
El 21 de febrer va morir Andrew Herxheimer 
als 90 anys. Va ser professor de farmacologia 
clínica i de terapèutica a diversos hospitals 
universitaris de Londres, director de Drug and 
Therapeutics Bulletin i inspirador de la Societat 
Internacional de Butlletins sobre Medicaments 
(ISDB). Va ser el mestre global de l’activisme 
per la promoció de l’ús saludable dels medi-
caments del segle passat, sempre centrat en 
saber quines intervencions beneficien o perju-
diquen realment el pacient.

Andrew Herxheimer va néixer a Alemanya i era 
jueu. L’any 1938, quan els nazis havien pujat 
al poder, va emigrar a la Gran Bretanya amb la 
seva família. Explicava que a l’escola anglesa 
els nens ja no es ficaven amb ell per jueu, sinó 
per alemany.1

Va estudiar medicina a Londres, amb una beca 
que, deia ell, li havien donat en honor al seu 
besoncle Karl Herxheimer, el qual havia descrit 
la reacció inflamatòria consecutiva a l’efecte tre-
panomicida de la penicil·lina (reacció de Jarish-
Herxheimer).

Durant uns anys va formar part del Comitè del 
British National Formulary (BNF), el llibret de but-

xaca que encara s’edita cada tres mesos, i que 
selecciona medicaments i dóna recomanacions 
per a la seva prescripció en el Servei Nacional 
de la Salut (NHS) britànic. La primera edició del 
nostre Índex Farmacològic tenia exactament 
el mateix format i mides que el BNF d’aquella 
època. 

El 1962, inspirat en el butlletí nord-americà The 
Medical Letter on Drugs and Therapeutics, va 
fundar Drug and Therapeutics Bulletin (DTB), el 
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primer butlletí d’informació sobre medicaments i 
terapèutica, totalment independent de la indús-
tria farmacèutica, que era publicat per l’Organit-
zació de Consumidors del Regne Unit i durant 
molts anys va ser distribuït pel Ministeri de Salut 
gratuïtament a tots els metges prescriptors. 
En poc temps DTB va ser percebut per tothom 
com a una font d’informació acurada i crítica, 
no sempre ben rebuda per les companyies 
farmacèutiques, les quals varen amenaçar amb 
accions legals en diverses ocasions.2

Herxheimer va ser l’inspirador de la ISDB, que 
va fundar l’any 1986 junt amb Graham Dukes, 
Gilles Bardelay, Gianni Tognoni, Per Knut Lunde, 
jo mateix i altres, en una històrica reunió cele-
brada al Ministeri de Sanitat a Madrid, amb el 
suport del Ministre Ernest Lluch. Herxheimer hi 
va donar una lliçó magistral sobre com escriure 
un article per a un butlletí, revisar-lo, editar-lo i 
organitzar-ne la publicació. El Butlletí del Ser-
vei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Vall 
d’Hebron, que es va publicar entre 1985 i 1993, 
va copiar el format editorial senzill però elegant 
de DTB.

Després d’haver dirigit el DTB durant 30 anys, 
Herxheimer va col·laborar amb la Cochrane 
Collaboration, on hi va fundar el Grup sobre 
Mètodes per a l’avaluació sistemàtica els 
efectes adversos dels medicaments. La seva 
segona gran obra la va crear als anys noranta. 
Sempre s’havia preocupat per les percepcions 
i les opinions del pacient, i per la seva comuni-
cació amb el metge. Junt amb altres col·legues, 
van pensar que els pacients poden aprendre de 
l’experiència d’altres pacients, i que el metge 

ha de poder tenir l’oportunitat de conèixer les 
percepcions dels qui pateixen una determina-
da malaltia. Van crear la base de dades DIPEx 
Database of Individual Patient Experiences, que 
està disponible al públic a través de healthtalk.
org, un lloc web de DIPEx, rep cinc milions de 
visites a l’any i cobreix 93 patologies.3

Andrew Herxheimer era un internacionalista. Va 
donar suport actiu a butlletins i altres iniciatives 
d’informació independent sobre medicaments 
a països de tot el món. Quan al 2004 Butlletí 
Groc va ser portat a judici4 per la companyia 
MSD perquè a aquesta no li havia agradat un 
comentari publicat sobre Vioxx®,5,6 Andrew ens 
va oferir tot el seu suport i els seus consells 
per fer-hi front: va mobilitzar les redaccions de 
butlletins independents a tot el món, i va ajudar 
a buscar el suport de la revista The Lancet i del 
British Medical Journal.7,8 MSD va perdre el judi-
ci.9,10 Pocs mesos després Vioxx® va ser retirat 
del mercat a tot el món pels mateixos motius 
sobre els que havíem informat a Butlletí Groc. 
Uns anys després, un comentari editorial de 
The Lancet situava Butlletí Groc entre les millors 
publicacions independents sobre medicaments 
del món.11

Herxheimer tenia un entusiasme continuat per 
les idees i per connectar persones d’arreu. 
Parlava molt bé diverses llengües: l’alemany, 
la seva llengua natal, l’anglès, la d’adopció, i 
també el francès i el neerlandès. Era un amant 
dels jocs de paraules, amb els quals feia acudits 
contínuament. Els seus companys de feina li van 
prohibir explicar-ne més de dos en cada reunió. 
Sobre l’harmonització dels criteris de regulació 
de medicaments als estats membres de la UE 
als anys noranta, li vaig sentir dir en una ocasió 
que Harmonization consists in making the same 
harm to everybody. Comentant el que costava 
retirar un medicament del mercat quan es des-
cobria que no aportava cap avantatge terapèu-
tic sobre altres però que podia produir efectes 
greus, proposava “donar el benefici del dubte al 
pacient, i no al fabricant del medicament”.

El seu sentit de l’humor i la seva calidesa eren 
llegendaris. Una vegada, en una reunió de la 
ISDB que se celebrava a Melbourne, jo vaig ser 
l’últim a arribar-hi, i vaig anar directament de 
l’aeroport a la reunió. Al migdia, es va preocupar 
pel meu jet lag, i em va recomanar melatonina. 
Jo li vaig preguntar per què, si poc abans el 
“seu” DTB havia publicat un article amb conclu-
sions escèptiques.12 Em va explicar que havia 
canviat d’opinió, perquè havia fet una metanàlisi 
d’assaigs clínics a la Col·laboració Cochrane 
(que evidentment jo desconeixia), que concloïa 
que la melatonina és eficaç per a l’insomni de 
curta durada.13 Davant la meva expressió escèp-
tica, em va dir que se’n cuidaria. 

http://www.healthtalk.org/
http://www.healthtalk.org/
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S’hostatjava en un hotel llunyà del meu, i feia un 
temps de mil dimonis. Cap a les 9 del vespre, 
quan estava a la meva habitació algú va picar a 
la porta. Era l’Andrew, amb una gavardina que 
regalimava abundantment: “Puc passar?”, es va 
treure un flascó amb aire triomfal. “Melatonina 
de qualitat farmacèutica”, va dir. En va extreure 
uns quants comprimits, “per a uns quants dies”, 
va preparar un vas d’aigua i me’l va servir, amb 
el seu perpetu somriure maliciós. Tots els pa-
pers reunits en una persona: l’investigador que 
coneixia tots els assaigs clínics, el farmacòleg 
que en sabia un munt sobre la dosi adequada, 
el farmacèutic que comentava quins preparats 
tenen garantia de qualitat i quins no, el metge 
prescriptor i l’infermer subministrador. 

Vaig dormir com un liró.

Joan-Ramon Laporte

bg Tractament adjuvant amb bisfosfonats 
en el càncer de mama inicial

Als països occidentals el càncer de mama és 
la principal causa de mort per càncer en les 
dones. Tot i que en els darrers anys la detecció 
precoç i el tractament adjuvant n’han millorat 
el pronòstic i la supervivència, les pacients po-
den desenvolupar metàstasis òssies que 
causen greu alteració de la qualitat 
de vida. 

Els bisfosfonats inhibeixen la 
resorció òssia i per tant podrien 
modificar el procés de metàstasi. 
Una metanàlisi d’assaigs clínics 
recent suggereix que en pacients 
amb càncer de mama el tractament adju-
vant amb bisfosfonats pot millorar el pronòstic.1

En la metanàlisi de l’Early Breast Cancer Tria-
lists’ Collaborative Group (EBCTCG) s’hi van 
reunir les dades individuals sobre 18.766 dones 
participants en els assaigs clínics en càncer de 
mama inicial, amb un seguiment mitjà de 5,6 
anys.2 En el conjunt de les pacients els efectes 
dels bisfosfonats van ser marginals, excepte una 
disminució de la mortalitat per totes les causes 
de 22,3% a 20,8% al cap de 10 anys. Ara bé, 
en una anàlisi de subgrups sobre les 11.767 
pacients postmenopàusiques, s’hi va registrar 
una reducció de la taxa de recurrència no òssia 
de 13,6% a 12,1%, de la de recurrència òssia 
(de 8,8% a 6,6%), de la mortalitat per càncer 

de mama (de 18,0% a 14,7%) i de la mortalitat 
per totes les causes (de 23,5% a 21,1%) al cap 
de 10 anys. No es varen registrar diferències 
segons el fàrmac, la pauta d’administració, 
l’estat del receptor estrogènic del tumor primari, 

la presència d’adenopatia axil·lar ni de l’ús 
de quimioteràpia. No es va registrar 

reducció de la incidència de càn-
cer de mama contralateral ni de 
metàstasis en localitzacions no 
òssies. Els autors van concloure 
que el tractament adjuvant amb 

bisfosfonats redueix la taxa de 
recurrència de les metàstasis òssies 

i la mortalitat per càncer de mama, però 
només de manera clara en les dones que ja són 
postmenopàusiques quan s’inicia el tractament.

La publicació de la metanàlisi no dóna detalls 
que permetin saber si l’efecte dels bisfosfonats 
varia segons la pacient prengués tractament 
adjuvant amb moduladors del receptor estrogè-
nic (tamoxifèn) o amb inhibidors de l’aromatasa 
(per ex., exemestà). En un estudi observacional 
recent en 16.781 dones amb càncer de mama 
inicial tractades amb tamoxifèn, després d’un 
seguiment mitjà de 6,4 anys, l’ús de bisfosfo-
nats no es va associar a una reducció del risc de 
recurrència ni de càncer de mama contralateral.3 
A la metanàlisi tampoc no s’hi donen detalls 
sobre les dones que no van poder continuar el 

Totes les dones 
postmenopàusiques 

amb càncer de mama inicial 
haurien de rebre tractament 

adjuvant amb un bisfos-
fonat?
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tractament amb bisfosfonats per intolerància o 
per alguna altra causa. Per altra banda, cal tenir 
en compte que les participants en assaigs 
clínics són generalment pacients amb 
millor estat general i millor pronòstic 
que el conjunt de les pacients amb 
càncer de mama, de manera que la 
magnitud de l’efecte beneficiós no 
és necessàriament aplicable a totes 
les pacients amb càncer de mama. 
A més, cal tenir en compte que encara 
que doni resultats després de 10 anys, 
aquests són majoritàriament projeccions, perquè 
la durada mitjana del seguiment en el conjunt 
dels assaigs clínics va ser de 5,6 anys i el nom-
bre d’esdeveniments als 10 anys era només de 
dos en cada grup.

No obstant, els resultats sobre les diferents va-
riables són consistents, i probablement modifi-
caran el tractament del càncer de mama.4 Totes 
les dones postmenopàusiques amb càncer de 
mama inicial haurien de rebre tractament adju-
vant amb un bisfosfonat? Per aportar una idea 
de la magnitud del possible efecte beneficiós 
dels bisfosfonats en pacients amb càncer de 
mama, convé tenir en compte que la magnitud 
de la reducció de la mortalitat per càncer de 
mama (de 3,3%) és similar a la que confereix la 

poliquimioteràpia amb antraciclines i a la d’altres 
tractaments adjuvants, amb una tolerància i un 

perfil d’efectes indesitjats més favorables.5 
Els bisfosfonats estan disponibles com 

a medicaments genèrics, i són més 
assequibles que els medicaments 
oncològics.6 Tot i que no estan 
aprovats per a aquesta indicació, 
en una guia europea ja es recomana 

que els bisfosfonats (zoledronat per 
via intravenosa o clodronat per via oral) 

siguin considerats com a part del tracta-
ment adjuvant en el càncer de mama.7

 

Bibliografia

1. Strobl S, Korkmaz B, Devyatko Y, et al. Annu Rev Med 2016; 67: 
1-10. 

2. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). 
Lancet 2015; 386: 1353-61. 

3. Kwan ML, Shi JM, Habel LA, et al. Breast Cancer Res Treat. 2016; 
156: 379-89.

4. Brufsky A, Mathew A. Lancet 2015; 386: 1319-20. 

5. Jacobs C, Amir E, Paterson A, Zhu X, Clemons M. J Bone Oncol 
2015; 4: 54-58.

6. Anònim. Lancet 2015; 386: 404. 

7. Hadji P, Coleman RE, Wilson C, et al. Ann Oncol 2016; 27: 379-
90.

La reducció de 
la mortalitat per càn-
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