
mes musculars que poden determinar una reduc-
ció de l’activitat física.11

Les dades sobre la relació entre exposició a esta-
tines i funció cognitiva són poc clares. Inicialment 
es deia que les estatines milloren o preserven la 
funció cognitiva, però alguns estudis han descrit 
una alteració cognitiva reversible en pacients 
tractats, independent de si en tenien una altera-
ció prèvia.12 

La miopatia és l’efecte indesitjat més freqüent 
(vegeu el Quadre 1). Les incidències de les se-
ves diferents formes són: 
•		miàlgia:	190	casos	per	100.000	pacients	i	any,
•		miopatia:	5	casos	per	100.000	pacients	i	any,
•		rabdomiòlisi:	1,6	casos	per	100.000	pacients	i	
any.

El risc de miopatia té relació amb 
la dosi, i és especialment elevat 
quan el pacient pren alhora altres 
fàrmacs	que	puguin	 inhibir	 la	me-
tabolització de l’estatina (vegeu 
Interaccions). Aquest risc és més 
alt	en	pacients	de	més	de	70	anys	
i amb factors associats a l’edat, 
com la polimedicació, la comorbi-

ditat i la sarcopènia. Per a la simvastatina hi po-
dria haver susceptibilitat genètica: sembla ser 
especialment elevat en persones que presenten 
una variant d’un transportador en la cèl·lula he-
pàtica	(anomenat	OATP1B1)	que	determina	que	
en són metabolitzadors lents. 

La incidència de miopatia és considerablement 
més	baixa	en	els	assaigs	clínics	 (entre	0,5	per	
1.000	i	5%)	que	en	estudis	observacionals	so-
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En aquest número revisem els principals efectes 
adversos i interaccions de les estatines.

Els efectes indesitjats potencialment greus més 
freqüents de les estatines són miopatia, hepatoto-
xicitat	i	diabetis.	També	s’han	esmentat	cataracta	
i insuficiència renal, així com disminució de l’ener-
gia, disfunció sexual i fatiga amb l’exercici. A la 
taula 1 s’hi indiquen les incidències d’alguns efec-
tes adversos identificats en un estudi de cohorts 
en	2.004.692	persones,	de	les	quals	225.922	ha-
vien rebut una primera prescripció d’una estatina.1

Els estudis sobre la relació entre el tractament amb 
estatines i el risc de cataracta han donat resultats 
discordants i fins i tot oposats, des d’un augment 
del risc fins a un possible efecte protector de l’en-
velliment del cristal·lí.1,3-8

En un recent estudi als EEUU s’hi 
ha vist que les persones que prenen 
estatines tenen augment de pes (un 
punt més d’IMC), perquè ingereixen 
un	10%	més	de	calories	 i	un	14%	
més de greixos. Segons els autors, 
sembla que saber-se tractat amb un 
fàrmac	que	disminueix	el	colesterol	
allibera	de	las	repressions	alimentà-
ries. Cal advertir el pacient que l’estatina no és un 
passaport	per	descuidar	els	hàbits	alimentaris.9

En homes d’edat avançada, l’ús d’estatines s’ha 
associat a una lleugera reducció de l’activitat 
física.10 Els tractats amb estatines també dedi-
quen	més	 temps	a	activitats	 sedentàries.	En	els	
pacients amb risc cardiovascular elevat, l’activitat 
física és una mesura que redueix aquest risc. No 
obstant, l’ús d’estatines s’ha associat a símpto-
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Principals efectes adversos

Patologia muscular

Prendre una estatina 
no és un passaport 

per descuidar 
l’alimentació



Quadre 1. Efectes adversos musculars de les estatines.13

No tots els assaigs clínics i altres estudis han emprat les mateixes definicions de miopatia, i en conseqüència les estimacions 
no	són	fàcilment	comparables.	Actualment	es	proposen	les	següents	definicions:

Miàlgia: debilitat, dolor, dolor a la pressió, rigidesa, rampes o punts dolorosos, en repòs o en exercici, sense elevació de CPK.

Miositis: símptomes musculars més elevació de CPK (en alguns treballs es defineix com a elevació de CPK amb o sense 
símptomes musculars).

Rabdomiòlisi:	símptomes	musculars	amb	nivell	de	CPK	com	a	mínim	10	vegades	per	sobre	del	 límit	de	normalitat.	No	és	
obligatòria la presència de signes de disfunció renal, perquè aquesta depèn més de l’estat d’hidratació i de la funció renal 
prèvia, que del grau de lesió muscular.

bre	 la	 pràctica	 habitual	 (entre	 5%	 i	 10%).13-15 
Per exemple, en l’enquesta nacional de salut 
dels EEUU, la prevalença de dolor muscular en 
les persones tractades amb estatines va ser un 
50%	més	alta	que	entre	les	no	tractades.16 

La raó d’aquestes diferències és que els pa-
cients dels assaigs clínics són en general més 
sans	que	els	de	 la	pràctica	habitual.	Per	tal	de	
minimitzar la toxicitat, s’hi exclouen els pacients 
amb	 insuficiència	 renal,	 insuficiència	 hepàtica,	
antecedent de dolors musculars i diabetis mal 
regulada,	així	com	els	que	prenen	fàrmacs	que	
poguessin tenir-hi interaccions. Per altra banda, 
generalment els articles sobre assaigs clínics 
no expliquen com es van definir i identificar els 
efectes adversos, i sovint ni tan sols n’informen.

Aquests	assaigs	van	ser	dissenyats	per	demos-
trar	 l’eficàcia	 preventiva	 cardiovascular	 de	 les	
estatines, i no efectes indesitjats com el dolor 
muscular. Per avaluar-hi el risc de miopatia s’hi 
comptaven els casos de rabdomiòlisi, però no 
els	 menys	 greus	 de	 miàlgia,	 fatiga	 o	 altres.	 A	
més, malgrat que els participants ja havien es-
tat seleccionats en la “fase d’entrada”, durant 
els assaigs se’n van excloure encara més; per 
exemple,	a	l’assaig	TNT,	en	el	qual	es	compara-
ven dues dosis d’atorvastatina, s’hi va excloure 
un	35%	dels	pacients	elegibles	en	la	fase	inicial,	
i	després	encara	se’n	van	retirar	un	5	a	7%	ad-
dicional en cada grup, a causa d’efectes adver-
sos.17 D’aquesta manera es poden esbiaixar els 
resultats, de manera que el risc d’efectes adver-
sos sembli més baix del real i l’efecte beneficiós 
resulti exagerat, perquè els pacients amb més 
predisposició a patir els efectes adversos són 
exclosos.

Un	0,5	a	2%	dels	pacients	tractats	amb	estatines	
presenta	augment	dels	enzims	hepàtics.	En	una	
metanàlisi	 de	 135	 assaigs	 clínics	 s’hi	 va	 veure	
que	el	risc	està	relacionat amb la dosi.2 La pro-
gressió	a	insuficiència	hepàtica	és	molt	rara.	No	
hi ha diferències significatives entre les diferents 
estatines. Es recomana suspendre el tractament 
quan les transaminases estan més de tres vega-
des per sobre del límit superior del seu valor nor-
mal	(ALT>120	UI/L).	Si	els	nivells	són	més	baixos,	
és possible que es normalitzin només reduint la 
dosi	de	 l’estatina.	Si	es	reinicia	 la	presa	del	 fàr-
mac, no sempre reapareix l’elevació. 

Diverses	metanàlisis	d’assaigs	clínics	han	indicat	
que les estatines incrementen la prevalença de 
diabetis	 en	 un	 9	 a	 13%.18,19,2 El risc és particu-
larment elevat en pacients d’edat avançada i els 
tractats amb dosis més altes i amb estatines d’alta 
potència.20 No se’n coneix el mecanisme.21 

Tot	i	que	la	diabetis	incrementa	considerablement	
el risc cardiovascular, es considera que en pa-
cients amb antecedent de cardiopatia isquèmica 
i	 potser	 d’ictus	 isquèmic	 (prevenció	 secundària)	
l’efecte beneficiós de l’estatina compensa el risc 
de diabetis. Per tant, en els pacients tractats amb 
estatines sembla prudent vigilar la glucèmia o l’he-
moglobina glicosilada si tenen factors de risc de 
diabetis (glucèmia basal alterada, hipertensió, tri-
glicèrids alts i obesitat). En aquests pacients tam-
bé sembla prudent començar amb una estatina de 
baixa potència a dosis baixes.22 

Simvastatina i atorvastatina són les dues esta-
tines més utilitzades. Són metabolitzades pel 
CYP3A4.	 La	 inhibició	 de	 la	 metabolització	 de	
l’estatina pot augmentar el risc de rabdomiòlisi i 
insuficiència renal aguda, sobretot quan es dóna 
a dosis altes.
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Toxicitat	hepàtica

Diabetis

Interaccions de les estatines

Taula 1. Alguns efectes indesitjats de les 
estatines:a nombre de pacients que cal trac-
tar durant 5 anys perquè n’aparegui un cas.1

Grup de risc NNHa miopatiab NNHa hepatotoxicitatc

Homes 90-105 140-155

Dones 260-315 135-155
a Number needed to harm.
b Diagnòstic de miopatia o de rabdomiòlisi o increment de CPK 
de	4	o	més	vegades	el	 límit	superior	de	 la	normalitat.	No	hi	ha	
diferències entre estatines. En aquest estudi no s’hi va trobar re-
lació	amb	 la	dosi,	ni	 tampoc	en	una	metanàlisi	de	135	assaigs	
clínics.2

c	ALT>120	UI/L	(és	a	dir,	més	de	tres	vegades	el	límit	superior	del	
valor normal).



Bloquejadors dels canals de calci.- Amlodipi-
na, diltiazem i verapamil són també substrats 
del	 CYP3A4.	 Inhibeixen	 la	metabolització	 de	 la	
simvastatina i n’incrementen considerablement 
les	concentracions	plasmàtiques.	L’amlodipina	a	
dosis	de	10	mg	al	dia	les	augmenta	en	un	60%;	a	
dosis	de	20	mg	al	dia	les	augmenta	en	cinc	vega-
des.	El	diltiazem	(120	mg	cada	12	
h)	i	el	verapamil	(240	mg	al	dia)	les	
augmenten	 en	 4-5	 vegades.	 Afe-
gir amlodipina o diltiazem a una 
estatina incrementa la incidència 
de miopia i de rabdomiòlisi. En 
l’assaig clínic HPS s’hi va regis-
trar una incidència de miopatia o 
augment de la CPK tres vegades 
més alta en els pacients que pre-
nien simvastatina més amlodipina, 
que en els que prenien simvasta-
tina sola.23 En cas de tractament 
simultani amb una estatina més amlodipina o dil-
tiazem, no cal modificar la dosi dels dos darrers, 
però	la	dosi	màxima	recomanada	de	simvastatina	
és	de	20	mg	al	dia.24

Amiodarona.-	És	un	inhibidor	potent	del	CYP3A4	
i pot augmentar el risc de miopatia i rabdomiòlisi 
quan s’administra de manera concomitant amb 
atorvastatina, lovastatina o simvastatina.

Els anticoagulants cumarínics (acenocumarol, 
warfarina)	també	són	metabolitzats	pel	CYP3A4,	
i per tant podrien competir amb les estatines per 
la	seva	metabolització.	Tot	plegat	pot	incremen-
tar	el	valor	de	l’INR	i	per	tant	el	risc	d’hemorràgia	
en	un	30	a	100%.25

Macròlids.- Claritromicina i eritromicina són 
inhibidors	del	CYP3A4.	En	un	estudi	en	perso-
nes	 de	 més	 de	 65	 anys	 en	 tractament	 crònic	
amb una estatina, s’hi va veure que la prescrip-
ció	simultània	d’algun	d’aquests	dos	macròlids	
(però no la d’azitromicina) duplica el risc d’in-
grés hospitalari per rabdomiòlisi o per insufi-
ciència renal aguda, i augmenta la mortalitat per 
totes	les	causes	en	més	de	50%.26 La telitromi-
cina es comporta com eritromicina i claritromi-
cina. 

Antimicòtics imidazòlics.- Itraconazol, vori-
conazol i posaconazol són inhibidors potents 
del	CYP3A4.27,28 És convenient evitar el seu ús 
simultani amb estatines.

Suc de pomelo.- Les furanocumarines presents 
al suc de pomelo o aranja inhibeixen de mane-
ra	 irreversible	 el	CYP3A4	a	 la	 paret	 intestinal	 i	
al fetge, de manera que incrementen la biodis-
ponibilitat	 i	 les	 concentracions	 plasmàtiques	
(les de simvastatina en més de set vegades).29 
Aquest efecte pot ser produït pel suc fresc, per 
concentrat	de	suc	o	per	la	mateixa	fruita.	També	
el poden produir altres cítrics com la llima i les 
taronges amargues.30,31	Atès que la inhibició és 
irreversible, l’efecte pot durar uns dies.
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Ciclosporina, danazol i gemfibrozil també po-
den inhibir la metabolització de les estatines, i 
augmentar la incidència d’efectes indesitjats 
musculars.

Els antivírics inhibidors de la proteasa (la del 
VIH o la del virus de l’hepatitis C) també inhibei-

xen la metabolització de simvasta-
tina i atorvastatina, i n’incrementen 
les	 concentracions	 plasmàtiques	 i	
el risc de rabdomiòlisi i insuficiència 
renal. Cal tenir en compte que l’ad-
ministració conjunta d’una estatina 
i un antiretroviral no és infreqüent, 
perquè la lipodistròfia i l’increment 
del risc cardiovascular causat pels 
antiretrovirals poden ser reduïts per 
una estatina. Cliqueu aquí per veu-
re les recomanacions de la FDA per 
evitar aquesta interacció.32

Per tal d’evitar interaccions farmacològiques que 
poden donar lloc a efectes indesitjats greus (rab-
domiòlisi, insuficiència renal) la FDA recomana:

-  evitar la simvastatina en pacients que reben 
itraconazol, posaconazol, eritromicina, claritro-
micina, telitromicina, inhibidors de la proteasa 
del VIH, l’antidepressiu nefazodona, gemfibro-
zil, ciclosporina o danazol;

-	 	no	ultrapassar	10	mg	al	dia	de	simvastatina	si	
prenen verapamil o diltiazem;

-	 	no	 ultrapassar	 20	mg	 al	 dia	 si	 també	 prenen	
amiodarona, amlodipina o ranolazina;

-	 	no	ultrapassar	40	mg	al	dia	si	prenen	diltiazem,	i
-  evitar el consum de suc de pomelo en quanti-

tats importants.33

Alguns	fàrmacs	són	inductors	del	CYP3A4,	 i	po-
den donar lloc a una disminució de les concentra-
cions	plasmàtiques	de	l’estatina:	carbamazepina, 
fenitoïna, fenobarbital, rifampicina, efavirenz i 
hipèric (herba de Sant Joan, Hypericum perfo-
ratum).

La magnitud de l’efecte beneficiós de les estatines 
depèn del RCV de cada pacient. En canvi, la inci-
dència de miopatia, hepatotoxicitat i altres efectes 
indesitjats és independent del RCV. Per tant, la re-
lació benefici-risc de les estatines depèn del RCV 
de cada pacient i és més favorable en pacients 
amb RCV elevat.

Les estatines incrementen el risc de diabetis en 
un	9	a	13%	en	termes	relatius.	El	risc	té	relació	
amb la dosi i amb la potència de cada estati-
na. En pacients amb RCV elevat, sobretot en els 
que tenen un risc elevat de cardiopatia isquè-
mica, es diu que aquest risc és compensat per 
l’efecte	beneficiós	del	fàrmac.

Conclusions

Tractant	345	homes	
amb	RCV	a	5	anys	
de	7,5%	s’evita	un	
cas d’IAM, però es 
produeixen	3	casos	
de miopatia greu i 2 

d’hepatitis
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Simvastatina i atorvastatina són les dues esta-
tines més utilitzades. La seva metabolització pel 
CYP3A4	pot	ser	 inhibida	per	altres	 fàrmacs	d’ús	
comú en pacients cardíacs, com amlodipina, dil-
tiazem o verapamil, claritromicina i eritromicina, 
antifúngics imidazòlics o antiretrovirals inhibidors 
de la proteasa, de manera que augmenta la toxi-
citat muscular (i en conseqüència la renal) de l’es-
tatina.

Prop	 d’un	 18%	 dels	 pacients	 presentarà	 algun	
efecte advers, que pot ser des de lleu i reversi-
ble a greu i irreversible. Prescriure una estatina 
a una persona de baix risc, per exemple amb 
hipercolesterolèmia aïllada, incrementa inne-
cessàriament la probabilitat d’efectes adver-
sos sense aportar cap efecte preventiu.
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