
 

 

Anticoagulants d’acció directa: eficaços i segurs en persones amb  
fibril·lació auricular i càncer? 

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

 
Què en sabíem fins ara?  
La fibril·lació auricular (FA) és l’arrítmia més freqüent. En la majoria de FA hi ha risc augmentat de trom-
boembolisme arterial i cal emprar anticoagulants orals. Els anticoagulants d’acció directa (ACOD) són 

una alternativa de tractament als cumarínics. La FA i el càncer, especialment de localització gastrointes-
tinal o genitourinari, coexisteixen, situació que s’associa a augment de risc de sagnat i de complicacions 
tromboembòliques. Actualment no es recomanen els ACOD en persones amb càncer perquè hi ha molt 

poca informació sobre la seva eficàcia i seguretat. Una metanàlisi publicada el 2019 amb 5 assaigs clí-
nics i 8.908 tractats amb ACOD i 12.440 amb warfarina ja indicava que,  en comparar ACOD i warfarina, 
el risc d’ictus o esdeveniments isquèmics era inferior amb ACOD (risc relatiu-RR de 0,52 i IC95% 0,28-
0,99) i el de sagnat intracranial i digestiu també (RR de 0,65 i IC95% 0,42-0,98). També es concloïa 

que els beneficis en persones amb FA i càncer eren equiparables a les de les persones que no tenien 
càncer.   
 

Resum de la publicació  
S’ha publicat una nova revisió sistemàtica i metanàlisi que avalua l’eficàcia i la seguretat dels ACOD en 
persones amb FA i càncer. S’hi inclouen 8 estudis (3 assaigs clínics controlats i 5 estudis de cohorts re-

trospectives) amb 24.554 pacients. Analitzen les dades per separat segons tipus d’estudis. Quan avaluen 

els assaigs clínics, no troben diferències significatives en les taxes d’ictus o d’embòlia sistèmica (odds 
ratio - OR 0,69; IC95% 0,45-1,06), tromboembolisme venós (OR 0,91; IC95% 0,33-2,52), infart de mi-
ocardi (OR 0,74; IC95% 0,44-1,23), sagnat major (OR 0,81; IC95% 0,61-1,06) o sagnats no majors 
(OR 0,98; IC95% 0,82-1,19) en comparar els ACOD amb warfarina. Quan analitzen les dades dels estu-

dis observacionals, troben un risc inferior d’ictus isquèmic (OR 0,51; IC95% 0,28-0,92 ), tromboembo-
lisme venós (OR 0,50; IC95% 0,41-0,60), sagnat major (OR 0,28; IC95% 0,14-0,55) i sagnat intracra-
neal o digestiu (OR 0,59; IC95% 0,37-0,92) amb els ACOD enfront de warfarina. 

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Chen Y, Mao M, Chang J, Yan J, Yang T, Liu Y, Luo M, Hu Y, Yang Q, Zhou L, Ma K. Safety and efficacy of new oral anticoagulants compared to those 

of warfarin in AF patients with cancer: a meta-analysis of randomized clinical trials and observational studies. Eur J Clin Pharmacol. 2021 Jun;77

(6):849-857. doi: 10.1007/s00228-021-03132-x. Epub 2021 Apr 1. PMID: 33791828. Enllaç 

 

Bibliografia addicional 
Deng Y, Tong Y, Deng Y, Zou L, Li S, Chen H. Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants Versus Warfarin in Patients With Cancer and Atrial Fibril-

lation: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2019 Jul 16;8(14):e012540. doi: 10.1161/JAHA.119.012540. Epub 2019 Jul 16. 

PMID: 31310583; PMCID: PMC6662149. Enllaç 
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Rivaroxaban i metrorràgies greus: 
més risc que amb altres anticoa-

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

 
Què en sabíem fins ara?  
Els riscos més importants associats a l’ús de tots 

els anticoagulants són els de sagnat. Fins a 2 de 
cada 3 dones en edat fèrtil tractades amb anticoa-
gulants tenen sagnats uterins irregulars, essent en 

un 25% de casos potencialment greus. No es co-

neix bé la prevalença d’aquests sagnats i menys 
encara si els nous anticoagulants d’acció directa 
ofereixen avantatges sobre els cumarínics, ja que 

molts dels sagnats que es presenten en forma de 
menorràgies (augment de sagnat durant la mens-
truació) ni s’identifiquen ni es notifiquen. Fins al 
moment present, s’han descrit casos de sagnat 

uterí sobretot amb rivaroxaban. L’any 2017 es va 
publicar una metanàlisi que informava que amb 
rivaroxaban es doblava el risc de sagnat uterí en-

front de warfarina i posteriorment alguns estudis 
observacionals han anat en la mateixa direcció.  
 

Resum de la publicació  
Estudi observacional retrospectiu en dones adultes 

en què s’ha utilitzat el sistema sentinella de la FDA 
(FDA’s Sentinel System) i dades d’octubre de 2010 
a setembre de 2015 per avaluar els riscos de me-
trorràgies greus amb transfusió o necessitat de ci-

rurgia amb anticoagulants, comparant rivaroxaban 

amb dabigatran, apixaban i warfarina. Es tracta de 
dones tractades per tromboembolisme venós o fi-

bril·lació auricular que inicien tractament amb anti-
coagulants. Se’n fa el seguiment fins que tenen 
sagnats uterins, finalitzen l’estudi o moren. Es tro-

ba un augment de risc de metrorràgia amb inter-
venció quirúrgica per rivaroxaban quan es compara 

amb dabigatran (hazard ratio-HR 1,19; IC95% 
1,03-1,38), amb apixaban (HR 1,23; IC95% 1,04-
1,47) i amb warfarina (HR 1,34; IC95% 1,22-
1,47). No es troben diferències entre dabigatran i 

apixaban. També es troba més risc de metrorràgia 
amb necessitat de transfusió quan es compara ri-
varoxaban amb dabigatran (HR 1,49; IC95% 1,03-
2,17). En dones sense antecedents ginecològics, el 

risc de cirurgia també augmenta quan es compara 

rivaroxaban amb dabigatran (HR 1,22), apixaban 
(HR 1,25) i warfarina (HR 1,36). 

 
Entre les limitacions de l’estudi hi ha el fet de no 
haver pogut ajustar per alguns possibles factors de 
confusió, com ara l’ús d’especialitats farmacèuti-

ques publicitàries que contenen àcid acetilsalicílic o 
AINE o la gravetat de la depressió.  
 

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Eworuke E, Hou L, Zhang R, Wong HL, Waldron P, Anderson A, Gassman 

A, Moeny D, Huang TY. Risk of Severe Abnormal Uterine Bleeding Associ-

ated with Rivaroxaban Compared with Apixaban, Dabigatran and Warfa-
rin. Drug Saf. 2021 Jul;44(7):753-763. doi: 10.1007/s40264-021-01072-

0. Epub 2021 May 20. PMID: 34014506. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 

L’ús d’anticoagulants en dones en edat fèrtil 

augmenta el risc de sagnats uterins. El risc de 
sagnat és superior amb rivaroxaban enfront 
d’altres anticoagulants d’acció directa 
(dabigatran, apixaban) o warfarina. La 

informació sobre riscos de sagnat en entorn 
real ens pot ajudar a seleccionar l’anticoagulant 
més segur.  

Càrrega anticolinèrgica i sedant en ancians polimedicats  
 
M. Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
La càrrega anticolinèrgica es defineix com l’exposició a un o més fàrmacs amb activitat an-

ticolinèrgica amb el consegüent risc de reaccions adverses. La sedació s’associa a somnolència, letargia i 
alentiment psicomotriu. Un 35% de les persones més grans de 60 anys consumeixen 5 o més medica-

ments. Els fàrmacs amb càrrega anticolinèrgica o sedants es troben entre els més prescrits en pacients 
polimedicats. Aquests fàrmacs s’associen a efectes adversos com alteracions cognitives, deliri, fragilitat, 
confusió, caigudes, atròfia cerebral, sequedat de boca, retenció urinària, alteracions visuals i en la moti-

litat digestiva, així com a un augment de risc d’infeccions pulmonars i, en general, a pitjors resultats en 
salut. Disposem de diverses eines que mesuren la càrrega anticolinèrgica o sedant, tot i que molt po-
ques l’avaluen simultàniament i, a més a més, en les que mesuren la càrrega anticolinèrgica s’han vist 

discrepàncies en els criteris.   

 
Resum de la publicació  
Revisió sistemàtica de les escales anticolinèrgiques i sedants a fi d’assenyalar-ne les fortaleses i les limi-
tacions. S’identifiquen 3.163 articles i se n’inclouen 13, dels quals 11 avaluen la càrrega anticolinèrgica i 

2  la sedant. Les escales anticolinèrgiques incloses són: l’Anticholinergic Activity Scale (AAS), l’Anticholi-
nergic Burden Classification (ABC), l’Anticholinergic Burden Scale (ACB), l’Anticholinergic Drug Scale 
(ADS), l’Anticholinergic Effect on Cognition (AEC), l’Anticholinergic Loading Scale (ALS/ACL), l’Anticholi-

nergic Risk Scale (ARS), la Korean Anticholinergic Burden Scale (KABS), la German Anticholinergic Bur-

den Score (GACB), la  Brazilian Anticholinergic activity scale (BAAS) i l’ACB modificada. Quant a les es-
cales que mesuren sedació, inclouen només la Sedative Load Model (SLM) i la SLM modificada. Es des-
criu cada escala, les seves bondats i limitacions. Troben una variabilitat considerable i inconsistències 

entre les escales anticolinèrgiques que inclouen entre 27 i 548 fàrmacs. A partir d’aquí generen una no-

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_60/Drug%20Safety_2021_Eworube_rivaroxaban%20sagnat%20uteri_abstract.pdf


 

 

va taula més fàcil d’entendre que combina la informació i proposa una nova categorització dels fàrmacs 
basada en les proves disponibles. En la nova taula proposada pels autors, apareixen 642 fàrmacs i en 

categoritza 44, 25, 99 i 474 amb activitat anticolinèrgica alta, moderada, dèbil o sense propietats anti-
colinèrgiques i sedants, respectivament. Es pot consultar sencera la taula al mateix article. A títol d’e-
xemple, es mostren els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina. 
 

Per a més informació, vegeu l’article 
Al Rihani SB, Deodhar M, Darakjian LI, Dow P, Smith MK, Bikmetov R, Turgeon J, Michaud V. Quantifying Anticholinergic Burden and Sedative Load in 

Older Adults with Polypharmacy: A Systematic Review of Risk Scales and Models. Drugs Aging. 2021 Nov;38(11):977-994. doi: 10.1007/s40266-021

-00895-x. Epub 2021 Nov 9. PMID: 34751922; PMCID: PMC8592980. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Totes les escales (entre elles les anticolinèrgiques i sedants) tenen avantatges i limitacions; per 

tant, les escales són eines que ens ajuden a prendre decisions, mai ens les dictaran. Les escales 
haurien de presentar les evidències de forma gràfica i entenedora i ser fàcils d’aplicar al context 

clínic. Haurien d’indicar no només els riscos associats als tractaments, sinó les millors alternatives 
dins de cada grup farmacològic, per poder així seleccionar l’alternativa més segura. A mode 

d’exemple, amb els ISRS, paroxetina és clarament el que surt més malparat, mentre que altres 
fàrmacs del grup com sertralina tenen una càrrega anticolinèrgica i sedant molt més baixa; això, 
unit al menor risc d’interaccions farmacològiques fa que sertralina sigui l’ISRS d’eleccio en gent gran 
i fràgil. Finalment, les escales haurien d’assenyalar aquelles àrees on hi hagi incerteses i limitacions 

en la informació disponible.  

Fàrmac AAS ABC ACB ADS AEC ALS ARS Brasil German KABS mACB 

Citalopram 2     0 1 1   1 1 1   

Escitalopram       0   1   1 1 1   

Fluoxetina 2     1 1 1   1 1 1   

Fluvoxamina 2   1 1 0 1   1 1 1 1 

Paroxetina 3   3 1 2 2 1 3 2 2 3 

Sertralina 0     1 1 0   1 1 0 2 

0: sense activitat anticolinèrgica; 1: activitat baixa; 2: activitat moderada; 3: activitat alta; 4: molt alta 

Fludrocortisona en hipotensió ortostàtica 

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

Què en sabíem fins ara?  

La hipotensió ortostàtica (HO) augmenta amb l’edat i pot arribar a afectar al 20% dels ma-
jors de 65 anys. Pot reflectir disfuncions del sistema nerviós autònom (d’origen central o perifèric) i 

també pot ser el resultat de deplecions de volum (per fàrmacs, vòmits o diarrees, hemorràgies...). Els 
símptomes característics són lleugeresa de cap, mareig, pèrdua de consciència i síncope, tot i que també 

es pot presentar amb debilitat, fatiga, mal de cap, visió borrosa o tremolor de cames. El tractament de 
la hipotensió ortostàtica (HO) té per objectiu millorar-ne els símptomes i la qualitat de vida i reduir el 
risc de caigudes. La primera opció en el maneig de l’HO són els tractaments no farmacològics (entre els 

quals hi pot haver augmentar la ingesta de líquids i de sal, introduir canvis en les activitats de la vida 
diària i la dieta, utilitzar mitges de compressió o faixes abdominals)  i la revisió de la medicació que pu-
gui produir o agreujar els símptomes com els diürètics, els antihipertensius, vasodilatadors, antidepres-
sius com els tricíclics o la paroxetina i també els inhibidors del cotransportador2 del sodi i glucosa/

gliflozines. Per als casos que no responen a mesures no farmacològiques o amb símptomes més greus, 

s’utilitza fludrocortisona o midodrina, considerant-se fludrocortisona el tractament d’elecció perquè s’as-
socia a menys reaccions adverses. Fludrocortisona s’associa a hipertensió, edema perifèric i hipopotasè-

mia. Midodrina (un agonista alfa-adrenèrgic perifèric) s’associa a hipertensió, retenció urinària, prurigen 
a cuir cabellut i parestèsia.  
 
Resum de la publicació  

Revisió sistemàtica de la Cochrane Collaboration que avalua l’eficàcia de la fludrocortisona en l’HO pro-
duïda per neuropatia crònica perifèrica, neuropatia autonòmica central o per altres causes. S’hi inclouen 
13 estudis (3 assaigs encreuats i 10 estudis observacionals) amb 513 participants. 5 dels estudis (amb 
383 participants) oferiren la millor evidència. La variable principal de mesura foren els canvis en la pres-

sió arterial (pre i post-tractament) estant dret i, les variables secundàries, els símptomes i la qualitat de 
vida. L’estudi més gran és una cohort amb 341 persones amb afectació del sistema nerviós autònom 
familiar, en què s’avalua retrospectivament el possible benefici de fludrocortisona en comparació a no 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_60/Drugs%20Aging_2021_11_novembre_AlRihani_QuantifyingAnticholinergicBurd.pdf


 

 

Corticoides per l’asma, osteopo-
rosi i risc de fractures.  
 
M. Estrella Barceló 
(ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 

 
Què en sabíem fins ara?  
Els corticoides (inhalats i orals) són àmpliament 
utilitzats en el tractament de l’asma. Tant el Glo-

bal Initiative for Asthma (GINA) com la Guia Espa-
nyola (GEMA)  recomanen un abordatge esglaonat 
que té com a base del tractament l’ús de corticoi-

des inhalats (CI) sols o associats a agonistes β2 
adrenèrgics de llarga durada i l’ús de corticoides 
orals (CO) en cas d’asmes greus o reaguditza-
cions. L’associació de CI amb osteoporosi i risc de 

fractura no ha estat  ben caracteritzada en asmà-
tics. 
 

Resum de la publicació  
Es tracta de 2 estudis de casos i controls niats a 
partir de la base de dades del Clinical Practice Re-

search Datalink (CPRD) i la base de dades de 

l’Hospital Episode Statistics (HES) que dona cober-
tura sanitària a més de 15 milions de persones al 
Regne Unit. A partir d’una cohort de persones amb 
asma diagnosticades entre 2014 i 2017 amb al-

menys 1 any d’informació sobre la seva malaltia, 
s’identifiquen els que tenen osteoporosi (1.564) o 
fractures per fragilitat (2.131). S’aparellen amb 2 

controls segons edat i sexe (3.313 persones en 

l’estudi d’osteoporosi i 4.421 en l’estudi de fractu-
res per fragilitat). S’avalua l’associació entre ús de 
corticoides orals (CO) o inhalats (CI) i el risc d’os-

teoporosi i de fractures per fragilitat (vertebrals, 
de maluc, avantbraç i canell o húmer). Es calcula 
la prevalença d’ús de bifosfonats. L’ús de corticoi-

des s’avalua segons nombre de preses i dosis acu-
mulades. L’edat mitjana dels participants és de 68
-69 anys en l’estudi d’osteoporosi i en 64-65 en 
l’estudi de fractures, essent entre un 70 i un 80% 

dones.  
S’objectiva associació dosi-resposta entre ús de 
CO i CI l’any previ amb osteoporosi i fractura per 
fragilitat. Les persones que reberen més prescrip-

cions de CO (≥9 vs 0) tingueren odds ratio (OR) 
d’osteoporosi de 4,50 (IC 95% 3,21-6,11) i de 

fractura per fragilitat de 2,16 (IC 95% CI 1,56-
3,32), essent aquests riscos per als CI (≥11 vs 0) 
d’1,60 (IC 95% 1,22-2,10) i d’1,31 (IC 95% 1,02-
1,68). L’impacte de les dosis acumulades fou simi-

lar al del nombre de prescripcions: per l’associació 
amb osteoporosi, OR de 4,79 per a dosis>2500 
mg de prednisolona o equivalent en cas de CO i 
d’1,63 per a dosis superiors a >120 mg per beclo-

metasona inhalada o equivalent en cas de CI i en 

el cas de les fractures OR d’1,99 i 1,20 respectiva-
ment. Només un 50% de les persones que rebien 

dosis més altes de CO s’estaven tractant amb bi-
fosfonats.  
 

Per a més informació, vegeu els articles 
 Chalitsios CV, Shaw DE, McKeever TM. Risk of osteoporosis and fragi-

lity fractures in asthma due to oral and inhaled corticosteroids: two 

population-based nested case-control studies. Thorax. 2021 Jan;76

(1):21-28. doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-215664. Epub 2020 Oct 21. 

PMID: 33087546. Enllaç 

 Osteoporosis and fracture risk with corticosteroids used for asthma. 

Drug Ther Bull. 2021 Nov;59(11):165. doi: 10.1136/

dtb.2021.000052. Epub 2021 Sep 11. PMID: 34509977. Enllaç 

Repercussions a la pràctica clínica 
Els corticoides són una de les pedres angulars 

del tractament de l’asma. Hem de prendre 
consciència de l’increment dels riscos associats 

al tractament, entre els quals hi ha l’osteopo-
rosi i el risc de fractures per fragilitat. Tot i que 

aquests riscos són superiors amb els corticoi-
des orals, no són menyspreables amb els corti-
coides inhalats. Per tant, cal informar les per-
sones tractades dels riscos, instruir-les en hà-

bits de vida saludables i revisar periòdicament 
les pautes de corticoides per tal d’utilitzar les 
dosis mínimes necessàries per al control dels 

símptomes, més encara quan les persones es-

tiguin ben controlades i no tinguin reaguditza-
cions. Finalment, sobretot en les persones ex-
posades a dosis altes i durant períodes llargs, 

s’investigarà i tractarà si escau l’osteoporosi.   

Repercussions a la pràctica clínica 
En l’HO, ens trobem amb una situació en què recomanem opcions de tractament farmacològic poc 

avalades per les proves. En aquests casos i, sempre i quan sigui possible, optarem per mesures més 
conservadores, com les no farmacològiques i la revisió del pla de medicació (ajustant pautes o 
suprimint tractaments que agreugin o provoquin l’HO). I si cal tractar amb fàrmacs per la manca de 
resposta al tractament o la gravetat dels símptomes, explicarem bé els beneficis esperats, que 

previsiblement seran petits i sobre els símptomes, i ho documentarem en el seguiment.  

utilitzar-la; els resultats de l’estudi semblen mostrar que l’ús a llarg termini no és perjudicial per als pa-
cients i no clarifiquen els beneficis sobre la pressió arterial, els símptomes o la supervivència.  Quant als 

assaigs en HO produïda per diabetis, malaltia de Parkinson o de diversos orígens, pel reduït nombre de 
pacients inclosos, no permeten arribar a cap conclusió.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Per a més informació, vegeu els articles 
 Veazie S, Peterson K, Ansari Y, Chung KA, Gibbons CH, Raj SR, Helfand M. Fludrocortisone for orthostatic hypotension. Cochrane Database Syst 

Rev. 2021 May 17;5(5):CD012868. doi: 10.1002/14651858.CD012868.pub2. PMID: 34000076; PMCID: PMC8128337. Enllaç 

 Evidence for fludrocortisone in postural hypotension. Drug Ther Bull. 2021 Dec;59(12):183. doi: 10.1136/dtb.2021.000060. Epub 2021 Nov 10. 

PMID: 34758971. Enllaç 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_60/Thorax_2021_Chalitsos_corticoides%20asma%20osteoporosi%20i%20fractures21.full.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_60/Dr%20Ther%20Bull_2021_11_dtb%20select%20corticoides%20asma%20osteoporosi165.full.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_60/CD012868_standard_FLUDROCORTISONA%20HIPOTENSIO.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_60/Dr%20Ther%20Bull_2021_12_dtbselect%20fludrocortisona%20hipotensio183.full.pdf
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DESTAQUEM... 
 

Reaccions adverses psiquiàtriques per montelukast  
 

 In brief: Neuropsychiatric events with montelukast. Med Lett Drugs Ther. 2020 May 4;62(1597):65. PMID: 32555111.  
 

En un comptagotes anterior (veure número 30 de la revista) ja ens fèiem ressò de les reaccions 
adverses psiquiàtriques associades a montelukast. La Food and Drug Administration (FDA) ha modificat de nou el 
prospecte i fitxa tècnica del producte per clarificar millor la seva associació risc de suïcidi, autolesions i alteracions 
de l’humor i del comportament. La recomanació és que montelukast s’utilitzi en el maneig de la rinitis al·lèrgica 
només quan altres tractaments (com els corticoides nasals o els antihistamínics de segona generació per via oral) 

no hagin estat eficaços o no es tolerin. El seu ús en l’asma ha d’anar precedit d’una curosa valoració dels possibles 
beneficis i riscos. 

 

Reaccions adverses psiquiàtriques per hidroxicloroquina durant la pandèmia per COVID-19  
 

 Garcia P, Revet A, Yrondi A, Rousseau V, Degboe Y, Montastruc F. Psychiatric Disorders and Hydroxychloroquine for Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19): A VigiBase Study. Drug Saf. 2020 Dec;43(12):1315-1322. doi: 10.1007/s40264-020-01013-3. Epub 2020 

Oct 19. PMID: 33078372; PMCID: PMC7571787.  
 

Hidroxicloroquina ha estat un dels fàrmacs promoguts per al tractament de la infecció per COVID-19 fins 
objectivar que la relació benefici/risc era desfavorable. L’increment en el seu ús s’ha associat a l’augment de 

notificacions espontànies de reaccions adverses (RAM), entre les quals destaquen les cardíaques. En aquesta 
publicació s’avalua l’associació d’hidroxicloroquina amb RAM psiquiàtriques a partir de la base de dades del 
VigiBase de l’OMS, que poden anar des d’alteracions del son, ansietat i depressió a mania i trastorns psicòtics, 
temptatives de suïcidi i suïcidis amb mort. Abans de 2020, el suïcidi fou la causa més freqüent de les morts per 
hidroxicloroquina notificades al VigiBase. Fins a 16 de juny de 2020 s’hi varen notificar 1.754 RAM en pacients 
tractats amb hidroxicloroquina i infecció per COVID-19, entre les quals 56 de psiquiàtriques. La meitat foren greus 
i entre elles hi hagué 4 suïcidis, 3 casos d’autolesions i 12 casos d’al·lucinacions i trastorns psicòtics. El risc de 

notificar les RAM psiquiàtriques (ROR) amb hidroxicloroquina és molt superior al de la notificació amb altres 
fàrmacs emprats en la infecció per COVID-19 com remdesivir, tocilizumab o lopinavir/ritonavir (ROR 6,27% i 
IC95% 2,74-14,35).  

 

Riscos dels antipsicòtics  
 Wang MT, Lin CW, Tsai CL, Wang YH, Lai JH, Yeh CB, Huang YL, Hsu YJ. Use of antipsychotics and the risk of acute respiratory    

      failure among adults: A disease risk score-matched nested case-control study. Br J Clin Pharmacol. 2020 Nov;86(11):2204-       

       2216. doi: 10.1111/bcp.14321. Epub 2020 May 30. PMID: 32337738; PMCID: PMC7576632. 
 Müller L, Noseda R, Bertoli R, Bissig M, Ceschi A. Off-label use of quetiapine in nursing homes: Does medical specialty of 

prescribing physicians play a role? Br J Clin Pharmacol. 2020 Jul;86(7):1444-1445. doi: 10.1111/bcp.14232. Epub 2020 Feb 25. 

PMID: 32100324; PMCID: PMC7318997 
 

Fins a un 50% del consum dels antipsicòtics en la població adulta es fa fora de les condicions d’ús autoritzades, 
situació que es converteix en un veritable problema de salut pública en ancians fràgils i molt especialment en 
persones amb demència, en les quals s’ha vist un augment del risc de caigudes, de fractures, d’esdeveniments 
cardiovasculars i de mortalitat.  
En la publicació de Wang et al a partir de la base de dades poblacional de Taiwan amb 716.493 adults, dels quals 
7.084 tenen una insuficiència respiratòria aguda, es duu a terme un estudi de casos i controls  niuat. S’aparellen 

amb 12.785 controls. L’ús d’antipsicòtics actual, recent i passat s’associa amb un increment de risc d’insuficiència 
respiratòria aguda de 2,33 vegades (IC95% 2,06–2,64), 1,79 vegades (IC95% 1,43–2,25) i 1,41 vegades (IC95% 
1,20–1,66) respectivament quan es compara amb no utilizar els fàrmacs o no haver-los utilitzat els 90 dies previs. 
L’associació es dosi dependent. Müller et al, en un estudi fet a Suïssa, informen que l’ús de quetiapina en persones 
amb demència institucionalizades en un 87% de casos és feta pel metge/ssa de família.  


