
Des de fa uns mesos, no passa setmana sense una
mala notícia sobre els antiinflamatoris inhibidors
selectius de la COX-2. A finals de setembre es va
retirar el rofecoxib (Vioxx®) a tot el món. El 17 de
desembre s’anunciava la interrupció d’un assaig amb
celecoxib, perquè augmentava el risc d’esdeve-
niments cardiovasculars. A més, diversos assaigs
clínics publicats en els darrers mesos han posat de
manifest que lumiracoxib, parecoxib i valdecoxib
incrementen el risc d’esdeveniments cardiovas-
culars trombòtics. Tot plegat planteja seriosos dubtes
sobre la seguretat d’aquests fàrmacs.1

Després que l’FDA hagués pressionat Merck per
a què posés una advertència visible sobre el risc
cardiovascular (requadre negre, black box) als
envasos de Vioxx®, la companyia va decidir retirar
el medicament del mercat de manera unilateral el
passat 30 de setembre.2  Posteriorment, va fer
públics els resultats de l’assaig APPROVe (Adeno-
matous Polyp Prevention On Vioxx), sobre la
prevenció de la recurrència de pòlips colorectals.
En aquest assaig clínic, al cap de 18 mesos de
tractament la incidència d’infart de miocardi (IAM)
i d’accident vascular cerebral (AVC) era de 15 per
1.000 pacients a l’any entre els tractats amb
rofecoxib (25 mg al dia), en comparació de 7,8 per
1.000 entre els tractats amb placebo.3  Per tant,
per cada 1.000 pacients tractats durant un any, el
rofecoxib donava lloc a 7,2 casos addicionals d’IAM
o d’AVC.

En el moment de la retirada, a Espanya hi havia
entre 70.000 i 100.000 persones tractades a càrrec
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del SNS, però MSD (nom de la companyia nord-
americana Merck a Espanya) va informar que en
l’últim any s’havien tractat 277.000 pacients. Si es
pren l’estimació més baixa dels tractats amb receptes
del SNS, es pot calcular que hi ha hagut entre 504 i
720 casos atribuïbles a Vioxx® (gairebé 2.000 amb
les xifres d’MSD). Les dades de l’FDA indiquen que
només als Estats Units hi hauria hagut entre 88.000
i 146.000 afectats d’infart de miocardi.4  Ens trobem
doncs davant d’una catàstrofe sanitària, la més gran
causada fins ara per un medicament.

El Vioxx® es va comercialitzar a Espanya l’any 1999,
sense que se n’haguessin publicat els principals
assaigs clínics. L’any següent, l’assaig VIGOR en
pacients amb artritis va mostrar un augment de
quatre vegades en la incidència d’IAM en els pacients
tractats amb rofecoxib (50 mg al dia) en comparació
dels tractats amb naproxèn (de 0,1% a 0,4%).5  Merck
va atribuir aquesta diferència a uns suposats efectes
cardioprotectors del naproxèn, i va finançar nom-
broses metaanàlisis i estudis retrospectius en favor
de la seguretat del rofecoxib, persecucions judicials
i d’altre tipus contra els que dèiem que hi havia risc
cardiovascular, i una intensa promoció del Vioxx® a
metges i consumidors (160 milions de dòlars només
en publicitat per consumidors l’any 2000 a Estats
Units).6,7

Merck coneixia aquests riscs des del 2000.8  Una
investigació del Wall Street Journal va revelar que
havia amagat dades sobre el risc cardiovascular a
l’FDA. Una metaanàlisi acumulada va concloure
que el rofecoxib s’hauria d’haver retirat l’any 2000,
perquè les dades disponibles ja mostraven que
s’associava a un augment significatiu d’esdeveni-
ments cardiovasculars.9

Rofecoxib: pitjor que el tsunami

El flux constant de notícies sobre els antiinflamatoris coxibs ha anat endarrerint la publicació d’aquest número del
Butlletí Groc. Per aquest motiu, encara que nominalment la seva data és gener-febrer, inclou novetats posteriors a
aquest període.



El mes d’agost es va publicar l’assaig TARGET
(Therapeutic Arthritis Research and Gastrointes-
tinal Event Trial), en 18.325 pacients amb artrosi,
l’objectiu del qual va ser avaluar la seguretat
gastrointestinal i cardiovascular del lumiracoxib
(400 mg al dia) en comparació d’ibuprofèn (800
mg cada 8 h) o naproxèn (500 mg cada 12 h).19,20

S’hi va incloure el doble de pacients que als assaigs
CLASS i VIGOR amb celecoxib i rofecoxib
respectivament, per tal de tenir suficient poder
estadístic per observar diferències de risc
cardiovascular, i el lumiracoxib es va donar a una
dosi tres a quatre vegades més alta que la que
s’havia mostrat eficaç en estudis en fase II.

Els resultats van mostrar una incidència de lesions
gastrointestinals més baixa amb lumiracoxib
(0,32%) que amb els AINE convencionals (0,91%),
que era compensada per una incidència d’infart
de miocardi més alta amb lumiracoxib (0,38%) que
amb naproxèn (0,21%), tot i que la diferència no
era significativa. Inesperadament, però, les propor-
cions de pacients que van presentar elevacions
de transaminases (de més de tres vegades el límit
superior del normal) van ser de 2,57% amb
lumiracoxib, i de 0,63% amb els altres AINE, i la
incidència d’insuficiència hepàtica greu va ser de
0,07% (sis casos) amb lumiracoxib i de 0,03% (tres)
amb els altres AINE.

A la llum d’aquesta experiència, ens preguntem
quina és l’ètica d’aleatoritzar més de 18.000
pacients a prendre un fàrmac a una dosi innecessà-
riament alta, només perquè el promotor necessita
“evidències” per a la compètencia comercial amb
altres fàrmacs similars.

Tot i que alguns estudis (sobretot els promoguts
per Merck per defensar el rofecoxib) suggerien que
el naproxèn té efectes cardioprotectors, el passat
20 de desembre s’anunciava que aquest fàrmac
també podria associar-se a un increment del risc
cardiovascular. En efecte, els resultats d’una anàlisi
preliminar de l’assaig clínic ADAPT (Alzheimer
Disease Anti-inflammatory Prevention Trial) sobre
naproxèn en la malaltia d’Alzheimer, van suggerir
un increment del risc d’IAM i d’AVC en els tractats
amb naproxèn.21,22  D’altra banda, un recent estudi
de casos i controls sobre el risc d’IAM en pacients
tractats amb AINE ha mostrat que el rofecoxib
l’augmenta en comparació de celecoxib, i també
suggereix que el naproxèn no és cardioprotector.23

De fet, s’hi va veure un petit increment del risc (en
un 15%). La hipòtesi que l’efecte protector del
naproxèn explicaria la diferència del risc d’infart
observada en l’assaig VIGOR queda, per tant,
desmentida pels fets. A partir d’aquestes dades,
les autoritats reguladores estan revisant la
seguretat cardiovascular de tots els AINE.
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L’augment de risc cardiovascular s’aplica a tots els
inhibidors selectius de la COX-2?10  Recentment,
s’ha confirmat que la COX-2 participa en la síntesi
de prostaciclina a la cèl·lula endotelial, de manera
que els «coxibs» inhibirien la síntesi de prostaci-
clina però no la de tromboxà, i així augmentarien
l’agregació plaquetària.11

El desembre de 2004 es va haver d’interrompre
l’assaig APC (Adenoma Prevention with Celecoxib),
en el qual es comparava celecoxib (Celebrex®) a
dosis altes amb placebo en la prevenció de pòlips
colorectals.12  La causa va ser un increment de la
incidència d’IAM, AVC i mort entre els pacients que
rebien celecoxib. Després de tres anys, la incidèn-
cia va ser d’un 1% amb placebo, 2,3% amb 400 mg
al dia, i 3,4% amb 800 mg al dia (diferència absoluta
de risc de 5 a 8 esdeveniments per 1.000 pacients i
any).13  No obstant, en un assaig de disseny similar
del mateix laboratori (PreSAP, Prevention of
Spontaneous Adenoma Polyps), no s’hi ha observat
diferència entre el celecoxib i el placebo.

Recentment també s’ha sabut que en un assaig
clínic en pacients amb malaltia d’Alzheimer acabat
fa més de quatre anys i que la companyia Pfizer
havia “oblidat”, els tractats amb celecoxib van pre-
sentar 3,6 vegades més esdeveniments cardiovas-
culars greus que els del grup placebo.14

El parecoxib (Dynastat®) s’administra per via paren-
teral per al tractament a curt termini del dolor postope-
ratori. Un cop administrat, és hidrolitzat a valdecoxib
(Bextra®), el qual n’és el metabòlit actiu. El valdeco-
xib, d’estructura sulfamídica com el celecoxib, no
està comercialitzat a Espanya. El 27 de desembre
de 2004 l’agència reguladora espanyola (AEMPS)
va alertar sobre el risc de reaccions adverses car-
diovasculars i dermatològiques greus amb parecoxib
i valdecoxib.15  L’abril de 2005 s’ha retirat el valde-
coxib del mercat a tot el món.16  En dos assaigs clínics
en 462 i 1.671 pacients sotmesos a derivació coronà-
ria, es va observar que el valdecoxib triplica el risc
d’esdeveniments cardiovasculars.17,18

El lumiracoxib és l’AINE més selectiu sobre la COX-
2. No està comercialitzat. A diferència dels altres
del grup, és un anàleg del diclofenac. Té una
semivida d’eliminació curta (3-6 h).

Efecte de grup?

Celecoxib: la confusió

Parecoxib i valdecoxib
I el naproxèn?

L’assaig TARGET amb
lumiracoxib
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Després de la retirada del rofecoxib, MSD ha
comercialitzat l’etoricoxib (Arcoxia®), per a l’artrosi,
l’artritis reumatoide i l’artritis gotosa. A Espanya ja
s’havia autoritzat per l’AEMPS abans de la retirada
de rofecoxib. És molt semblant al rofecoxib. Té una
selectivitat per la COX-2 similar, i la seva semivida
d’eliminació és una mica més llarga, de 22 h. En
dos assaigs clínics de 12 setmanes de durada,
comparatius amb naproxèn, en pacients amb artri-
tis reumatoide, en els quals s’havien exclòs els d’alt
risc,24,25  s’hi van registrar quatre casos de trombosi,
un d’angina, un de TEP, un d’AVC i un d’IAM, tots
ells entre els pacients tractats amb etoricoxib (90
mg al dia). L’augment de la pressió arterial i la
incidència d’edema van ser similars amb els dos
fàrmacs. Vist que les autoritats reguladores no el
retiren del mercat, el millor que pot fer el metge és
oblidar-se’n.

Els resultats dels assaigs clínics han suggerit me-
nor toxicitat digestiva dels coxibs en comparació
dels fàrmacs de referència. No obstant, cal recor-
dar alguns “detalls”:

• A l’assaig CLASS, el celecoxib no va ser millor
que diclofenac o ibuprofèn en termes de toxicitat
digestiva, segons la variable preestablerta de
l’estudi.

• A l’assaig VIGOR, el rofecoxib va ser comparat
amb naproxèn a dosis altes (500 mg cada 12 h).
El naproxèn és un AINE amb important toxicitat
gastrointestinal.26  En el recent estudi hispano-italià
sobre hemorràgia digestiva, el rofecoxib es va
associar a un risc de la meitat del de naproxèn a
dosis altes (resultat que coincideix amb el de
l’assaig VIGOR), i tot i així va ser dels més alts.27

• Altres estudis observacionals han mostrat que la
sensació de seguretat gastrointestinal a què va
donar lloc l’agressiva promoció d’aquests fàrmacs
ha ocasionat, de fet, un increment, i no una dismi-
nució, dels ingressos hospitalaris per hemorràgia
digestiva.28

Els coxibs han estat un èxit comercial, i alhora cau-
sa de l’episodi més greu de toxicitat de medicaments.
Quines lliçons podem aprendre amb vista al futur?

En primer lloc, no ens podem deixar seduir pels
mecanismes. El paper de la inhibició de la COX-2
en l’aterogènesi és complex i no conegut del tot. Com
concloíem fa cinc anys, cal ser prudent en l’ús de
fàrmacs amb un nou mecanisme d’acció i estar atent
a la possibilitat d’efectes adversos inesperats.29

En segon lloc, la retirada del rofecoxib és el resultat
previsible d’un sistema de regulació, d’avaluació i
registre dels nous medicaments i farmacovigilància
que han fallat de manera estrepitosa. Tot i que han
publicat diverses notes informatives i resultats de
revisions, l’EMEA i l’AEMPS s’han limitat, de
moment, a modificar les fitxes tècniques de tots
els inhibidors de la COX-2 mentre s’espera la
revisió final,30,31  mesures a mitges, que deixen als
pacients exposats als riscos d’aquests fàrmacs.

Amb una eficàcia marginal, risc d’efectes cardio-
vasculars greus i un cost clarament superior,
comparat amb el dels AINE clàssics, l’ús dels
inhibidors selectius de la COX-2 és difícilment justi-
ficable.32  Dit en altres paraules, costa molt identifi-
car algun pacient que necessiti aquests fàrmacs,
sobretot si es té en compte que un AINE clàssic amb
un inhibidor de la bomba de protons té la mateixa
toxicitat gastrointestinal que el celecoxib sol.33

És prou significatiu que després de tanta promoció,
debat, persecucions legals, compra d’investigadors
i de suposats “líders d’opinió” i altres mostres de
gran poder econòmic dels fabricants de coxibs,
haguem de continuar recomanant el mateix que fa
cinc anys: en els rars casos en què no n’hi ha prou
amb paracetamol a dosis plenes i calgui un anti-
inflamatori, cal prescriure’n un dels més segurs i
ben coneguts (ibuprofèn) a dosis baixes, les quals
es poden incrementar segons la resposta clínica.
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