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Ranolazina (ΔRanexa®): 
allargament del QT i 
múltiples interaccions 
La ranolazina és un antianginós indicat per al tracta-
ment simptomàtic complementari de pacients amb 
angina de pit estable que no es controlen adequada-
ment o no toleren els tractaments antianginosos de 
primera línia amb blocadors β-adrenèrgics i/o bloca-
dors dels canals de calci. Va ser autoritzat a Europa 
per procediment centralitzat i està comercialitzat a 
Espanya des de maig del 2009. Es disposa de tres 
presentacions en comprimits d’alliberació prolonga-
da de 375, 500 i 750 mg. La dosi inicial recomanada 
de ranolazina és de 375 mg cada 12 hores, que es pot 
augmentar durant les 2-4 setmanes següents fins als 
500 mg cada 12 hores. La dosi màxima autoritzada és 
de 750 mg cada 12 hores.1

El mecanisme d’acció antianginós de la ranolazina és 
nou i poc conegut.2 Sembla que inhibeix de forma se-
lectiva el corrent tardà d’entrada de sodi a les cèl·lules 
cardíaques, evita l’acumulació de sodi intracel·lular 
i impedeix la sobrecàrrega intracel·lular de calci. Es 
considera que aquesta acció redueix els desequilibris 
iònics intracel·lulars que s’associen amb la isquèmia 
cardíaca, i millora les anomalies en la repolarització 
ventricular i la contractilitat miocàrdica. No sembla 
tenir efecte sobre la pressió arterial, la freqüència car-
díaca i la vasodilatació.3

La ranolazina, afegida al tractament antianginós es-
tàndard, ha mostrat un efecte modest per reduir els 

símptomes de l’angina i millorar la capacitat d’exercici 
en els pacients amb angina crònica estable. La relle-
vància clínica d’aquests resultats és qüestionable, ja 
que la bibliografia consultada indica que no ha mos-
trat benefici en la reducció de la morbimortalitat i no 
aporta avantatges en seguretat a les alternatives dis-
ponibles.2,4,5

Les principals dades de seguretat de la ranolazina 
provenen de tres assaigs clínics comparatius amb 
placebo de fins a 12 setmanes de durada en pacients 
amb angina estable (MARISA, CARISA i ERICA)6-8 i 
d’un altre d’un any de durada (MERLIN-TIMI36)9 en 
pacients amb síndrome coronària aguda sense ele-
vació de l’ST. Els efectes adversos més freqüents van 
ser mareig, cefalees, nàusees, restrenyiment i astènia. 
S’observen amb més freqüència en pacients de més 
de 75 anys, en els que tenen un pes inferior als 60 kg 
i en pacients amb insuficiència renal. En un estudi de 
seguretat a llarg termini, un 9,7% dels pacients van 
abandonar el tractament amb ranolazina a causa dels 
efectes adversos.10

Altres reaccions adverses poc freqüents o rares van 
ser: bradicàrdia, hipotensió, palpitacions, síncope, an-
sietat, insomni, confusió, visió borrosa, vertigen, angi-
oedema i allargament de l’interval QT.

 Allargament de l’interval QT i risc 
d’arítmies ventriculars

Els assaigs clínics han posat de manifest que la ra-
nolazina pot produir canvis electrocardiogràfics com 
l’allargament de l’interval QT i alteracions de l’ona T. 
Es creu que aquests efectes de la ranolazina es deuen 
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a la inhibició del corrent de potassi de rectificació ràpi-
da, que allarga el potencial d’acció ventricular. A l’es-
tudi MARISA6 es va observar un allargament del QTc 
dosis dependent de 6 i 7 milisegons (ms) en els pa-
cients tractats amb 500 i 1.000 mg cada 12 h, respec-
tivament, i a l’estudi CARISA,7 6,1 i 9,2 ms en els trac-
tats amb 750 i 1.000 mg cada 12 h, respectivament. 
A l’estudi ROLE10, de seguretat a llarg termini, es va 
observar un allargament promig del QTc respecte el 
valor basal de 2,4 ms cada 1.000 ng/ml de concen-
tració plasmàtica de ranolazina, que es tradueix en un 
allargament de 2 a 7 ms a les dosis de 500 i 1.000 mg 
cada 12 h.11 Tot i que aquest allargament de l’interval 
QT pot donar lloc a arítmies ventriculars greus,12 no-
més es van descriure dos casos de torsades de pointes 
a l’estudi MERLIN-TIMI 36, un en el grup tractat amb 
ranolazina i un altre en el grup placebo.9

 Risc d’interaccions

La ranolazina es metabolitza a través dels isoenzims 
CYP3A4 i CYP2D6 del citocrom P450, i també és subs-
trat de la glicoproteïna P; per tant presenta un elevat 
risc d’interaccions farmacocinètiques. Els fàrmacs 
que inhibeixen el CYP3A4 poden augmentar les con-
centracions plasmàtiques de ranolazina (diltiazem, 
fluconazol, eritromicina), especialment els inhibidors 
potents com l’itraconazole, ketoconazole, voricona-
zole, posaconazole, els inhibidors de la proteasa del 
VIH, la claritromicina, la telitromicina, etc. Els fàrmacs 
que inhibeixen la glicoproteïna P, com el verapamil, la 
ciclosporina i la quinidina, augmenten les concentra-
cions plasmàtiques de ranolazina. D’altra banda, cal 
tenir present que atès que la ranolazina augmenta les 
concentracions plasmàtiques de simvastatina i digo-
xina, pot ser necessari reduir-ne les dosis.1,3

 Condicions d’ús

Cal precaució en prescriure o augmentar la dosi de 
ranolazina en els pacients d’edat avançada, en els de 
pes inferior als 60 kg i en els que presenten insufi-
ciència hepàtica lleu, insuficiència renal lleu o mode-
rada (amb depuració de creatinina, Clcr, entre 30 i 80 
ml/min), insuficiència cardíaca congestiva moderada 
o greu (classes III i IV de la NYHA). A més, en pa-
cients que presenten combinacions d’aquests factors, 
l’exposició al medicament es pot veure incrementada 
i també el risc que es produeixin reaccions adverses 
que depenen de la dosi. Per tant, en cas d’utilitzar ra-
nolazina en aquests pacients caldrà monitoritzar amb 
freqüència l’aparició de reaccions adverses, reduir la 
dosi i interrompre el tractament en cas necessari.

L’ús de ranolazina està contraindicat en pacients amb 
allargament preexistent de l’interval QTc, insuficiència 
renal greu (Clcr < 30 ml/min), insuficiència hepàtica 
moderada o greu i en pacients en tractament amb in-
hibidors potents del CYP3A4, antiarítmics de la classe 
Ia (quinidina) o de la classe III (sotalol, dofetilida), o 
altres medicaments que també puguin allargar l’inter-

val QT (altres antiarítmics, antipsicòtics, antihistamí-
nics, antidepressius tricíclics, etc).1,5

Atès que molts pacients amb angina estable estan 
polimedicats, l’elevat risc d’interaccions farmacològi-
ques de la ranolazina complica el tractament i aug-
menta el risc d’efectes adversos. El perfil desfavorable 
de seguretat d’aquest medicament ha fet que als pa-
cients en tractament amb ranolazina se’ls hagi d’en-
tregar una targeta d’alerta que han de presentar junt 
amb la resta de medicació que prenen en les visites al 
metge.1 És dubtós que aquesta mesura sigui útil per 
prevenir o minimitzar els riscs identificats.

Fins l’octubre de 2012, el Sistema Espanyol de Far-
macovigilància ha rebut 31 notificacions de sospita 
de reaccions adverses per ranolazina. Aquestes noti-
ficacions descriuen 66 reaccions adverses i les més 
freqüents han estat els trastorns gastrointestinals 
(18,2%) i del sistema nerviós (18,2%). Les reaccions 
adverses individuals més notificades han estat el ma-
reig (7) i les nàusees (4). Entre els 15 casos greus, 
cal destacar la notificació de dos casos de torsades de 
pointes en dues dones de 67 i 78 anys amb altres fac-
tors que predisposen a l’allargament de l’interval QT, 
en què no s’havien seguit adequadament les condici-
ons d’ús establertes a la fitxa tècnica.

 Conclusió 

La ranolazina és un nou antianginós d’eficàcia limi-
tada i maneig complex, que presenta un elevat risc 
d’efectes adversos greus.

La ranolazina allarga l’interval QT de manera dosi 
dependent, i en casos d’hipopotassèmia o quan 
s’associa amb altres fàrmacs que produeixen hipo-
potassèmia o bradicàrdia, existeix un risc de torsades 
de pointes. A més, presenta interaccions farmacolò-
giques amb una gran varietat de medicaments d’ús 
comú en pacients amb malalties cardiovasculars que 
poden augmentar les concentracions plasmàtiques 
de ranolazina i per tant, el risc d’efectes adversos.

En cas d’utilitzar-la, cal ajustar-se a la indicació auto-
ritzada i seguir curosament les condicions establertes 
a la fitxa tècnica. Cal monitoritzar atentament l’apari-
ció d’efectes adversos i notificar-los al Centre de Far-
macovigilància de Catalunya.
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Medicaments desaconsellats 
en cas de dieta hiposòdica: 
presentacions efervescents 
 
El sodi ingerit a través dels aliments i dels medica-
ments pot superar la ingesta recomanada per a la 
població general, i pot suposar un risc per a la salut, 
sobretot en les persones amb hipertensió arterial o 
insuficiència cardíaca o renal. Als països desenvolu-
pats, prop d’un 75% del sodi ingerit prové dels ali-
ments envasats o precuinats que contenen additius 
alimentaris, com el glutamat o el benzoat sòdic, i el 
25% restant prové del sodi dels aliments de forma 
natural, de la sal comuna, d’algunes aigües minerals 
carbonatades i d’alguns medicaments.1 

Una elevada ingesta de sodi s’associa amb hiperten-
sió.2 En pacients hipertensos es recomana reduir la 
ingesta de sal a través de la dieta, perquè redueix les 
xifres de pressió arterial i pot augmentar l’eficàcia del 
tractament antihipertensiu i reduir la morbimortalitat 
cardiovascular.3 L’OMS recomana que el consum diari 
de sal en les persones de més de 10 anys no superi els 
5 g al dia, que equival a una ingesta de sodi per la dieta 
de 2 g al dia (1 g de clorur sòdic equival a 17,1 mmol o 
393,4 mg de sodi).4

En molts casos els excipients dels medicaments con-
tenen petites quantitats de sodi en la seva composi-
ció, que varia entre 2,5 i 20 mg per unitat de dosis; no 
obstant, les formes farmacèutiques efervescents pre-
senten un contingut de sodi significativament més alt. 
Per aquest motiu, amb l’administració de diverses do-
sis al dia es podria superar la ingesta diària recoma-
nada i cal advertir-ho al pacient. La Circular 2/2008 de 
l’AEMPS5 obliga  a què quan el contingut de sodi d’un 
medicament per unitat posològica sigui de més d’1 
mmol (23 mg de sodi), s’ha d’indicar a l’etiquetatge, 
prospecte i fitxa tècnica.    

Diversos medicaments, com el paracetamol, antiinfla-
matoris (àcid acetilsalicílic, ibuprofèn), expectorants 
(acetilcisteïna), antiàcids, combinacions d’antigripals, 
o calci amb vitamina D, entre d’altres, tenen presen-
tacions efervescents (en comprimits, pólvores o 
granulats) amb un elevat contingut en sodi. A la taula 
següent es poden consultar les presentacions eferves-
cents d’alguns medicaments d’ús freqüent amb el seu 
corresponent contingut de sodi per dosi.

 Conclusió

Alguns medicaments contenen quantitats elevades 
de sodi que poden passar desapercebudes i podrien 
explicar la manca d’efectivitat de mesures dietètiques 
de restricció de la ingesta de sodi. Per tant, cal tenir en 
compte la quantitat de sodi que contenen les presen-
tacions efervescents per no superar la ingesta diària 
recomanada, especialment en els pacients amb res-
tricció sòdica. 

En general, en els pacients en què es recomana una 
dieta hiposòdica s’hauria d’evitar l’ús de formulacions 
efervescents, i optar per comprimits o càpsules sen-
se dissoldre. Si cal una formulació líquida, s’haurien 
d’evitar els granulats efervescents, i consultar abans 
el prospecte o la fitxa tècnica del medicament.
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(*) Medicament Contingut en sodi (mg) per unitat de dosi 
ANALGÈSICS 
ACECAT 1g pólvores efervescents, sobres 554
DAFALGAN 1g comprimits efervescents 567
EFFERALGAN 1 g comprimits efervescents 552
EFFERALGAN 500 mg comprimits efervescents 412
PANADOL sobres efervescents ND
PARACETAMOL ACCORD 1g comprimits efervescents 657
PARACETAMOL ALTER 1 g granulat efervescent, sobres 386
PARACETAMOL CINFA 1 g pólvores efervescents, sobres 438
PARACETAMOL CINFA 1 g comprimits efervescents 527
PARACETAMOL CINFAMED 1 g pólvores efervescents, sobres 82
PARACETAMOL FARLINES 1 g pólvores efervescents, sobres 339
PARACETAMOL GAYOSO 1 g pólvores efervescents, sobres 545
PARACETAMOL KERN PHARMA 1 g comprimits efervescents 657
PARACETAMOL QUALIGEN 1 g comprimits efervescents 157
PARACETAMOL RATIO 1 g comprimits efervescents 657
PARAFLUDETEN 1 g granulat efervescent, sobres 386
PARAFLUDETEN 650 mg comprimits efervescents 251
RESOLVEBOHM 1 g pólvores efervescents, sobres 264
SINMOL comprimits efervescents ND
TAKIPIRINA 125 mg granulat efervescent, sobres 70
TAKIPIRINA 500 mg granulat efervescent, sobres 282
TERMALGIN 1g pólvores efervescents, sobres 545
XUMADOL 1 g granulat efervescent, sobres 235
ZALDIAR 37,5/325 mg comprimits efervescents 179
ANTIINFLAMATORIS
ALADOR 1 g pólvores efervescents 545
ANTIDOL 1 g pólvores efervescents  82
ASPIRINA complex granulat efervescent 468
ASPIRINA C comprimits efervescents ND
ASPIRINA 500 mg comprimits efervescents 543
ESPIDIFEN 400 mg granulat per a solució oral 55
ESPIDIFEN 600 mg granulat per a solució oral 82
IBUPROFENO KERN PHARMA 200 mg granulat efervescent, sobres 53
IBUPROFENO KERN PHARMA 600 mg granulat efervescent, sobres 163
IBUPROFENO PENSA 600 mg granulat efervescent, sobres 161
IBUPROFENO PHARMAKERN 600 mg granulat efervescent, sobres 161
NEOBRUFEN 600 mg granulat efervescent, sobres 197
SEDERGINE C comprimits efervescents 480
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Comunicacions de riscos 
a medicaments notificades 
per l’AEMPS 
Podeu trobar els textos complets d’aquestes comuni-
cacions a:
http://www20.gencat.cat

 Seguretat cardiovascular dels AINE 
tradicionals: revisió dels nous 
estudis publicats

El passat mes d’octubre l’AEMPS va informar sobre 
els resultats de la revisió sobre la seguretat cardiovas-
cular dels AINE clàssics. La seguretat cardiovascular 
dels AINE ja s’havia revisat a la Unió Europea l’any 
2006. Tot i que la relació benefici-risc es va considerar 
favorable, se’ls va atribuir un potencial augment de 
risc cardiovascular aterotrombòtic.

Recentment el Comitè de Medicaments d’Ús Humà 
(CHMP) de l’EMA ha finalitzat la revisió d’estudis 
recents: metanàlisis d’assaigs clínics, estudis obser-
vacionals i del projecte independent Safety of non-ste-
roidal anti-inflammatory drugs project (SOS). Els AINE 

clàssics inclosos en aquests estudis han estat el diclo-
fenac, l’ibuprofèn i el naproxèn. Tot i que el naproxèn 
s’ha associat a menys risc cardiovascular de tipus ate-
rotrombòtic, s’ha relacionat amb un risc gastrointes-
tinal més elevat que el diclofenac i l’ibuprofèn. Per a 
l’ibuprofèn, els resultats globals mostren un lleuger 
augment de risc cardiovascular comparat amb na-
proxèn, però inferior que el del diclofenac i el dels co-
xibs. El diclofenac tindria un risc cardiovascular més 
elevat comparat amb altres AINE clàssics, similar al 
dels coxibs i continua en procés d’avaluació. Per a 
d’altres AINE clàssics, la informació disponible és in-
suficient per poder descartar o confirmar un augment 
de risc cardiovascular associat al seu ús.

Aquests resultats confirmen els del 2006 que ja indi-
caven un lleuger augment de risc cardiovascular de 
tipus aterotrombòtic per als AINE clàssics, sobretot 
quan s’empren molt de temps  a dosis altes.

Es conclou que el balanç benefici-risc dels AINE clàs-
sics és manté favorable en les condicions d’ús au-
toritzades i es recomana als professionals sanitaris 
emprar-los a les dosis més baixes possibles, durant el 
mínim temps i individualitzar el tractament segons el 
risc cardiovascular i gastrointestinal del pacient.

Trobareu més informació a:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/me-
dicamentosUsoHumano/seguridad/2012/docs/NI-
MUH_FV_15-2012.pdf

ANTIGRIPALS
ACTRON COMPUESTO comprimits efervescents 440
COD EFFERALGAN 500/30 mg comprimits efervescents 380
COULDINA comprimits efervescents 410
COULDINA C comprimits efervescents 395
COULDINA INSTANT granulat efervescent, sobres 337
DALSY 200 mg granulat efervescent, sobres 65
DOLMEN comprimits efervescents 384
FLUDETEN 500/30 mg comprimits efervescents ND
FRENADOL comprimits efervescents 438
GRIPPAL comprimits efervescents 468
EXPECTORANTS
ACETILCISTEÍNA ACOST 600 mg comprimits efervescents ND
ACETILCISTEÍNA BEXAL 600 mg comprimits efervescents 350
ACETILCISTEÍNA CINFA 600 mg comprimits efervescents 200
ACETILCISTEÍNA DAVUR 600 mg comprimits efervescents 200
ACETILCISTEÍNA FARMASIERRA 600 mg comprimits efervescents ND
ACETILCISTEÍNA KERN PHARMA 200 mg comprimits efervescents 99
ACETILCISTEÍNA KERN PHARMA 600 mg comprimits efervescents 139
ACETILCISTEÍNA PENSA 200 mg comprimits efervescents 99
ACETILCISTEÍNA PENSA 600 mg comprimits efervescents 139
ACETILCISTEÍNA RATIOPHARM 600 mg comprimits efervescents ND
ACETILCISTEÍNA SANDOZ 600 mg comprimits efervescents ND

ACETILCISTEÍNA TARBIS 600 mg comprimits efervescents ND
ACETILCISTEÍNA TEVA EFG (600 mg comprimits efervescents) 200
FLUIMUCIL COMPLEX 500/200 mg comprimits efervescents 272
FLUIMUCIL 600 mg comprimits efervescents ND
FLUMIL FORTE 600 mg comprimits efervescents 350
SUPLEMENTS DE CALCI/VITAMINA D
CALCIO/VITAMINA D3 ROVI 1000 mg/880 UI comprimits efervescents 96
CALCIUM SANDOZ 500 mg comprimits efervescents 68
CALCIUM SANDOZ D 500 mg/400 UI comprimits efervescents 68
CALCIUM SANDOZ D 1000 mg/880 UI comprimits efervescents 96
CALODIS 1000 mg/880 UI comprimits efervescents 96
IBERCAL comprimits efervescents ND
VITAMINES I ALTRES SUPLEMENTS  
BOI K ASPARTICO comprimits efervescents 51
LOSFERRON 695 mg (80 mg FE) comprimits efervescents 229
PHARMATON COMPLEX comprimits efervescents 235
REDOXC 1g comprimits efervescents 290
LAXANTS 
ALKA SELTZER comprimits efervescents 531
ALQUEN 150 mg comprimits efervescents 328
ARCID 75 mg sobres 420
RANITIDINA SANDOZ 150 mg comprimits efervescents 120

(*) Els medicaments que no surten a la taula poden no ser segurs en relació al contingut de sodi. ND: no disponible.
Font: Fitxa tècnica. Disponible a http://www.aemps.gob.es/cima. Consultat desembre 2012.


