubMed PMID: 32098393; PubMed 

Central PMCID: PMC7076630. 
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http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_51/2020_Effectiveness of polypill for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_51/2020_The Polypill Revisited.pdf
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En la web de “Medicaments i farmàcia” podem trobar informació d’avaluació de nous 
medicaments, farmacoeconomia, catàlegs farmacèutics, fórmules magistrals, seguretat i 
avisos sobre medicaments, formació a través de jornades, guies de pràctica clínica, 
recomanacions terapèutiques del canal essencial, maneig de la medicació crònica, i 

recerca i informes tècnics sobre medicaments. 
 

 
En el “Butlletí Medicaments i farmàcia” de setembre 2020, s’ha actualitzat el tractament 
farmacològic de la infecció per SARS-CoV-2, amb un recull de l’evidència i algoritmes de 
tractament. També hi ha una revisió dels medicaments orfes i malalties minoritàries, a 
més de recomanacions en el maneig dels vòmits i nàusees.  
 
El darrer “Butlletí d’Informació terapèutica” (BIT) tracta del sobretractament de la 

població, els seus motius, els problemes de salut relacionats amb els medicaments i els 
riscos afegits en els pacients ancians (morbiditat, polimedicació, fragilitat, canvis 
fisiològics i diferent farmacocinètica i farmacodinàmica, problemes d’adherència i 
contínues transicions assistencials). Es presenta el fet de que les intervencions 
terapèutiques han de tenir una bona relació benefici/risc i que les estratègies de 
prevenció quaternària (desprescripció i prescripció prudent) poden contribuir a obtenir 
millors resultats en la salut dels pacients.  

DESTAQUEM... 

Repercussions a la pràctica clínica 

El pla de retirada dels antidepressius s’hauria d’individualitzar per a cada pacient, atès 
que una proporció important poden presentar síndrome de retirada en suspendre 
l’antidepressiu i, a més, els símptomes poden ser intensos i de durada considerable. 
Les pautes que es recomanen actualment (programar la retirada en 2-6 setmanes) ens 
serveixen com a orientació inicial. Ara bé, cal tenir en compte el fàrmac que es vol 
retirar i si hi ha factors de risc (antecedents, ansietat), estar atent a l’evolució dels 

símptomes i procedir en conseqüència.  

Per a més informació, vegeu els articles 

 Duration and severity of antidepressant withdrawal effects. Drug Ther Bull 2020;58:5. 

 Davies J, Read J. A systematic review into the incidence, severity and duration of antidepressant withdrawal effects: are guidelines 

evidence-based? Addictive Behaviors 2019;97:111–121. PubMed PMID: 30292574. 

 

Bibliografia addicional 
1. National Institute for Health and Care Excellence. Depression in adults: recognition and management (CG 90) [Internet]. 2019. [accés 23 

març 2020].  

2. Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la depressió major en adults. [Internet] Núm. 1/2014. [accés 23 març 2020]. 
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http://medicaments.gencat.cat/ca/inici/
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/butlletins/butlleti-medicaments-i-farmacia/num16/
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5273/BIT_2020_31_07_ca.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_51/2020_A systematic review into the incidence severity and duration of antidepressant withdrawal effects.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/cg90
https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/medicaments_farmacia/harmonitzacio/pautes/depressio-major/pauta_depressio_major_PHFAPC.pdf

