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Dona de 93 anys que consulta per vòmits i diarrea acompanyats de desorientació

ANTECEDENTS PERSONALS 

- No al·lèrgies medicamentoses conegudes.

- No fumadora.

- No hàbit enòlic ni altres hàbits tòxics.

- Situació sociofuncional: Viu a domicili amb una

filla. Independent per les activitats bàsiques de

la vida diària. Cognitivament preservada.

El cas de l’Enriqueta...



TRACTAMENT HABITUAL

• Amlodipino 5mg 1c/24h
• Captopril 25mg 1c/12h
• Digoxina 0,25mg 1c/48h
• Diltiazem 60mg ½ c/8h
• Acenocumarol 4mg segons pauta

• Fluticasona/Salmeterol 50/500 mcg 1c/8h
• Bromur d’ipratropi 20 mcg 2c/6h
• Paracetamol 650mg 1c/8h
• Furosemida 40mg 2c/24h
• Omeprazol 20mg 1c/24h

ANTECEDENTS MÈDICS D’INTERÈS 

- Hipertensió arterial en tractament farmacològic.

- Fibril·lació auricular permanent des de 2011. En tractament frenador (digoxina

i diltiazem) i descoagulant amb acenocumarol.

- Hiperreactivitat bronquial en tractament amb inhaladors.

- Insuficiència renal crònica. En seguiment per Hospital Clínic. Últims valors de

creatinina registrats entre 1.5 – 2.5 mg/dl.

- No història d’insuficiència cardíaca més enllà de tractament amb furosemida.



- Analítica: hemograma i forma leucocitària normals. Perfil hepàtic normal.
No elevació de reactants de fase aguda. Destaca: Creatinina 3.55mg/dl,
Filtrat glomerular 10.52 ml/min, Na 130 mEq/l, K 6.8 mEq/l, INR 2.49.
Digoxinèmia 3,02 ng/ml.

- ECG: 40 bpm. Eix de 0º. Cubeta digitàlica. 

- Radiografia de tòrax: sense troballes destacables.

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES 

EXPLORACIÓ FÍSICA

- Sense alteracions destacables. 



INTOXICACIÓ DIGITÀLICA



EVOLUCIÓ i TRACTAMENT

Es revisa el tractament mèdic:

Freqüència cardíaca 80bpm
Descens digoxinèmia 

Millora de la funció renal
Normalització dels ions

Es manté per INR 
dins interval 

esperat

Digoxina

Es retira per 
intoxicació 
digitàlica

Diltiazem

Es retira per 
bradicàrdia i 

bloqueig AV de 1r 
grau (PR 0.24s)

Amiodarona

Es pauta per 
normalització de 
FC i ritme sinusal

Acenocumarol

Es realitza analítica de control:
- Digoxinèmia 2.09 ng/ml
- Creatinina 2.21 mg/dl i FG 22 ml/min
- Na 137 mEq/l i K 4.7 mEq/l

+
Bona evolució i 

estabilitat clínica

Sèrum 
fisiològic

Insulina i 
gluconat càlcic

En ECG posteriors

En ECG posteriors



La intoxicació 
digitàlica



Epidemiologia de la intoxicació digitàlica

• L’ús de la digoxina ha disminuït en els darrers 15 anys. 
• Nombre de pacients amb intoxicació digitàlica s’ha mantingut estable. 

• A EUA (2011): 2513 casos reportats a United States poison control centers. 
D’aquests, 132 intoxicació greu i 27 morts. [1]

[1] 2011 Annual report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS). Clin Toxicol (Phila). 2012;50(10):911.

• Fins a un 20% dels pacients en tractament amb digoxina. 

I al nostre hospital?

Dades facilitades per la Dra. Fernández Bigorra, Cap de Servei de Documentació Mèdica HUSC (octubre 2016).

• De gener a desembre 2015: 
40 casos/13237 altes hospitalització: 0,3%

• De gener a juliol 2016: 
23 casos/8263 altes hospitalització: 0,3%

*Suposant que tots els clínics ho enregistrin a l’informe d’alta.
*Tenint en compte que es compten tant els pacients en què el motiu d’ingrés
és intoxicació digitàlica com els que la desenvolupen durant l’ingrés.

0,3%



Característiques de la intoxicació digitàlica

- Allargament PR
- Escurçament QT
- Aplanament o inversió ona T
- Major amplitud ona U
- Cubeta digitàlica (descens ST) no

indicador d’intoxicació digitàlica!

El diagnòstic és sempre analític, digoxinèmia > 2 ng/ml

- Més freqüent: extrasístoles ventriculars.
- Més característica: taquicàrdia auricular amb bloqueig AV variable.
- Altres: bigeminisme, ritme accelerat de la unió AV, taquicàrdia/fibril·lació

ventricular i aturada sinusal.

Manifestacions clíniques

- Desorientació
- Mareig
- Síncope – lipotímia
- Caquèxia
- Ginecomàstia
- Visió groguenca

- Anorèxia
- Nàusees
- Vòmits 
- Diarrees
- Dolor abdominal
- Astènia 
- Confusió mental

Troballes ECG

Arrítmies



La digoxina en els nostres pacients

• Edat avançada
• Insuficiència renal
• Diselectrolitèmies
• Polimedicació

• Control de la funció renal i ionograma així
com fàrmacs que prenen previ a prescripció
de digoxina.

Insuficiència renal

- 70-80% de la digoxina s’elimina via renal.

Augment de la vida mitja de la 
digoxina i menor volum de distribució 

en pacients amb insuficiència renal

Elevació nivells de 
digoxina en sang

- Dosis menors en aquests pacients.

Diselectrolitèmies

INTOXICACIÓ AGUDA INTOXICACIÓ CRÒNICA

Hiperpotassèmia

Indicador de 
gravetat 

(correlació amb 
mortalitat)

Hipopotassèmia
Hipomagnesèmia
Hipercalcèmia

Factors de risc 



• Abiraterona
• Amiodarona
• Asunaprevir
• Atorvastatina
• Azitromicina
• Bepridil
• Carvedilol
• Claritromicina
• Cobicistat
• Conivaptan

• Mirabegron
• Nelfinavir
• Nicardipina
• Nilotinib
• Ombitasvir 
• Posaconazol
• Progesterona
• Propafenona
• Propanolol
• Quinidina

Augmenten la digoxinèmia  

• Ibrutinib
• Indinavir
• Itraconazol
• Ivacaftor
• Ketoconazol
• Lapatinib
• Ledipasvir
• Lomitapide 
• Lopinavir
• Mefloquina

• Tamoxifè
• Telaprevir
• Telitromicina
• Ticagrelor
• Vandetanib
• Velpatasvir
• Vemurafenib 
• Verapamil

• Ciclosporina
• Crizotinib
• Daclatasvir
• Darunavir 
• Diltiazem
• Dipiridamol
• Dronedarona
• Eliglustat
• Eritromicina
• Flibanserina

• Quinina
• Raïm o derivats
• Ranolazina 
• Reserpina
• Ritonavir
• Rolapitant
• Saquinavir
• Simeprevir
• Sunitinib
• Tacrolimus

Inhibidors de la Glicoproteïna P

• Carbamazepina
• Dexametasona
• Efavirenz 
• Fosfenitoïna

• Fenobarbital 
• Fenitoïna 
• Herba de Sant Joan
• Nafcilina

• Rifampicina
• Rifapentina 
• Tipranavir
• Vinblastina

Inductors de la Glicoproteïna PDisminueixen la digoxinèmia

• Neviparina 
• Oxcarbazepina 
• Primidona
• Rifabutina

↓ 20-35% de l’absorció intestinal 
de la digoxina. 
- Augment de dosi.
- Per evitar-ho, digoxina 1h abans o 
2-3h posteriors.

- Augment toxicitat.
- ↓ filtrat glomerular  i 
diselectrolèmies (especialment 
hipopotassèmia) 

Antiàcids
Diürètics

Quins fàrmacs cal tenir en compte? [2]

[2] Giardina, E. et al. Treatment with digoxin: Initial dosing, monitoring, and dose modification, UpToDate 2016.



Maneig de la intoxicació digitàlica

Retirada digoxina 
i antiarrítmics

Quan utilitzem els Anticossos antidigital? [3]

Fab antidigoxina

[3] Nogué, S. et al. Tratamiento de la intoxicación digitálica. Bases para el uso de los 
anticuerpos antidigital (Revisión). Emergencias 2012; 24: 462-475.

Control d’ions 
(K sobretot)

Monitorització
(control constants i ECG)



Quin paper juga la 
digoxina en l’actualitat?



Una mica d’història...

Dr. William 
Withering

Ús de la planta Digitalis purpurea com a 
tractament per la insuficiència cardíaca

An account of the Foxglove and 
some of its medical uses, 1785

Actualment, 231 anys més 
tard, encara fem servir la 

digoxina?



Mecanisme d’acció i farmacocinètica

• Glicòsid cardíac. 
• Via oral. Absorció intestí prim. 
• Biodisponibilitat 80%. 
• S’elimina via renal.
• Vida mitja del fàrmac 36 hores.
• Rang terapèutic estret: 0,5 – 2 ng/ml. 

Efecte inòtrop +

Indicacions de la digoxina

Insuficiència cardíaca amb 
disfunció sistòlica 

Efecte inotròpic +

Bloqueig de la conducció AV Fibril·lació auricular

• Inòtrop +
• Batmòtrop +
• Cronòtrop -
• Dromòtrop -

[4] Ficha técnica de la digoxina. Agencia española de medicamentós y productos sanitarios (https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/23850/23850_ft.pdf).



La digoxina en insuficiència cardíaca sistòlica

- Manca d’estudis i evidència científica que justifiqués el seu ús fins a finals de s. XX.
- Dècada de 1990, es realitzen alguns estudis rellevants.

(Randomized Assessment of Digoxin 
on Inhibitors of Angiotensin-

Converting Enzymes) [6]

(Prospective Randomized 
study of Ventricular failure 
and Efficacy of Digoxin) [5]

RADIANCEPROVED 

En ambdós estudis retirar la digoxina va objectivar un deteriorament clínic.
No es demostra una reducció de la mortalitat estadísticament significativa.

[6] Packer M, et al. RADIANCE study. Withdrawal of digoxin from patients with chronic heart failure treated with angiotensin-converting enzyme
inhibitors. N Engl J Med 1993;329:1–7.

[5] Uretsky BF et al. Randomized study assessing the effect of digoxin withdrawal in patients with mild to moderate chronic congestive heart
failure: results of the PROVED trial. J Am Coll Cardiol 1993;22:955–62.



La digoxina en insuficiència cardíaca sistòlica

DIG trial [7]

- Estudi multicèntric, randomitzat, controlat i prospectiu.
- 6800 pacients amb IC sistòlica crònica (FEVE ≤ 45%) i ritme sinusal.
- 84% dels pacients NYHA classe II-III i 70% patologia isquèmica.
- 94% tractament amb IECAs. 81% tractament amb diürètics.
- Digoxina vs placebo. 3 anys de seguiment.

[7] The effect of digoxin on mortality and morbidity in patients with heart failure. Digitalis Investigation Group . N Engl J Med. 1997; 336(8):525.

La digoxina no redueix la mortalitat global però redueix el risc d’hospitalització 
(tant global com per empitjorament de la insuficiència cardíaca).

NNT 13



La digoxina en la fibril·lació auricular  

- Ús pel control de la freqüència en la fibril·lació auricular o flutter.
- No disposem d’estudis randomitzats ni controlats. 
- Estudis observacionals amb resultats controvertits. 

AFFIRM trial [8]

- Comparació del control de freqüència en fibril·lació auricular emprant diferents estratègies
terapèutiques (βbloquejants, calciantagonistes i/o digoxina).
- 4060 pacients amb FA i alt risc de mortalitat.
- No millora la supervivència.

- Any 2013: Estudis retrospectius sobre AFFIRM trial amb conclusions oposades.

[10] Gheorghiade M, Fonarow GC, van Veldhuisen DJ, et al. Lack of evidence of increased mortality among patients with atrial fibrillation taking digoxin: findings
from post hoc propensity-matched analysis of the AFFIRM trial. Eur Heart J 2013; 34:1489.

[9] Whitbeck MG, Charnigo RJ, Khairy P, et al. Increased mortality among patients taking digoxin- analysis from the AFFIRM study. Eur Heart J 2013; 34:1481.

[8] The Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) Investigators. A comparison of rate control and rhythm control in patients
with atrial fibrillation. N Engl J Med 2002;347:1825–33.

↑ mortalitat en pacients 
amb digoxina [9]

No associació entre 
digoxina i ↑ mortalitat [10]vs



[11] Zeng WT et al. Digoxin use and adverse outcomes in patients with atrial fibrillation. Medicine 95, Num 12, March 2016.



[12] Vamos, M et al. Digoxin-associated mortality: a systematic review and meta-analysis of the literature. Eur Heart J. 2015 Jul 21;36(28):1831-8.



Què podria explicar l’augment de la mortalitat 
associat al tractament amb digoxina? [12]

Digoxinèmia ≥ 1.2 ng/mL 
Augment de la mortalitat 

estadísticament significatiu [13]

- Augment del to vagal.
- Disminució conducció AV.
- Escurçament períodes refractaris auriculars.

Aurícula més 
susceptible a 

fibril·lació

- Taquicàrdia auricular paroxística
- Taquiarrítmies ventriculars (fascicul·lar, bidireccional o torsade de pointes)
- Bradiarrítmies (Bloqueig AV sever), sobretot si alteracions electrolítiques

• Efecte pro-arrítmic de la digoxina causat o accentuat per interaccions farmacològiques:

[13] Rathore SS, et al. Association of serum digoxin concentration and outcomes in patients with heart failure. JAMA 2003; 289:871–878.

• Efectes potencialment nocius de la digoxina:

Fàrmacs competeixen 
a nivell de 

Glicoproteïna P i ↑ 
digoxinèmia 

[12] Vamos, M et al. Digoxin-associated mortality: a systematic review and meta-analysis of the literature. Eur Heart J. 2015 Jul 21;36(28):1831-8.



2016: què ens diuen les Guies sobre la digoxina? [14]

• S’empren els glicòsids cardíacs des de fa més de 200 anys, encara que s’ha vist

una disminució de la seva prescripció en els darrers 15 anys.

• Estudis observacionals han associat l’ús de la digoxina amb un augment de la

mortalitat entre els pacients amb fibril·lació auricular.

• L’associació és probablement deguda a un biax de selecció-prescripció i no

tant al propi efecte de la digoxina. Especialment, cal tenir en compte que la

digoxina es prescriu a pacients de malaltia avançada (sicker patients).

[14] ESC Guidelines 2016 (http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation-Management)



• En un estudi de 47 pacients amb IC amb fracció d’ejecció reduïda i FA no es van
veure diferències significatives de freqüència cardíaca, pressió arterial,
distància caminada o FE ventricle esquerre entre carvedilol i digoxina. Els
betabloquejants augmentaven els nivells de pèptid natriurètic tipus B, la
combinació dels 2 fàrmacs millorava la FEVE mentre que la retirada de la
digoxina la reduïa.

• Les comparacions amb altres estratègies terapèutiques es basen en estudis de

curta durada i de pocs pacients. No obstant, les diferències objectivades

respecte la digoxina són mínimes.

• Petites dosis de digoxina (≤250 µg diaris), corresponents a digoxinèmies de

0.5-0.9 ng/mL, poden associar-se a millor pronòstic.

[14] ESC Guidelines 2016 (http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation-Management)



[14] ESC Guidelines 2016 (http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation-Management)



[14] ESC Guidelines 2016 (http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation-Management)



[15] January CT, et al. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College
of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation 2014;130:e199–e267.





Take-home messages

- Fins a un 20% dels pacients en tractament amb digoxina patiran una intoxicació

digitàlica.

- Es considera intoxicació si digoxinèmia > 2ng/ml.

- L’edat del pacient, la funció renal, l’ionograma i els fàrmacs concomitants són

aspectes a tenir en compte quan es prescriu digoxina.

- Les indicacions de la digoxina són la insuficiència cardíaca sistòlica i la fibril·lació

auricular.

- Segueix essent controvers la relació digoxina – augment de mortalitat.

- Més de 200 anys després que les propietats de la digoxina fossin descrites, les

Guies 2016 aconsellen el seu ús a dosis baixes.



[16] Adaptat a partir de Stucky MA, et al. Digoxin: its role in contemporary medicine. Postgrad Med J 2015;91:514–518.

1. La digoxinèmia idònia pel pacient en tractament amb digoxina seria:
A. 0.1 – 0.3 ng/mL
B. 0.3 – 0.5 ng/mL
C. 0.5 – 0.9 ng/mL
D. 0.8 – 2.0 ng/mL

2. Quins dels següents fàrmacs o substàncies, emprats conjuntament
amb digoxina, poden provocar un augment de la digoxinèmia?

A. Amiodarona
B. Furosemida
C. Atorvastatina
D. Diltiazem
E. Quinina 
F. Tots els anteriors



Moltes gràcies!

lauraninloscos@gmail.com
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