
Des de la comercialització a Espanya del losartan
l’any 1996,1  han aparegut altres antagonistes de
l’angiotensina II (ARA II): candesartan, eprosartan,
irbesartan, losartan, telmisartan i valsartan,
aprovats per al tractament de la hipertensió i per
a altres indicacions. El seu consum és significatiu.2

Els ARA II bloquegen la unió de l’angiotensina II
als seus receptors de tipus I (AT1) de manera com-
petitiva i selectiva, i així n’inhibeixen l’efecte
vasoconstrictor i l’alliberació d’aldosterona. S’ha
suggerit que, en no interferir la metabolització de
la bradicinina (com fan els IECA), s’evitarien
efectes adversos freqüents com la tos (que seria
conseqüència de la seva acumulació) i altres de
desitjats com la vasodilatació. Els ARA II també
evitarien els efectes de l’angiotensina produïda per
vies diferents de la de l’enzim conversiu de
l’angiotensina.

Els diürètics de nansa (furosemida) i els inhibidors
de l’enzim conversiu de l’angiotensina (IECA)
constitueixen el tractament farmacològic de
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Eficàcia en el tractament de
la insuficiència cardíaca

Mecanisme d’acció

referència de la insuficiència cardíaca (IC). Els
bloquejadors β-adrenèrgics poden estar indicats en
la IC de graus II a IV en pacients estables que ja
reben tractament amb i diürètics i IECA. La digoxina
pot millorar els símptomes, sobretot en presència
de fibril·lació auricular. En fases avançades de la
malaltia, l’addició d’espironolactona al tractament
amb IECA i diürètics de nansa millora el pronòstic.

Actualment, l’únic fàrmac ARA II aprovat a Espanya
per al tractament de la IC és el losartan, en pacients
tractats amb diürètics i/o digitàlics. No obstant, s’han
publicat grans assaigs clínics en els quals s’ha
avaluat l’eficàcia no sols de losartan (ELITE II), sinó
també de valsartan (Val-HeFT) i candesartan
(CHARM) en pacients amb IC, en termes de
mortalitat i de morbiditat cardiovascular (vegeu la
taula 1).

L’assaig ELITE (Evaluation of Losartan In The
Elderly) va incloure 722 pacients de 65 anys o més
amb IC de graus II a IV i fracció d’ejecció (FE) menor
o igual a 40%. S’hi va comparar losartan amb
captopril.3  Al cap de 48 setmanes, es va enregistrar
una reducció relativa de la mortalitat (que n’era una
variable secundària) d’un 46% en els pacients
tractats amb losartan (4,8%) en comparació dels
tractats amb captopril (8,7%). Aquests resultats
inesperats van motivar la realització d’un segon
assaig, l’ELITE II, en 3.152 pacients de 60 anys o
més (mitjana de 71 anys) amb IC de grau II a IV i
FE ≤ 40%.4  Al cap d’1,5 anys no es van observar



CHARM-Alternative s’hi va observar una tendència
a una reducció de la mortalitat total, però sense
significació estadística.

Finalment, en l’assaig CHARM-Preserved  s’hi van
incloure 3.023 pacients amb IC menys evolucio-
nada (FE > 40%), durant 3 anys.9  En el grup tractat
amb candesartan s’hi va observar una reducció
–de significació estadística marginal– de la varia-
ble principal combinada de mort cardiovascular o
ingrés per IC.

Hi ha dos grans assaigs clínics amb ARA-II en
aquest tipus de pacients. En l’OPTIMAAL  (OPtimal
Trial In Myocardial Infarction with the Angiotensin
II Antagonist Losartan) s’hi va estudiar l’eficàcia i
la tolerabilitat de losartan (50 mg al dia) en
comparació de captopril (150 mg al dia) en 5.477
pacients amb infart agut de miocardi (IAM) i IC.10

La mortalitat va ser inferior amb captopril (16%)
que amb losartan (18%), però la diferència no va
ser estadísticament significativa.

L’últim gran assaig clínic publicat, el VALIANT
(VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion trial),
va incloure 14.703 pacients amb IC i/o disfunció
ventricular esquerra després d’un IAM.11  Al cap de
2 anys no s’hi van detectar diferències en la
mortalitat (variable principal) ni en la mortalitat i/o
morbiditat cardiovasculars entre el valsartan (dosi
màxima de 320 mg al dia), captopril (dosi màxima
de 150 mg al dia) o la combinació de valsartan (160
mg al dia) i captopril (150 mg al dia). No s’hi va
observar un efecte desfavorable del valsartan en
els pacients tractats alhora amb bloquejadors β-
adrenèrgics.

En els estudis en els quals s’ha comparat un ARA-
II amb un IECA, la freqüència de retirades ha estat
menor en els pacients tractats amb losartan o
valsartan que en els tractats amb captopril, a cos-
ta sobretot d’una menor incidència d’episodis de
tos. En els pacients que ja reben un IECA, l’addició
d’un ARA II es va associar a un increment del nom-
bre de retirades per efectes adversos, en compa-
ració del tractament amb un IECA. Els principals
efectes adversos que van motivar-ne la retirada van
ser disfunció renal, hipotensió i hiperpotassèmia.

La majoria dels pacients que no han tolerat els
IECA per tos toleren el tractament amb un ARA II.
Dels que no han tolerat l’IECA a causa de disfunció
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Insuficiència cardíaca després
d’un infart agut de miocardi

Tolerabilitat

diferències significatives en la mortalitat total ni en
la morbimortalitat cardiovascular entre els tractats
amb losartan (50 mg al dia) i els tractats amb
captopril (150 mg al dia).

En l’assaig Val-HeFT (The Valsartan Heart Failure
Trial), en 5.010 pacients (edat mitjana de 62 anys)
amb IC de grau II a IV (93% ja rebien IECA), s’hi
va avaluar l’addició de valsartan al tractament
estàndard de la IC.5  Al cap de 23 mesos, el fàrmac
(320 mg al dia) no havia reduït la mortalitat (varia-
ble principal). És interessant que s’hi va enregistrar
una disminució, d’un 24%, de la taxa d’ingrés per
IC. En una anàlisi post hoc s’hi va trobar un
increment de la mortalitat i la morbiditat en el
subgrup de pacients tractats alhora amb valsartan,
un IECA i un bloquejador β-adrenèrgic. S’ha
suggerit que una inhibició neurohumoral múltiple
podria ser perjudicial.

Recentment s’han publicat els resultats de l’assaig
CHARM-Overall  (The Candesartan in Heart failure
Assessment of Reduction in Mortality and
morbidity) que inclou els resultats de tres assaigs
clínics controlats amb placebo en diferents tipus
de pacients amb IC simptomàtica.6  Hi van partici-
par 7.601 pacients amb IC de grau II a IV (FE
mitjana de 39%), que van ser aleatoritzats a rebre
candesartan (32 mg al dia) o placebo durant un
mínim de 2 anys. Tot i que la mortalitat en el grup
tractat amb candesartan va ser marginalment
menor (23% en comparació de 25%), la diferència
estava en el límit de la significació estadística.

L’assaig CHARM-Added  va incloure 2.548
pacients amb IC més evolucionada (FE mitjana
de 28% i un 73% de grau III), que ja rebien
tractament amb IECA.7  Al cap de 3,4 anys, es va
observar una reducció de la variable principal com-
binada de mort cardiovascular o ingrés per IC de
42,3% en el grup control a 37,9% en el tractat amb
candesartan. Per separat, la reducció de la
mortalitat cardiovascular va ser d’un 17% i la
d’ingrés per IC d’un 17% (que corresponen a unes
diferències absolutes de 3,6 i 3,8%, respecti-
vament). A diferència del que es va observar en
l’estudi Val-HeFT, el candesartan també va produir
aquest efecte en els pacients que rebien alhora
bloquejadors β-adrenèrgics.

En el CHARM-Alternative  s’hi van incloure 2.028
pacients amb FE ≤ 40% que no havien tolerat el
tractament amb IECA.8  Al cap de 2,8 anys es va
observar una reducció de la variable principal com-
binada de mort cardiovascular o ingrés per IC de
40% en el grup control a 33% en el tractat amb
candesartan. Per separat, la reducció de la
mortalitat cardiovascular va ser d’un 20% i la
d’ingrés per IC d’un 39% (que corresponen a unes
diferències absolutes de 3,2 i 7,8%, respectiva-
ment). Tant en el CHARM-Added com en el



seleccionats, no necessàriament representatius
(per ex., en edat, en comorbiditat) dels de la pràctica
habitual. També cal tenir present que quan la va-
riable principal de l’assaig clínic és combinada, pot
ser de difícil interpretació, i que en la pràctica habi-
tual té molta importància clínica la qualitat de vida
dels pacients, sobre la qual la informació disponi-
ble és escassa.
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Assaig clínic Grup experimental Nre. de pacients Grau funcional Variable principal NNTa variable principal
Grup control (mitjana d’edat)  (fracció d’ejecció) (NNT mort cardiovascular)

Insuficiència cardíaca

ELITE II losartan 3.152 II-IV Mortalitat total, sense diferències -
captopril (71 anys) (≤40%)

VAL-Heftb valsartan 5.010 II-IV Mortalitat total, sense diferències -
placebo (63 anys) (<40%)

CHARM-Addedb,c candesartan 2.548 II-IV Mortalitat cardiovascular o 23
placebo (64 anys) (≤40%) ingrés per IC ↓ 15% (28)

CHARM-Alternativec candesartan 2.028 II-IV Mortalitat cardiovascular o 14
placebo (66,8 anys) (≤40%) ingrés per IC ↓ 30% (31)

CHARM-Preservedc candesartan 3.023 II-IV Mortalitat cardiovascular o 43
placebo (67 anys) (>40%) ingrés per IC ↓ 14%

 Insuficiència cardíaca després d’un IAM

OPTIMAAL losartan 5.477 d Mortalitat total, sense diferències -
captopril (67 anys)

VALIANT valsartan 14.703 d Mortalitat total, sense diferències  -
valsartan + captopril (65 anys)

captopril

a Nombre de pacients que cal tractar amb l’ARA-II per evitar els corresponents esdeveniments cardiovasculars.
b L’ARA-II s’afegia al tractament de base amb IECA i diürètics, a més d’altres medicacions.
c En el CHARM-Overall, que va incloure els resultats dels tres assaigs clínics en diferents tipus de pacients amb IC simptomàtica, la mortalitat

en el grup tractat amb candesartan va ser marginalment menor (reducció d’un 10%).
d Signes clínics o radiològics d’IC durant els primers 10 dies després d’un IAM.
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Taula1. Assaigs clínics amb antagonistes de l'angiotensina (ARA-II) en pacients amb insuficiència cardíaca (IC) i/o disfunció
ventricular.

Conclusions

renal, un 75 a 80% toleren bé l’ARA II. Pel que fa
a l’angioedema, a l’estudi CHARM-Altenative s’hi
va observar que només un 2,6% (1/39) dels
pacients amb antecedent d’angioedema per IECA
també en van presentar per candesartan.

En el tractament de la insuficiència cardíaca (IC),
els resultats dels assaigs clínics recents indiquen
que els antagonistes de l’angiotensina II (ARA II)
no són superiors als IECA, però en poden ser una
alternativa vàlida per a alguns pacients que no han
tolerat els primers. En els pacients que continuen
simptomàtics malgrat el tractament convencional,
i en els que no toleren algun altre dels tractaments
d’elecció (siguin bloquejadors β-adrenèrgics o
espironolactona), es pot considerar l’addició d’un
ARA II al tractament amb IECA. No es pot
recomanar de manera precisa si els ARA II es po-
den emprar en pacients que ja reben un
bloquejador β-adrenèrgic, perquè les dades dis-
ponibles són contradictòries. Atès que els pacients
amb IC reben molts medicaments, cal fer-ne un
seguiment clínic acurat per tal de detectar els
possibles efectes adversos que limitin la qualitat
de vida o que puguin motivar manca d’adhesió al
tractament. Cal tenir en compte que els resultats
dels assaigs clínics es refereixen a pacients
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