
El metamizole és més hepatotòxic que el paracetamol? 

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

Què en sabíem fins ara? 
El metamizole (o dipirona) és un analgèsic indicat en el maneig del dolor agut i de la febre que no respo-

nen a d’altres tractaments. Està comercialitzat a Alemanya o Espanya i a alguns altres països, malgrat el 

risc d’agranulocitosi. S’ha associat a reaccions adverses hepàtiques, sobretot a partir de casos aïllats o 

sèries de casos. No s’ha documentat bé l’increment de risc a partir d’estudis observacionals. En aquest 

estudi es vol avaluar el risc de dany hepàtic amb metamizole comparant-ho amb paracetamol en perso-

nes sense antecedents de patologia hepàtica.  

Resum de la publicació 
Es tracta d’una cohort retrospectiva en què s’identifiquen les persones que inicien tractament amb meta-

mizole o paracetamol a partir de la base de dades Intercontinental Medical Statistics (IMS)® Disease 

Analyzer Germany entre 2009 i 2018, i que es poden seguir almenys 1 any. Es descarten els casos en 
què hi ha patologia hepàtica o síndrome de Budd-Chiari, càncer o infecció per virus de la immunodefici-
ència humana (VIH) o tractament durant 6 mesos amb fàrmacs potencialment hepatotòxics emprats en 
patologies cròniques. També descarten aquells pacients que prenen metamizole i paracetamol de forma 

concomitant i els que en algun moment han rebut sobredosis d’analgèsics, antipirètics i antireumàtics.  

Generalment, el seguiment de cada persona es duu a terme des del reclutament fins a 90 dies després 
de l’inici de la prescripció (fins a un màxim de 270 dies). Es recullen totes les lesions hepàtiques i també 
les que afecten la vesícula biliar, el colèdoc o el pàncrees. Entre els possibles factors de confusió que 

consideren hi ha el sexe, l’edat, el consum d’alcohol, el tractament a curt termini amb fàrmacs poten-
cialment hepatotòxics, la diabetis i l’obesitat. S’hi inclouen 489.980 persones amb una primera prescrip-
ció de metamizole i 143.871 amb paracetamol. Els pacients que prenen metamizole són més grans 
(mitjana de 54,6 anys vs 36,6%) i hi ha més dones (58,1% vs 49,3%). 1.920 persones pateixen dany 

hepàtic, d’entre les quals 1.723 en tractament amb metamizole i 197 amb paracetamol. El temps per a 
l’aparició del dany hepàtic és d’uns 32 dies (9-67 dies). El metamizole s’associa a un increment de risc 
de lesió hepàtica en comparació amb paracetamol (hazard ratio ajustat d’1,69, IC95% 1,46–1,97). 

Es fan diferents anàlisis de sensibilitat, una d’elles comparativa amb naproxèn que arriben a resultats 
similars. Els resultats d’aquest estudi són concordants amb altres estudis previs, tot i no poder descartar 

un efecte residual dels factors de confusió. Malgrat que la incidència d’hepatotoxicitat no és coneix bé i 
previsiblement és baixa, s’ha estimat que el risc d’hepatotoxicitat amb metamizole és fins a 5 vegades 

superior respecte a no consumir el fàrmac.  

Per a més informació, vegeu l’article 
Hedenmalm K, Pacurariu A, Slattery J, Kurz X, Candore G, Flynn R. Is There an Increased Risk of Hepatotoxicity with Metamizole? A Comparative 

Cohort Study in Incident Users. Drug Saf. 2021 Sep;44(9):973-985. Enllaç 
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Butlletí d’actualització terapèutica 

En aquest número: 
 El metamizole és més hepatotòxic que el paracetamol?

 Què aporta el ticagrelor en la cardiopatia isquèmica?

 Desloratadina i convulsions: increment de risc sobretot en cas de febre en nens de fins a 5 anys.

Resum i repercussions a la pràctica clínica 
El metamizole s’associa a un risc de dany hepàtic gairebé 2 vegades superior a paracetamol i 

augmenta el risc de dany fins a 5 vegades respecte a no consumir el fàrmac. És més freqüent en 
dones i en tractaments a partir de 9 dies de durada. Per aquest motiu, se n’hauria de restringir l’ús a 
casos de dolor agut.  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/Drug%20Safety_2021_44_9_Hedenmalm%20hepatotoxicitat%20metamizole.pdf


Què aporta el ticagrelor en la cardiopatia isquèmica? 

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

Què en sabíem fins ara? 
El ticagrelor és un antiagregant que actua inhibint de forma reversible el receptor P2Y12. Està autoritzat 

actualment en combinació amb àcid acetilsalicílic (AAS) en la prevenció d’esdeveniments aterotrombòtics 
en adults amb síndrome coronària aguda (SCA) i també en cas d’antecedents d’infart de miocardi (IAM) i 
alt risc d’esdeveniments aterotrombòtics. En la SCA es va autoritzar fa més de 10 anys, afegint-se la in-

dicació d’IAM el 2020.  

En persones amb SCA, amb ticagrelor associat a àcid acetilsalicílic (AAS), s’observen beneficis en els re-
sultats globals sobre la prevenció de nous esdeveniments aterotrombòtics quan es compara amb clopi-

dogrel i AAS (assaig clínic PLATO), tot i que les dades aportades per aquest assaig han estat molt qüesti-
onades per les discrepàncies de resultats segons el país participant. L’únic motiu que s’ha trobat per ex-
plicar les diferències en els resultats ha estat qui havia fet el monitoratge, ja que en alguns països va ser 
una empresa externa o Contract Research Organization (CRO) i en d’altres el patrocinador de l’estudi; 

doncs bé, quan era el patrocinador qui havia monitorat, s’objectiva una infranotificació d’esdeveniments 
cardiovasculars (entre ells la mort) que afavoreix al ticagrelor enfront de clopidogrel. Aquest aspecte crí-
tic no es va tenir en compte en el moment de decidir l’aprovació de ticagrelor en la SCA per part de la 

FDA ni tampoc a l’hora d’establir recomanacions en les guies de pràctica clínica de referència.  

A partir d’aquí, s’han publicat nous assaigs en la cardiopatia isquèmica estable (PEGASUS-TIMI-54 i THE-
MIS) que mostren que els beneficis del tractament amb ticagrelor afegit a AAS i comparat amb AAS sola 

queden neutralitzats per un increment de risc d’hemorràgies majors, havent-hi una reducció del risc ab-
solut d’esdeveniments cardiovasculars de l’1,27% amb ticagrelor 60 mg en el PEGASUS-TIMI-54 i del 
0,8% amb ticagrelor en el THEMIS i un increment del risc absolut d’hemorràgies majors de l’1,24% i 

l’1,2% respectivament.  

Resum de la publicació 
En dos articles d’opinió, els autors desgranen el procés de presa de decisions per part de la FDA, ressal-

tant-ne les bondats i les limitacions del procediment. Fins al 2013, la FDA prenia decisions a partir de 
l’eficàcia i el balanç entre eficàcia i seguretat. L’autorització de comercialització de ticagrelor en la SCA el 
2011 es va fer d’aquesta manera, amb 7 vots a favor i 1 en contra del comitè regulador i incloent una 
advertència en la fitxa tècnica sobre els riscos de sagnat. Des de 2013, s’aplica un model molt més flexi-

ble i descriptiu que té en compte el marc en què s’han dut a terme els estudis. Quan els beneficis o el 
benefici/risc és marginal o incert, es fan anàlisis addicionals per prendre les decisions i aquest és el cas 
del ticagrelor en la cardiopatia isquèmica estable, indicació aprovada per la FDA el 2020 a partir de les 

dades de l’estudi THEMIS.  

En aquest assaig es necessiten 136 pacients tractats 36 mesos per evitar 1 esdeveniment i només 93 
per ocasionar un sagnat major. La FDA va tenir en compte 6 criteris per decidir l’autorització (mort car-

diovascular, IAM, ictus isquèmic, sagnat mortal, hemorràgia intracranial i altres sagnats majors) i va 
ponderar el pes que cadascun d’aquests esdeveniments tenen sobre el total d’esdeveniments en el grup 
intervenció i en el grup control, situant-se en el pitjor i millor dels resultats possibles.  

La principal limitació d’aquest model va ser no considerar els resultats d’assaigs clínics previs i no poder 
tenir suficient informació de la gravetat dels esdeveniments, per la qual cosa al final per ponderar els 
pesos de cadascuna de les variables aplica la subjectivitat de l’avaluador, havent-hi discrepàncies exis-

tents entre ells en l’ictus i l’hemorràgia intracranial. Cal ser conscients a més a més, que els riscos d’es-
deveniments en la cardiopatia isquèmica estable són molt més baixos que en la SCA (7,6% en el THE-
MIS als 36 mesos de seguiment i 11,7% al cap de 12 mesos en l’assaig PLATO, gairebé el mateix % en 6 
mesos en persones amb SCA enfront de 36 mesos en cardiopatia isquèmica estable). En conclusió, fer el 

balanç entre beneficis i riscos en una població que té un risc molt menor d’esdeveniments cardiovascu-
lars és molt més complex.  

Caldria incorporar més variables abans de prendre les decisions, com són les hemorràgies no greus (que 
tenen molt d’impacte en la qualitat de vida) i els beneficis per subgrups de persones (el risc sagnat amb 
ticagrelor és superior en dones i, per contra, els beneficis són més grans en persones sotmeses a ICP o 

amb riscos baixos de sagnat).  



Per a més informació, vegeu els articles
 Lackey LG, Garnett CE, Senatore F. Applying Decision Analysis to Inform the US Food and Drug Administration's Benefit-Risk Assessment of Tica-

grelor for Primary Prevention of Myocardial Infarction or Stroke Based on THEMIS. Circulation. 2021 Aug 24;144(8):655-658. Enllaç

 Bhatt DL, Steg PG, Mehta SR, Leiter LA, Simon T, Fox K, Held C, Andersson M, Himmelmann A, Ridderstråle W, Chen J, Song Y, Diaz R, Goto S,

James SK, Ray KK, Parkhomenko AN, Kosiborod MN, McGuire DK, Harrington RA; THEMIS Steering Committee and Investigators. Ticagrelor in

patients with diabetes and stable coronary artery disease with a history of previous percutaneous coronary intervention (THEMIS-PCI): a phase 3,

placebo-controlled, randomised trial. Lancet. 2019 Sep 28;394(10204):1169-1180. Enllaç
. 

Informació addicional 
 Serebruany V, Tanguay JF. FDA PLATO deaths list challenges aspirin dose-ticagrelor interaction. Rev Cardiovasc Med. 2021 Sep 24;22(3):553-

555. Enllaç

 Steg PG, Bhatt DL, Simon T, Fox K, Mehta SR, Harrington RA, Held C, Andersson M, Himmelmann A, Ridderstråle W, Leonsson-Zachrisson M, Liu

Y, Opolski G, Zateyshchikov D, Ge J, Nicolau JC, Corbalán R, Cornel JH, Widimský P, Leiter LA; THEMIS Steering Committee and Investigators.

Ticagrelor in Patients with Stable Coronary Disease and Diabetes. N Engl J Med. 2019 Oct 3;381(14):1309-1320. Enllaç

 Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, Steg PG, Storey RF, Jensen EC, Magnani G, Bansilal S, Fish MP, Im K, Bengtsson O, Oude Ophuis T, Budaj A,

Theroux P, Ruda M, Hamm C, Goto S, Spinar J, Nicolau JC, Kiss RG, Murphy SA, Wiviott SD, Held P, Braunwald E, Sabatine MS; PEGASUS-TIMI

54 Steering Committee and Investigators. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction. N Engl J Med. 2015 May 7;372
(19):1791-800. Enllaç

 Wallentin L, Becker RC, Budaj A, Cannon CP, Emanuelsson H, Held C, Horrow J, Husted S, James S, Katus H, Mahaffey KW, Scirica BM, Skene A,

Steg PG, Storey RF, Harrington RA; PLATO Investigators, Freij A, Thorsén M. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndro-

mes. N Engl J Med. 2009 Sep 10;361(11):1045-57. Enllaç

Resum i repercussions a la pràctica clínica 

En aquests dos articles d’opinió s’analitza el motiu pel qual la Food and Drug Administration 

americana (FDA) va resoldre favorablement la indicació d’IAM, malgrat que els resultats dels assaigs 
clínics (PEGASUS-TIMI 54 o THEMIS en diabètics) mostren que els beneficis de ticagrelor sobre els 
esdeveniments cardiovasculars queden neutralitzats per l’augment del risc d’hemorràgies majors. La 
conclusió és que la combinació de ticagrelor i AAS no hauria de ser la primera opció de tractament i 

que hauríem de continuar considerant clopidogrel i AAS els antiagregants d’elecció en totes les 
indicacions en què s’ha autoritzat (SCA i antecedents d’IAM i alt risc cardiovascular).  

Desloratadina i convulsions: increment de risc sobretot en cas de febre en nens 
de fins a 5 anys.  

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

Què en sabíem fins ara? 
La desloratadina (DL) és un antihistamínic oral que fou comercialitzat a la Unió Europea l’any 2001 per a 
tractar els símptomes de la rinitis al·lèrgica i de la urticària en adults i nens. En alguns països d’Europa 
és un medicament susceptible de publicitat. Diferents estudis han demostrat que els antihistamínics H1, 

sobretot els de primera generació o sedants però també els de segona generació, s’associen a reaccions 
adverses a sistema nerviós central, entre les quals hi la les convulsions. La histamina és un neurotrans-
missor, l’increment del qual augmenta el llindar convulsiu i redueix la gravetat i durada de les convul-

sions, mentre que la disminució dels nivells d’histamina al cervell pot tenir efectes contraposats. Els re-

ceptors d’histamina que es consideren implicats en aquest efecte són els H1 i H3. Els estudis realitzats 
abans de la comercialització de DL no mostraren un increment de risc de convulsions. A partir de la co-
mercialització, es notificaren casos de convulsions en nens. El 2013, l’Agència Europea del Medicament 

va requerir del laboratori fabricant la realització d’un estudi per aclarir aquesta qüestió.  

Resum de la publicació 

Estudi amb una nova cohort de persones reclutades a partir d’una base de dades nacional a les quals es 
prescriu per primera vegada DL. Realitzat a Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia entre 2001 i 2015. 
L’exposició a DL es defineix com els dies en què es pren el fàrmac i les 4 setmanes posteriors a la inter-
rupció del tractament.  

S’avaluen possibles factors de confusió, que inclouen edat, sexe, país, data, estació, antecedents d’as-
ma, rinitis greu o urticària crònica els darrers 5 anys. Es dividí les persones en tres categories segons 
l’edat: de 0 a 5 anys, de 6 a 19 anys i amb 20 o més anys.  

S’hi inclouen 1.807.347 usuaris de DL, essent un 49,3% homes amb una mitjana d’edat de 29,5 anys en 
el moment de la inclusió. Un 20,3% eren nens de menys de 5 anys. La major part de persones s’inclo-
gueren a la primavera (40,9%) o a l’estiu (30,4%). Un 14,3% tenien asma, un 0,6% rinitis greu i un 

2,1% urticària crònica diagnosticades els 5 anys previs a la inclusió.  

Un total de 3.372 persones tingueren un diagnòstic de convulsió durant l’estudi. La raó d’incidència ajus-

tada (RIA) de convulsions fou de 21,7 i 31,6 per 100.000 persones i any en el període no exposat i ex-

posat a DL respectivament. Es detecta, per tant, un increment del 46% del risc de convulsions amb DL 
quan es compara període exposat enfront de no exposat (RIA 1,46 i IC95% 1,34–1,59), que va ser 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/Circulation_2021_144_8_ticagrelor2.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/Lancet_2019_Bhatt_Ticagrelor%20in%20patients%20with%20diabetes%20and%20previous%20PCI.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/Rev%20Cardiovasc%20Med_2021_dades%20USA%20Plato.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/N%20Engl%20J%20Med_2019_Steg_estudi%20themis%20ticagrelor.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/N%20Engl%20J%20Med_2015_Bonaca_PEGASUS%20TIMI%20amb%20ticagrelor%20en%20IAM.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/nejmoa0904327_2009%20assaig%20PLATO.pdf


 

 

d’1,85 (IC95% 1,65–2,08) en nens d’entre 0 i 5 anys i d’1,01 (IC95% 0,85–1,19) en adults de més de 
20 anys. En nens de fins a 5 anys la RIA fou d’1,46 (IC95% 1,17-1,83) per a convulsions sense febre i 

de 2,19 (IC95% 1,9-2,51) per a convulsions amb febre.  
 
Malgrat que l’estudi té les limitacions pròpies dels estudis observacionals, com per exemple que alguns 
esdeveniments poden no haver-se classificat correctament, que la DL es pot prendre de forma contínua 

o a demanda i que no es poden controlar tots els possibles factors de confusió, hem de ser conscients 
com a professionals que l’ús de DL en nens de menys de 5 anys, sobretot en cas de processos febrils, 
pot incrementar el risc de convulsions.  

 

Per a més informació, vegeu l’article 
Ersbøll AK, Sengupta K, Pukkala E, Bolin K, Aas E, Emneus M, Ramey DR, Brady JE, Mines D, Aasbjerg K, Vestergaard C, Gislason G, Born AP, 

Kjærulff TM. Desloratadine Exposure and Incidence of Seizure: A Nordic Post-authorization Safety Study Using a New-User Cohort Study Design, 2001

-2015. Drug Saf. 2021 Nov;44(11):1231-1242. Enllaç  

Resum i repercussions a la pràctica clínica 

En una cohort de nens de fins a 5 anys exposats a desloratadina (DL) en els països nòrdics, 

s’observa un increment de risc de convulsions febrils durant l’exposició a DL quan es compara amb 
períodes de no exposició. Aquest increment de risc és més gran en cas de convulsions amb febre i no 
s’observa en adults. La DL hauria de ser un fàrmac de prescripció mèdica en nens petits.   

DESTAQUEM... 
 

Sagnats amb anticoagulants d’acció directa: més amb rivaroxaban.  

 Van den Ham HA, Souverein PC, Klungel OH, Platt RW, Ernst P, Dell’Aniello S, Schmiedl S, Grave B, Rottenkolber M, Huerta C, 

Martín Merino E, León-Muñoz LM, Montero D, Andersen M, Aakjaer M, De Bruin ML, Gardarsdottir H. Major bleeding in users of direct 
oral anticoagulants in atrial fibrillation: A pooled analysis of results from multiple population-based cohort studies. Pharmacoepidemiol 

Drug Saf. 2021 Oct;30(10):1339-1352. Enllaç 

 

Els anticoagulants d’acció directa (ACOD) han demostrat no inferioritat respecte als cumarínics (AVK) 
en els assaigs clínics realitzats en la fibril·lació auricular no valvular (FANV), apuntant també a què el 

risc d’ictus hemorràgic amb els ACOD seria inferior. No queda tan clar que el risc d’hemorràgia 
digestiva sigui inferior amb els ACOD, ja que en alguns estudis s’han trobat riscos relatius (RR) d’1,25 
(IC 95% d’1,01-1,55) respecte a warfarina.  

 
Hi ha poca informació sobre la seguretat comparada entre els diferents ACOD. En aquest estudi 
retrospectiu de cohorts amb bases de dades sanitàries de Canadà i de 4 països europeus en nous 
usuaris d’ACOD o AVK, s’hi inclogueren 421.523 persones amb FANV, de les quals més d’un 80% 

tenien més de 65 anys i més d’un 50% eren majors de 75 anys. El risc de sagnat major amb els ACOD 

enfront dels AVK mesurat amb el hazard ratio (HR) fou de 0,94 (IC95%: 0,87-1,02). Ara bé, quan es 
varen agafar cadascun dels ACOD per separat, el risc de sagnat major amb rivaroxaban comparat amb 

els AVK fou superior (HR 1,11 i IC 95%: 1,06-1,16) mentre que amb apixaban i amb dabigatran fou 
inferior (HR de 0,76 i IC95% de 0,69-0,84, i de 0,85 i IC95% 0,75–0,96 respectivament). Quant al risc 
d’hemorràgia digestiva dels ACOD comparats amb AVK, aquest fou superior amb rivaroxaban i 
dabigatran i inferior amb apixaban (HR d’1,28, d’1,21 i de 0,77 respectivament) i el risc d’hemorràgia 

intracranial fou un 40% inferior amb tots els ACOD respecte als AVK. 

 

Seguretat dels antitiroïdals i embaràs. 
 Morales DR, Fonkwen L, Nordeng HME. Antithyroid drug use during pregnancy and the risk of birth defects in offspring: 

systematic review and meta-analysis of observational studies with methodological considerations. Br J Clin Pharmacol. 2021 Oct;87
(10):3890-3900. Enllaç 

 

Els fàrmacs antitiroïdals s’han associat a malformacions congènites. No es coneix bé la magnitud del 

risc, quin excés de risc representa el tractament farmacològic respecte a l’hipertiroïdisme no tractat, ja 
que els estudis realitzats tenen limitacions. En aquesta revisió sistemàtica d’estudis observacionals s’hi 
inclou el que s’ha publicat fins a agost de 2020. S’identifiquen 7 estudis de cohorts i 1 de casos i 
controls amb 6.212.322 gestacions i 388.976 malformacions. El risc ajustat de malformacions amb l’ús 

d’antitiroïdal és d’1,16 (IC95% 1,08–1,25) per al propiltiouracil, d’1,28 (IC95% 1,06–1,54) per al 
metimazol/carbimazol, d’1,51 (IC95% 1,16–1,97 per la combinació) i d’1,15 (IC95% 102–1,29) per 

l’hipertiroïdisme no tractat. Per tant, el risc amb propiltiouracil és inferior a metimazol/carbimazol i 

similar al de l’hipertiroïdisme no tractat.  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/Drug%20Safety_2021_11_novembre_Ersbll%20desloratadina%20convulsions.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/PDS_2021_30_10_Van%20de%20Ham_1339__sagnat%20major%20usuaris%20ACOD.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/Br%20Clin%20J%20Pharmacol_2021_87_10_antitiroidals%20embaras.pdf


 

 

 

Pitjor control en dones tractades amb 

cumarínics.  
 Costa Viana C, da Silva Praxedes MF, Freitas Nunes 

de Sousa WJ, Bartolazzi F, Sousa Vianna M, Padilha 

da Silva JL, Parreiras Martins MA. Sex-influence on 
the time in therapeutic range (TTR) during oral 

anticoagulation with coumarin derivatives: Systematic 

review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2021 

Dec;87(12):4488-4503. Enllaç 
 

Els anticoagulants orals són fàrmacs eficaços en la 
prevenció i tractament de la malaltia trombó-
embòlica. Amb els cumarínics, la intensitat de la 
coagulació es mesura amb l’international 

normalized ratio (INR) i el grau de control amb el 
temps en rang terapèutic (TRT) considerant-se 
bon control un TRT igual o superior al 65% i un 
mal control un TRT inferior al 65%.  

En aquesta revisió sistemàtica i metanàlisi (22 

estudis amb 183.612 participants; 45% eren 
dones) es va voler avaluar l’associació entre sexe i 

grau de control amb el tractament amb 

anticoagulants. S’hi varen incloure els estudis 
experimentals i observacionals en població adulta, 

tractada amb anticoagulants antivitamina K 
almenys durant 3 mesos, en qualsevol indicació. 
Dels 22 articles seleccionats, 16 foren estudis de 
cohorts, 4 estudis transversals i 2 assaigs clínics, 

amb 183.612 participants, dels quals un 45% eren 
dones. La principal indicació va ser la fibril·lació 
auricular i l’anticoagulant més utilitzat va ser la 
warfarina. En 15 estudis es va utilitzar el TRT com 

a variable binària i en 7 com a variable continua. 
L’estimador global va indicar que les dones tenien 
TRT més baixos que els homes (diferència de 

mitjanes de -2,97; IC95% -4,80 a -1,14; 
p<0,0014). Atès que els estudis eren molt 
heterogenis es va fer una anàlisi de sensibilitat 

(excloent els estudis més petits i de baixa 

qualitat) que va confirmar els resultats. Aquestes 
dades s’haurien de contrastar amb estudis de 
millor qualitat i analitzar-ne les causes.  

 

Antipsicòtics i embaràs: l’olanzapina és menys segura?  

 Wang Z, Brauer R, Man KKC, Alfageh B, Mongkhon P, Wong ICK. Prenatal exposure to antipsychotic agents and the risk of 

congenital malformations in children: A systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2021 Nov;87(11):4101-4123. 

Enllaç 
 Ellfolk M, Leinonen MK, Gissler M, Kiuru-Kuhlefelt S, Saastamoinen L, Malm H. Second-generation antipsychotic use during 

pregnancy and risk of congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol. 2021 Nov;77(11):1737-1745. Enllaç 
 

Els antipsicòtics són fàrmacs àmpliament utilitzats com a tractament de primera línia per a malalties 
com l’esquizofrènia i els trastorns bipolars. L’embaràs produeix canvis fisiològics, hormonals i 
psicològics que poden fer augmentar el risc de malalties psiquiàtriques i a més, cal continuar el 
tractament de dones embarassades amb malalties psiquiàtriques. Els antipsicòtics creuen la placenta i 

poden tenir un impacte en el desenvolupament del fetus. Per tant, cal fer sempre fer un balanç entre 
els beneficis esperats amb el tractament, els riscos del tractament i els riscos de no tractar la malaltia 
psiquiàtrica. Val a dir que en les darreres 3 dècades s’ha vist un increment d’ús dels antipsicòtics 

atípics en l’embaràs, per la qual cosa és necessari conéixer-ne la seguretat.  Resumim breument dues 

publicacions. La primera, una revisió sistemàtica selecciona 13 estudis en anglès i n’inclou 6 (amb 
2.515.272 gestacions); troba un risc relatiu de malformacions congènites per antipsicòtics d’1,23 que 
no arriba a la significació estadística (IC95 0,96–1,58). La segona, és un estudi observacional amb 

base poblacional de Finlàndia que inclou una mostra de 1.273.987 embarassades de 1996 a 2017, 
entre les quals 3.478 varen rebre antipsicòtics de segona generació i 1.030 de primera generació. L’ús 
d’antipsicòtics no s’associa a malformacions congènites; sí que troben associació de malformacions 
congènites amb olanzapina (odds ratio -OR 2,12; IC95% 1,19–3,76), sobretot musculoesquelètiques 

(OR 3,71; IC 95% 1,35–10,1) enfront de no usar cap antipsicòtic.  

 

Arrítmies ventriculars i mort sobtada amb domperidona. 

 Domperidona y riesgo cardiaco: restricciones en las condiciones de autorización. Fecha de publicación: 10 de marzo de 2014.  

Categoría: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, SEGURIDAD. Referencia: MUH (FV), 4/2014. Enllaç  
 Ou LB, Moriello C, Douros A, Filion KB. Domperidone and the risks of sudden cardiac death and ventricular arrhythmia: A 

systematic review and meta-analysis of observational studies. Br J Clin Pharmacol. 2021 Oct;87(10):3649-3658. Enllaç 
 

La domperidona està indicada en el tractament de nàusees i vòmits en persones de 12 o més anys. 
També s’ha emprat en la gastritis i la gastroparèsia diabètica i per a estimular la secreció de prolactina 
en el postpart. És un antagonista dopaminèrgic que no creua barrera hematoencefàlica. Des de 2012, 
diverses alertes de les Agències Reguladores han informat dels riscos d’arrítmies cardíaques i mort 

sobtada, sobretot a dosis superiors a 30 mg/dia i en majors de 60 anys i que s’han observat en estudis 

observacionals. La domperidona pot prolongar l’interval QT i la repolarització cardíaca i produir 
arrítmies ventriculars en “torsade de pointes”. També s’ha constatat que no hi ha estudis en població 

pediàtrica. Consegüentment se n’ha restringit l’ús a curt termini de les nàusees i vòmits, no podent-se 
superar les dosis de 30 mg/dia si el pes és superior a 35 kg i, quan el pes sigui inferior a 35 kg, la 
posologia serà de 0,25 mg/kg per via oral 3 vegades al dia i aplicant restriccions en cas d’interaccions, 
antecedents d’arrítmies i insuficiència hepàtica moderada o greu. Malgrat aquestes alertes i les 

restriccions en les condicions d’ús, el patró d’ús no s’ha modificat substancialment. Una revisió 
sistemàtica i metanàlisi de 8 estudis observacionals (6 estudis de casos i controls, 1 de casos 
encreuats i 1 de cohorts retrospectives) amb 480.395 persones que avalua el risc de mort sobtada i 
arrítmies ventriculars mostra un increment de risc amb l’ús de domperidona enfront de no usar-la 

(odds ratio ajustat d’1,69; IC95% 1,46-1,95). Atès que alguns dels estudis tenen biaixos, s’avalua 
l’associació amb els estudis de major qualitat i es manté el risc (odds ratio 1,60; IC95% 1,30-1,97).  

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/Br%20J%20Clin%20Pharmacol_2021_87-12_Viana_sexe%20i%20temps%20en%20rang%20terapeutic%20anticoagulants%20cumarinics.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/Br%20J%20Clin%20Pharmacol_2021_87_11_antipsicotics%20gestacio.pdf
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/Eur%20J%20Clin%20Pharmacol_2021_77_11_Ellfolk_antipsicotics%20segona%20i%20embaras.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2014/ni-muh_fv_04-2014-domperidona/
http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/AREA_MEDICAMENT/ARTICLES_COMPTAGOTES/NUM_63/Br%20J%20Clin%20Pharmacol_2021_87_10_Ou_domperidona%20arritmies%20ventriculars%20sencer.pdf
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