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AINE i HDA al nostre medi

També en aquest número:
Diacereïna en l’artrosi pàg. 11

Recentment hem publicat un estudi sobre el risc
d’hemorràgia digestiva alta (HDA) associada a l’ús
d’antiinflamatoris no esteroïdals (AINE), amb es-
pecial èmfasi en els d’introducció més recent.1  Els
resultats confirmen riscos ja coneguts d’alguns
AINE clàssics, com l’elevada gastrotoxicitat del
ketorolac, piroxicam i altres AINE, o la baixa toxi-
citat comparativa de l’ibuprofèn i el diclofenac. En
canvi, no confirmen que la selectivitat per la COX-
2 s’associï a menys risc d’hemorràgia digestiva:
el risc associat a rofecoxib, l’AINE més selectiu
sobre la COX-2, no va ser dels més baixos.

L’estudi es va dur a terme a 18 hospitals d’Espanya
(un 80% dels pacients) i Itàlia, sobre una població
de gairebé 11 milions d’anys-persona. S’hi van
identificar 2.813 nous casos d’HDA deguda a una
lesió gàstrica o duodenal en pacients de més de
18 anys, els quals van ser comparats amb 7.193
controls. La incidència d’HDA va ser de 401,4 ca-
sos per milió i any. Més de la meitat tenien més
de 65 anys, i entre aquests la incidència va ser de
1.174 per milió i any. Els resultats indiquen que al
nostre medi un 38% dels casos, és a dir 152 per
milió i any, són atribuïbles a AINE.

 Què aporta aquest estudi

• L’hemorràgia digestiva alta (HDA) és un efecte
advers greu i freqüent dels AINE. A Catalunya,
uns 1.000 casos a l’any són atribuïbles a l’ús
d’AINE.

• Per als usuaris d’AINE, el risc depèn sobretot del
fàrmac i de la seva dosi, així com de l’edat del
pacient, l’antecedent d’úlcera pèptica i/o d’HDA i
l’ús concomitant d’antiagregants plaquetaris.

• Aquest estudi confirma els riscos elevats ja
coneguts associats a ketorolac, piroxicam, indo-
metacina, ketoprofèn, naproxèn i àcid acetilsa-
licílic no cardiovascular, i indica que fins i tot a
dosis baixes aquests fàrmacs s’associen a ris-
cos elevats d’HDA.

• L’aceclofenac i l’ibuprofèn i el diclofenac a do-
sis baixes s’associen a riscos modestos, i la
nimesulida, el dexketoprofèn, el meloxicam i el
rofecoxib a riscos intermedis.

• Els riscos dels analgèsics són molt més baixos
que els dels AINE.

• Els resultats no confirmen la hipòtesi que una
major selectivitat sobre la COX-2 s’associï a
una millor seguretat gastrointestinal.



el diclofenac a dosis baixes. Els nostres resultats
confirmen aquesta impressió, bé que ens adver-
teixen del risc significatiu associat a les dosis altes
d’aquests dos fàrmacs. L’aceclofenac, per al qual
no es disposava fins ara d’informació epidemiològi-
ca sobre la seva associació amb HDA, va mostrar
el risc més baix entre els AINE.

Nimesulida (OR=3,2), dexketoprofèn (4,9), meloxi-
cam (5,7) i rofecoxib (7,2) van mostrar riscos
intermedis. El nombre de pacients exposats a
celecoxib va ser baix, però en una anàlisi se-
cundària vam calcular un risc de 0,3 (IC95%, 0,03-
4,1) (basat només en dos casos i 10 controls
exposats).

Per a tots els AINE, el risc va ser més elevat en els
pacients amb antecedent d’úlcera pèptica (en 3,5
vegades) i/o d’HDA (en 12,9 vegades). Els usuaris
simultanis d’AINE i antiagregants plaquetaris (una
situació molt comuna) van presentar un risc 16,6
vegades més alt.

Les troballes de l’estudi no confirmen que la
selectivitat sobre la COX-2 s’associï, per ella
mateixa, a una millor tolerabilitat gastrointestinal.
El rofecoxib, l’AINE més selectiu sobre la COX-2
que hi ha al mercat, es va associar a un risc
inesperadament elevat (OR=7,2). Aquest valor és
de la meitat de l’associat al naproxèn a dosis altes,
un resultat que coincideix amb el de l’assaig clínic
VIGOR,2  en el qual es van comparar rofecoxib i
naproxèn. Atès que el risc associat a naproxèn és
relativament elevat, en comparació d’aceclofenac,
ibuprofèn i diclofenac, aquests darrers haurien de
ser els fàrmacs de referència en la pràctica clínica.
A més a més, els assaigs clínics en els quals un
nou fàrmac és comparat amb naproxèn a dosis
altes s’haurien de considerar intrínsecament
esbiaixats a favor del nou fàrmac.

Els resultats referents a celecoxib són similars als
d’un estudi de cohorts recent en el qual s’hi va ob-
servar un risc de la meitat del de rofecoxib,3  però
es basen en pocs pacients exposats, i per tant
tenen un grau elevat d’incertesa. D’altra banda, el
meloxicam, un altre AINE selectiu per la COX-2,
es va associar a un risc intermedi. Crida l’atenció
el piroxicam, el qual té una selectivitat per la COX-
2 similar o superior a la de l’ibuprofèn, però ha estat
l’AINE amb un dels riscs més elevats d’HDA en
tots els estudis epidemiològics fets fins ara. La
toxicitat del ketorolac ja va ser objecte de polèmica
als anys noranta,4  i els estudis epidemiològics tam-
bé han indicat repetidament que s’associa a un risc
elevat d’HDA. Cal recordar que la meitat dels països
de la UE no n’han permès la comercialització.
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Vegeu la taula 1. Els riscos associats als analgè-
sics van ser molt més baixos que els dels AINE.
El ketorolac es va associar al risc més elevat (24,7;
IC95%, 8-77). Piroxicam, indometacina, ketopro-
fèn, naproxèn i àcid acetilsalicílic no cardiovascular
es van associar a riscos elevats, els quals es man-
tenien fins i tot a dosis baixes.

En estudis anteriors s’havia observat que els AINE
associats a un menor risc d’HDA són l’ibuprofèn i

Taula 1.  Risc d’hemorràgia digestiva alta (HDA) per
AINE i analgèsics.

Fàrmac     Risc relatiu Risc atribuïble
(mg al dia)       (IC 95%)a ( %)b

Aceclofenac     1,4 (0,6-3,3) -
≤ 100     1,4 (0,5-4,1)
> 100     2,3 (0,5-10,7)
Àcid acetilsalicílic     8,0 (6,7-9,6) 18,5
≤ 500     7,1 (5,8-8,7)
501-1.499   13,4 (9,2-19,6)
≥ 1.500   14,6 (7,2-29,6)
Dexketoprofèn     4,9 (1,7-13,9) 0,5
< 50     2,3 (0,5-11,6)
≥ 50   18,5 (2,4-139,2)
Diclofenac     3,7 (2,6-5,4) 2,6
< 75     1,8 (1,0-3,1)
75-149     4,2 (2,3-7,6)
≥ 150   18,2 (6,8-48,7)
Ibuprofèn     3,1 (2,0-4,9) 1,5
< 1.200     2,1 (1,2-3,8)
1.200-1.799     8,5 (2,7-27,1)
≥ 1.800   33,0 (4,2-256,4)
Indometacina   10,0 (4,4-22,6) 0,9
≤ 50     4,6 (1,2-16,8)
> 50   13,7 (4,8-38,8)
Ketoprofèn   10,0 (3,9-25,8) 0,5
< 200     4,8 (1,6-14,5)
≥ 200 119,4 (10,8-1320,7)
Ketorolac   24,7 (8,0-77,0) 1,1
≤10   24,9 (4,6-134,7)
>10   23,0 (4,5-117,5)
Meloxicam     5,7 (2,2-15,0) 0,4
Naproxèn   10,0 (5,7-17,6) 1,7
≤ 750     7,6 (3,5-16,2)
> 750   13,4 (5,4-33,3)
Nimesulida     3,2 (1,9-5,6) 1,2
< 200     3,0 (1,6-5,5)
≥ 200     7,0 (2,2-22,7)
Piroxicam   15,5 (10,0-24,2) 4,0
≤ 20   12,2 (7,4-20,2)
> 20   31,7 (11,8-85,4)
Rofecoxib     7,2 (2,3-23,0) 0,3

Clonixinat de lisina     1,3 (0,7-2,6) -
Metamizol     1,9 (1,4-2,6) 2,0
Paracetamol     1,2 (1,0-1,5) -
≤ 650     0,9 (0,7-1,2)
651-1.949     1,8 (1,3-2,4)
≥ 1.950     1,5 (0,9-2,6)
Propifenazona     1,3 (0,6-2,8) -

Total 38

Selectivitat sobre la COX-2

a En quantes vegades augmenta el risc d’HDA si s’empra
el fàrmac.

b De tots els casos d’HDA, percentatge dels que són
atribuïbles al fàrmac.



com de la comorbiditat i els fàrmacs presos de
manera concomitant. El nostre estudi ha confirmat
els riscos elevats ja coneguts associats a ketorolac,
piroxicam, indometacina, ketoprofèn, naproxèn i
àcid acetilsalicílic no cardiovascular, i indica que
fins i tot a dosis baixes aquests fàrmacs s’associen
a riscos relatius elevats d’HDA. En canvi, els ris-
cos dels analgèsics són molt més baixos que els
dels AINE. L’aceclofenac i l’ibuprofèn i el diclofenac
a dosis baixes s’associen a riscos modestos, i el
dexketoprofèn, el meloxicam i el rofecoxib a riscos
intermedis. Els resultats no confirmen la hipòtesi
que una major selectivitat sobre la COX-2 s’associï
a una millor seguretat gastrointestinal. Per tant, en
la majoria de pacients amb dolor muscular de cau-
sa no inflamatòria, es considera d’elecció un
analgèsic o un AINE amb un risc baix d’HDA, a la
dosi mínima eficaç.
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L’HDA és, de llarg, l’efecte indesitjat greu més
freqüent dels AINE. En produeixen 150 casos per
milió d’habitants i any, mentre que donen lloc, per
exemple, per milió d’habitants i any, a menys de
0,5 casos d’agranulocitosi i d’anèmia aplàstica,
menys de 0,5 de síndrome de Stevens-Johnson o
necròlisi epidèrmica tòxica, menys de 3 de reac-
cions d’hipersensibilitat al·lèrgica greu, i menys de
2 d’hepatitis tòxica. El nombre de casos d’insu-
ficiència cardíaca produïda o descompensada per
AINE és més alt, però segurament inferior al
d’HDA.

Seria hora que les autoritats reguladores espanyo-
les i europees es donessin per assabentades de
les troballes dels estudis sobre toxicitat dels AINE,
i es decidissin a prendre les mesures pertinents.
La presència en el mercat de fàrmacs substan-
cialment equivalents en les seves indicacions però
amb perfils de seguretat quantitativament diferents
només crea patiment i despesa innecessàries.

Al nostre medi, l’ús d’AINE dóna lloc a 152 casos
d’hemorràgia digestiva alta (HDA) per milió
d’habitants i any. Per als usuaris d’AINE, el risc
depèn sobretot del fàrmac i de la seva dosi, així
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Conclusió

Un efecte advers greu i
freqüent

bg Diacereïna en l’artrosi

La diacereïna (Artrizan®, Galaxdar®, Glizolan®) és
un fàrmac de comercialització recent per al tracta-
ment simptomàtic de l’artrosi. En premsa mèdica
diària s’hi ha dit que té una eficàcia similar a la
dels antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) i un bon
perfil de tolerabilitat. El seu metabòlit actiu, la
reïna, inhibeix la interleucina 1. El material promo-
cional assegura que, en comparació dels AINE o
els corticoides, actua en una fase més precoç del
procés inflamatori. Tot seguit en revisem les dades
disponibles en aquesta indicació.

En un assaig clínic en 288 pacients amb artrosi de
maluc es van comparar diacereïna (50 mg cada
12 h), tenoxicam (20 mg al dia), la combinació

d’ambós, o bé placebo, durant 8 setmanes.1  Els
pacients van consumir més analgèsics de rescat amb
diacereïna que amb tenoxicam o la combinació, i
les diferències en la reducció del dolor intens i la
millora funcional en comparació de placebo només
van ser significatives amb tenoxicam i amb la
combinació, però no amb diacereïna. La combinació
va ser superior al tenoxicam en monoteràpia, però
no va alleujar més el dolor.

En un assaig clínic en 484 pacients amb artrosi de
genoll es van comparar 50 mg al dia, 100 mg al dia
i 150 mg al dia de diacereïna i placebo durant 16
setmanes.2  Un total de 166 pacients (34,3%) es van
retirar de l’estudi. Les causes d’aquestes retirades
van ser manca d’eficàcia en el grup placebo i amb
50 mg al dia de diacereïna, i els efectes adversos en
els tractats amb 150 mg al dia. Tot i que en l’anàlisi

Una eficàcia poc establerta
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30% dels pacients tractats amb diacereïna han
presentat diarrea i aquesta ha motivat la retirada del
tractament en un 3,5 a un 9% dels pacients. També
s’han descrit casos de dispèpsia i dolor epigàstric, i
s’ha observat una pigmentació de la mucosa rectocò-
lica (melanosi colònica), així com enfosquiment de
l’orina. No hem trobat informació sobre possibles
efectes depressors de la immunitat.

En els pacients amb artrosi, el tractament crònic amb
diacereïna no alleuja el dolor de manera significati-
va. Tampoc no s’ha demostrat que redueixi la ne-
cessitat de tractament analgèsic o antiinflamatori
estàndard, ni que aturi significativament la progressió
de l’artrosi. D’altra banda, prop d’un 30% dels
pacients tractats presenten diarrea, la qual és cau-
sa d’una elevada taxa de retirades. Per tant, la seva
relació benefici/risc en el tractament de l’artrosi és
incerta. La seva experiència clínica és limitada i
l’absència d’assaigs comparatius n’impedeix establir-
ne el lloc en terapèutica i recomanar-ne l’ús.
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per intenció de tractar la puntuació de l’escala
analògica visual de dolor (variable principal) va ser
superior amb les tres dosis de diacereïna que amb
placebo, l’única diferència estadísticament significa-
tiva va ser l’obtinguda amb 100 mg de diacereïna.
Crida l’atenció que el tractament amb la dosi més
alta (150 mg al dia) no fos més eficaç que el placebo.

En un altre assaig clínic en 507 pacients amb artrosi
de maluc es va comparar la diacereïna (100 mg al
dia) amb placebo durant 3 anys.3  Un 47% dels
pacients es van retirar de l’estudi, sobretot a cau-
sa dels efectes adversos en el grup tractat amb
diacereïna (25%) respecte de placebo (12%), i amb
més freqüència per manca d’eficàcia en el grup
placebo (14%) que amb diacereïna (7%). Tot i que
el percentatge de pacients que van presentar
progressió radiogràfica (definida com a una
disminució de l’espai articular d’almenys 0,5 mm)
va ser inferior amb diacereïna (50,7%) que amb
placebo (60,4%), la diacereïna no va tenir cap
efecte significatiu sobre els símptomes de l’artrosi.
Els mateixos autors conclouen que calen més
estudis per valorar la rellevància clínica d’aquestes
troballes radiològiques.

L’efecte advers més freqüent de la diacereïna és la
diarrea, la qual s’atribueix a què l’estructura química
del fàrmac és similar a la dels laxants antraquinònics
(senòsids). En els diferents assaigs clínics, prop d’un

Conclusió

Una elevada incidència de
diarrea


