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Què en sabíem fins ara? 

El fosfat és un component de les membranes 
cel·lulars, els sistemes enzimàtics, els àcids nucleics 
i diverses nucleoproteïnes. Està involucrat en molts 
processos bioquímics de l’organisme, com l’energia i 
el metabolisme dels àcids nucleics, els senyals de 

les cèl·lules i la formació òssia. 

La hipofosfatèmia es defineix segons els valors de 

fosfat existent per sota de 2,5 mg/dL (0,81 mmol/L) 
i es categoritza com a lleu (entre 2–2,5 mg/dL o 
0,65–0,81 mmol/L), moderada (1–2 mg/dL o 0,32–
0,65 mmol/L) o greu (< 1 mg/dL o 0,32 mmol/L). 
Alguns fàrmacs poden produir hipofosfatèmia i, entre 
ells, els que s’hi associen més comunament són les 
solucions intravenoses de glucosa, els corticoides, 

els diürètics, els bifosfonats, la teriparatida o el 
denosumab, la insulina, els antiàcids, algunes 
presentacions de ferro per via parenteral i, també, 
alguns antivírics i antineoplàstics. En la majoria de 
casos, les hipofosfatèmies solen ser lleus i es resolen 
favorablement en suprimir el tractament.  

Resum de la publicació 

Es presenta el cas d’una dona de 76 anys medicada 
amb alendronat via oral per a tractar l’osteoporosi i 
que, als quatre mesos d’iniciar-lo, pateix una 
hipofosfatèmia greu que requereix hospitalització i 

tractament amb suplements de fosfats per via oral i 
intravenosa. Aquesta hipofosfatèmia greu es detecta 
en una anàlisi de sang rutinària. Un cop resolt el 
quadre, la pacient és donada d’alta i es reintrodueix 
el tractament per a l’osteoporosi. Es torna a produir 
una baixada dels nivells de fosfats en sang amb 
valors per sota d’1 mg/dL, que va acompanyada de 

dolor a les extremitats inferiors, debilitat muscular i 
dificultats per a caminar. Els valors de calci i de 
vitamina D i creatinina se situen en el rang de la 
normalitat. Es descarta l’existència d’altres possibles 

causes d’hipofosfatèmia, com alteracions 
genètiques, malaltia greu, malabsorció, dèficits 
nutricionals o presa d’altres fàrmacs que en 
poguessin ser els causants. Un cop administrats els 
suplements de fosfats i suprimit el tractament amb 
alendronat, es resolen els símptomes i els valors de 
fosfat retornen a la normalitat.  

Generalment, les hipofosfatèmies associades a 
bifosfonats solen ser lleus, asimptomàtiques i 

autolimitades, sobretot amb els preparats per via 
oral com l’alendronat, el risedronat o l’etidronat. En 
aquesta publicació es presenta un cas inusual per la 
seva gravetat en què, a més a més, hi ha 
reexposició. Altres preparats com el pamidronat o el 
zoledrònic intravenós s’han associat a hipo-

fosfatèmies de diversa gravetat amb una incidència 
estimada del 7% i 12% de pacients tractats, 
respectivament. El mecanisme pel qual es produiria 
és l’increment en l’excreció renal de fosfats. 

Repercussions a la pràctica clínica 

Les hipofosfatèmies generalment lleus, 

asimptomàtiques i autolimitades s’han 

associat al tractament amb bifosfonats per 

via oral. Inusualment es poden produir 

quadres de major gravetat. Cal pensar en 

els fàrmacs com a agents causants i 

incloure’ls en el diagnòstic diferencial.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Bagger LW, Hansen PKD, Schwarz P, Nielsen BR. Severe hypophosphataemia following oral bisphosphonate treatment in a patient with 

osteoporosis. BMJ Case Rep. 2020 Oct 8;13(10):e235083. doi: 10.1136/bcr-2020-235083  
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Què en sabíem fins ara? 

La hipomagnesèmia és una reacció adversa poc 
freqüent associada a l’ús d’inhibidors de la bomba 
de protons (IBP) i es produeix per la interferència 
en l’absorció del magnesi. El temps de latència és 
molt variable i pot oscil·lar entre els 14 dies i els 13 

anys. Sovint s’associa a la hipopotassèmia i a la 
hipocalcèmia.  

La intensitat i gravetat dels símptomes pot ser molt 
variable, des de troballes casuals en anàlisis de 
control a quadres molt més greus. Pot produir 
alteracions musculars (debilitat muscular, 
rabdomiòlisi, afectació de la funció del diafragma, 
insuficiència respiratòria aguda), neurològiques 
(parestèsia, confusió, disàrtria, convulsions, coma), 

hematològiques (hemòlisi, disfuncions leucocitàries, 
així com trombocitopènia i alteracions de la 
coagulació) o cardíaques (arrítmies ventriculars i 
afectació del miocardi) i, també, un augment de la 
mortalitat. Els quadres que es cronifiquen tendeixen 
a ser menys greus i es caracteritzen per l’afectació 
musculoesquelètica amb dolor ossi, pseudofractures 

i debilitat muscular. En general, la resolució dels 
símptomes es produeix al cap de pocs dies de 
suprimir el tractament i administrar suplements.  

Resum de la publicació 

Es descriu el cas d’un home japonès de 72 anys en 
tractament durant 11 anys amb omeprazole per 
ulcus duodenal (10 mg/dia) i que ingressa a 
l’hospital per una pèrdua de consciència que dura 
alguns segons, debilitat muscular, mareig i 
inapetència.  

En el moment de l’ingrés, està desorientat 
temporoespaialment i explica que ja fa un mes que 
sent debilitat muscular i que s’ha anat agreujant 

progressivament fins al punt de no permetre-li 
caminar els darrers dos dies. A l’exploració, les 
constants vitals són estables i no té febre.  

Tres anys enrere, durant un control, es va detectar 
hipopotassèmia i creatinfosfocinasa de 226 U/L, i per 
aquesta raó es va començar a tractar des d’aleshores 
amb suplements de clorur potàssic (1200 mg/dia). 
També està en tractament amb telmisartan 20 mg/
dia, al·lopurinol 100 mg/dia, un antiinflamatori no 

esteroidal (loxoprofèn 180 mg/dia), un relaxant 
muscular (eperisona 150 mg/dia), un preparat 
antienvelliment (teprenona 150 mg/dia) i un derivat 
de la camamilla (sulfonat de sodi d’azulè 2 g/dia).  

Revisant el seu historial, es comprova que vuit 
mesos enrere els valors de calci, potassi i 
creatinfosfocinasa es trobaven al límit de la 
normalitat i, a més, la persona explica que en 
diverses ocasions havia consultat sobre la debilitat 

muscular, sense pensar mai en el fàrmac com a 
agent causant. L’anàlisi de sang mostra rabdomiòlisi 
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s 
(creatinfosfocinasa de 4622 U/L), hipopotassèmia 
(2,7 mEq/L), hipomagnesèmia greu (0,4 mg/dL), 
hipocalcèmia (6,4 mg/dL), hiperlactacidèmia (14 
mmol/L), hiperamonièmia (176 µg/dL), acidosi 

metabòlica i creatinina de 0,76 mg/dL; a més, un 
electrocardiograma presenta ones delta típiques de la 
síndrome de Wolff-Parkinson-White.  

La hipopotassèmia identificada fa 3 anys, resistent al 
tractament amb suplements de potassi, s’atribueix a 
la hipomagnesèmia que, al seu torn, s’atribueix a la 
malabsorció del magnesi produïda per l’omeprazole. 
La hipocalcèmia es deuria a l’efecte inhibidor de la 
hipomagnesèmia en la glàndula paratiroidal. Així 

mateix, la hiperamonièmia s’explica per dos motius: 
la producció d’amoni renal causada per la 
hipopotassèmia i la inhibició de la secreció d’amoni 
per l’omeprazole. Tant la hipocalcèmia com la 
hipopotassèmia poden causar augment crònic de 
creatinfosfocinasa que, en darrer terme, deriva en 

miopatia i rabdomiòlisi.  

En el cas que ens ocupa, la supressió del tractament 
amb omeprazole i la correcció dels electròlits 

(suplements per via intravenosa i, després, oral) i de 
l’acidosi metabòlica es va traduir en una millora 
ràpida dels símptomes en tres dies i en la resolució 
completa al cap de 47 dies.  

Repercussions a la pràctica clínica 

Els IBP s’han associat molt infreqüentment a 

la hipomagnesèmia greu, que sol 

acompanyar-se d’hipopotassèmia, hipo-

calcèmia i  hiperamonièmia.  

En el cas que ens ocupa, el quadre es va 

iniciar tres anys abans del diagnòstic i, 

malgrat que la persona es va queixar en 

diverses ocasions, mai es va considerar el 

fàrmac com a possible agent causant. Cal 

pensar en les reaccions adverses com a 

causa potencial de qualsevol malaltia, més 

encara quan poden ser greus i posar en risc 

la vida de les persones.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Isse N, Hashimoto M. Omeprazole-induced hypomagnesaemia, 

causing renal tubular acidosis with hypokalaemia, 
hypocalcaemia, hyperlactacidaemia and hyperammonaemia. 

BMJ Case Rep. 2020 Jul 8;13(7):e235385. Corrected and 

republished in: Drug Ther Bull. 2021 Apr;59(4):60-63. PMID: 

32641306 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_58/2021_BMJ_Isse_Case Reports_2020_omeprazol hipomagnesemia.pdf


 

 

Què en sabíem fins ara? 

La gabapentina i la pregabalina estan autoritzades per al tractament del dolor neuropàtic i l’epilèpsia. A més, la 
pregabalina també està autoritzada per al trastorn d’ansietat generalitzada i n’és habitual la utilització fora de les 
condicions d’ús autoritzades com a tractament adjuvant analgèsic en diferents tipus de dolor. Des del 2010, s’ha 
vist un increment de casos d’abús i mal ús i, també, de dependència. Per aquests motius, la pregabalina —a 
diferència de la gabapentina— ha passat a ser una substància analitzada per l’entitat americana que controla el 

consum de drogues (DEA).  

La prevalença d’abús/mal ús en la població general se situa en el 2,5%, essent molt més elevada en persones 

amb addicions a drogues i, sobretot, en els addictes a opioides (entre el 3-68% amb pregabalina i el 15-22% amb 
gabapentina). En els drogoaddictes, també augmenta molt el risc de sobredosificació de gabapentinoides, d’ingrés 
hospitalari i de mort. Els motius pels quals existeix un abús i mal ús d’aquesta substància són molt variats i 
comprèn des de casos en què intencionadament es busca l’eufòria i les alteracions de l’estat de consciència fins a 
les situacions en què hi ha automedicació per problemes mèdics diversos.  

Resum de la publicació 

És una posada al dia d’una revisió sistemàtica feta pels mateixos autors el 2017 (inclou publicacions de l’agost de 

2016 a l’agost de 2020). Identifiquen 55 estudis, 29 dels quals són fets a Nord-Amèrica (52,7%), 17 a Europa 
(30,9%), 6 a l’Àsia (10,9%) i 3 a Austràlia (5,5%). S’hi inclouen 46 estudis observacionals i 10 de casos o sèries 
de casos. En 20 dels casos (36,4%) s’avalua la gabapentina, en 18 (32,7%) la pregabalina i en 17 (30,9%) 
ambdós fàrmacs. 

Aquests estudis corroboren les troballes prèvies quant a: 

a) l’existència d’un creixent abús i una mala utilització dels gabapentinoides per a 
automedicar-se.  

Els casos d’abús als Estats Units han augmentat en 4,3 vegades entre 2008 i 2014. A Gran Bretanya, 
es detecta gabapentina i pregabalina en un 3,1% i un 6,1%, respectivament, d’anàlisis post mortem 

(en cas de mort per fàrmacs), amb uns percentatges similars als del tramadol. En un estudi fet a 
França, els factors associats al mal ús van ser la joventut, el nombre de prescriptors, el diagnòstic de 
càncer, l’esclerosi múltiple, la neuropatia o la depressió i l’ús de metadona. En un altre estudi fet a 
Suècia en persones en tractament deshabituador d’opioides (TDO), un 21% van comunicar usos no 
mèdics de pregabalina per a tractar problemes emocionals (65%) o amb finalitats recreatives (27%). 
A Alemanya, en usuaris de TDO, la utilització sense prescripció mèdica fou amb pregabalina (18,8%) i 
amb gabapentina (1%), essent més freqüent en usuaris de metadona (25%) enfront de la 

buprenorfina (9,7%), en gent jove i en dones.  

b) que els gabapentinoides produeixen reaccions adverses per si mateixos i, sobretot, quan 

s’utilitzen de forma concomitant amb altres fàrmacs.  

c) que el factor més associat al mal ús de gabapentinoides és l’abús i l’addició a opioides i 

que, en aquest cas particular, hi ha un increment del risc d’hospitalització i de mortalitat.  

En persones amb TDO, l’ús de pregabalina augmenta el risc de mort per sobredosi d’opioides fins a 3 
vegades (HR 2,82; IC95% 1,79-4,43) i la mortalitat global (HR 2,01; IC95% 1,38-2,91) amb una 
magnitud similar a la de les benzodiazepines (HR 2,02; IC95% 1,29-3,18 i HR 1,75; IC95% 1,28-
2,39, respectivament). Als Estats Units, el mal ús o l’abús de gabapentinoides s’ha associat a un 
increment del risc d’hospitalització (OR 1,37; IC95% 1,06-1,77) que augmenta en usuaris d’opioides 
que prenen ≥50 mg de morfina al dia o dosis equivalents d’altres opioides (OR 4,08; IC95% 2,58-

6,46). En un estudi fet a Escòcia, es va veure que els gabapentinoides estaven vinculats a un 39% de 
morts per fàrmacs i que, en un 77,3% de casos, no hi havia prescripció mèdica. 

d) que creix l’ús dels gabapentinoides en l’entorn recreatiu.  

S’ha detectat aquest ús en diversos estudis, tant a la comunitat com en entorns tancats com les 
presons. La pregabalina és el fàrmac que més destaca, ja que produeix eufòria, pot millorar la 
sociabilitat o augmentar l’energia alhora que pot provocar sedació, amnèsia i potenciar els efectes 

d’altres psicòtrops i dels opioides. La via d’administració més habitual és l’oral. 

 
Mentre que l’anterior revisió identificava més estudis a Europa, en aquesta destaquen els estudis publicats als 

Estats Units. 

Abús i mal ús dels gabapentinoides: ens hem de 
preocupar? 
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Repercussions a la pràctica clínica 

Abans d’introduir un gabapentinoide, cal considerar el risc d’addicció de les persones. L’abús i el 

mal ús sembla ser més freqüent amb pregabalina que amb gabapentina. Es recomana no 

cronificar-los, pautar-los a les dosis adequades i fer-ne un seguiment acurat. Cal comptar amb la 

implicació dels governs, societats científiques, entitats proveïdores, professionals i ciutadans per 

contrarestar l’augment de l’abús i el mal ús dels gabapentinoides, evitar l’automedicació i la 

utilització fora de condicions d’ús autoritzades o amb finalitats no mèdiques.  

Per a més informació, vegeu l’article 

 Evoy KE, Sadrameli S, Contreras J, Covvey JR, Peckham AM, Morrison MD. Abuse and Misuse of Pregabalin and Gabapentin: A Systematic 

Review Update. Drugs. 2021 Jan;81(1):125-156. doi: 10.1007/s40265-020-01432-7. 
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Si desfinancem els medicaments per a 
l’Alzheimer, què passa?  
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Què en sabíem fins ara? 

S’han comercialitzat quatre medicaments per al 
tractament de la demència. Tres són inhibidors de 
l’acetilcolinesterasa (donepezil, galantamina i 
rivastigmina) i el quart, la memantina, és un 
antagonista no competitiu de la neurotransmissió 

del glutamat que actua a través dels receptors 
d’NMDA. En els tres primers casos, els medicaments 
estan indicats per al maneig de la malaltia 
d’Alzheimer, de lleu a moderadament greu. La 
rivastigmina també està indicada en la demència 
per malaltia de Parkinson, de lleu a moderadament 
greu; i la memantina, en la malaltia d’Alzheimer 

moderada o greu.  

L’eficàcia d’aquests fàrmacs és controvertida i es 

considera, com a molt, modesta; a més, no estan 
exempts d’efectes indesitjats. Per aquest motiu, 
l’agost de 2018, el sistema sanitari públic francès 
els va deixar de finançar.  

Resum de la publicació 

Estudi observacional amb què es vol documentar 
l’impacte del desfinançament en la prescripció de 
fàrmacs per a la demència a França. S’utilitzen dades 
del BNA (Banc de dades nacional d’Alzheimer) que 
centralitza la informació de persones que consulten a 

les unitats de memòria (unitats multidisciplinars de 
diagnòstic i derivació per a l’atenció adequada). 
S’analitza el canvi de prescripció des de la darrera 
visita abans del desfinançament i els factors associats 
al canvi i es té en compte, entre altres, l’ús de fàrmacs 
psicòtrops, les intervencions no farmacològiques o la 
puntuació del Mini-Mental State Examination (MMSE) 

l’any posterior al desfinançament del fàrmac. 

Dels 19.380 pacients inclosos en l’estudi (62,5% 
dones, edat mitjana 81 anys, 86,8% amb diagnòstic de 
malaltia d’Alzheimer), un 19,5% va suspendre el 
tractament en deixar d’estar finançat pel sistema 
sanitari públic. Els principals factors associats a la 

suspensió del tractament són el tipus de demència (els 
que tenen demència vascular interrompen més i els 
que tenen demència per cossos de Lewy, menys) i els 
valors baixos en la puntuació del MMSE. En els pacients 
amb malaltia d’Alzheimer, la interrupció del tractament 
per la demència es va associar a un increment d’ús de 
psicofàrmacs, sobretot antidepressius, i també 

d’intervencions no farmacològiques. No s’observen 
canvis rellevants en la puntuació del MMSE l’any 
posterior a la interrupció del tractament, quan es 
compara amb les persones que no l’interrompen.  

s et 

Per a més informació, vegeu l’article 

 Herr M, Ankri J, Diard C, Hiance-Delahaye A. Removal of Drugs for 

Alzheimer's Disease from the List of Reimbursable Drugs in France: Analysis 
of Change in Drug Use, Disease Management and Cognition Using the 

National Alzheimer Data Bank (BNA). Drugs Aging. 2021 Jan;38(1):63-74. 

doi: 10.1007/s40266-020-00817-3.  

Repercussions a la pràctica clínica 

El desfinançament dels medicaments per a la 

demència a França ha tingut un impacte 

limitat sobre la seva prescripció (prop del 

20% de suspensions) i s’ha vist acompanyat 

d’un increment de l’ús d’antidepressius i 

d’intervencions no farmacològiques. La 

magnitud de les suspensions de tractaments 

ha estat superior en les demències vasculars, 

situació en la que aquests fàrmacs ni han 

estat provats ni autoritzats, i també en 

persones amb demències greus.  
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carcinoma escamós i basocel·lular.  
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Què en sabíem fins ara?  

La incidència de càncer de pell varia arreu del món i s’ha incrementat les darreres dècades. A Gran Bretanya la 
incidència de melanoma maligne (MM), carcinoma de cèl·lules escamoses (CCE) i basocel·lular (CB) és de 24, 71 i 
151/100.000 persones any, respectivament. A Espanya s’estima la incidència de CCE en un 38,16 i de CB, en un 
253,23/100.000 persones i any.  

Les tiazides són un dels grups de fàrmacs més habitualment utilitzats en terapèutica. Els darrers anys, ha sorgit 
informació nova sobre el risc de fotosensibilitat i la seva possible connexió amb el càncer de pell associat a 
hidroclorotiazida (HCTZ). Així, el 2013, l’Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer (IARC) va catalogar la 

HCTZ com a potencialment carcinògena, tot i concloure que les evidències no eren prou sòlides. Inicialment, es va 
observar l’associació amb el CCE al llavi en un estudi fet als Estats Units i, posteriorment, hi ha hagut altres estudis 
que han anat en la mateixa línia. L’associació de la HCTZ amb el CB és dèbil o inconsistent, igual que amb el MM. No 
s’ha comparat l’ús d’HCTZ amb el d’altres tiazides (que també són fotosensibles) o altres antihipertensius, i hi ha molt 
poca informació quant als riscos de càncer segons fenotips de població i susceptibilitat als raigs ultraviolats. A Europa, 
l’alerta de seguretat de l’Agència Europea ha fet que s’inclogués aquesta informació en el prospecte i la fitxa tècnica 
de la HCTZ, i que es recomanés reconsiderar-ne l’ús en persones amb antecedents de càncer de pell no melanocític i 

informar dels riscos a tothom que prengui HCTZ.  

Resum de la publicació 

Es resumeixen dos estudis. El primer, amb la cohort poblacional del Clinical Practice Research Datalink del Regne 
Unit, utilitza la funció de la puntuació de propensió (propensity score-matched population-based study). L’estudi 
va seleccionar 20.513 nous usuaris d’HCTZ que es van aparellar amb una proporció 1:1 a nous usuaris de tiazides 
segons el moment d’inici entre el 1988 i el 2018. Després d’una mitjana de seguiment d’uns 8,6 anys, la HCTZ es 
va associar a un augment del risc de CCE (HR 1,50 i IC95% 1,06–2,11) respecte a la resta de tiazides. Els HR 

varen augmentar amb durades d’ús acumulades, i van evidenciar una associació amb durades de tractament 
d’entre 5 i 10 anys (HR 2,10; IC95% 1,20–3,67) i van arribar als seus màxims (HR 3,70; IC95% 1,77–7,73) amb 
durades de més de 10 anys. També, es va detectar un increment del risc amb les dosis acumulades (HR 4,96 
amb dosis ≥ 100.000 mg, que es correspondrien amb l’ús de 25 mg/dia durant 11 anys). No es va trobar 
increment del risc de CB (HR 1,01, IC95% 0,91–1,13) o MM (HR 0,82, IC95% 0,63–1,08). 

El segon és un estudi de casos i controls niat amb la base de dades THIN del Regne Unit. Selecciona persones amb 
diagnòstics de CCE, CB, MM i càncer de llavi o de boca, diagnosticades entre 1999 i 2016, que s’aparellen per data 
de diagnòstic, edat i sexe amb controls sense càncer (la raó entre casos controls pot arribar a ser d’1:10). 
S’avalua el risc associat a l’exposició a la HCTZ. El consum acumulat d’HCTZ en dosis ≥50 000 mg (es correspon al 

consum d’HCTZ 12,5 mg/dia durant 11 anys), s’associa a un augment del risc de CCE (raons d’incidència-RI de 
3,05 i IC95%1,93-4,81) i de CB (RI 1,34 i IC95% 1,06–1,69). Les exposicions de més de 5 anys s’associen a 
càncer de llavi (RI 2,85 i IC95% 1,32–6,15), mentre que no s’objectiva augment del risc de MM o càncer de boca. 
Els augments de risc es mantenen si s’ajusta per factors de confusió, com l’hàbit tabàquic i l’índex de massa 
corporal. El Number Needed to Harm (NNH) amb un any de tractament i dosis acumulades altes és de 804 per al 
CCE, 2.463 per al CB i 200.000 per al càncer de llavi, amb variacions segons edat i sexe.  

Repercussions a la pràctica clínica 

L’ús d’HCTZ s’associa a un augment del risc de carcinoma de cèl·lules escamoses i, en menor 

mesura, de carcinoma basocel·lular, sobretot amb consums durant períodes prolongats i amb 

dosis acumulades altes. Es recomana no administrar HCTZ a persones amb antecedents de càncer 

de pell i educar sobre la conveniència de protegir-se del sol i consultar davant l’aparició de lesions 

sospitoses a la pell. La HCTZ i la resta de diürètics tiazídics continuen essent un tractament de 

primera línia per a persones amb HTA.  

Per a més informació, vegeu els articles 

 Rouette J, Yin H, Pottegård A, Nirantharakumar K, Azoulay L. Use of Hydrochlorothiazide and Risk of Melanoma and Nonmelanoma Skin 

Cancer. Drug Saf. 2021 Feb;44(2):245-254. doi: 10.1007/s40264-020-01015-1. 
 

 Morales DR, Pacurariu A, Slattery J, Kurz X. Association between hydrochlorothiazide exposure and different incident skin, lip and oral 

cavity cancers: A series of population-based nested case-control studies. Br J Clin Pharmacol. 2020 Jul;86(7):1336-1345. doi: 10.1111/

bcp.14245. 

 Hidroclorotiazida: el uso continuo y prolongado en el tiempo podría aumentar el riesgo de cáncer cutáneo no melanocítico. Fecha de 

publicación: 9 de octubre de 2018. Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, SEGURIDAD. Referencia: MUH (FV), 13 /2018.  

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_58/2021_Drug Safety_2021_Rouette_HCTZ i cancer de pell.pdf


 

 

 

Depressió respiratòria per gabapentinoides 
 In brief: Respiratory depression with gabapentinoids. Med Lett Drugs Ther. 2020 Jun 1;62(1599):81. PMID: 32555114. 

 
La FDA ha modificat els prospectes i fitxes tècniques de la gabapentina i la pregabalina per a incloure informació 
més explícita sobre els riscos de depressió respiratòria que pot ser greu o posar en risc la vida de les persones, 
especialment quan presenten factors de risc (ancians, malaltia pulmonar obstructiva crònica, ús concomitant 

d’opioides o altres depressors de sistema nerviós central). La gabapentina i la pregabalina estan autoritzades per 
al maneig del dolor neuropàtic i l’epilèpsia; i la pregabalina, per al trastorn per ansietat generalitzada. És ben 
conegut que s’utilitzen en condicions d’ús fora de les autoritzades, com l’insomni o les sufocacions en dones amb 
càncer de mama, i s’ha incrementat l’ús inadequat en combinació amb opioides i altres depressors del sistema 
nerviós central. Val a dir que s’ha descrit dependència als gabapentinoides. La introducció i retirada del 
tractament s’ha de fer de forma gradual, més encara en gent gran i persones amb malaltia respiratòria o 
insuficiència renal per tal de reduir els riscos de reaccions adverses, entre elles la depressió respiratòria. 
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Autolesions per pregabalina  
 Miyamoto Y, Iwagami M, Aso S, Matsui H, Doi K, Yasunaga H. Pregabalin and injury: A nested case-control and case-

crossover study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2020 May;29(5):558-564. doi: 10.1002/pds.4976.  
 

La pregabalina és un fàrmac àmpliament emprat per al maneig del dolor neuropàtic. Les reaccions adverses més 
freqüents són la somnolència i el mareig. No s’ha descrit l’associació amb les autolesions. Es presenta un estudi 
realitzat en ≥20 anys amb la base de dades poblacional del Japó, amb informació de 2014 a 2016, incloent com a 
casos 18.084 autolesions i 4 controls aparellats per edat, sexe, comorbiditat i altres fàrmacs amb risc 

d’autolesions (71.885 persones). S’avalua l’associació amb la pregabalina consumida els 180 dies previs a 
l’autolesió. Es realitza també una anàlisi case crossover per a verificar les dades trobades en l’estudi de casos i 
controls poblacional. Un 1,7% dels casos i un 1,1% de controls consumien pregabalina (odds ratio ajustat-ORa de 
lesions d’1,22 i IC95 1,06-1,40 en l’estudi principal). Aquest resultat es manté augmentat en el case crossover 
(ORa d’1,48; IC95% 1,10-2,00) i, per això, es detecta un increment de risc d’autolesions. 

Gabapentinoides i arrítmies  
 Harding BN, Wiggins KL, Jensen PN, McKnight B, Psaty BM, Heckbert SR, Floyd JS. Opioid, gabapentinoid, and nonsteroidal 

anti-inflammatory medication use and the risks of atrial fibrillation and supraventricular ectopy in the Multi-Ethnic Study of 

Atherosclerosis. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2020 Sep;29(9):1175-1182. doi: 10.1002/pds.5036. 

 
En un número anterior del Comptagotes, es va resumir un estudi fet amb dades del CatSalut en què s’apuntava a 
la possible associació dels gabapentinoides amb fibril·lació auricular. En aquest article, es presenta un estudi fet 

amb una cohort de 6.814 americans sense patologia cardiovascular inclosos en el Multi-Ethnic Study of 
Atherosclerosis (MESA), reclutats entre 2000 i 2002. Dels 6.652 supervisats durant 12,4 anys, 982 participants 
(14,7%) varen patir una fibril·lació auricular. En 1.435 hi hagué seguiment electrocardiogràfic i, s’hi va veure un 
84% més de contraccions auriculars prematures i un 44% més d’ectòpies supraventriculars.  

+ 

+ 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_58/PDS_2020_4976_Miyamoto_pregabalina RAM%281%29.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_58/PDS_2020_5036_Harding_opioides AINE i gabapentinoides arritmies.pdf

