
 

 

Augment de risc de sagnat amb 
anticoagulants en infeccions  

respiratòries agudes  
 
Alba Vimes Fortis i Eladio Fernández Liz  
(efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
Els anticoagulants orals (cumarínics i d’acció direc-
ta) són fàrmacs efectius per a la prevenció d’esde-

veniments tromboembòlics. Els principals riscos 
associats a aquests fàrmacs són les hemorràgies, 
destacant, d’entre les més greus, les intracranials i 

les digestives. 

Els anticoagulants antivitamina K requereixen d’un 
seguiment estret, entre d’altres coses pels riscos 
d’interaccions amb altres fàrmacs. S’han descrit 

interaccions entre warfarina i alguns antimicrobians 
com macròlids i quinolones, augmentant els riscos 
de sagnat. Tot i que el risc d’interaccions amb els 
anticoagulants d’acció directa sembla inferior, 

s’han descrit també sagnats amb l’ús concomitant 
amb macròlids. D’altra banda, un estudi de cohorts 

retrospectiu en persones anticoagulades amb cu-

marínics amb infeccions respiratòries adquirides a 
la comunitat, va trobar un increment del risc de 
presentar un international normalised ratio (INR) 
de més de 5, independentment de si s’estava sota 

antibioteràpia o no. La incidència de sagnats amb 
ingrés hospitalari en aquest estudi fou baixa (67 
casos en 12.006 persones).  
 

Resum de la publicació 

Estudi de sèrie de casos retrospectiu, en què el 
propi pacient fa de control d’ús d’anticoagulants 
orals (warfarina o anticoagulant oral directe), amb 
un seguiment de 10 anys. Dels 61.790 pacients, 

5.845 presenten un sagnat clínicament rellevant: 
1.881 fan un sagnat major i 3.964 un sagnat relle-
vant no major. Defineixen sagnat major com a he-

morràgia intracerebral o digestiva. El sagnat menor 
es defineix com a una hemorràgia que no compleix 
criteris de major, tot i requerir atenció mèdica pre-

sencial o ingrés hospitalari per hemoptisi, epistaxi 

o hematúria. 
A partir d’aquí, analitzen quants d’aquests sagnats 
es produeixen durant una infecció respiratòria. S’hi 

inclouen aquelles infeccions respiratòries que no 
requereixen tractament antibiòtic immediat, tant 

infeccions de tracte respiratori alt (otitis, rinitis, 

sinusitis, faringoamigdalitis), com de tracte respi-
ratori baix, incloent la grip. La variable principal és 
la incidència de sagnats clínicament rellevants du-

rant els 14 dies posteriors a presentar una infecció 
respiratòria aguda, comparat amb la incidència du-
rant els períodes sense malaltia. 
Com a resultats, observen un augment superior al 

doble en el risc de sagnat durant els 14 primers 
dies des d’una infecció respiratòria no tractada, 

essent la raó d’incidència (incidence rate ratios-

IRR) ajustada de 2,68 (IC95% 1,83-3,92) per al 
sagnat major i de 2,33 (IC95% 1,84-2,97) per als 
sagnats menors.  
Aquest estudi indicaria que la pròpia infecció podria 

estar relacionada amb l’augment de l’INR, amb in-
dependència d’ús d’antibioteràpia. Aquestes troba-
lles tenen possibles implicacions sobre com els pa-

cients i els metges manegen l'ús d'anticoagulants 
orals durant una malaltia intercurrent aguda, més 

encara quan el consum d’anticoagulants és preva-
lent i està augmentant. 

Per a més informació, vegeu l’article 
Ahmed H, Whitaker H, Farewell D, Hippisley-Cox J, Noble S. Respiratory 

tract infection and risk of bleeding in oral anticoagulant users: self-

controlled case series. BMJ. 2021 Dec 21;375:e068037. Enllaç  

Informació addicional 
Clark NP, Delate T, Riggs CS, et al, Warfarin-Associated Research Pro-

jects and Other Endeavors Consortium. Warfarin interactions with antibi-

otics in the ambulatory care setting. JAMA Intern Med 2014;174:409-16. 
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Resum i repercussions a la pràctica clínica 
Un estudi de sèrie de casos autocontrolat a 

partir de la base de dades del Clinical Practice 
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61.790 persones tractades amb anticoagulants 
orals, mostra que el risc de sagnat clínicament 

rellevant pot augmentar fins a dues vegades 

durant les dues setmanes posteriors a una 
infecció respiratòria aguda. Atesa l’alta 
prevalença de tractaments amb anticoagulants, 

seria recomanable adequar el control dels 
pacients durant aquests processos 
intercurrents. 
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Ús de gabapentinoides, aneu amb compte! 
 
Eladio Fernández Liz  (efernandezl.bcn.ics@gencat.cat) 

 

Què en sabíem fins ara?  
Des del 2017, les autoritats sanitàries dels Estats Units (FDA)1 i del Regne Unit (Medicines and Healthca-
re Products Regulatory Agency-MHRA)2 han publicat alertes a causa d'un risc augmentat de depressió 
respiratòria greu en pacients en tractament amb gabapentinoides en monoteràpia o combinats amb fàr-

macs opioides. D'altra banda, a causa de les notificacions de casos de depressió respiratòria amb l'ús de 
gabapentina, el 2017 les autoritats sanitàries europees3 van obligar a incloure a la fitxa tècnica i al pros-
pecte els problemes de depressió respiratòria relacionats amb l'ús de gabapentininoides. 
 

S'han identificat com a factors de risc de depressió respiratòria l'administració concomitant amb fàrmacs 

depressors del sistema nerviosos central (SNC) com ara benzodiazepines, l'edat avançada i la presència 
de patologia renal i respiratòria de base(1-4). 
 

Resum de la publicació 
Es tracta d´un estudi observacional transversal realitzat a partir del registre informàtic de les dades bà-
siques de salut (DBS) de l’ICS de la població adscrita al SAP Muntanya de Barcelona. Com a criteris d’in-

clusió varen incloure pacients ≥ 18 anys amb prescripció de gabapentinoides durant almenys 3 mesos.  
 

Com a variables independents es varen agafar l’edat, el gènere, la polifarmàcia, els grups de morbiditat 
ajustats, el nombre de malalties cròniques i el nombre de visites a l’any. Per a les anàlisis es varen defi-

nir 4 grups d’edat (18-64, 65-74, 75-84 i ≥ 85 anys). 
 

Es planteja descriure l'ús de gabapentinoides en la població adulta d'una àrea urbana i analitzar-ne els 

possibles usos inadequats, així com la presència de factors de risc de depressió respiratòria associats a 
l'ús dels gabapentinoides. Varen considerar un major risc els consumidors de forma concomitant de ga-
bapentinoides i opioides, o ansiolítics i hipnòtics, i si tenen malalties respiratòries de base, així com l’e-
dat avançada i la funció renal alterada. 
 

Varen trobar una prevalença d’ús de gabapentinoides del 3,0% (dones 3,6%; homes 2,4%). Respecte al 
grup de 18 a 64 anys, el consum va augmentar en 2,6; 3,8 i 4,0 vegades més en els grups d’edat de 65

-74, 75-84 i ≥ 85 anys, respectivament. La polifarmàcia (5-9 fàrmacs) estava present en el 41,7% dels 
pacients i la polifarmàcia extrema (≥ 10 fàrmacs) en el 39,3% dels pacients. Pel que fa a la funció renal, 

gairebé el 26% dels pacients tenien un filtrat glomerular que requeria un ajust de dosi.  
 

L’anàlisi de regressió logística suggereix que la prescripció de gabapentinoides de forma concomitant 
amb opioides i/o ansiolítics/hipnòtics s’incrementa significativament amb la polifarmàcia [≥ 10 fàrmacs, 
OR 8,72 (IC 95% 7,42–10,25); 5–9 fàrmacs, OR: 3,42 (IC 95% 3,00–3,88)]; el nombre de malalties 

cròniques OR: 1,14 (IC del 95% 1,11–1,17); el nombre de consultes / any OR: 1,01 (IC del 95% 1,00–
1,01). Va ser menor en els homes respecte a les dones, OR: 0,66 (IC del 95% 0,60–0,73)]; i en els 
grups d’edat avançada (65-74 anys), OR: 0,71 (IC 95% 0,62-0,81); 75-84 anys, OR: 0,62 (IC 95% 0,54
-0,71); ≥85 anys, OR: 0,68 (IC del 95% 0,58–0,81); (p <0,0001). 
 

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Fernández-Liz E, Barceló-Colomer ME, Gómez-Ganda L, Varon-Galcera C, Lalueza-Broto P, Medel-Rebollo FJ, Hortelano-García MA, Martín-Gracia E. 

Prevalence of Gabapentinoids and Central Nervous System Depressant Drugs, and Their Association with Risk Factors for Respiratory Depression in 

Primary Care Patients. Clin Drug Investig. 2022. PubMed | DOI 
 

Informació addicional 
1 U.S. Food and Drug Administration. FDA warns about serious breathing problems seizure and nerve pain medicines gabapentin (neurontin, gralise, 

horizant) and pregabalin (lyrica, lyrica CR). 2017. Enllaç  

2. Medicines and Healthcare Poducts Regulatory Agency. Gabapentin (neurontin): risk of severe respiratory depression. 20217. Enllaç  

3. European Medicines Agengy. PRAC recommendations on signals. 2017. Enllaç  

4. Mattson CL, Tanz LJ, Quinn K, Kariisa M, Patel P, Davis NL. Trends and Geographic Patterns in Drug and Synthetic Opioid Overdose Deaths - United 

States, 2013-2019. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Feb 12;70(6):202-207. DOI  

Resum i repercussions a la pràctica clínica 
Gabapentina i pregabalina son fàrmacs molt utilitzats per tractar crisis parcials epilèptiques, dolor 

neuropàtic, neuràlgia post-herpètica, fibromiàlgia o síndrome de les cames inquietes. A més, 
pregabalina també ho és en ansietat generalitzada. El seu ús juntament amb depressors dels sistema 
nerviós central incrementa el risc de depressió respiratòria greu1-4. 
 

Aquest estudi observacional realitzat en el nostre entorn troba una prevalença d’ús dels 
gabapentinoides del 3%. Identifica com a factors que incrementen l’ús concomitant de 

gabapentinoides amb opioides i/o ansiolítics/hipnòtics sobretot la polifarmàcia (major amb més 

fàrmacs), i també el major nombre de malalties cròniques, el major nombre de visites i el ser dona. 
En aquestes situacions, i en persones amb insuficiència renal, cal fer un seguiment més estret de l’ús 

de gabapentinoides a causa d’un major risc de reaccions adverses greus.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35446006/
https://link.springer.com/article/10.1007/s40261-022-01144-8
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-about-serious-breathing-problems-seizure-and-nerve-pain-medicines-gabapentin-neurontin
https://www.gov.uk/drug-safety-update/gabapentin-neurontin-risk-of-severe-respiratory-depression#risk-of-respiratory-depression
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-6-9-june-2017-prac-meeting_en.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7006a4.htm


Resum i repercussions a la pràctica clínica 
Les glifozines (iSGLT2) tenen efectes hipoglucemiants i, a més a més, algunes d’elles també efectes 

en la funció cardíaca, renal i sobre el risc cardiovascular independentment que el pacient tingui 
diabetis o no. El benefici es produeix sobretot en la prevenció secundària, amb reduccions 
clínicament significatives en el risc de mort cardiovascular i d'hospitalització per insuficiència 
cardíaca. 

Una metaanàlisi amb 10 grans assaigs amb iSGLT2 (en pacients amb factors de risc o malaltia 

cardiovascular, diabetis o insuficiència cardíaca) conclou que l'ús de gliflozines es va associar amb 
una disminució global del 33% en la incidència de mort cardiovascular o hospitalització per 

insuficiència cardíaca sense reduir la taxa d'infart agut de miocardi. 

No està justificat ni és recomanable fer un ús indiscriminat de les gliflozines. Se’n pot valorar l’ús en 

persones amb malaltia cardiovascular o insuficiència cardíaca, ja que s’associen amb una menor 
incidència de mort cardiovascular o hospitalització per insuficiència cardíaca, amb un benefici 
independent de gènere, edat i raça o ètnia.  

Noves evidències amb inhibidors de l’SGLT-2  

Quin lloc en terapèutica?  

Joan-Anton Vallès Callol (javalles.bcn.ics@gencat.cat) 

Què en sabíem fins ara?  

Els inhibidors del cotransportador de sodi i glucosa 2 (iSGLT2), coneguts com a glifozines, són un grup 
de medicaments que, a més d’un efecte antidiabètic (redueixen els nivells de glucèmia augmentant l'ex-
creció renal de glucosa). En alguns casos també tenen efectes en la funció cardíaca, en la funció renal i 
en el risc cardiovascular independentment que el pacient tingui diabetis mellitus o no.  

Els beneficis cardiovasculars (especialment en prevenció secundària) i renals s’han trobat en diversos 

assaigs clínics amb iSGLT2 en pacients amb diabetis mellitus i altres factors de risc o malaltia cardiovas-
cular (CANVAS, EMPA-REG OUTCOME, DECLARE–TIMI 58, VERTIS CV), malaltia renal crònica 

(CREDENCE, SCORED, DAPA-CKD) o insuficiència cardíaca (IC) (SOLOIST-WHF, DAPA-HF, EMPEROR-
Reduced).  

Els resultats d’aquests estudis han mostrat, en la majoria de casos, reduccions significatives (més o 
menys rellevants) de la mort cardiovascular i de l'hospitalització per insuficiència cardíaca. 

Resum de la publicació 

S’ha publicat una metaanàlisi amb l’objectiu d’interpretar i comparar diversos resultats de 10 grans as-
saigs clínics amb iSGLT2 (71.553 participants amb malaltia cardiovascular ateroscleròtica o factors de 
risc cardiovasculars, diabetis o IC, amb un pacient tipus que és home (64,8%), blanc (79,4%) i amb una 

edat mitjana de 65,2 anys. Els estudis, després d’un seguiment mitjà de 2,3 anys (rang 0,8-4,2 anys), 
varen oferir resultats cardiovasculars en ambdós sexes, diferents edats i grups racials i ètnics. 

El resultat de la variable principal (mort cardiovascular o hospitalització per IC) va ser significativament 
inferior (8,10% vs 11,56%; OR, 0,67; P < 0,001) amb el tractament amb gliflozines, sense trobar dife-

rències rellevants en relació al gènere. Per tant, la disminució del risc combinat va ser del 33%, amb un 
nombre necessari de tractament de 5,7 (caldria tractar 5,7 pacients durant 2,3 anys per evitar una mort 

cardiovascular o hospitalització per IC). Els pacients tractats amb iSGLT2 varen tenir menys esdeveni-
ments MACE3 (mort cardiovascular, infart de miocardi o ictus no mortals: 9,82% vs 10,22%; OR 0,90; P 

= 0,03), menor taxa d'hospitalització per IC (incloses les visites al servei a urgències per aquest motiu 
(4,37% vs 6,81%; P < 0,001), menor mortalitat cardiovascular (4,65% vs 5,14%; P = 0,009) i menor 
mortalitat per qualsevol causa (7,09% vs 7,86%; OR, 0,87; P = 0,004). No obstant això, cinc estudis 
van avaluar l'infart de miocardi agut i no van demostrar cap diferència vs placebo (4,66% vs 4,70%; P 

= 0,22).  

Respecte de l’ètnia, els beneficis en el risc de mort cardiovascular o hospitalització per IC varen ser 

menys importants en el grup de pacients blancs (OR 0,82; P < 0,001) respecte dels pacients asiàtics, 

negres o d'una altra raça o ètnia (OR 0,66; P = 0,006).  

Per a més informació, vegeu l’article 
Mukul Bhattarai, MD, MPH; Mohsin Salih, MD, MS; Manjari Regmi, MD; Mohammad Al-Akchar, MD; Radhika Deshpande, MD; Zurain Niaz, MD; Ab-

hishek Kulkarni, MD; Momin Siddique, MD; Shruti Hegde,MD. Association of Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors With Cardiovascular Outco-

mes in Patients With Type 2 Diabetes and Other Risk Factors for Cardiovascular Disease. A Meta-analysis. JAMA Network Open. 2022;5(1):e2142078. 
Enllaç | Suplement 
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http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/Num_62/bhattarai_zoi211172supp1_prod_1640186079.16263.pdf


 

 

Lloc en terapèutica dels iSGLT-2 en la insuficiència cardíaca 
(dapagliflozina i empagliflozina)  
 
Maria Estrella Barceló (ebarcelo.bcn.ics@gencat.cat) 
 

Què en sabíem fins ara?  
El tractament farmacològic és la pedra angular en la insuficiència cardíaca (IC), havent documentat el 
benefici majoritàriament en la IC amb fracció d’ejecció (FE) disminuïda. Les opcions de tractament en la 
IC amb FE preservada són molt més limitades. El maneig de la IC serà sobretot a l’atenció primària de 

salut. 
Els iSGLT-2, en els assaigs clínics en diabètics tipus 2, varen demostrar que reduïen el risc d’hospitalit-
zació per IC. Posteriorment s’han dut a terme assaigs clínics en la IC que mostren els beneficis d’aquests 

fàrmacs sobre el risc d’hospitalització per IC, que són superiors en cas d’IC amb FE reduïda. Caldrà anar 
veient com es posiciona cadascun dels iSGLT-2, si algun d’ells és més eficaç i en quins grups de perso-
nes se n’ha de prioritzar l’ús. 
 

Resum de la publicació 
Resumim les principals aportacions dels assaigs clínics i metanàlisis dels iSGLT-2 en la IC publicats re-

centment.  
 
Beneficis en la IC amb FE reduïda.  

 Amb dapagliflozina 10 mg/dia es disposa de l’assaig DAPA-HF, en el qual es va afegir dapagliflozina al 

tractament estàndard. Els pacients inclosos foren majoritàriament homes, amb classe funcional II de 
la NYHA i FE≤40%. La reducció del risc d’hospitalització per IC fou del 25% al cap d’un any amb un 
nombre de pacients a tractar (NNT) de 25 per evitar una mort o empitjorament de la IC (11,6% amb 

dapagliflozina front 15,6% amb el placebo, hazard ratio-HR 0,74 i IC95% 0,65-0,85). En les classes 
III i IV no es varen objectivar beneficis enfront de placebo i no es recomana en la classe IV. Les dades 
en majors de 75 anys són limitades, essent aquestes persones més susceptibles a patir esdeveni-
ments adversos1,2. 

 Amb empagliflozina 10 mg/dia es disposa de l’assaig EMPEROR-Reduced en què es compara empagli-
flozina afegida al tractament estàndard de la IC en cas de FE≤40%. Un 74% eren homes i un 75% de 
classe II. La reducció del risc d’hospitalització per IC fou del 30% (HR 0,70; IC95% 0,58-0,85) i les 

morts o empitjorament de la IC d’un 19,4% amb empagliflozina enfront de 24,7% amb el placebo (HR 
0,75 i IC95% 0,65-0,85), amb una reducció del risc absolut del 5,3% i NNT de 19 als 16 mesos de 
tractament. El benefici del tractament en les classes III i IV fou inferior i no assolí la significació esta-
dística (HR 0,83 i IC95% 0,66-1,04)3. 

 Diferents metanàlisis arriben als mateixos resultats: metanàlisi de 10 assaigs i 23.852 pacients amb 
reduccions del risc de mort cardiovascular (CV) del 24% HR 0,76, (IC95% 0,71–0,81), metanàlisi de 4 
assaigs clínics i 15.684 pacients amb HR 0,76 (IC95% 0,70-0.82)4,5. 

 

Beneficis en la IC amb FE superiors al 40%.  

 Empagliflozina a dosis de 10 mg/dia afegida al tractament estàndard i comparada amb placebo 

(EMPEROR-Preserved), va reduir el risc de mort CV o hospitalització per IC en un 21% (HR 0,79 i IC 
95%, 0,69–0,90). La reducció del risc absolut  és del 3,3% amb una NNT de 31 en 26 mesos. Els be-
neficis són inferiors als de la IC amb fracció d’ejecció disminuïda i no són estadísticament significatius 

en la classe funcional III-IV de la NYHA6. L’anàlisi de l’EMPEROR-Preserved mostra que els beneficis 
del tractament s’extenen també a la necessitat d’intensificar el tractament amb diürètics (HR, 0,76 i 
IC 95% 0,67–0,86) i que el benefici és inferior si la FE és del 50 al 60% (HR 0,80) quan es compara 

amb FE entre 40 i 50% (HR 0,71). Amb FE>60% els beneficis minven encara més i no s’arriba a la 
significació estadística (HR 0,87 i IC95% 0,69-1,10)6,7.  

 Una metanàlisi amb 5 assaigs clínics i 9.726 pacients, mostra que hi ha una reducció del risc de mort 
CV i IC del 22% (HR 0,78 i IC95% 0,69-0,87) en la IC amb FE preservada. Els beneficis són sobretot 

sobre la reducció del risc d’hospitalització per IC (HR 0,71, IC95% 0,61-0,84) i no s’observen diferèn-
cies en el risc de mort CV (HR 1,01, IC95% 0,80-1,28) ni en la mortalitat total (HR 1,01, IC95% 0,89-
1,14). El benefici sobre mort i hospitalització per IC si la FE és major del 50% és similar a FE entre el 
40 i el 50% i quan és superior al 60% és inferior (HR 0,77 i IC95% 0,66-0,91)8. 

 

Temps fins a l’aparició dels beneficis.  
A l’estudi EMPEROR-Preserved els beneficis arriben a la significació estadística a partir dels 18 dies de 
l’aleatorització6. Amb el DAPA-HF els beneficis són aparents als 28 dies de l’aleatorització9.   
 

Factors que afecten a l’eficàcia de les gliflozines en la IC.  
Una metanàlisi va trobar que els beneficis dels iSGLT-2 eren superiors en la classe II de la NYHA 

(reducció del risc del 34%, HR 0,66, IC95% 0,59–0,7) enfront de les classes III i IV (reducció del risc 
del 14%, HR 0,86 i IC95% 0,75–0,99; p<0,06 en la comparació entre grups)10. No s’han trobat diferèn-



 

 

cies en altres variables com edat, sexe, diabetis mellitus o durada del seguiment4,5,10. 
 

Comparació dels beneficis de diferents estratègies de tractament.  
No tenim informació al respecte de quina estratègia és millor o per quina començar, i hi ha molt poca 

informació sobre l’eficàcia dels iSGLT-2 administrats amb valsartan/sacubitril . Entre un 70 i un 75% de 
pacients porten fàrmacs del SRAA sense inhibidor de la neprilisina, més d’un 70% ARM i més d’un 90% 
BBA1-5. Les guies de pràctica clínica el que fan és proposar incorporar-ho com un fàrmac més al maneig 
de la IC amb FE reduïda i a persones amb diabetis i alt risc cardiovascular11 i, en el cas de la Guia ameri-

cana de Cardiologia també en persones amb IC i FE lleugerament disminuïda o preservada, assenyalant 
que les evidències són menors12. Una publicació compara els estudis PARAGON-HF amb valsartan-
sacubitril enfront de valsartan sol amb l’EMPEROR-Preserved amb empagliflozina 10 mg enfront de pla-

cebo i apunten a què els beneficis podrien ser superiors amb els iSGLT-2 enfront de valsartan-sacubitril 

en la IC amb FE≥40%13.  
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Resum i repercussions a la pràctica clínica 
Dapagliflozina i empagliflozina estan autoritzades per al maneig de la insuficiència cardíaca (IC) 

crònica amb símptomes i dapagliflozina en la IC amb fracció d’ejecció (FE) disminuïda. Dapagliflozina 
disposa d’informe de posicionament terapèutic i de l’informe del programa d’harmonització 
farmacoterapèutica del CatSalut que n’estableix el finançament si la FE és igual o inferior al 40%, la 
classe funcional de la New York Heart Association (NYHA) de la II a la IV, el filtrat glomerular igual o 

superior a 25 ml/min, amb nivells de NT-pro-PNB elevats i que estiguin amb símptomes malgrat 
optimització amb tractament estàndard amb fàrmacs de l’eix renina-angiotensina-aldosterona, 

antagonistes dels mineralocorticoides o blocadors d’adrenoreceptors β. Empagliflozina s’està 
avaluant i és previsible que es financiï en unes condicions similars.  

Diferents assaigs i metanàlisis publicats recentment estan reposicionant els inhibidors del 
cotransportador de sodi i glucosa (iSGLT-2) en el maneig de la IC. L’eficàcia dels iSGLT-2 sembla 
superior en persones amb IC i FE disminuïda i en la classe II de la NYHA i és inferior en persones 

amb FE>50% i en la classe III i IV de la NYHA. Les dades en majors de 75 anys i dels iSGLT-2 
associats amb valsartan-sacubitril són molt limitades.  
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DESTAQUEM... 
 

Risc d’infart i d’ictus amb els vasoconstrictors .  

 Lafaurie M, Olivier P, Khouri C, Atzenhoffer M, Bihan K, Durrieu G, Montastruc JL. Myocardial infarction and ischemic stroke with 

vasoconstrictors used as nasal decongestant for common cold: a French pharmacovigilance survey. Eur J Clin Pharmacol. 2020 Apr;76
(4):603-604. PubMed | DOI  

 

Els vasoconstrictors amb activitat α i β adrenèrgica directa o indirecta, ja sigui administrats per via oral 

(pseudoefedrina, fenilefrina) o intranasal (oximetazolina, nafazolina, fenilefrina, efedrina,..) són 
àmpliament utilizats arreu del món, sobretot per al maneig de la congestió associada al refredat. Molts 
d’ells, a més, són de venda lliure. La seva eficàcia sobre els símptomes és irrellevant clínicament tal i 

com posà de manifesta una revisió Cochrane de 2016. En aquesta publicació es revisen les 

notificacions d’infart agut de miocardi (21 casos) i d’ictus (52 casos) del sistema francès de 
farmacovigilància (de 1985 a 2019). En el cas dels infarts, 16 casos foren en homes, amb una edat 
mitjana de 41,2 anys, dels quals 15 (un 70%) tenien almenys 1 factor de risc cardiovascular; els 

fàrmacs majorment implicats foren pseudoefedrina (en 14 casos) i oximetazolina (en 4). Quant als 
ictus, 30 casos foren en homes, amb una mitjana d’edat de 49,5 anys, dels quals un 61,5% tenien 
almenys 1 factor de risc cardiovascular, essent el fàrmac responsable pseudoefedrina en 27 casos i 
nafazolina en 12. En un % elevat de casos (62% i 44% respectivament) es detecta un patró de mal ús 

o abús d’aquests fàrmacs.  

 

Què són les reaccions paradoxals? Amb quins fàrmacs es notifiquen més sovint?  
 Hakimi Y, Petitpain N, Pinzani V, Montastruc JL, Bagheri H. Paradoxical adverse drug reactions: descriptive analysis of French 

reports. Eur J Clin Pharmacol. 2020 Aug;76(8):1169-1174. PubMed | DOI  
 

El terme "reacció paradoxal" inclòs a MedDRA (Diccionari mèdic per a activitats reguladores) 
constitueix un resultat oposat al resultat esperat. Poden ser de 3 tipus: 1) resposta paradoxal en una 

situació en què s’administra explícitament el fàrmac (per exemple agitació en un pacient tractat amb 
diazepam, hiperalgèsia en una persona tractada amb opioide); 2) la precipitació paradoxal d'una 
condició per a la qual s'indica el medicament quan s'utilitza el medicament per a un indicació 

alternativa (és a dir, dolor muscular en un pacient tractat amb baclofè per retirar l'alcohol); i 3) un 
efecte que és paradoxal en relació amb les propietats farmacodinàmiques del medicament i que no té 
relació amb la indicació habitual (per exemple, hipertensió arterial amb sildenafil). El diagnòstic de les 
reaccions paradoxals és difícil perquè són relativament rares i tenen una presentació atípica (amb 

possibilitat de confusió amb la ineficàcia de les drogues o l’empitjorament de la malaltia subjacent). En 
la revisió del sistema de farmacovigilància francès entre 2015 i 2018 es troben 58 reaccions 
paradoxals, que es presenten sobretot amb immunomoduladors (28,49%) i psicofàrmacs (28, 49%), 

de les quals en 19 casos són per benzodiazepines. Apareixen en iniciar els tractaments, el primer dia 

d’inici habitualment.  

 

Tiazides i hospitalització per hiponatrèmia: sobretot el primer mes de tractament.  
 Mannheimer B, Bergh CF, Falhammar H, Calissendorff J, Skov J, Lindh JD. Association between newly initiated thiazide diuretics 

and hospitalization due to hyponatremia. Eur J Clin Pharmacol. 2021 Jul;77(7):1049-1055. doi: 10.1007/s00228-020-03086-6. Epub 
2021 Jan 15. PMID: 33452584; PMCID: PMC8184529. PubMed | DOI  

 

És ben conegut que les tiazides poden produir hiponatrèmies. En aquest estudi observacional de casos 
i controls, amb 11.213 persones ingressades per hiponatrèmia front 44.801 controls es va valorar 

l’associació amb ús de tiazides. El risc d’hospitalització per hiponatrèmia i ús de tiazides mesurat amb 

l’odds ratio ajustat (ORa) fou de 48 (IC95% 28-89), que gradualment va disminuir fins a ORa de 2,9 
(2,7–3,1) per tractaments de més de 13 setmanes. El risc atribuïble fou del 27% (3.095/11.213), 
situant-se el risc absolut de patir una hiponatrèmia els primers 90 dies de tractament en un 0,12%  

 

Abús de clomifèn i risc d’esdeveniments cardiovasculars greus.  
 Eiden C, Pinzani V, Laureau M, Chapet N, Beringer J, Roubille F, Sebbane M, Peyrière H. Clomiphene misuse and risk of severe 

cardiovascular events. Eur J Clin Pharmacol. 2020 Jun;76(6):901-902. PubMed | DOI  
 

El clomifèn és un modulador selectiu dels receptors d’estrògens que s’utilitza generalment per 
tractar la fertilitat en dones. No obstant això, s’ha vist un augment d’abús en culturistes i també per 

tractar la infertilitat en homes. Es descriuen 2 casos en què l’abús de clomifèn porta a reaccions 
adverses. En el primer, un home de 24 anys que pren també corticoides ha d’anar a urgències per 
hipertensió arterial i taquicàrdia. En el segon, un home de 30 anys que també s’injecta testosterona té 

un infart agut de miocardi amb aturada cardíaca.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31858187/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-019-02807-w
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32418024/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-020-02892-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33452584/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-020-03086-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32185402/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-020-02858-4
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Beneficis dels inhibidors de l’enzim conversor de l’angiotensina en la insuficiència 

cardíaca amb fracció d’ejecció reduïda. .  

 Bœuf-Gibot S, Pereira B, Imbert J, Kerroum H, Menini T, Lafarge E, De Carvalho M, Vorilhon P, Boussageon R, Vaillant-Roussel 

H. Benefits and adverse effects of ACE inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a systematic review and 

meta-analysis. Eur J Clin Pharmacol. 2021 Mar;77(3):321-329. doi: 10.1007/s00228-020-03018-4. Epub 2020 Oct 17. PMID: 

33070218. PubMed | DOI 

 

Aquesta revisió sistemàtica d’assaigs clínics en què es comparen els inhibidors de l’enzim conversor de 

l’angiotensina (IECA) amb placebo en persones amb insuficiència cardíaca i fracció d’ejecció reduïda, 
pretén donar dades útils als professionals que ajudin a explicar als pacients els beneficis i riscos del 
tractament. Identifiquen 636 articles i inclouen 11 assaigs (amb 13.882 pacients) en la metanàlisi. Per 

a la mortalitat per totes les causes, el nombre necessari per tractar (NNT) per evitar una mort als 6 
mesos és de 50 (33-107) i als 12 mesos de 63 (35-314), amb evidències de qualitat moderada 

(segons el GRADE). El nombre necessari per produir dany fou de 12 (10-15) per a la tos, 20 (14-31) 
per a hipotensió, 23 (17-36) per marejos, 31 (23-47) per hiperpotasèmia i 49 (30-121) per augment 

dels nivells de creatinina, amb evidències també de qualitat moderada. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33070218/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-020-03018-4

