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Risc de bradicàrdia greu 
amb l’ús concomitant 
d’amiodarona i els nous 
antivírics per a l’hepatitis C 

Recentment diverses agències reguladores i el labora-
tori fabricant de sofosbuvir han alertat del risc de bra-
dicàrdia greu i de bloqueig cardíac en pacients tractats 
amb amiodarona que havien iniciat tractament per a 
l’hepatitis C amb la combinació a dosis fixes de sofos-
buvir i ledipasvir (Harvoni®), o amb la combinació de 
sofosbuvir (Sovaldi®) i un altre antivíric d’acció directa 
(daclatasvir, Daklinza®, o simeprevir, Olysio®), i s’han 
actualitzat les fitxes tècniques del sofosbuvir per inclou-
re aquest risc.1-4

El tractament de l’hepatitis C ha canviat radicalment en 
els darrers anys amb l’aparició dels nous antivírics i de 
les pautes sense interferó.5,6 El sofosbuvir és un dels 
antivírics d’acció directa aprovat per al tractament de 
l’hepatitis C. És un inhibidor nucleosídic de la polime-
rasa NS5B (vegeu el Quadre). Està comercialitzat sol 
(Sovaldi®) i en combinació amb ledipasvir (Harvoni®). 
Els seus principals efectes adversos són principalment 
les nàusees i la leucopènia. El risc d’efectes adversos 
rars però greus, com cardíacs, hematològics i muscu-
lars, no són ben coneguts. El sofosbuvir és un profàr-
mac que es transforma a un metabòlit actiu. S’elimina 
per via renal i és un substrat de la glicoproteïna P, de 
manera que els inductors potents d’aquest transpor-
tador (rifampicina, carbamazepina, fenitoïna) poden 
reduir les concentracions plasmàtiques i l’efecte del 

sofosbuvir; per tant, no se’n recomana l’ús concomi-
tant. En els assaigs clínics s’han notificat alguns casos 
de trastorns del ritme cardíac en pacients tractats amb 
sofosbuvir. En l’assaig FISSION, no obstant, els esde-
veniments adversos cardíacs van ser menys freqüents 
amb sofosbuvir i ribavirina (2%) que amb peginterferó 
alfa-2a i ribavirina (5%). L’aparició d’arítmies cardía-
ques en estudis en animals incita a la prudència i a 
seguir l’avaluació postcomercialització a fi de conèixer 
millor els riscos cardíacs associats al sofosbuvir.7 Un 
altre inhibidor nucleosídic de la polimerasa NS5B en 
fase d’investigació (BMS-986094) es va associar a to-
xicitat cardíaca en un assaig en fase II i se’n va aturar el 
desenvolupament.8

L’amiodarona (Trangorex®) és un antiarítmic amb una 
llarga semivida d’eliminació, i els seus efectes poden 
persistir durant setmanes a mesos després de suspen-
dre-la. Pot produir bradicàrdia i arítmies, com allarga-
ment de l’interval QT i torsades de pointes. És metabo-
litzada sobretot pel CYP3A4 i el CYP2C8, i els inhibidors 
d’aquests isoenzims poden inhibir la metabolització 
de l’amiodarona i augmentar-ne les concentracions 
plasmàtiques; es recomana evitar els inhibidors del 
CYP3A4 (com el suc de pomelo i alguns medicaments) 
durant el tractament amb amiodarona. D’altra banda, 
l’amiodarona inhibeix la glicoproteïna P i el seu ús con-
comitant amb substrats d’aquest transportador pot 
augmentar les concentracions plasmàtiques d’aquests.

A finals de març, l’FDA i el laboratori fabricant Gilead van 
alertar d’una interacció rara, però potencialment mortal, 
entre el sofosbuvir i l’amiodarona, i a l’abril les agències 
canadenca, europea i espanyola també en van informar.9 
Es van notificar nou casos de bradicàrdia simptomàtica 
en pacients tractats amb amiodarona, després d’iniciar 
tractament amb sofosbuvir, en combinació amb ledipas-
vir (3 casos) o amb un altre antivíric (5 amb daclatasvir i 
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1 amb simeprevir). Un pacient va morir per una aturada 
cardíaca, i tres pacients van requerir la implantació d’un 
marcapàs. La bradicàrdia es va produir durant el primer 
dia d’iniciar tractament amb sofosbuvir en sis casos, i en-
tre 2 i 12 dies en els altres tres. Diversos pacients prenien 
també altres antivírics juntament amb el sofosbuvir, i set 
pacients també prenien un bloquejador β-adrenèrgic. En 
3 pacients que van continuar prenent amiodarona, la re-
introducció de l’antivíric (Harvoni® o Sovaldi®) va donar 
lloc a recurrència de la bradicàrdia simptomàtica. Un 
altre pacient que va tornar a prendre l’antivíric 8 setma-
nes després de suspendre l’amiodarona no va presentar 
bradicàrdia. 

El mecanisme d’aquest efecte no és conegut. S’han 
suggerit alguns factors que podrien contribuir als efec-
tes cardíacs, com l’ús concomitant de bloquejadors 
β-adrenèrgics (en 7 pacients) i una malaltia cardíaca o 
hepàtica prèvia. L’alteració hepàtica incrementa el risc 
d’anomalies de la conducció cardíaca i podria augmen-
tar els efectes adversos de l’amiodarona, la qual és me-
tabolitzada pel fetge.10 L’ús de sofosbuvir sense amio-
darona no s’ha associat amb bradicàrdia significativa.

En relació amb els altres antivírics, el simeprevir (Oly-
sio®), un antivíric inhibidor de la proteasa NS3/4A, 
és un inhibidor moderat de l’activitat intestinal del 
CYP3A4 i pot augmentar les concentracions plasmàti-
ques i l’efecte antiarítmic de l’amiodarona.11 A Europa, 
la fitxa tècnica d’aquest medicament ja inclou la reco-
manació de precaució i vigilància dels efectes antiarít-
mics quan ambdós fàrmacs s’administren de manera 
concomitant per via oral.

El daclatasvir (Daklinza®) i el ledipasvir (només comer-
cialitzat en combinació amb sofosbuvir) són antivírics 
que inhibeixen la proteïna NS5A. A la fitxa tècnica del 
daclatasvir s’especifica que no s’esperen interaccions 
clínicament rellevants amb l’administració concomi-
tant amb fàrmacs com l’amiodarona.12 El ledipasvir 
inhibeix in vitro el CYP3A4 i el UGT1A1 intestinal, de 
manera que els fàrmacs que tenen un marge terapèutic 
estret i que són metabolitzats per aquests isoenzims 
s’han d’utilitzar amb precaució.13

En conseqüència, no es recomana administrar amio-
darona juntament amb aquestes combinacions per a 
l’hepatitis C. En els casos en què no hi ha alternativa, 
s’aconsella una vigilància cardíaca estreta dels pacients 
a l’hospital durant les primeres 48 hores, i després 
continuar la vigilància diària de la freqüència cardíaca 
almenys durant les primeres dues setmanes de trac-
tament.

Aquest senyal de toxicitat és molt preliminar i en els 
propers mesos és probable que es tinguin més dades. 
Tot i que de moment aquest risc d’interacció només 
s’ha descrit amb sofosbuvir, no es pot descartar que 
amb altres antivírics d’acció directa no es produeixi.

Fins ara, al Centre de Farmacovigilància de Catalunya 
s’han rebut cinc notificacions de sospita de reacció ad-
versa en què un dels medicaments sospitosos ha estat 
el sofosbuvir. En un dels casos es descriu una bradicàr-
dia simptomàtica associada a l’ús de sofosbuvir, dacla-
tasvir, amiodarona i bisoprolol, 12 dies després d’iniciar 
el tractament amb els antivírics. L’electrocardiograma 
va mostrar una bradicàrdia sinusal a 45 batecs/min i 
morfologia de bloqueig complet de branca dreta.

Atès l’increment creixent d’aquests nous antivírics per 
al tractament de l’hepatitis C, la notificació de sospites 
d’efectes adversos en pacients tractats amb aquests 
fàrmacs ens ajudarà a conèixer millor el seu perfil de 
toxicitat.
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Taula 1. Principals antivírics d’acció directa per al tractament de l’hepatitis C
Grup terapèutic fàrmac (nom comercial)
Inibidors de la proteasa NS3/4A (-previr)
   1a generació boceprevir (Victrelis®)

telaprevir (Incivo®)
   2a generació simeprevir (Olysio®)

asunaprevir
danoprevir
faldaprevir
grazoprevir
paritaprevir [amb ritonavir i ombitasvir (Viekirax®)]
vaniprevir

Inhibidors de la proteïna NS5A (-asvir) daclatasvir (Daklinza®)
ledipasvir [amb sofosbuvir (Harvoni®)]
ombitasvir [amb ritonavir i paritaprevir (Viekirax®)]
elbasvir

Inhibidors de la polimerasa NS5B (-buvir)
   Nucleosídics sofosbuvir [Sovaldi®, amb ledipasvir (Harvoni®)]

mericitabina
   No nucleosídics dasabuvir (Exviera®)

deleobuvir
beclabuvir

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/NI-MUH_FV_06-antivirales-VHC-amiodarona.htm
: http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm439484.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm439484.htm
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/04/news_detail_002313.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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Altres informacions 
d’interès  

 Ustekinumab (Stelara®): risc de 
 dermatitis exfoliativa

L’ustekinumab és un anticòs monoclonal indicat en 
el tractament de la psoriasi en plaques de moderada 
a greu i en l’artritis psoriàsica, en adults que no hagin 
respost a d’altres tractaments no biològics. S’han no-
tificat casos de dermatitis exfoliativa i d’exfoliació de 
la pell en pacients amb psoriasi tractats amb usteki-
numab.1

El quadre de dermatitis exfoliativa, amb eritema ge-
neralitzat, pell escaldada, pruïja i descamació de la 
pell, pot començar la primera setmana després de la 
primera dosi. En molts casos els pacients han de ser 

hospitalitzats. En alguns casos només hi ha exfoliació 
sense cap altre símptoma. La dermatitis exfoliativa 
pot assemblar-se a la psoriasi eritrodèrmica i els pa-
cients amb psoriasi en plaques poden desenvolupar 
una psoriasi eritrodèrmica com a part del curs natural 
de la seva malaltia.

En pacients tractats amb ustekinumab es recomana: 
• Estar alerta a l’aparició de signes i símptomes de 

dermatitis exfoliativa o d’eritrodèrmia psoriàsica.
• Iniciar un tractament precoç si el pacient presenta 

eritema generalitzat i descamació de la pell.
• Advertir els pacients tractats que informin el seu 

metge en cas que presentin manifestacions de pso-
riasi eritrodèrmica o de dermatitis exfoliativa. Si en 
presenten alguna, cal suspendre l’ustekinumab i 
iniciar un tractament adequat.

Bibliografia
 1. Cartas de seguridad a los profesionales sanitarios. Boletín mensual de la AEMPS. 

Novembre 2014. Disponible a: https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilancia-
Doc/2014/DHPC_Ustekinumab-Stelara-21-Nov-2014.pdf Consultat 17 febrer 2015.

Comunicacions de riscos a 
medicaments notificades 
per l’AEMPS 

Podeu trobar els textos complets d’aquestes comuni-
cacions a:
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/
seguretat/alertes/seguretat/

 Hidroxizina (Atarax®): mesures per 
minimitzar el risc aritmogènic

La revisió a Europa de les dades disponibles sobre el 
risc d’allargament de l’ interval QT i d’arítmies ven-
triculars (torsades de pointes) associat a l’ús de hi-
droxizina ha motivat les següents recomanacions de 
l’AEMPS per tal de minimitzar-lo:

 Es contraindica l’ús d’hidroxizina en pacients amb allar-
gament de l’interval QT congènit o adquirit, i en pacients 
que presenten factors de risc per a l’allargament del QT.

 No es recomana en pacients d’edat avançada.
 Cal precaució quan s’administra amb altres fàrmacs que 

poden produir hipopotassèmia o bradicàrdia.

 Cal administrar-la a la menor dosi eficaç i durant el menor 
temps possible. Les dosis màximes diàries són de 100 mg 
en adults, de 50 mg en gent gran, i de 2 mg/kg en nens de 
menys de 40 kg de pes.

Trobareu més informació a l'enllaç: 
Alerta farmàcia referència 2015014

 Codeïna per al tractament de la tos: 
noves restriccions d’ús en nens

Recentment s’ha avaluat a Europa la relació benefici-
risc dels medicaments que contenen codeïna per al 
tractament de la tos associada a processos catarrals 
en població pediàtrica. S’ha conclòs que hi ha poques 
proves que avalin l’ús de codeïna per tractar la tos 
en nens i que respecte al risc d’intoxicació per mor-
fina, són aplicables les mateixes recomanacions que 
per al seu ús com analgèsic (vegeu nota informativa 
17/2013). L’AEMPS recomana:

 No utilitzar codeïna per al tractament de la tos associa-
da a processos catarrals en nens de menys de 12 anys, 
en nens de qualsevol edat que siguin metabolitzadors 
ultraràpids coneguts, ni en dones durant la lactància.

 Es desaconsella l’ús de codeïna en pacients de 12 a 18 
anys amb una funció respiratòria compromesa (per tras-
torns neuromusculars, patologia respiratòria o cardíaca 
greu, infeccions pulmonars, traumatisme múltiple o 
procediments quirúrgics complexos).

 4. Healthy Canadians. Amiodarone - Slow Heart Rate in Patients Taking Amiodarone 
Together with Harvoni or Sovaldi and a Direct Acting Antiviral. RA-52801. 2 d’abril 
de 2015. Disponible a: http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2015/52801a-eng.php Consultat 30 d’abril de 2015.

 5. Feeney ER, Chung RT. Antiviral treatment of hepatitis C. BMJ. 2014;349:g3308.
 6. Webster DP, Klenerman P, Dusheiko GM. Hepatitis C. Lancet. 2015;385:1124-35.
 7. Sofosbuvir. Actif sur le virus de l’hépatite C, mais une évaluation clinique incom-

plète. Rev Prescrire. 2014;34(372):726-32.
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C. Hepatology. 2014; 24 de setembre.
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sx8cEXGJQT2J4BzRQeYyJtFg4WhFkXH4JrqDiI%3D Consultat 30 d’abril de 2015.

10. Severe bradycardia with sofosbuvir and amiodarone. Med Lett Drugs Ther. 
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11.  Simeprevir (Olysio®). Fitxa tècnica. Disponible a: http://www.aemps.gob.es/cima/
pdfs/es/ft/114924002/FT_114924002.pdf Consultat 3 de maig de 2015.

12. Daclatasvir (Daclinza®). Fitxa tècnica. Disponible a: http://www.aemps.gob.es/
cima/pdfs/es/ft/114939002/FT_114939002.pdf Consultat 2 de maig de 2015. 

13.  Ledipasvir i sofosbuvir (Harvoni®). Fitxa tècnica. Disponible a: http://www.aemps.
gob.es/cima/pdfs/es/ft/114958001/FT_114958001.pdf Consultat 3 de maig de 2015.
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http://medicaments.gencat.cat/web/sites/medicaments/.content/minisite/medicaments/professionals/7_Alertes/Documents/Arxius/2015014-HIDROXIZINA.PDF
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http://click.jwatch.org/cts/click?q=227%3B68162926%3BidtQnsx8cEXGJQT2J4BzRQeYyJtFg4WhFkXH4JrqDiI%3D
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/114924002/FT_114924002.pdf
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/114939002/FT_114939002.pdf
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/114958001/FT_114958001.pdf
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Per tal d'establir futures accions de millora, ens agradaria conèixer la seva opinió sobre el Butlletí de 
Farmacovigilància mitjançant una petita enquesta. 

Enllaç a l'enquesta

No trigarà més de tres minuts en respondre-la i és anònima.

http://medicaments.gencat.cat
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Trobareu més informació a l'enllaç: 
Alerta farmàcia referència 2015026

 Risc cardiovascular amb dosis 
altes d’ibuprofèn o dexibuprofèn: 
recomanacions d’ús

L’any 2012 ja es va informar que l’ús d’AINE en gene-
ral s’associa a un petit increment del risc cardiovascu-
lar. Actualment ha finalitzat la revisió europea sobre 
el risc cardiovascular d’ibuprofèn i de dexibuprofèn 
(enantiòmer actiu no equipotent de l'ibuprofèn) i 
l’AEMPS recomana:

 Cal evitar administrar dosis altes d’ibuprofèn (2.400 mg 
diaris o més) o de dexibuprofèn (1.200 mg diaris o més) 
a pacients amb patologia cardiovascular greu (insufi-
ciència cardíaca graus II a IV de la NYHA, cardiopatia is-
quèmica establerta, malaltia arterial perifèrica o malaltia 
cerebrovascular).

 Considerar els factors de risc cardiovascular del pacient 
abans d’iniciar un tractament de llarga durada, sobretot 
si és a dosis altes.

 Utilitzar sempre la menor dosi que permeti alleujar els 
símptomes i durant el menor temps possible.

Trobareu més informació a l'enllaç: 
Alerta farmàcia referència 2015036

 Pomalidomida ( Imnovid®): risc 
d'hepatitis, insuficiència cardíaca i 
malaltia intersticial pulmonar

La pomalidomida, en combinació amb dexametaso-
na, ha estat autoritzada per al tractament del mielo-

ma múltiple resistent al tractament o recidivant que 
hagin rebut almenys dos tractaments previs, inclo-
sos la lenalidomida i el bortezomib, i en progressió 
de la malaltia amb el darrer tractament.

En el seguiment de la seguretat d’aquest immuno-
modulador s’han observat casos de toxicitat hepàti-
ca greu, sobretot hepatitis aguda, que van requerir 
l’ingrés hospitalari del pacient i la retirada del trac-
tament. El període de més risc sembla ser els pri-
mers sis mesos de tractament. També hi ha casos 
d’insuficiència cardíaca, insuficiència cardíaca con-
gestiva i edema agut de pulmó, sobretot en pacients 
amb patologia cardíaca de base o factors de risc as-
sociats. En els casos de malaltia pulmonar intersti-
cial i pneumonitis, els símptomes respiratoris van 
aparèixer durant els primers sis mesos, però pot ser  
fins a 18 mesos després d’iniciar el tractament amb 
pomalidomida. Habitualment el quadre es resol amb 
la retirada definitiva del medicament i el tractament 
amb corticoides. 

Atesos aquests nous riscos, l’AEMPS recomana:
 Monitoritzar la funció hepàtica dels pacients periòdica-

ment durant els primers sis mesos de tractament amb 
pomalidona, i després quan estigui clínicament indicat.

 En pacients cardiòpates que hagin de rebre tractament 
amb pomalidona,  vigilar l’evolució del pacient o l’aparició 
de signes o símptomes d’insuficiència cardíaca.

 Descartar una malaltia pulmonar intersticial en cas 
d’aparició o empitjorament dels símptomes pulmo-
nars. Cal interrompre el tractament mentre s’estudia el 
quadre clínic suggestiu i avaluar acuradament el balanç 
benefici-risc d’una posterior reintroducció.

Trobareu més informació a l'enllaç: 
Alerta farmàcia referència 2015040
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http://medicaments.gencat.cat/web/sites/medicaments/.content/minisite/medicaments/professionals/7_Alertes/Documents/Arxius/2015040-POMALIDOMIDA.PDF
https://docs.google.com/forms/d/10ZDEFi-uHwl3B_VAmAghlPHjHo1crnSkNqsCOmpewc4/viewform?usp=send_form

