
Recentment un ampli estudi ha suggerit que els
bloquejadors dels canals del calci s’associen a un
risc especialment elevat d’infart de miocardi, en
comparació amb altres antihipertensius.1 Aquest
estudi s’afegeix a algunes sospites que ja insinua-
ven una possible relació causal entre alguns d’a-
quests fàrmacs i l’infart.2,3 Atès que els bloque-
jadors dels canals del calci s’empren àmpliament
en el tractament de la hipertensió arterial, aques-
ta qüestió ha estat objecte d’opinions fortament
contraposades.

Bloquejadors del calci i hipertensió

Durant els anys vuitanta es van publicar alguns
assaigs clínics sobre el tractament de la hiperten-
sió que indicaven que els diürètics a dosis altes
tenien un efecte beneficiós menor que l’esperat,
pel que fa a la reducció de la morbiditat i la mor-
talitat per malaltia coronària entre els adults d’edat
mitjana. A més a més, diversos estudis suggeriren
que els diürètics poden modificar desfavorable-
ment el perfil lipídic. L’any 1988 l’eficàcia dels blo-
quejadors dels canals del calci i dels inhibidors de
l’enzim conversor de l’angiotensina (IECA) per
disminuir la morbimortalitat per cardiopatia isquè-
mica i per accident vascular cerebral no havia
estat demostrada en assaigs clínics controlats.
Malgrat això, es van publicar algunes recomana-
cions que incloïen quatre grups terapèutics com a
antihipertensius de primera línia: diürètics, blo-
quejadors β-adrenèrgics, IECAi bloquejadors dels
canals del calci. A partir d’aquell moment, el con-
sum de bloquejadors del calci va experimentar un
augment notable; als Estats Units l’any 1992 van
suposar aproximadament una tercera part dels
fàrmacs prescrits a malalts hipertensos que
havien iniciat el tractament durant aquell mateix
període.4 A Catalunya el seu consum va augmen-
tar en un 50% entre 1989 i 1991.5

La promoció de l’ús de bloquejadors dels canals
del calci en malalts hipertensos no es basava en
els resultats d’assaigs clínics sobre la prevenció
secundària de l’infart de miocardi; aquests
assaigs no suggerien cap reducció de la morbidi-
tat ni de la mortalitat6 i els seus resultats desacon-
sellaven l’ús d’aquests fàrmacs en aquesta indi-
cació.2,7 Més aviat, es va basar en un suposat
efecte més favorable sobre el perfil lipídic i sobre
la hipertròfia ventricular esquerra, així com en
l’anàlisi de subgrups d’algun assaig clínic, un
mètode no òptim per avaluar l’eficàcia de les inter-
vencions terapèutiques. No obstant, aquests
suposats avantatges no han estat confirmats en
assaigs clínics posteriors.8

Nifedipina i malaltia coronària

S’han realitzat assaigs clínics controlats per ava-
luar tant la incidència de complicacions com la
mortalitat en malalts amb angina inestable i amb
infart de miocardi tractats amb bloquejadors dels
canals del calci. Atès que la majoria d’assaigs han
inclòs un nombre limitat de pacients i no tenen
prou poder estadístic per a detectar efectes bene-
ficiosos o perniciosos moderats, s’han realitzat
diverses metaanàlisis per tal de conèixer-ne l’e-
fecte global.

Una d’aquestes metaanàlisis conclou que els blo-
quejadors del calci no aporten cap efecte benefi-
ciós sobre l’aparició d’infart, la seva extensió, la
incidència de reinfart ni la mortalitat.2 U n a
metaanàlisi més recent suggereix que la morta-
l i t a t, tendeix a ser superior (bé que sense signifi-
cació estadística) entre els malalts tractats. No
obstant això, l’anàlisi per subgrups farmacològics
revela que el risc podria ser superior amb els blo-
quejadors del calci que augmenten la freqüència
cardíaca (com ara les dihidropiridines, grup que
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inclou la nifedipina), i que també és superior entre
els malalts que han rebut dosis més altes de nife-
dipina d’acció curta (>80 mg al dia).9

S’han proposat diversos mecanismes per explicar
els efectes nocius de la nifedipina, com ara el seu
efecte proisquèmic, l’ efecte inotrop negatiu, l’e-
fecte aritmogènic secundari a l’estimulació simpà-
tica o la hipotensió marcada.9

L’estudi que va aixecar polseguera

Es tracta d’un estudi de casos i controls que es va
fer entre els afiliats a una mútua d’assistència
mèdica als Estats Units.1 Amb l’objectiu d’avaluar
l’associació entre el tractament antihipertensiu i la
incidència d’infart de miocardi, s’hi van incloure
623 malalts hipertensos sotmesos a tractament
farmacològic i amb un diagnòstic d’infart agut de
miocardi. Es van comparar els fàrmacs que pre-
nien aquests pacients amb els consumits per
2.032 controls hipertensos (sense infart) escollits
a l’atzar i aparellats segons edat i sexe. Es van
excloure els que havien iniciat el tractament
menys de 30 dies abans de l’entrevista, per tal
d’evitar la confusió que podrien produir els efectes
inicials observats en començar el tractament de la
hipertensió.

En una primera anàlisi es va comparar el risc d’in-
fart de miocardi entre els usuaris de bloquejadors

dels canals del calci amb el risc entre els usuaris
de diürètics sols. L’ús de bloquejadors dels canals
del calci amb o sense diürètics s’associa a un
augment d’entre un 58 i un 70% del risc de patir
un infart de miocardi, si es compara amb l’ús de
diürètics.

En una segona anàlisi es van comparar els casos
amb els controls que estaven prenent o bé un blo-
quejador dels canals del calci o bé un bloquejador
β-adrenèrgic. Després d’ajustar segons diversos
factors de risc, es va observar que l’ús d’un blo-
quejador del calci s’associava amb un augment
del risc d’infart de miocardi tant en malalts amb
patologia cardiovascular (risc incrementat en un
61%) com en malalts sense aquesta patologia
(risc incrementat en un 60%).

És particularment significatiu el fet que amb els
bloquejadors β-adrenèrgics el risc tendeix a dismi-
nuir en incrementar-ne la dosi, però amb els blo-
quejadors del calci s’incrementa a mesura que
augmenta la dosi. (vegeu la figura 1).

Tot i que la població de casos era comparable a la
de controls en la majoria de les variables analitza-
des, cal destacar que hi havia algunes diferències
entre els dos grups en la freqüència d’alguns fac-
tors de risc. De tota manera, els autors van ajus-
tar els riscs per aquestes variables a l’hora de fer
el càlcul del risc, i van observar que els resultats
no es modificaven sensiblement.

Figura 1.- Associació entre infart de miocardi i ús de bloquejadors dels canals del calci en comparació amb l’ús de bloquejadors
β-adrenèrgics. El valor de I’OR està ajustat per edat, sexe, hàbit tabàquic, diabetis, nivell d’hipertensió anterior al tractament, dura-
da de la hipertensió, sedentarisme, angina, accident vascular cerebral, claudicació, angioplàstia coronària, cirurgia cardíaca de deri -
vació coronària, cirurgia vascular perifèrica, endarterectomia carotídia i ús recent de nitroglicerina. Un OR de 2 significaria que el risc
d’infart és del doble; un OR d’1,5 significa que és un 50% més alt. En aquesta anàlisi els bloquejadors β-adrenèrgics a dosi baixa
són la categoria de referència (per tant, amb OR=1, i sense interval de confiança al 95%).
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La farmacovigilància i les
cotitzacions en borsa

Tal com deia un comentari sobre aquest estudi,10

els seus resultats constitueixen una mala notícia
per al personal sanitari i per als malalts hiperten-
sos. De fet, no es poden fer recomanacions de-
finides a partir d’un estudi observacional de casos
i controls quan el risc associat amb l’ús d’un fàr-
mac és petit o moderat (cal tenir en compte, mal-
grat tot, que en aquest cas la diferència és del
60%). Això no obstant, cal recordar que els únics
fàrmacs amb els quals s’ha demostrat una reducció
de la morbimortalitat cardiovascular (en termes
d’incidència d’infart de miocardi i d’accident vas-
cular cerebral) en pacients hipertensos són els
diürètics tiazídics i els bloquejadors β-adrenèr-
gics. En conseqüència, si no hi ha una prova clara
d’eficàcia i hi ha un fort dubte sobre la seva segu-
retat, de moment cal evitar l’ús de bloquejadors
dels canals del calci en el tractament de primera
línia de la hipertensió. Al Butlletí d’lnformació
Terapèutica del SCS s’hi han publicat recentment
recomanacions sobre la selecció del tractament
antihipertensiu.11

Posar en pràctica aquesta recomanació no serà
fàcil, perquè els bloquejadors dels canals del cal-
ci es prescriuen àmpliament per al tractament de
la hipertensió, i mouen uns 8.000 milions de dò-
lars anuals.12 De moment, quan es van presentar
els resultats preliminars de l’estudi de casos i con-
trols a un congrés als Estats Units durant el mes
de març, es va produir una caiguda del preu de
les cotitzacions en borsa dels principals laborato-
ris fabricants de bloquejadors dels canals del
calci.13

La reacció de Bayer

L’autor de la metaanàlisi que indica que els blo-
quejadors dels canals del calci, i en particular la
nifedipina d’acció curta, s’associen a un incre-
ment de la mortalitat, que n’havia presentat els
resultats en el Congrés de la Societat Europea
de Cardiologia, no va ser convocat a la roda de
premsa posterior fins poc abans que tingués lloc.
La revista The Lancet va explicar que un directiu
de Bayer AG d’Alemanya va pressionar els
o r g anitzadors per manipular el contingut de la
roda de premsa, fent-hi comparèixer un
m e t g e nord-americà que es limità a rebutjar les
dades de la metaanàlisi, pero sense aportar-ne
de noves.12 A més, Bayer va demanar a un altre
especialista que redactés una carta favorable a
l’ús de nifedipina en el tractament de la hiperten-
sió, adreçada als metges nord-americans, però
aquesta carta va ser impresa amb paper del seu
departament universitari i enlloc no hi figurava el

nom de Bayer (“per error”, segons va comentar la
companyia més endavant).14

Per acabar d’enterbolir aquesta qüestió, també
segons la revista The Lancet, recentment s’ha
sabut que el Departament de Sanitat nord-ame-
ricà està investigant Miles, una companyia propie-
tat de Bayer, acusada d’haver promogut un pro-
grama durant l’any 1993 en què els farmacèutics
que hi participaven rebien 35$ per cada nova
prescripció d’Adalat CC®.14

...l un estudi més ho confirma

El novembre de 1995 es va publicar un tercer
estudi, amb mètodes diferents dels dels anteriors,
que en confirma bàsicament els resultats i sugge-
reix que el risc està sobretot relacionat amb la
nifedipina. Es tracta d’un estudi prospectiu de
cohorts, de quatre anys de durada, amb 906 pa-
cients hipertensos de més de 70 anys. La morta-
litat va ser més elevada amb nifedipina (en un
70%) que amb IECA, verapamil, o diltiazem, i era
tant més elevada com més alta era la dosi de
nifedipina.15

Conclusió

Els resultats de diverses metaanàlisis i de dos
estudis observacionals, un de casos i controls i un
de cohorts, suggereixen que l’ús de bloquejadors
dels canals del calci es pot associar a un incre-
ment del risc d’infart de miocardi en pacients
hipertensos o en pacients amb cardiopatia isquè-
mica. Aquest risc sembla superior per a les dihi-
dropiridines –com la nifedipina– i sembla aug-
mentar a mesura que n’augmenta la dosi. Mentre
s’esperen els resultats dels assaigs clínics actual-
ment en curs i que presumiblement aportaran
més informació sobre la seguretat a llarg termini
d’aquests fàrmacs en aquesta indicació, cal
continuar considerant els diürètics i els bloquejadors
β-adrenèrgics com els antihipertensius de prime-
ra línia.
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Si no teniu targetes a mà

Si no teniu temps per a omplir-les

Si no teniu una bústia a prop...

Ara també podeu notificar per telèfon

També podeu notificar les sospites de reaccions adverses que diagnostiqueu
trucant al telèfon (93) 427.46.46. També podeu adreçar-vos-hi si voleu fer
qualsevol consulta relacionada amb qüestions de terapèutica.
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Especialitats que contenen nifedipina: Adalat®, Cordilan®, Dari®, DiIcor®, Nifedipino Ratiopharm®, Pertensal®.
Esmentem altres dihidropiridines comercialitzades a Espanya, sobre les quals no hi ha dades sobre risc d’infart de
miocardi, bé que és molt probable que aquest efecte advers sigui de grup farmacològic, i per tant s’associï a totes
elles: Amlodipina: Astudal®, Norvas®. Felodipina: Fensel®, Perfudal®, Plendil®, Preslow®. lsradipina: Lomir®, Vaslan®.
Lacidipina: Lacimen®, Lacipil®, Motens®. Nicardipina: Dagan®, Flusemide®, Lecibral®, Lincil®, Lucenfal®, Nerdipina®,
Nicardipino Ratiopharm®, Nicardipino Seid®, Vasonase®, Vatrasin®. Nimodipina: Admon®, Brainal®, Calnit®, Kenesil®,
Modus®, Nimotop®, Remontal®. Nisoldipina: Cornel®, Syscor®. Nitrendipina: Baypresol®, Gericin®, Monopress®,
Niprina®, Nitrendipino Ratiopharm®, Sub Tensin®, Tensogradal®, Trendinol®, Vastensium®.


