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Anticoagulants d’acció directa:  
quin d’ells és més segur? 
 

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

Què en sabíem fins ara? 

Els anticoagulants d’acció directa (ACOD) han 
augmentat el nombre d’opcions terapèutiques per a 
la prevenció del tromboembolisme arterial en la 
fibril·lació auricular (FA) no valvular. Un inhibidor de 
la trombina (dabigatran) i tres que inhibeixen el 

factor Xa de la coagulació (apixaban, edoxaban i 
rivaroxaban) han estat comparats amb warfarina en 
assaigs de no inferioritat. Els avantatges que 
ofereixen enfront dels cumarínics passen sobretot 
per un maneig més fàcil i per no necessitar 
monitoratge. Cal saber si tots els ACOD són 
equiparables o bé si algun d’ells aporta avantatges 

respecte a la resta quant a eficàcia o seguretat.  

Resum de la publicació 

Es resumeixen dues publicacions. La primera d’elles 
(Douros et al.) és una revisió sistemàtica (RS) 

d’estudis observacionals que comparen directament 
els ACOD (apixaban, dabigatran i rivaroxaban) entre 
ells en la FA. S’identifiquen 25 estudis de cohorts, 
amb 1.079.565 pacients, publicats entre 2016 i 
2019.  
 
Riscos d’ictus isquèmic: en els estudis de qualitat 

alta, no es troben diferències quan es comparen:  

 rivaroxaban vs. dabigatran (5 estudis; HR 

0,93 i IC95% 0,83-1,04),  

 apixaban vs. dabigatran (5 estudis; HR 0,94 i 

IC95% 0,82-1,09) ni  

 apixaban vs. rivaroxaban (4 estudis; HR 1,07 

i IC95% 0,93-1,23).  

 
Risc de sagnat major: 

 és superior amb rivaroxaban vs. dabigatran 

(6 estudis; HR 1,33 i IC95% 1,20-1,47) i 

 inferior amb apixaban vs. dabigatran (8 

estudis; HR 0,71 i IC95% 0,64-0,78) i 
apixaban vs. rivaroxaban (8 estudis; HR 0,56 
i IC95% 0,48-0,65).  

 
Tot i que els estudis inclosos tenen més risc de 

biaixos que els estudis experimentals (quant a 
factors de confusió, contraindicacions, gravetat o 
tractaments previs), els resultats són consistents 
amb la informació publicada.  

 
En l’estudi de Raschi et al., es revisen quatre RS, 

tres d’elles d’estudis observacionals en la FA. Els 
resultats de les tres RS en FA són consistents entre 
elles. No troben diferències en els riscos d’ictus 
entre els ACOD, però sí que troben un risc superior 
de sagnat amb rivaroxaban enfront del dabigatran i 
l’apixaban.  
 

En la quarta RS de 9 metanàlisis en xarxa en 
pacients no oncològics amb trombo-embolisme 
venós (TEV), s’identifiquen 9 metanàlisis que 
inclouen 68 assaigs, els quals comparen ACOD, 
heparines i anticoagulants cumarínics. No es troben 
diferències en l’eficàcia, però sí en els riscos de 
sagnat major clínicament rellevant, que afavoreixen 

l’apixaban.  

Per a més informació, vegeu els articles 

 Douros A, Durand M, Doyle CM, Yoon S, Reynier P, Filion KB. Comparative Effectiveness and Safety of Direct Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation: A 

Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Drug Saf. 2019;42(10):1135-1148. doi: 10.1007/s40264-019-00842-1. 

 Raschi E, Bianchin M, Gatti M, Squizzato A, De Ponti F. Comparative Effectiveness and Safety of Direct Oral Anticoagulants: Overview of Systematic Reviews. Drug 

Saf. 2019;42(12):1409-1422. doi: 10.1007/s40264-019-00866-7. 

Repercussions a la pràctica clínica 

Els ACOD podrien diferenciar-se entre si, no tant per la 
seva eficàcia sobre la prevenció del tromboembolisme 
arterial i venós, sinó pels riscos de sagnats majors. Els 
estudis apunten a un major risc de sagnat major amb 
rivaroxaban i inferior amb apixaban. Amb edoxaban la 
informació és insuficient i no se’n pot fer encara una 
valoració.  

Cal generar evidències (grans assaigs clínics pragmàtics) 
sobre aspectes de la seguretat dels ACOD que encara no es 
coneixen prou bé, com les reaccions adverses hepàtiques i 
el risc d’infart de miocardi.  

s e 

+ 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_52/2020_ComparativeEffectivenessAndSafety of Direct oral anticoagulants. overview of systematic reviews.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_52/2020_ComparativeEffectivenessAndSafety of direct oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation.pdf


 

 

Anticoagulants d’acció directa:  
on queden les interaccions? 
 

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

Què en sabíem fins ara? 

El consum d’anticoagulants d’acció directa (ACOD) està augmentant. Un dels avantatges dels ACOD enfront dels 
cumarínics és que tenen menys risc d’interaccions farmacològiques. Tot i això, poden interaccionar amb altres 
fàrmacs i herbes medicinals, sobretot per competir amb els enzims de transport a nivell hepàtic, essent aquests 
riscos més rellevants en cas d’insuficiència renal i pes baix. Les interaccions farmacològiques amb els ACOD poden 
originar variacions en les concentracions plasmàtiques, que van del -60% a un +150%. Atès que l’efecte 

anticoagulant dels ACOD es relaciona amb les concentracions plasmàtiques, cal conèixer aquestes interaccions, ja 
que poden comportar pèrdua d’eficàcia o augment de risc de sagnat. Resumim en el quadre adjunt les interaccions 
més rellevants dels ACOD: 

s 

Fàrmac Mecanisme A D E R Observacions 

AINE(1) 
Inhibició gp-P (naproxèn) i int. 
farmacodinàmica (lesió digestiva) 

        
Emprar altres analgèsics, valorar associar IBP. 

Amiodarona Inhibició moderada gp-P         Reduir dosi D 

Antiagregants plaquetaris 
Int. farmacodinàmica (agregació 
plaquetària). El ticagrelor és un 
inhibidor gp-P. 

        
Ajustar dosis (AAS 100 mg, clopidogrel 75 mg), no 
prolongar tractaments, revisar periòdicament. Dosi atac 
ticagrelor 2 hores després del dabigatran. 

Anticoagulants (ACO) Interacció farmacodinàmica 
        No emprar dos ACOD, excepte en moments de canvi de 

tractament. 

Antidepressius (ISRS/
ISRN) i vortioxetina 

Interacció farmacodinàmica (inhibició 
plaquetària i secreció gàstrica) 

        Utilitzar amb precaució. No es coneix bé la magnitud de 
risc de sagnat 

Antiepilèptics (2) 
Inductors gp-P i inhibició potent 
CYP3A4 

        
↓ concentracions plasmàtiques, evitar especialment D i R. 

Antifúngics sistèmics (3) 
Inhibició gp-P i inhibició potent 
CYP3A4 

        R (no superar 20 mg/dia), D es pot espaiar 2 hores amb 
posaconazole, reduir dosi E (30 mg/dia). 

Ciclosporina (4) Inhibició moderada CYP3A4         Reduir dosi E (30 mg/dia) 

Claritromicina 
Inhibició gp-P i inhibició potent de 
CYP3A4 

        D es pot espaiar 2 hores, reduir dosi E (30 mg/dia)  
i evitar R. 

Cobicistat (VIH, UH) 
Inhibició gp-P i inhibició potent de 
CYP3A4 

        
  

Digoxina Substrat gp-P           

Diltiazem Inhibició moderada gp-P i CYP3A4           

Dronedarona Inhibició gp-P i moderada CYP3A4         Reduir dosi E (30 mg/dia) i evitar R. 

Eritromicina Inhibició moderada CYP3A4         Reduir dosi E (30 mg/dia) 

Estatines Competitivitat gp-P i CYP3A4 
        Es pot utilitzar l’atorvastatina. Lovastatina, simvastatina i 

pravastatina, amb major risc d’interacció i d’hemorràgia. 

Ginkgo biloba Diferents mecanismes         ↑risc de sagnat 

Glecaprevir/pibrentasvir 
(VHC, UH) 

Inhibidor potent gp-P 
        

  

Heparines i derivats 
(fondaparinux) 

Interacció farmacodinàmica 
        

Excepte canvis i heparines per permeabilitat catèter 

Herba de Sant Joan 
(hipèric) 

Inductor gp-P i CYP3A4 
        

↓ concentracions i eficàcia, sobretot amb A i R. 

Quinidina Inhibició gp-P         Reduir dosi D 

Suc aranja (“pomelo”) Inductor gp-P i CYP3A4         ↑risc de sagnat 

Ranolazina Inhibició gp-P           

Rifampicina 
Inductor gp-P i inducció potent 
CYP3A4 

        
↓ACOD>50% Al Drug Safety, D i E es poden utilitzar 

Inhibidors proteasa 
(sobretot ritonavir i també 
atazanavir, darunavir, 
lopinavir, saquinavir, indinavir) 
(VIH, UH) 

Inhibició o inducció gp-P i inhibició 
potent CYP3A4 

        

Evitar ritonavir en combinació amb altres inhibidors 
proteasa. 

Sofosbuvir/velpatasvir/ 
voxilaprevir (VHC, UH) 

Inhibició potent gp-P 
        

  

Tacrolimús (4) Inhibidor moderat gp-P         No es recomana amb D 

Verapamil 
Competició gp-P i inhibició moderada 
CYP3A4 

        
Amb D, separar fàrmacs mínim 2 hores i reduir dosi. 

A (apixaban), D (dabigatran), E (edoxaban), R (rivaroxaban). 
En vermell: contraindicacions; en taronja: precaucions; en gris: àrees incertesa; en verd: poden utilitzar-se.  
NOTA: no s’hi inclouen els fàrmacs oncològics. 
(1) Antiinflamatoris no esteroidals. 
(2) Carbamazepina, fenitoïna, fenobarbital. Menys informació amb d’altres antiepilèptics com l’eslicarbamazepina i l’oxcarbazepina.  

Primidona a evitar amb apixaban i rivaroxaban. 
(3) Itraconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole són inhibidors potents. El fluconazole és un inhibidor moderat, el risc d’interacció és menor que amb la resta. 
(4) La inhibició sembla superior amb ciclosporina respecte a l’everolimús i el tacrolimús, en aquests casos es recomanaria usar-los amb precaució. 



 

 

Càrrega anticolinèrgica:  
reduïm-la en les persones fràgils.  
 

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

Què en sabíem fins ara? 
 

Molts fàrmacs d’ús habitual tenen propietats 
anticolinèrgiques que inhibeixen l’activació dels 
receptors muscarínics en el sistema nerviós central i 
perifèric. Poden produir confusió, trastorns en la 
memòria, agitació, dèficit d’atenció, alteracions 

visuals, retenció urinària, sequedat de boca, ocular i 
cutània, disminució de la sudoració, alteracions en 
la termoregulació, taquicàrdia, restrenyiment, 
disfunció erèctil, debilitat muscular i caigudes. Els 
ancians i persones fràgils són més susceptibles a 
patir aquestes reaccions adverses (RAM), i existeix 

una gran variabilitat individual. Disposem de moltes 
menys dades quant als efectes de la càrrega 
anticolinèrgica (CaC) sobre l’estat de salut i la 
morbimortalitat. Hi ha diferents eines per mesurar 
l’efecte acumulatiu de prendre un o més fàrmacs 
anticolinèrgics, essent les més utilitzades 
l’Anticholinergic Cognitive Burden (ACB) i 

l’Anticholinergic Risk Scale (ARS). Val a dir que la 
CaC està condicionada per la potència 
anticolinèrgica de cada fàrmac i per la dosi 
emprada. 

 

Resum de la publicació 

El darrer any s’han publicat alguns estudis que 
documenten els riscos sobre la salut que tenen els 
fàrmacs amb CaC i que mostren l’associació amb: 

Caigudes i fractures: 

 L’estudi European Prospective Investigation into 

Cancer (EPIC)-Norfolk, cohort de 25.639 homes i 
dones de 40 a 79 anys supervisats durant una 
mitjana de 19,4 anys, que avalua el temps fins a la 
primera hospitalització per caiguda amb o sense 
fractura. La mitjana de caigudes amb hospitalització 
és del 5,8%; el risc no ajustat amb els fàrmacs 

anticolinèrgics és d’1,79 (IC95% 1,66-1,93) i 
augmenta amb la CaC, de manera que, quan es 
compara l’HR (hazard ratio) ajustat per les 
puntuacions en l’ACB d’1, 2–3, i ≥4 enfront de 0, 
s’obté un HR d’1,20 (IC 95% d’1,09-1,33), d’1,42 (IC 
95% 1,25-1,6), i d’1,39 (1,21-1,6) respectivament1. 
Dades prèvies amb la mateixa cohort de pacients 

havien mostrat que l’ACB >3 enfront de 0 s’associava 
a un risc més alt d’ictus (HR 1,59 i IC95% 1,34-
1,89) i de mortalitat per ictus (HR 1,86  i IC95% 
1,37-2,53)2.  

Repercussions a la pràctica clínica 

És important conèixer les interaccions clínicament rellevants dels ACOD i les situacions en 

què cal tenir-les més presents (baix pes, insuficiència renal greu o terminal) per poder 
ajustar els tractaments, monitorar més estretament els pacients o bé canviar a d’altres 
opcions més segures. 

s 

Resum de la publicació 

Dues publicacions recents (una revisió narrativa i una de sistemàtica) intenten sintetitzar les interaccions dels 
ACOD. Els ACOD es metabolitzen al fetge, l’apixaban i el rivaroxaban ho fan a través del citocrom P450 oxidasa 
(~25% d’apixaban i un ~18% de rivaroxaban utilitzen el CYP3A4/5 i CYP2J2). A més, tots els ACOD utilitzen la 
glicoproteïna P (gp-P) com a transportador i el dabigatran, que té una biodisponibilitat inferior al 10%, és qui 
depèn més de l’activitat de la gp-P. La inhibició d’aquestes vies (enzims i transportadors) augmenta les 

concentracions plasmàtiques dels ACOD, mentre que la seva inducció provoca una disminució en les 
concentracions. Tots els ACOD s’eliminen pel ronyó, essent el dabigatran el que s’excreta en major proporció 
(80%).  
 
Atès l’elevat nombre d’interaccions, recomanem revisar els protocols i guies del territori i les fitxes tècniques dels 
medicaments.  

Per a més informació, vegeu el articles 

 Herink MC, Zhuo YF, Williams CD, DeLoughery TG. Clinical Management of Pharmacokinetic Drug Interactions with Direct Oral 

Anticoagulants (DOACs). Drugs. 2019;79(15):1625-1634. doi: 10.1007/s40265-019-01183-0. 

 Raschi E, Bianchin M, Gatti M, Squizzato A, De Ponti F. Comparative Effectiveness and Safety of Direct Oral Anticoagulants: Overview of 

Systematic Reviews. Drug Saf. 2019;42(12):1409-1422. doi: 10.1007/s40264-019-00866-7. 

 

Bibliografia addicional 
1. Pautes per a l’harmonització de l’ús d’anticoagulants orals per a la prevenció de l’ictus i l’embòlia sistèmica en pacients amb fibril·lació 

auricular. Consell Assessor de Medicació de l’Atenció Primària i Comunitària i Atenció Especialitzada Programa d’harmonització 

farmacoterapèutica Àrea del Medicament. Versió 1.1. 23 d’agost de 2018. (consultat 27 de març de 2020). 

2. Protocol anticoagulació oral a l’Atenció Primària SAP Muntanya-Hospital Universitari Vall d’Hebron. 

3. Fitxes tècniques dels medicaments. Agència Espanyola del Medicament (consultat 27 de març de 2020). 
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http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_52/2020_ComparativeEffectivenessAndSafety of Direct oral anticoagulants. overview of systematic reviews.pdf


 

 

Per a més informació, vegeu els articles 
1. Tan MP, Tan GJ, Mat S, Luben RN, Wareham NJ, Khaw KT, Myint PK. Use of Medications with Anticholinergic Properties and the Long-Term 

Risk of Hospitalization  for Falls and Fractures in the EPIC-Norfolk Longitudinal Cohort Study. Drugs Aging 2020;37:105-14. PubMed PMID: 

31808140. 

2. Gamble DT, Clark AB, Luben RN, Wareham NJ, Khaw KT, Myint PK. Baseline anticholinergic burden from medications predicts incident fatal 

and non-fatal stroke in  the EPIC-Norfolk general population. Int J Epidemiol 2018;47:625-33. PMCID: PMC6198932. 

3. Suehs BT, Caplan EO, Hayden J, Ng DB, Gaddy RR. The Relationship Between Anticholinergic Exposure and Falls, Fractures, and Mortality in 

Patients with Overactive Bladder. Drugs Aging 2019;36:957-67. PMID: 31359329. 

4. Green AR, Reifler LM, Bayliss EA, Weffald LA, Boyd CM. Drugs Contributing to Anticholinergic Burden and Risk of Fall or Fall-Related Injury 

among Older Adults  with Mild Cognitive Impairment, Dementia and Multiple Chronic Conditions: A Retrospective Cohort Study. Drugs Aging 

2019;36:289-97. PMCID: PMC6386184. 
5. Coupland CAC, Hill T, Dening T, Morriss R, Moore M, Hippisley-Cox J. Anticholinergic drug exposure and the risk of dementia:a nested case–

control study. JAMA Intern Med. 2019. PMCID: PMC6593623. 

6. Carga anticolinérgica, ¿cómo aligerarla? Infac 2019;22: número 5. (consultat 31 de març de 2020). 

7. Robert L, Diego L, Casanovas M, Pellicer A, Ribes E, Rodríguez G. Càrrega anticolinèrgica: pensem-hi! Aspectes de seguretat més enllà de la 

visió borrosa i la sequedat de boca. Butlletí d’Informació Terapèutica 2018;29: número 8. (consultat 31 de març de 2020). 

 

Bibliografia addicional 
Cita bibliogràfica addicional (previs a 2019).  

 Ruxton K, Woodman RJ, Mangoni AA. Drugs with anticholinergic effects and cognitive impairment, falls and all-cause mortality in older adults: 

A systematic review  and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2015;80:209-20. PMCID: PMC4541969. 

Repercussions a la pràctica clínica 

És recomanable evitar els fàrmacs amb CaC elevada, sobretot  en els ancians fràgils, ja que 
el risc de caigudes, fractures òssies, ictus, demència i mortalitat augmenta significativament 
i pot arribar fins i tot a doblar-se. És molt recomanable evitar l’inici de tractaments pels 
quals es disposa d’alternatives més segures i, quan no sigui possible, cal revisar regularment 

la prescripció per reduir dosis i retirar tractaments amb CaC elevada.  

 Estudi retrospectiu amb dades de 113.311 

persones, de 74,8 anys± 6,2 anys, amb bufeta 
hiperactiva. L’ús d’anticolinèrgics augmenta 1,28 
vegades el risc de caigudes i fractures (IC95% 
1,23-1,32), essent el risc de caigudes i de mort 
més elevat a mesura que augmenta la puntuació 

en l’ACB3. 

 Un segon estudi retrospectiu en 10.698 persones 

≥65 anys amb deteriorament cognitiu lleu o 
demència i 2 malalties cròniques addicionals 

seguides durant 1 any de mitjana. Un 63% de 
pacients utilitzaren ≥1 o més fàrmacs amb CaC i 
2.015 (18,8%) tingueren una caiguda, essent el 
risc superior amb l’ús concomitant de fàrmacs de 
categoria 2 i 3 de l’ACB (HR 2,06; IC95% 1,51-
2,83)4.  

 
Demència: 

 Un estudi de casos i controls niat amb la base de 

dades Qresearch, amb 58.769 casos diagnosticats 

de demència i 225.574 controls de ≥55 anys, 
avalua l’associació amb la demència de 56 fàrmacs 
d’elevada CaC fins a 11 anys abans del diagnòstic 
de demència. L’ OR ajustat (odds ratio) augmenta 
amb l’exposició a anticolinèrgics (1,06 i IC95% 
1,03-1,09 si l’exposició és baixa i 1,49 i IC95% 
1,44-1,54 si és alta enfront dels controls). Els 

riscos de demència augmenten amb l’exposició a 
antidepressius (OR ajustat de 1,29), anti-
parkinsonians (OR ajustat de 1,52), antipsicòtics 
(OR ajustat de 1,70), antiespasmòdics urinaris 
(OR ajustat de 1,65) i antiepilèptics (OR ajustat de 
1,3) amb CaC i són més alts quan la demència ha 
estat diagnosticada abans dels 80 anys5. 

 

Així mateix, s’han publicat dues revisions narratives 
que ens proposen unes mesures bàsiques per a 
reduir aquesta CaC, que passen per fer-ne una 
prescripció prudent en gent gran, sobretot si són 
fràgils, polimedicats, pluripatològics, amb deteriora-
ment cognitiu i demència, amb caigudes recents o risc 
de caigudes, que tenen símptomes anticolinèrgics i 

estan institucionalitzats. Les mesures consisteixen en: 
 
1. Considerar les alternatives no farmacològiques i els 

fàrmacs més segurs abans de prescriure un fàrmac 
amb elevada CaC. 

2. Considerar el medicament com a agent causant quan 

apareixen símptomes anticolinèrgics. 

3. Revisar periòdicament la CaC, incloent-hi l’automedicació. 

4. Valorar amb el pacient la retirada de fàrmacs amb 
elevada CaC i, si escau, la substitució per alternatives 
més segures. Quan no es pugui suprimir, reduir les 
dosis o la freqüència d’utilització. 

5. Considerar les interaccions fàrmac-fàrmac o fàrmac-

malaltia, sobretot en pacients amb demència i/o 
caigudes freqüents6,7.  

Grups principals de fàrmacs amb elevada  
càrrega anticolinèrgica: 

 
Antipsicòtics fenotiazines, antiespasmòdics, antimuscarínics 
per a la incontinència urinària, antidepressius tricíclics, uns 
quants antiparkinsonians, antihistamínics 1ª generació, 
anticolinèrgics inhalats. 
 

Més informació 

+ 

+ 

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/butlletins/boletin_informacion_terapeutica/documents/arxius/bit-vol_29_n8-cast_Carga-anticolinergica.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_52/2020_Baseline anticholinergic burden from medications predicts.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_52/2020_Use of Medications with Anticholinergic Properties and the Long.pdf


 

 

Repercussions a la pràctica clínica 

L'ús d'eines de suport a la prescripció en pacients ancians amb patologies cròniques ha 
demostrat ser útil per reduir la polifarmàcia i l’ús de fàrmacs inapropiats en la gent gran, a més 
de millorar els resultats en salut. Fins i tot, podrien reduir els ingressos hospitalaris i la 

mortalitat. És un mètode efectiu i segur per promoure l'optimització dels tractaments. 

Són útils les eines de suport per a l’optimització del tractament 

farmacològic? Resultats d’un assaig clínic. 
 

María Larrosa García i Eladio Fernández (mlarrosa@vhebron.net, efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

La polifarmàcia és comuna en pacients ancians. Així mateix, els tractaments complexos poden incloure fàrmacs 
inapropiats i un major risc de pitjors resultats en salut1. 
 

Atès l’elevat nombre de pacients ancians amb polifarmàcia2 i, també, el temps limitat de consulta per revisar la 
farmacoteràpia de cada pacient, s'han proposat eines de suport a la prescripció amb l'objectiu d'optimitzar els 
tractaments i facilitar, si escau, la desprescripció. 
 

Hi ha experiències prèvies que se centren en la prevenció de l'ús inadequat de fàrmacs en la població general i, 
també, en poblacions ancianes. Tot i que han demostrat beneficis per a la salut dels pacients, el seu efecte en la 
disminució dels ingressos hospitalaris o la mortalitat és molt limitat3. 

Resum de la publicació 

Es tracta d'un assaig clínic multicèntric, controlat i aleatoritzat en què s'analitza l'efecte de l'ús d'eines d'ajuda a la 
prescripció en pacients ancians amb polifarmàcia en l'àmbit comunitari. 

Es va oferir participar en l'estudi a metges d’atenció primària de diferents països. Van ser aleatoritzats als grups 

intervenció o control, i van ser responsables d'incloure als pacients majors de 75 anys i en tractament actiu amb 
més de 8 medicaments crònics. 

La intervenció de l'estudi va consistir en l'ús de l'eina PRIMA-eDS (Polypharmacy in chronic diseases: Reduction of 
Inappropriate Medication and Adverse drug events in elderly populations by electronic Decision Support) que 
consisteix en un sistema d'alertes que s’activen durant la prescripció i que es fonamenten en diferents guies i 
revisions sistemàtiques, en la llista europea de medicacions inadequades per persones més grans4, en interaccions 
farmacològiques, en recomanacions per a la insuficiència renal i en efectes adversos. 

Es van avaluar els resultats en salut, considerant com a variable principal la combinació de mort o ingrés 
hospitalari no programat durant 24 mesos i, com a variable secundària, la reducció en el nombre de fàrmacs 
prescrits. 

Es van incloure 3.904 pacients majors de 75 anys tractats amb més de 8 medicaments. En l’anàlisi per intenció de 
tractar, es va observar una tendència d’un major benefici de la intervenció en la variable principal (mort o ingrés 
hospitalari) enfront del grup control: 871(44,6%) vs. 944 (48,4%), respectivament (OR 0,88; IC 0,73-1,07). En 

l’anàlisi per protocol, la diferència va ser estadísticament significativa (OR: 0,82; IC 0,68-0,98). Pel que fa a la 
variable secundària, la variació del nombre de fàrmacs prescrits en 24 mesos va resultar significativament inferior 
en el grup d'intervenció (-0,42 vs. +0,06 en el grup control; p <0,0001). 

Els autors conclouen que l'ús d'eines de suport a la prescripció mèdica en l'àmbit d'atenció primària en pacients 
ancians amb polifarmàcia redueix el nombre de fàrmacs prescrits i es relaciona amb una reducció del nombre de 
morts i ingressos hospitalaris no programats durant 24 mesos. 

Per a més informació, vegeu els articles 

 Rieckert, A., Reeves, D., Altiner, A., Drewelow, E., Esmail, A., Flamm, M., Hann, M., Johansson, T., Klaassen-Mielke, R., Kunnamo, I., Löffler, 

C., Piccoliori, G., Sommerauer, C., Trampisch, U., Vögele, A., Woodham, A. and Sönnichsen, A., 2020. Use of an electronic decision support 
tool to reduce polypharmacy in elderly people with chronic diseases: cluster randomised controlled trial. BMJ 2020;369:m1822. doi: https://

doi.org/10.1136/bmj.m1822. 

 Sönnichsen, A., Trampisch, U., Rieckert, A., Piccoliori, G., Vögele, A., Flamm, M., Johansson, T., Esmail, A., Reeves, D., Löffler, C., Höck, J., 

Klaassen-Mielke, R., Trampisch, H. and Kunnamo, I., 2016. Polypharmacy in chronic diseases–Reduction of Inappropriate Medication and 

Adverse drug events in older populations by electronic Decision Support (PRIMA-eDS): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 

2016 29;17:57. doi: 10.1186/s13063-016-1177-8.  
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Durant el 2020, el Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya ha dedicat dos números a 
fàrmacs que s’han emprat en la COVID-19. 

 
El primer d’ells, el número 2 (de març-abril de 2020), va estar dedicat a la seguretat de 
la cloroquina i la hidroxicloroquina per al maneig de la infecció per SARS-COV-2. Es 
ressalten els problemes de seguretat de fàrmacs que no són una opció en el maneig 
d’aquests pacients per no presentar una relació benefici/risc favorable. 

 
El segon, el número 4 (de juliol-setembre de 2020), va dedicat al remdesivir (Veklury®) i 
a les incerteses sobre la seva seguretat. El remdesivir és un antivíric que interfereix en la 
replicació de l’ARN i l’inhibeix. Va ser desenvolupat inicialment per a la malaltia de l’Ebola 
i ha estat autoritzat provisionalment per al tractament de la COVID-19 en adults i 
adolescents (a partir dels 12 anys i 40 kg de pes) amb pneumònia i que requereixin 
oxigen suplementari (el primer fàrmac autoritzat a Europa per a la COVID-19). En 

aquesta situació, sembla escurçar la durada fins la recuperació (no augmenta la taxa 
total del recuperacions). Es descriuen les reaccions adverses associades als fàrmacs i les 
incerteses quant a la seva seguretat. 

DESTAQUEM... 
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