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Què en sabíem fins ara? 

Cada cop tenim més i més pacients tractats amb 
immunoteràpies per a diferents tipus de càncers. Hi 
ha vacunes, limfòcits T amb receptors quimèrics 
d’antígens (CAR-T), anticossos que reconeixen 
cèl·lules cancerígenes,  entre d’altres. I, a tots 

aquests tractaments, també s’hi inclouen els 
inhibidors dels punts de control immunitaris o ICPI 
(de l’anglès, immune checkpoint inhibitor), fàrmacs 
que inhibeixen proteïnes que normalment 
esmorteixen la resposta immune. Alguns dels 
fàrmacs que interactuen amb proteïnes que 
controlen la resposta immunitària són: el 

pembrolizumab i el nivolumab davant PD-1 
(proteïna de mort cel·lular programada 1); 
l’atezolizumab, que s'adreça a PD-L1 (lligand de 
l’anterior); o l’ipilimumab, que  bloqueja la CTLA-4 
(proteïna citotòxica associada als limfòcits T4). 
Aquests fàrmacs estimulen el sistema immunitari 

per atacar les cèl·lules cancerígenes. Actualment, 
les indicacions en oncologia són més de 50, en 
neoplàsies de molt diversa localització (pulmó, 
mama, renal, bufeta urinària, cervical, còlon, cap i 
coll, limfoma de Hodgkin, fetge o melanoma). 

Aquestes proteïnes són també reguladores de 
l’ateroesclerosi, però no hi ha proves clíniques 
concloents que els fàrmacs ICPI s’associïn a un 
augment de la placa ateroescleròtica ni a 

esdeveniments cardiovasculars.  

Resum de la publicació 

Amb l’objectiu d’avaluar el risc cardiovascular 
associat amb els fàrmacs ICPI, es varen realitzar 
dos estudis: un de cohorts i un altre de casos 
creuats. La mesura principal de resultats va ser la 
combinació d’infart de miocardi, revascularització 

coronària i ictus.  
 
En l’estudi de cohorts, entre els pacients tractats per 
càncer entre 2008 i 2012, en una cohort es varen 
incloure totes les persones tractades amb un fàrmac 
ICPI a l’Hospital General de Massachusetts (Boston) 
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i, en l’altra cohort, de control, es van incloure els 
que mai no varen rebre un fàrmac ICPI (ajustada 
per edat, antecedents d'esdeveniments cardio-
vasculars i tipus de càncer; 2.842 persones en cada 

grup). Durant els dos anys de seguiment, hi va 
haver un risc tres vegades més gran 
d’esdeveniments cardiovasculars després d’iniciar 
un fàrmac ICPI (HR 3,3; IC95%, 2,0-5,5; P<0,001), 
amb un augment de risc similar en cadascun dels 
components de la variable principal (infart de 
miocardi, revascularització coronària o ictus 

isquèmic).  
 
En l’estudi abans-després de casos creuats (case-
crossover) s’hi varen incloure els 2.842 pacients 
tractats amb un ICPI. Es va comparar el risc 
cardiovascular durant els dos anys anteriors al 

tractament amb un ICPI i el període de dos anys 
posterior al tractament amb ICPI. Hi va haver un 
augment dels esdeveniments cardiovasculars: 
d’1,37 a 6,55 casos/100 persones/any als dos anys 
(HR ajustada 4,8; IC95% 3,5-6,5; P <0,001).  
 
Es va dur a terme un estudi amb 40 persones, en el 

qual la taxa de progressió del volum de placa 
aòrtica va ser tres vegades superior amb els 
fàrmacs ICPI (del 2,1% al 6,7% en un any). 
Aquesta associació es va atenuar amb l’ús 
concomitant d’estatines o corticoides.  

Repercussions a la pràctica clínica 

Els fàrmacs inhibidors dels punts de control immunitaris 

(ICPI, immunoteràpia oncològica) s’associen a un risc 

tres vegades més elevat d’esdeveniments 

cardiovasculars i de progressió de la placa aòrtica. És 

recomanable optimitzar el control dels factors de risc 

cardiovascular abans, durant i després d’aquest 

tractament. 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Drobni ZD, Alvi RM, Taron J, Zafar A, Murphy SP, Rambarat PK, Mosarla RC et al. 

Association Between Immune Checkpoint Inhibitors with Cardiovascular Events 
and Atherosclerotic Plaque. Circulation 2020;142(24):2299–2311 doi: 10.1161/

CIRCULATIONAHA.120.049981 + 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_55/2021_Immunoterpia cncer risc cardiovascular_circulation_lowresscan.pdf


 

 

Àcids grassos omega-3 i morbiditat cardiovascular:  
per res o ben poca cosa. 
 

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

Què en sabíem fins ara? 

L’eficàcia dels suplements d’àcids grassos omega-3 sobre la morbiditat cardiovascular no ha estat clarament 
demostrada. Els possibles beneficis en altres indicacions, com és la prevenció del càncer, també s’han posat en 
dubte. Tot i els beneficis que se’ls atribueixen sobre la inflamació, oxidació i factors trombòtics, vasculars i 
arritmogènics, aquests no s’han traduït en beneficis clínics significatius. Un dels arguments és que s’haurien 
provat a dosis massa baixes. Les poques evidències d’eficàcia provenen de l’estudi obert JELIS i de l’estudi 

REDUCE-IT.  
 
El primer, dut a terme en 18.645 japonesos, afegeix 1,8 g/dia d’àcids grassos omega-3 al tractament amb 
estatines i els beneficis sobre morbiditat coronària només es proven en el subgrup de prevenció secundària (8,7% 
vs. 10,7%; p=0,048). L’estudi REDUCE-IT, dut a terme en 8.179 persones en prevenció secundària (70,7%) i/o 
amb factors de risc cardiovascular tractades amb estatines, compara 4 g/dia d’àcids grassos omega-3 enfront d’oli 
mineral amb uns resultats d’un 17,2% d’esdeveniments cardiovasculars en el grup intervenció vs. un 22% en el 

grup control al cap d’uns 4,9 anys; p<0,001. En aquest assaig s’observen més fibril·lacions auriculars en el grup 
tractat (2,7% vs. 2,1%; p<0,06). 

Resum de la publicació 

Assaig clínic doble cec, multicèntric, paral·lel, en què es vol comparar l’eficàcia d’una nova formulació d’àcids grassos 

omega-3 (4 g al dia d’àcid eicosapentaenoic i docosahexaenoic) enfront d’oli de blat de moro en pacients amb alt risc 
cardiovascular tractats amb estatines, amb hipertrigliceridèmia i C-HDL baixos.  
 
S’hi inclouen 13.078 persones de 22 països diferents. La variable principal d’eficàcia és la composició de mort de 
causa cardiovascular, infart agut de miocardi, ictus, revascularització coronària i hospitalització per angina inestable. 
L’assaig s’interromp prematurament quan 1.384 persones han tingut un esdeveniment i el motiu és que una anàlisi 
intermèdia  revela que la probabilitat de demostrar el benefici dels suplements és molt baixa. La mostra inclosa té 

una edat mitjana de 62,5 (+/- 9,0 anys), un 35% són dones, un 70% tenen diabetis i els valors mitjans de lípids se 
situen en C-LDL de 75 mg/dL, triglicèrids de 240 mg/dL, C-HDL de 36 mg/dL i una PCR d’elevada sensibilitat de 2,1 
mg/L. El seguiment mitjà dels pacients és d’uns 42 mesos (entre 37,5 i 48,3 mesos).  
 
La variable principal es pot avaluar en 12.633 dels participants (96,6%), amb 785 casos (12%) del grup intervenció 
enfront dels 795 (12,2%) del grup control (HR 0,99 i IC95% 0,90-1,09; P = 0,84). En el grup tractat, hi ha més 
reaccions adverses digestives (24,7%) que en el grup control (14,7%) i s’observa, també, un increment de casos de 

fibril·lació auricular (2,2% vs. 1,3%; p<0,001). 
 
En els editorials que acompanyen la publicació, s’assenyala que un altre assaig amb 25.871 participants (estudi 
VITAL) tampoc no ha aconseguit demostrar els beneficis dels àcids grassos omega-3 (1 g/dia) en comparació amb el 
placebo. Especulen sobre els motius pels quals l’assaig REDUCE-IT té resultats favorables i l’STRENGTH no, i entre 
les possibles raons assenyalen les diferents formulacions d’àcids grassos omega-3 o l’elecció del placebo.  

Per a més informació, vegeu els articles 

 Nicholls SJ, Lincoff, AM, Garcia M, Bash D, Ballantyne CM, Barter PJ et al. Effect of High-Dose Omega-3 Fatty Acids vs Corn Oil on Major 

Adverse Cardiovascular Events in Patients at High Cardiovascular Risk: The STRENGTH Randomized Clinical Trial. JAMA 2020;324:2268-80. 

doi: 10.1001/jama.2020.22258 

 Curfman G. Do Omega-3 Fatty Acids Benefit Health? JAMA 2020;324:2280-1. doi: 10.1001/jama.2020.22898. PMID: 33190151 (nota de 

l’editor) 

 Sharma G, Martin SS, Blumenthal RS. Effects of Omega-3 Fatty Acids on Major Adverse Cardiovascular Events: What Matters Most: the Drug, 

the Dose, or the Placebo? JAMA 2020;324:2262-64. doi: 10.1001/jama.2020.22387  

 

e 

+ 

Repercussions a la pràctica clínica 

Els suplements d’àcids grassos omega-3 no han demostrat beneficis sobre la morbimortalitat 
cardiovascular en poblacions d’alt risc cardiovascular, per la qual cosa no hauríem de recomanar-los 

en la pràctica clínica de forma rutinària.  

+ 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_55/2021_JAMA_2020_editorial acids grassos omega 3 strenght.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_55/2021_JAMA_2020_STRENGHT.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_55/2021_JAMA_2020_editorial acids grassos omega 3 strenghtsegona.pdf


 

 

Què en sabíem fins ara? 

L’envelliment de la població augmenta la prevalença 
de malalties cròniques com la fibril·lació auricular 
(FA) i la demència. La prevalença estimada de FA 
en majors de 85 anys és del 15%, mentre que la de 
la demència és del 20% i, tanmateix, la presència 

de les dues malalties en les persones ancianes és 
freqüent (a Espanya s’estima que és d’un 10%). 
Aquesta població no està inclosa en els assajos 
clínics i, per tant, l‘impacte de la demència en el risc 
embòlic i hemorràgic de la teràpia anticoagulant és 
poc conegut.  

Resum de la publicació 

La Societat Espanyola de Cardiologia va publicar, 
recentment, els resultats de l‘anàlisi de la base de 
dades de l’Hospital Universitari de Vigo 
(CardioCHUVI-FA). Es tracta d’un estudi 

retrospectiu que inclou tots els pacients majors de 
85 anys diagnosticats de FA no valvular 
(documentada electrocardiogràficament) dins del 
seu registre de la Síndrome Coronària Aguda —
dades recollides durant els anys 2014 i 2018.  

L’objectiu principal va ser demostrar l’efecte de la 
teràpia anticoagulant en la mortalitat total en 
persones ancianes sense demència o amb demència 
moderada-greu; i, com a objectius secundaris, es 
va valorar el seu risc trombòtic i hemorràgic. Es van 
excloure els pacients amb pròtesi mecànica, 

estenosi mitral moderada-greu i teràpia amb 
heparines de baix pes molecular.  

 

 

Es van examinar un total de 3.549 pacients de 85 o 
més anys (3.328 sense demència i 221 amb 
demència), dels quals un 67,1% eren dones, amb una 

mitjana d’edat de 88,9±3,2 anys. El 93,8% dels 
pacients no estaven diagnosticats de demència i el 
71,1% portaven teràpia anticoagulant. El percentatge 
de pacients anticoagulats va ser major en pacients 
sense demència (71,8% vs. 60,2% p<0,001), mentre 
que el percentatge de pacients antiagregats va ser 
superior en els pacients amb demència (29,9% vs. 

19,1%, p<0,001), igual que el percentatge de pacients 
amb antecedents d’ictus (18,1% vs. 9,8%, p<0,001). 
Els anticoagulants utilitzats amb més freqüència van 
ser els antagonistes de la vitamina K (79,6% vs. 
75,5% en pacients sense o amb demència, 
respectivament; p=0,598). 

Segons aquest estudi, el tractament anticoagulant pot 
reduir la mortalitat en pacients sense demència 
(HR=0,63; IC95%, 0,53-0,75) però no en pacients 
amb demència moderada-greu (HR=1,04; IC95%, 0,63
-1,72). Tanmateix, l’estudi confirma que la teràpia 

anticoagulant redueix significativament la ràtio de 
tromboembolismes en ambdues poblacions (HRsense 

demència 0,58; IC95% 0,45-0,74; HRdemència 0,36; IC95% 
0,15-0,84) a costa d’un augment del risc hemorràgic 
(HR s e nse  d emènc ia=1,55; IC95%, 1,21-1,98; 
HRdemència=2,44; IC95%, 1,04-5,71). Quan s’analitza el 
benefici net agrupant mort, tromboembolisme i sagnat, 

només s’objectiva en pacients sense demència (HRsense 

demència=0,72;IC95%, 0,61-0,83 vs. HRdemència 1,02; 
IC95%, 0,52-2,00).  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Cobas R et al. Impact of anticoagulation in patients with dementia and atrial fibrillation.Results of the CardioCHUVI-FA registry. Rev Esp 

Cardiol. 2020;73(11):877–88. doi: 10.1016/j.rec.2020.03.019 

 

Bibliografia addicional 
1. Seperis Shamloo et al. Atrial Fibrillation and Cognitive Impairment: New Insights and Future Directions. Heart Lung Circ. 2020;29(1):69-

85. doi: 10.1016/j.hlc.2019.05.185 

2. Fanning et al. Prevalence, Safety, and Effectiveness of Oral Anticoagulant Use in People with and without Dementia or Cognitive 
Impairment: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Alzheimers Dis. 2018;65(2):489-517. doi: 10.3233/JAD-180219 

3. Diener et al. Atrial Fibrillation and Cognitive Function. JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol. 2019; 73(5): 612-9. doi: 

10.1016/j.jacc.2018.10.077 

Repercussions a la pràctica clínica 

En aquest estudi s’apunta a què la relació benefici/risc del tractament anticoagulant en pacients 

amb fibril·lació auricular i demència en majors de 85 anys és mínim, ja que no s’associa a una 

reducció de la mortalitat i perquè la reducció del risc d’esdeveniments tromboembòlics es 

compensa amb un increment del risc d’hemorràgies. 

Calen més estudis per confirmar la relació benefici/risc del tractament anticoagulant en pacients 

diagnosticats de fibril·lació auricular no valvular i demència. 

Impacte de l’anticoagulació en pacients amb 
demència i fibril·lació auricular  
 

Sara Gallardo (sgallardob.bcn.ics@gencat.cat) 

s e 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_55/2021_FA Demecia_RevEspCardiol2020.pdf


 

 

Fibromiàlgia. Són efectius els tractaments?  
 

Eladio Fernández (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

La fibromiàlgia és una afecció crònica d’origen desconegut caracteritzada per dolor corporal generalitzat, fatiga, 
alteracions de la son, deteriorament cognitiu i ansietat1. La seva prevalença oscil·la entre el 0,2% i el 6,6% en la 
població general2. Causa discapacitat i costos elevats (en assistència, teràpies farmacològiques i pèrdua de 
productivitat). En el seu maneig, s’utilitzen diferents tractaments com l’exercici, l’electroteràpia, els fàrmacs, les 
teràpies psicològiques, i les teràpies complementàries i alternatives. 

Les diferents revisions sistemàtiques publicades presenten limitacions per la metodologia utilitzada (grups controls 
que tenen algun tipus d’intervenció inclosa, assajos clínics no aleatoritzats i estudis de baixa o moderada qualitat, 
entre d’altres). Per aquest motiu i, a més, perquè en els darrers anys s’han modificat els criteris diagnòstics de la 
fibromiàlgia1, els autors consideren rellevant portar a terme la present revisió sistemàtica.  

Resum de la publicació 

És una revisió en què es va avaluar la qualitat de les recomanacions d’acord amb les guies Grading of 
Recommendations Assessment (GRADE). L’objectiu va ser investigar l'eficàcia de les diferents teràpies per reduir 
el dolor i millorar la qualitat de vida (QOL) en les persones amb fibromiàlgia.  
 
Es varen incloure els assajos clínics aleatoritzats publicats fins la data final de la recerca, el juliol del 2020. Com a 
variables principals, es va mesurar la disminució de la intensitat del dolor mitjançant escales analògiques visuals i 

de valoració numèrica, i la millora de la qualitat de vida mitjançant qüestionaris QOL. Es van incloure un total de 
224 assajos amb 29.962 participants. Entre els principals resultats, en els estudis d’alta qualitat cal remarcar: 

 Per a la disminució del dolor (escala d’11 punts):  

 Efectivitat a curt termini de la teràpia cognitiva conductual (diferència, -0,9; IC del 95%, -1,4 a -0,3).  

 Els antiemètics no van ser diferents al placebo a curt termini. 

 Efectivitat a mitjà termini dels antidepressius (diferència, -0,5 [IC del 95%, -0,7 a -0,4]). Major 

magnitud de benefici amb l’amitriptilina respecte a la duloxetina, i sense benefici amb el citalopram.  

 En la millora de la QOL (escala de 101 punts): 

 Efectivitat a curt termini dels antidepressius (diferència, −6,8 [IC del 95%, −8,5 a −5,2]). 

 Efectivitat a mitjà termini dels antidepressius (diferència, −3,5 [IC del 95%, −4,5 a −2,5]).  

No obstant això, la magnitud de les associacions van ser petites i no superaven el canvi mínim 
considerat per a què sigui clínicament rellevant.  Cal remarcar que no varen trobar resultats d’estudis a llarg 
termini. 

En relació a l’exercici (aeròbic, de reforç i aquàtic), s’ha mostrat efectiu en diferents revisions sistemàtiques 
prèvies, tant a curt com a mitjà termini, per la disminució del dolor i la millora de la QOL3, motiu pel qual està 
recomanat a diferents guies. Tanmateix, en aquesta revisió, tot i que també es va mostrar efectiu de forma 
significativa, els estudis es van catalogar de qualitat moderada a alta.  

Repercussions a la pràctica clínica 

La major part de l’evidència disponible en el tractament de la fibromiàlgia prové d’assajos de baixa qualitat. 
La teràpia cognitivo-conductual i els antidepressius a curt i/o mitjà termini han demostrat ser eficaços en la 
reducció del dolor i la millora de la qualitat de vida en els estudis aleatoritzats d’alta qualitat. No obstant 

això, el benefici trobat pot no ser clínicament rellevant. 

 

El personal mèdic i els pacients haurien de seleccionar les teràpies tenint en compte, no tan sols l’efectivitat, 
sinó també els efectes adversos, les preferències dels pacients i els costos.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Mascarenhas RO, Souza MB, Oliveira MX, Lacerda AC, Mendonça VA, Henschke N, Oliveira VC. Association of Therapies With Reduced Pain and Improved Quality of 

Life in Patients With Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2021 Jan 1;181:104-112. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.5651 
 

Bibliografia addicional 
1. Marques AP, Santo ASDE, Berssaneti AA, Matsutani LA, Yuan SLK. Prevalence of fibromyalgia: literature review update. Rev Bras Reumatol Engl Ed. 2017;57:356-

363. English, Portuguese. doi: 10.1016/j.rbre.2017.01.005  

2. Welsch P, Uceyler N, Klose P, Walitt B, Hauser W. Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) for fibromyalgia. Cochrane Database Syst Rev. 
2018;2:CD010292. doi: 10.1002/14651858.CD010292  

3. Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, et al. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis. 2017; 76(2):318-328. doi: 

10.1136/annrheumdis-2016-209724  

et 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_55/2021_Fibromilgia evidncia tractaments_jamaintmed.pdf


 

 

Prescripció diferida d'antibiòtics en infeccions del tracte 
respiratori: una opció a rescatar. 
 

Pablo González (pablo.gonzalez@vhebron.net) i Eladio Fernández (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara? 

La resistència bacteriana als antibiòtics s'ha incrementat substancialment en els últims anys i constitueix una de 
les majors amenaces per a la salut mundial, la seguretat alimentària i el desenvolupament. Incrementa les 
estades hospitalàries i els costos mèdics i augmenta la mortalitat. 

Un dels principals factors que contribueix a l’increment de resistències i que té més impacte clínic, epidemiològic i 
microbiològic és l’ús inadequat i indiscriminat en humans i animals. És per aquesta raó que s'han promogut i 
desenvolupat els Programes d'Optimització de l'Ús d’Antibiòtics (PROA), que pretenen optimitzar-ne l’ús. Aquests 
programes, entre d'altres, proposen la prescripció diferida d'antibiòtics. 

La prescripció diferida és una de les estratègies que es promouen per millorar l’adequació de l’ús dels antibiòtics i 
els assajos clínics realitzats fins ara suggereixen que, probablement, és segura i efectiva per infeccions de tracte 
respiratori en la majoria dels pacients. No obstant això, aquests assajos no disposen del poder estadístic suficient 

per a analitzar subgrups de pacients o les seves complicacions, i podrien estar subjectes a un biaix de selecció.  

Resum de la publicació 

És una revisió sistemàtica i metanàlisi realitzada a partir de dades individuals de pacients que té l’objectiu 
d’avaluar l'efectivitat de la prescripció diferida d'antibiòtics sobre la gravetat dels símptomes en pacients de la 
comunitat amb infeccions del tracte respiratori (angines, tos, otitis mitjana o infeccions del tracte respiratori 
superior) i identificar els factors que modifiquen aquest efecte. 

Es van incloure nou assajos aleatoritzats controlats i quatre estudis de cohorts observacionals realitzats en un 
entorn comunitari, fet que va permetre la comparació entre la prescripció diferida d'antibiòtics i la no prescripció, i 

entre la prescripció diferida i la prescripció immediata d'antibiòtics. 

Els estudis es van dur a terme al Regne Unit, EUA, Nova Zelanda i Espanya, i un d’ells va incloure pacients de 
diversos països europeus. El total de participants va ser de 55.682 pacients i la seva edat va oscil·lar entre els 2,7 

i els 51,7 anys, amb un seguiment de 28-30 dies. Sis estudis varen analitzar grups de totes les edats; quatre, 
únicament de població adulta; i tres varen avaluar únicament població pediàtrica. 

La variable principal va ser la gravetat mitjana dels símptomes de dos a quatre dies després de la consulta inicial, 
mesurada en una escala de set ítems (valorant des de l’asimptomàtic al pitjor possible). Les variables secundàries 
van ser la durada de la malaltia després de la consulta inicial, les complicacions que produïssin ingrés hospitalari o 
mort, les consultes per la mateixa patologia (reconsulta) ―recidiva o empitjorament― i la satisfacció del pacient 
avaluada en una escala Likert de quatre punts. 

 

 Gravetat dels símptomes: no es van trobar diferències entre l'ús d'antibiòtics diferit i l'absència 

d'antibiòtics (diferència -0,003; IC 95%, -0,12 a 0,11), ni entre l'ús d'antibiòtics diferit i l’immediat 
(diferència 0,02; -0,11 a 0,15). 

 Durada dels símptomes: va ser lleugerament més llarga en el grup amb antibiòtics diferits que en el grup 

amb presa immediata (11,4 vs. 10,9 dies; HR 1,04, IC 95% 1,01-1,08 ), però va ser similar pels diferits 
en comparació amb l’absència d'antibiòtic. 

 Complicacions resultants en ingrés hospitalari o mort: van ser menors en el grup amb antibiòtics diferits 

que amb absència d'antibiòtic (OR 0,62; IC 95% 0,3-1,27) i també en els diferits davant dels immediats 
(0,78; 0,53-1,13). 

 Taxa de reconsulta: es va observar una reducció significativa amb antibiòtics diferits en comparació amb 

l’absència d'antibiòtics (OR 0,72; IC 95%, 0,60-0,87).  

 L'efecte de l’antibiòtic diferit enfront de l’immediat i també enfront de l’absència d'antibiòtic no va ser 

modificat per la durada de la malaltia, febre, comorbiditats o gravetat dels símptomes previs.  

 Nens menors de 5 anys: van tenir un lleuger augment de la gravetat dels símptomes amb antibiòtics 

diferits que amb antibiòtics immediats (diferència 0,10; IC 95%, 0,03-0,18), però no es va trobar un 
increment de la gravetat dels símptomes en els grups de més edat. 

 Satisfacció dels pacients: va ser superior en el grup de tractament diferit (3,04 punts) respecte al no 

tractament (2,96 punts), tot i que les diferències van ser d’escassa magnitud.  
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[efectivitat] [seguretat] [miscel·lània] [eficàcia] 

 

El tercer butlletí INFAC del 2021 tracta de les evidències i recomanacions sobre l’ús de 
probiòtics en patologies específiques en població adulta i pediàtrica, així com de la seva 
seguretat i dels factors a considerar per a un ús correcte. 
 
 
El quart butlletí tracta dels aspectes de seguretat dels AINE des del punt de vista del risc 

gastrointestinal, el risc cardiovascular i el risc renal, concretament,  la insuficiència renal 
aguda produïda per l’associació de medicaments o l’efecte de triple impacte negatiu o 
Triple Whammy (suma d’efectes renals per l’ús concomitant de IECA o ARA-II 
conjuntament amb un diürètic i un AINE). 
 
 
El volum 19 del butlletí de Farmacovigilància de Catalunya tracta sobre l’efecte d'alguns 

fàrmacs sobre el perfil lipídic. Diversos fàrmacs poden afectar el perfil lipídic, amb 
especial incidència en els pacients amb dislipèmia prèvia i alt risc cardiovascular. Calen 
més estudis per conèixer l’efecte a llarg termini sobre la morbimortalitat cardiovascular. 
En cada pacient, cal avaluar de manera acurada la relació benefici-risc dels fàrmacs que 
poden causar aquests canvis, fer un seguiment del perfil lipídic durant el tractament i 
valorar si, en algun cas, és necessari canviar de fàrmac. 

DESTAQUEM... 

 

+ 

+ 
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Repercussions a la pràctica clínica 

La prescripció diferida d'antibiòtics es va mostrar segura i efectiva per a la majoria de pacients, inclosos els 

subgrups de pacients de més risc.  

La prescripció diferida es va associar a una gravetat i durada dels símptomes que van ser similars respecte de 

la no prescripció d'antibiòtics (en els pacients d’edat avançada, la diferida es va associar amb una millora de la 

gravetat dels símptomes als dos-quatre dies de la consulta). Amb la forma diferida, la satisfacció dels pacients 

va ser més gran i la taxa de reconsulta, menor. 

L'efectivitat no va ser diferent per a cap dels subgrups d'alt risc. La prescripció diferida, probablement, no 

resultaria en un pitjor control dels símptomes respecte de la prescripció immediata, amb l’excepció dels 

menors de 5 anys.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Stuart B, Hounkpatin H, Becque T, Yao G, Zhu S, Alonso-Coello P et al. Delayed antibiotic prescribing for respiratory tract infections: individual patient data meta-

analysis BMJ 2021 Apr 28;373:n808. doi: 10.1136/bmj.n808. Erratum in: BMJ. 2021 May 24;373:n1282.  
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