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Entre 1985 i 1995 a Espanya el consum d’antihi-
pertensius s’ha triplicat. El consum de bloque-
jadors dels canals del calci (BCCa) va passar de
3,8 a 25,8 DDD/1000 habitants i dia (d’un 11% de
tots els antihipertensius a un 35%), el que consti-
tueix un 35% del cost del tractament farmacològic
de la hipertensió arterial.1

Els BCCa han estat objecte de controvèrsia recent.
En números anteriors hem esmentat la seva asso-
ciació amb un increment del risc de cardiopatia
isquèmica2 i  l’ús controvertit de la nifedipina en el
tractament de les urgències i pseudourgències
hipertensives.3 En aquest número es revisen els
nous estudis i es recorden les recomanacions
bàsiques per al tractament de la hipertensió.

Malgrat la manca de proves referents al seu efecte
sobre el pronòstic cardiovascular, els BCCa s’han
emprat àmpliament en el tractament de la hiper-
tensió. El seu efecte cardiovascular primari és la
vasodilatació arterial, de grau similar per a tots ells.4

Aquesta origina una reducció de la pressió arterial
i un increment del flux coronari. La disminució de
la pressió arterial desencadena un reflex simpàtic
que dóna lloc a taquicàrdia i efecte inotrop positiu,
més marcats amb les dihidropiridines d’acció cur-
ta (com la nifedipina en formulació convencional),
que amb les d’acció més prolongada (com
amlodipina, isradipina, nisoldipina o nitrendipina).

Accions farmacològiques dels
BCCa

BCCa en la cardiopatia isquèmica

Verapamil i diltiazem tenen un marcat efecte inotrop
negatiu i depressor de la conducció auriculo-
ventricular, que determina que no produeixin taqui-
càrdia.

Els resultats dels successius assaigs clínics han
plantejat la possibilitat que els BCCa poguessin
augmentar la mortalitat en aquesta indicació. En
diverses metaanàlisis sobre l’efecte dels BCCa
en la prevenció secundària de la cardiopatia is-
quèmica s’ha demostrat que aquests fàrmacs
s’associen amb un increment no significatiu de la
mortalitat.5,6 Per a la nifedipina aquest efecte advers
té relació amb la dosi.7

Tot i que aquestes metaanàlisis han estat criticades
sobretot perquè les poblacions incloses en cada
assaig clínic eren heterogènies, el cert és que les
dades disponibles indiquen de manera consistent
que si la nifedipina té algun efecte sobre el
pronòstic dels pacients amb cardiopatia isquèmica,
aquest és perjudicial. En aquests pacients vera-
pamil i diltiazem disminueixen la incidència de
reinfart però no la mortalitat.6

Un estudi sobre la pràctica real de la prevenció
secundària de l’IAM en pacients d’edat avançada
ha fet palesos els perjudicis que es causen per no
prescriure el fàrmac adequat a cada situació.8

Només es prescrivia un bloquejador ß-adrenèrgic
a un 21% dels que havien patit un IAM i no
presentaven contraindicacions a aquests fàrmacs.



La probabilitat de rebre una prescripció d’un BCCa
era tres vegades més gran. Entre els pacients que
rebien un BCCa la mortalitat va ser del doble (1,4
a 2,7 vegades més gran) que entre els que rebien
un bloquejador ß-adrenèrgic.

En un número anterior del Butlletí en el qual
s’esmentaven els possibles riscs dels BCCa,
es concloïa que “mentre s’esperen els resultats
dels assaigs clínics actualment en curs que pre-
sumiblement aportaran més informació sobre la
seguretat a llarg termini d’aquests fàrmacs... cal
continuar considerant els diürètics i els bloque-
jadors ß-adrenèrgics com els antihipertensius de
primera línia”.2 Des d’aleshores s’han donat a
conèixer els resultats de vuit grans assaigs
clínics en diverses patologies cardiovasculars,
els resultats dels quals es comenten tot seguit.

A l’assaig TIBET (Total Ischaemic Burden Euro-
pean Trial),9 publicat l’any 1996, es van comparar
atenolol, nifedipina  i la combinació d’ambdós en
682 pacients amb angina crònica estable durant
una mitjana de dos anys. En el grup tractat amb
nifedipina es va enregistrar una taxa de retirades
a causa d’efectes adversos d’un 40%, en com-
paració d’un 27% per a atenolol (p=0,001).

L’assaig STONE (Shanghai Trial Of Nifedipine in
the Elderly)10 havia estat anunciat en un agressiu
editorial11 com a una demostració inequívoca del
benefici terapèutic de la nifedipina  “d’alliberació
lenta” en la hipertensió. Aquesta nifedipina “d’acció
prolongada” de la RP Xina, de perfil farmacocinètic
desconegut, va ser comparada amb placebo. En
realitat, l’STONE no era ni tan sols un assaig clínic,
perquè no hi va haver assignació aleatòria i el propi
disseny contravenia el principi de simetria que ha
de regir un assaig clínic. A més, era dubtosament
ètic; el grup “tractat” (amb nifedipina) havia d’assolir
una pressió arterial diastòlica (PAD) <90 mm Hg i
una pressió arterial sistòlica (PAS) de 140-159 mm
Hg, i si això no s’aconseguia, s’havia d’afegir
captopril o un tiazídic. Per contra, el grup “no trac-
tat” (amb placebo) només rebia captopril o tiazida
si la PAD era >110 mm Hg o bé si la PAS era >200
mm Hg.

L’objectiu inicial de l’assaig MIDAS (Multicenter
Isradipine Diuretic Atherosclerosis Study)12 era
comparar l’efecte de la isradipina  (t1/2=8 h) (2,5-
5 mg) amb el de la hidroclorotiazida a dosis baixes
(12,5-25 mg) sobre la progressió de l’arterios-
clerosi, en 883 pacients hipertensos. Tot i que
aquesta no era la variable principal, després d’un
període de 3 anys es va observar una incidència
més elevada, no significativa (p=0,07), d’esde-
veniments cardiovasculars greus (IAM, AVC,
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insuficiència cardíaca congestiva, angina o mort
sobtada) amb isradipina (5,6%) que amb la tiazida
(3,2%), així com una incidència més alta d’es-
deveniments no greus (crisi isquèmica transi-
tòria, disrítmia, necessitat de pròtesi valvular
aòrtica i de curt circuit femoropopliti) en els
tractats amb isradipina (9% en comparació de
5,2%; p=0,02).

L’assaig PRAISE13 havia estat anunciat a l’al·ludit
editorial11 com la demostració de l’efecte beneficiós
de l’amlodipina  (t1/2=30-50 h) sobre la mortalitat
en pacients amb insuficiència cardíaca (ICC). De
fet, el que va demostrar va ser que l’amlodipina no
conferia un pronòstic pitjor que el placebo. S’hi van
incloure 1.153 pacients amb ICC, que van rebre
amlodipina (5-10 mg al dia) o placebo. La variable
principal va ser la suma de la mortalitat total més
l’hospitalització per malaltia cardiovascular; no es
van registrar diferències significatives en la seva
incidència. Això no obstant, una anàlisi de subgrups
va indicar que entre els pacients amb ICC per cau-
ses diferents de la cardiopatia isquèmica, la morta-
litat va ser de 13% en el grup de referència per
10% entre els que van rebre amlodipina (p=0,04).
Cridava l’atenció que, tot i que la revista en la qual
es va publicar gaudeix d’un gran prestigi, en el
resum de l’article s’anunciava que l’amlodipina
donava lloc a una reducció d’un 9%, estadísti-
cament no significativa, de la variable principal així
com a l’efecte de subgrup al·ludit (que els mateixos
autors jutjaven de difícil interpretació). El que no
deia el resum era que la la ICC va empitjorar en
un 40% dels tractats amb amlodipina per un 32%
dels tractats amb placebo, i que la incidència
d’edema pulmonar va ser de 15% i 10% (p=0,01),
i la d’edema perifèric de 27% i 18% (p<0,05),
respectivament.

En l’assaig HANE14 es van comparar hidro-
clorotiazida (12,5 mg), atenolol (25 mg), nitren-
dipina  (t1/2=12-24 h) (10 mg) i enalapril (5 mg), en
868 pacients amb una PAD=95-120 mm Hg, amb
increments de dosis segons les necessitats. Es
tractava de comparar l’efecte hipotensor i la
tolerància d’aquests quatre fàrmacs. A les 8
setmanes, i al cap d’un any, la taxa de respostes
més baixa va ser la de nitrendipina (44%). Les
taxes de retirades a causa d’efectes adversos van
ser 4,2% per a hidroclorotiazida, 5,1% per a ate-
nolol, 5,4% per a enalapril i 12,8% per a nitrendipina
(p<0,001).

Un altre esperat assaig, l’anomenat Syst-Eur,15 va
incloure 4.695 pacients de més de 60 anys amb
hipertensió sistòlica aïllada (160-219 mm Hg), que
van rebre nitrendipina  (10-40 mg al dia, amb
possible addició de 5-20 mg d’enalapril, i després
de 12,5-25 mg d’hidroclorotiazida), o bé placebo.
Els inicialment tractats amb placebo rebien placebo
d’enalapril si no responien, i més placebo (d’hi-
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BCCa i increment del risc de
cardiopatia isquèmica

BCCa i risc d’hemorràgia
gastrointestinal (HGI)

droclorotiazida) si no responien als dos placebos
inicials. Es van registrar reduccions significatives
de la taxa d’ictus (42%) i dels esdeveniments
cardiovasculars (31%), però no de cardiopatia
isquèmica ni de cap altra variable. D’altra banda,
atès que d’un 20 a 25% dels pacients del grup de
nitrendipina van haver de ser tractats també amb
enalapril (perquè la resposta era insuficient, com
ja es va demostrar en l’assaig HANE), i fins a un
17% va rebre a més hidroclorotiazida, és difícil atri-
buir aquest efecte exclusivament a la nitrendipina.
L’assaig Syst-Eur es va començar l’any 1989 i s’hi
van incloure nous pacients fins l’any 1997. Atès
que sis anys abans ja s’havia demostrat el benefici
de tractar la hipertensió sistòlica aïllada, i atès que
el Syst-Eur va incloure un grup tractat amb placebo,
cal preguntar-se sobre els valors ètics actualment
“acceptats” en investigació mèdica, i concretament
per què no es va decidir “protegir” els pacients
tractats amb placebo, suspenent l’assaig, fins l’any
1997.

En l’assaig FACET (Fosinopril versus Amlodipine
Cardiovascular Events Trial),16 es van comparar
fosinopril i amlodipina  en pacients hipertensos
amb diabetis de tipus II, amb un seguiment de 3,5
anys. La variable principal era l’evolució del
colesterol, però també s’enregistraven els es-
deveniments cardiovasculars com a variable se-
cundària, composta de la suma d’ictus, IAM o
ingrés per angina. Es van enregistrar 14 es-
deveniments entre els 189 pacients tractats amb
l’IECA, per 27 entre els 191 tractats amb el BCCa
(p=0,03).

En l’assaig ABCD (Appropriate Blood Pressure
Control in Diabetes)17 s’investigava si la reducció
de la pressió arterial en pacients diabètics modifi-
ca la incidència i la progressió de complicacions
de la diabetis. Es van incloure dos grups de
pacients, uns hipertensos (PAD>90 mm Hg) i uns
altres no, assignats per separat i a doble cec a
dues modalitats de tractament: nisoldipina  (t1/2=7-
12 h), (10-60 mg al dia), o bé enalapril (5-40 mg al
dia), més tractament esglaonat amb metoprolol i
hidroclorotiazida segons les necessitats. Abans de
la finalització prevista es va haver de suspendre
l’assaig perquè es va enregistrar una incidència
d’IAM set vegades més gran en el grup tractat amb
nisoldipina.

Es pot concloure doncs que fins ara no s’ha
demostrat encara l’eficàcia dels BCCa per millorar
el pronòstic en pacients amb diverses patologies
cardiovasculars. A més, els assaigs recents sugge-
reixen que les dihidropiridines, incloses les de
semivida biològica llarga, no confereixen una
protecció significativa, en comparació d’altres grups
farmacològics.

Tal com es comentava en un número anterior del
Butlletí, en un estudi de cohorts publicat l’any
199518 es va registrar un increment de la mortalitat,
de l’ordre d’1,7 vegades, en els pacients tractats
amb nifedipina, en comparació dels tractats amb
bloquejadors ß-adrenèrgics. No es va registrar
increment de la mortalitat entre els tractats amb
verapamil, diltiazem o IECA. Les dosis més altes
de nifedipina s’associaven a una mortalitat més
elevada.

En un altre estudi de cohorts de 3,2 anys es va
registrar una mortalitat de 8,5% entre els tractats
amb BCCa, per 7,2% entre els no tractats; aquesta
diferència no va ser estadísticament significativa,
probablement per falta de poder estadístic.19 En
un altre estudi de casos i controls es va observar
que, en comparació dels pacients tractats només
amb bloquejadors ß-adrenèrgics, els tractats amb
BCCa d’acció prolongada no van presentar un risc
més gran de complicacions, però els tractats amb
BCCa d’acció curta van presentar una morbi-
mortalitat cardiovascular 3,9 vegades més alta (1,2-
13,1). L’anàlisi es va haver de limitar a tractaments
de no més de 6 mesos de durada i no es pot
concloure que els BCCa d’acció prolongada no
s’associen a un increment del risc cardiovascular
si es prenen durant molt temps.20 Un estudi recent
realitzat en més de 14.000 dones hipertenses
tractades amb diversos antihipertensius ha mostrat
que l’ús de BCCa s’associa amb un increment d’un
65% del risc d’infart agut de miocardi i de la morta-
litat global.21

Un excel·lent estudi de casos i controls va demos-
trar que en pacients hipertensos tractats amb
BCCa el risc d’IAM és 1,6 vegades (1,1 a 2,3) més
gran que entre els tractats amb bloquejadors
ß-adrenèrgics o amb diürètics. Aquest risc aug-
mentava amb la dosi.22 Un segon estudi, realitzat
en el Regne Unit, no va identificar aquesta asso-
ciació, però s’hi podria haver introduït un biaix en
la selecció dels controls.23

Un estudi de cohorts sobre aquesta qüestió ha
indicat que els BCCa –en aquest cas excepte la
nifedipina– s’associen a un increment del risc d’HGI
d’1,9 vegades (d’1,2 a 2,8).24 Per al verapamil el
risc és de 2,4 (1,3-4,4) i per al diltiazem de 2,2



12
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Principals troballes dels recents assaigs clínics en patologia cardiovascular.

• En un assaig realitzat en 682 pacients amb angina crònica estable (TIBET) en el qual es comparaven nifedipina
i atenolol, en el grup tractat amb nifedipina  s’hi va registrar una taxa més alta de retirades a causa d’efectes
adversos.

• L’assaig STONE, que es presenta com el que demostra l’eficàcia d’una nifedipina  “d’alliberació lenta” en la
hipertensió, no és ni tan sols un assaig clínic.

• En un assaig en 883 pacients hipertensos (MIDAS) s’hi observà que els pacients tractats amb isradipina
presentaven una incidència més elevada d’esdeveniments cardiovasculars greus i no greus que els tractats
amb hidroclorotiazida.

• En un assaig realitzat en 1.153 pacients amb insuficiència cardíaca (PRAISE) no es van enregistrar diferències
en una variable composta de mortalitat total més hospitalització per malaltia cardiovascular en els grups
tractats amb amlodipina  o amb placebo.

• Un assaig en el qual es comparava l’efecte hipotensor i la tolerància de nitrendipina, hidroclorotiazida, atenolol
i enalapril (HANE) va mostrar que els pacients tractats amb nitrendipina  eren els que presentaven una taxa
de resposta més baixa i una proporció més elevada de retirades a causa d’efectes adversos.

• En un assaig realitzat en 4.695 pacients de més de 60 anys amb hipertensió sistòlica aïllada (Syst-Eur) es va
observar una reducció de la taxa d’ictus i d’esdeveniments cardiovasculars, però no de cardiopatia isquèmica,
en els pacients tractats amb nitrendipina , respecte als tractats amb placebo. Aquest efecte és inferior a
l’observat amb clortalidona en un assaig publicat fa 7 anys.

• En un assaig realitzat en pacients hipertensos amb diabetis de tipus II (FACET) s’hi observà el doble
d’esdeveniments cardiovasculars en el grup tractat amb amlodipina  respecte el tractat amb un IECA.

• Un estudi en el qual s’avaluava si la reducció de la pressió arterial en pacients diabètics modificava la incidència
i la progressió de complicacions de la diabetis (ABCD), es va haver de suspendre perquè els pacients tractats
amb nisoldipina tenien una incidència d’infart agut de miocardi cinc vegades més elevada que els tractats
amb un IECA.

BCCa i risc de càncer

(1,2-3,8). Un altre estudi de cohorts en pacients
d’edat avançada amb fractura de coll del fèmur va
fer palès que les necessitats transfusionals perio-
peratòries són 6 vegades més grans entre els
usuaris de BCCa.25 Anteriorment, en un assaig
clínic en el qual es comparava nimodipina amb pla-
cebo en cirurgia cardíaca, ja s’hi havia observat
una incidència més alta d’hemorràgies greus,26 així
com una mortalitat més elevada,27 entre els tractats
amb nimodipina. Aquests no han estat els únics
problemes de seguretat de la nimodipina iden-
tificats en assaigs clínics, en termes d’increment
de la mortalitat.28 S’ha sugerit que els BCCa
exerceixen un efecte antiagregant plaquetari i
antiespasmòdic, que explica l’increment del risc
d’hemorràgia.

S’han publicat fins ara sis estudis sobre aquesta
qüestió.29-34 En el primer, de cohorts en pacients
de més de 70 anys, es va observar que, en com-
paració dels usuaris de bloquejadors ß-adre-
nèrgics, els de BCCa presentaven un risc de càncer
2 vegades (1,2 a 3,5) més gran.29 El risc va ser es-
tadísticament significatiu per a verapamil (2,5
vegades) i nifedipina (2,3 vegades), però no per a
diltiazem. El segon, també de cohorts, en més
grans de 70 anys, amb un nombre més elevat de
pacients (5.052) i en part amb la mateixa població

i en el mateix període que l’anterior, va revelar un
increment del risc de càncer associat a l’ús de qual-
sevol BCCa d’1,7 vegades (d’1,3 a 2,3), significatiu
per a verapamil (2,5 vegades) i nifedipina (1,7 ve-
gades), però no per a diltiazem.30 L’ajust segons
els pacients fossin no fumadors, exfumadors o
fumadors no va modificar els resultats.35

En el tercer estudi, realitzat en usuaris de BCCa,
IECA i bloquejadors ß-adrenèrgics a Gran Bre-
tanya, s’hi va trobar un risc relatiu combinat per
als BCCa d’1,27, en el límit de la significació esta-
dística (de 0,98 a 1,63).31 L’increment del risc va
ser estadísticament significatiu per a verapamil i
diltiazem, però no per a nifedipina. Atès que no es
va observar relació entre la magnitud del risc i la
durada de l’ús, els autors van concloure que no
creien que l’associació fos causal i que seria pre-
ferible jutjar-lo com a no concloent, tot i que la
tendència dels resultats coincidia amb la dels
estudis previs.

En el quart estudi es va examinar el risc de càncer
de mama en una cohort de 3.198 dones de més
de 65 anys.32 Entre les usuàries de BCCa la inci-
dència va ser 2,6 vegades superior que entre les
no usuàries. El risc augmentava a 4,4 vegades en-
tre les que havien iniciat el tractament amb dosis
altes, 4,5 entre les que també rebien suplements
d’estrògens i 8,5 entre les tractades amb estrògens
i BCCa convencionals, d’alliberació immediata.



El cinquè va ser un estudi de casos i controls amb
més de 9.500 pacients i gairebé 6.500 controls.33

Els pacients eren menors de 70 anys. No es va
observar increment del risc associat a cap grup
d’antihipertensius ni a cap tipus de càncer en par-
ticular, excepte el renal, per al qual ja es coneix
que existeix un risc elevat entre els pacients
hipertensos. Aquesta disparitat en comparació dels
altres estudis podria ser deguda a què les pobla-
cions són diferents (per exemple, més joves), als
criteris de selecció dels controls, o a un altre tipus
de biaix en un estudi o un altre, o en tots ells.

El sisè34  va ser un seguiment d’11.575 pacients
durant i després d’un assaig clínic sobre bezafibrat.
La categoria d’“usuaris” o “no usuaris” de BCCa
es va determinar només al començament, i no es
va comprovar durant un període de més de 5 anys.
Això en limita seriosament la validesa. Cal fer cons-
tar que hi ha altres estudis que no suggereixen
increment del risc, i que l’anàlisi conjunta dels
assaigs clínics STONE,10 MIDAS,12 PRAISE13 i
Syst-Eur,15 en els quals la durada del tractament
va ser de 6 a 48 mesos, no suggereix increment
del risc.36

Si és real, aquest nou efecte indesitjat dels BCCa
s’ha atribuït a una inhibició de l’apoptosi, una for-
ma de “suïcidi cel·lular” o “mort cel·lular progra-
mada” que dóna lloc a pèrdua cel·lular no necrò-
tica. L’apoptosi pot ser induïda per nombrosos
factors, entre ells un increment de la concentració
citosòlica de calci. El bloqueig de l’entrada de calci
pot inhibir l’apoptosi, perquè inhibeix un mecanis-
me natural de defensa de l’organisme contra el
creixement de cèl·lules canceroses i actua com a
un promotor de tumors.

Un estudi ecològic en 152 municipis de Suècia va
trobar una forta correlació entre la taxa de mortali-
tat per suïcidi i la prevalença d’ús dels BCCa,
correlació més evident que l’existent amb la
prevalença d’ús d’altres set tipus de medicació
cardiovascular.37 En un estudi ulterior de cohorts
sobre 20.000 habitants d’un dels municipis, es va
observar que els usuaris de BCCa presentaven
una taxa de suïcidi 5 vegades més alta que l’asso-
ciada a altres medicacions d’acció cardiovascular.

Aquests resultats són compatibles amb informes
previs de depressió associada a diltiazem,38

nifedipina39 i verapamil,40 així com amb els de dos
estudis anteriors,41, 42 en els quals s’havia observat
que la incidència de depressió major era d’entre
1,4 i 2,2 vegades més elevada entre els nous usua-
ris de BCCa que entre els d’altres antihiperten-
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Identificació de subgrups de
risc: diabètics

sius,41 i que l’ús d’antidepressius s’associava amb
l’exposició anterior a IECA i a BCCa.42 Atès que en
els darrers anys s’ha suggerit que els bloquejadors
ß-adrenèrgics podrien induir depressió, és possible
que els pacients depressius tendeixin a rebre medi-
cacions alternatives, per la qual cosa en aquests
estudis no es pot descartar un possible biaix per
indicació. El risc de depressió (i de parkinsonisme)
en relació amb els BCCa ja es va fer palès fa uns
anys amb cinnarizina i flunarizina, dos BCCa
emprats per a indicacions no cardiovasculars.43,44

En els assaigs FACET16 i ABCD,17 que només van
incloure pacients diabètics, es va enregistrar una
major incidència d’IAM i d’altres complicacions car-
diovasculars en el grup tractat amb una dihidro-
piridina de semivida llarga, respecte a un IECA.

Recentment una reanàlisi de l’assaig MIDAS12 ha
mostrat que l’increment del risc cardiovascular
associat a isradipina (comparada amb hidro-
clorotiazida) està en gran part limitat als pacients
amb afectació del metabolisme glucídic.45

D’altra banda, una reanàlisi dels estudis de cohorts
esmentats anteriorment, en els quals es va
enregistrar un increment de la mortalitat,18 de
càncer,29, 30  d’hemorràgia gastrointestinal24 i d’he-
morràgia quirúrgica25 entre hipertensos d’edat
avançada tractats amb BCCa, ha fet palès que
l’increment de la mortalitat i del risc de càncer es
limita als pacients diabètics, de manera que els
hipertensos diabètics tractats amb BCCa tenen 3,3
vegades (1,4 a 7,6) més probabilitat de morir i els
tractats amb qualsevol BCCa tenen un risc 3-4
vegades més alt de desenvolupar un càncer en
5 anys, en comparació dels tractats amb blo-
quejadors ß-adrenèrgics, sense que s’enregistrin
diferències entre els no diabètics.46 El risc d’he-
morràgia també és més alt en els diabètics, però
les dades disponibles no permeten afirmar que es
limitin a aquests pacients.46 Anàlogament, una se-
gona anàlisi d’un altre estudi de cohorts esmentat
anteriorment20 ha revelat que l’augment del risc
cardiovascular dels pacients tractats amb BCCa
es concentra en els diabètics, de manera que si
aquests reben un BCCa, tenen un risc gairebé 7
vegades més alt (d’1,5 a 32 vegades) que si
rebessin altres antihipertensius.47

En un altre estudi suec de cohorts en pacients
diabètics hipertensos esmentat en un editorial
recent,48 s’hi ha enregistrat una mortalitat 2,3
vegades més alta (1,05 a 4,9) entre els tractats
amb BCCa en comparació dels tractats amb
bloquejadors ß-adrenèrgics.
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• En diverses metaanàlisis d’assaigs clínics i en estudis observacionals s’ha registrat un increment de la mortalitat
en els pacients tractats amb BCCa d’acció curta, sobretot amb nifedipina, en comparació dels pacients tractats
amb bloquejadors ß-adrenèrgics.

• Un estudi de casos i controls ha mostrat un augment del risc de cardiopatia isquèmica en pacients hipertensos
tractats amb BCCa, respecte als tractats amb bloquejadors ß-adrenèrgics o diürètics.

• En alguns estudis de cohorts s’hi ha observat que els BCCa, possiblement excepte la nifedipina, s’associen
a un increment del risc d’hemorràgia gastrointestinal.

• En diversos estudis de cohorts en pacients d’edat avançada s’ha observat que el tractament amb alguns
BCCa, com verapamil i nifedipina, s’associa amb un augment del risc de càncer. En canvi, en un estudi de
casos i controls en pacients més joves i en altres estudis de cohorts i assaigs clínics, no s’hi ha trobat aquesta
associació.

• Alguns estudis epidemiològics suggereixen que els usuaris de BCCa presenten una incidència de depressió
i de suïcidi més elevada que els tractats amb altres antihipertensius.

• Les dades dels assaigs i de la reanàlisi dels estudis de cohorts han fet palès que l’increment de la mortalitat,
del risc de càncer i del risc cardiovascular es concentra en els pacients diabètics, de manera que els BCCa
haurien d’estar contraindicats en aquests pacients.

Aquestes troballes són inesperades: els BCCa es
recomanaven per al tractament de la hipertensió
arterial en pacients diabètics, com a alternativa als
diürètics tiazídics –a causa del risc d’hiperglu-
cèmia– i als bloquejadors ß-adrenèrgics –a causa
del risc de supressió dels símptomes d’hipoglu-
cèmia–. No hi ha explicacions clares d’aquest
efecte. En els diabètics s’han descrit canvis en la
composició de les membranes cel·lulars, que
podrien afavorir la fixació de fàrmacs lipofílics com
els BCCa, de manera que el seu efecte farmaco-
lògic resultaria exagerat.46

En contrast amb aquestes dades, una anàlisi de
subgrups de l’assaig SHEP sobre tractament de
la hipertensió sistòlica aïllada en pacients d’edat
avançada,49 ha mostrat que la reducció absoluta
del risc que s’obté amb clortalidona a dosis baixes
és del doble en diabètics, comparats amb no
diabètics.50 Aquests resultats favorables han de
contribuir a convèncer-nos que els diürètics
tiazídics i la clortalidona a dosis baixes no estan
generalment contraindicats en els diabètics,
perquè el risc d’hiperglucèmia associat a aquests
fàrmacs s’havia enregistrat amb dosis molt més
altes que les actualment recomanades.

Un treball recent51 fa llum sobre l’aparent disparitat
entre informació científica i mercat farmacèutic. Es
van analitzar els articles en anglès publicats els
anys 1995 i 1996 sobre la controvèrsia referent
als BCCa, i es va preguntar als autors sobre les
seves relacions financeres amb fabricants de
BCCa o d’altres productes “competidors”. Un 96%
dels que donen suport als BCCa, un 60% dels
“neutrals” i un 37% dels crítics havien rebut ajudes
dels fabricants de BCCa (p<0,001). La majoria
d’autors (63%) tenien relacions financeres amb un
fabricant de BCCa o d’un producte competidor.

És massa evident que els signants d’articles origi-
nals i d’opinió, bé a títol personal o com a represen-
tants de societats científiques o fins i tot en
“conferències de consens” (que són sovint
promogudes i finançades pels propis laboratoris
farmacèutics), són també “líders d’opinió” que
contribueixen a popularitzar els nous fàrmacs en-
tre els prescriptors. En vista d’aquestes dades i
consideracions, seria convenient que quan una
revista espanyola publiqui articles d’opinió sobre
medicaments, obligui als seus autors a desvetllar
les seves relacions amb els fabricants d’aquests
productes.52-54

Hi ha molts fàrmacs amb efecte antihipertensiu,
però fins ara només els diürètics tiazídics í els
bloquejadors ß-adrenèrgics han mostrat un efecte
preventiu de la cardiopatia isquèmica, l’ictus i la
mortalitat en assaigs clínics. Per als pacients amb
hipertensió i angina, els fàrmacs de primera elecció
són els bloquejadors ß-adrenèrgics; si els símp-
tomes persisteixen es pot considerar l’addició de
nitrats.

Els nombrosos estudis publicats en els darrers tres
anys sobre l’eficàcia i la seguretat dels BCCa
suggereixen que aquests han d’estar contraindicats
en pacients amb antecedent de cardiopatia
isquèmica i en diabètics.

Els dubtes seriosos sobre l’efectivitat i la seguretat
dels BCCa no en justifiquen l’ús en la majoria de
les patologies cardiovasculars. Costa identificar
situacions en les quals estigui indicada una
dihidropiridina, ja sigui de semivida biològica
llarga o curta. L’èxit comercial dels BCCa és una
moda injustificada, no basada en proves, que
recorda situacions més o menys superades al
nostre país, com l’ampli ús del cloramfenicol als
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anys seixanta, el de corticoides als setanta o el
dels anomenats “vasodilatadors cerebrals” als
vuitanta. Els pacients tractats amb BCCa es
podrien beneficiar de l’aplicació de mesures
alternatives, farmacològiques (tractament de la
insuficiència cardíaca congestiva amb IECA,
profilaxi “secundària” amb àcid acetilsalicílic,
tractament inicial de la hipertensió amb diürètics
i/o bloquejadors ß-adrenèrgics, i moltes altres) o
no farmacològiques (per exemple, deixar el tabac,
reduir la ingesta de sal, o caminar com a mínim 3
hores per setmana).
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Especialitats que contenen bloquejadors dels canals del calci emprats per a indicacions cardio-
vasculars:
Amlodipina: Astudal®, Norvas®.
Diltiazem: Angiodrox®, Cardiser®, Carreldon®, Clobendian®, Convectal®, Corolater®, Cronodine®, Dilaclan®,
Diltiwas®, Dinisor®, Doclis®, Lacerol®, Lacerol HTA®, Masdil®, Tilker®, Uni Masdil®.
Felodipina: Fensel®, Perfudal®, Plendil®, Preslow®.
Isradipina: Lomir®, Vaslan®.
Lacidipina: Lacimen®, Lacipil®, Motens®.
Nicardipina: Dagan®, Flusemide®, Lecibral®, Lincil®, Lucenfal®, Nerdipina®, Nicardipino Ratiopharm®,
Nicardipino Seid®, Vasonase®, Vatrasin®.
Nifedipina: Adalat®, Cordilan®, Dari®, Dilcor®, Nifedipino Juste®, Nifedipino Ratiopharm®, Pertensal®.
Nimodipina: Admon®, Brainal®, Calnit®, Kenesil®, Modus®, Nimotop®, Remontal®.
Nisoldipina: Cornel®, Syscor®.
Nitrendipina: Baypresol®, Gericin®, Monopress®, Niprina®, Nitrendipino Ratiopharm®, Sub Tensin®,
Tensogradal®, Trendinol®, Vastensium®.
Verapamil: Manidon®, Redupres®, Veratensin®.


