
important en l’avaluació del risc dels AINE
convencionals. Recentment s’han presentat nous
AINE amb acció relativament selectiva sobre la
COX-2. Fins ara disposàvem de la nabumetona
(vegeu Butlletí Groc 1995;8:9-12). A altres països
n’hi ha d’altres de més o menys selectius ja
comercialitzats (com l’etodolac i la nimesulida), o
en fases avançades de desenvolupament.5 Quan
s’escriu aquest butlletí s’està començant a
promoure també la nimesulida entre nosaltres.

El grau de selectivitat per la COX-2 es pot mesu-
rar en models experimentals. Per a cada AINE es
pot definir una raó entre la concentració necessària
per a inhibir la COX-2 en un 50% (CI

50
) i la

necessària per a inhibir la COX-1 en un 50%.6 En
diversos estudis in vitro s’ha observat que el
meloxicam inhibeix de manera més selectiva la
COX-2 que altres antiinflamatoris com el piroxicam,
la indometacina o el flurbiprofèn.6 Però no se sap
si aquestes diferències, de fins a tres ordres de
magnitud, obtingudes en estudis experimentals, es
tradueixen en un menor risc d’efectes indesitjats
gastrointestinals o renals. A més, cal tenir en
compte que les dades disponibles fan referència a
la relació entre la CI

50
 de la COX-2 i la CI

50
 de la

COX-1, però no se sap si aquesta relació es manté
amb concentracions inhibitòries de COX-2
superiors, que possiblement són les que cal assolir
en clínica.7
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El meloxicam és un nou antiinflamatori no
esteroïdal (AINE) de comercialització recent, que
es promou fortament amb l’argument que inhibeix
de manera selectiva la ciclooxigenasa 2 (COX-2).
L’any 1971 es va descobrir que els AINE inhibeixen
la ciclooxigenasa, enzim que intervé en la síntesi
de les prostaglandines.1 Posteriorment es va
comprovar que els efectes indesitjats més
freqüents dels AINE, com la toxicitat gas-
trointestinal i la retenció de sodi i aigua, també es
devien —si més no en part— a la inhibició de la
síntesi de prostaglandines a l’estómac o a la
medul.la renal, respectivament. Més recentment
s’han identificat dos isoenzims de la ciclo-
oxigenasa. La COX-1 («constitutiva»), seria res-
ponsable de la síntesi de prostaglandines amb
«funcions domèstiques»: citoprotecció de la mu-
cosa gàstrica, homeòstasi a la medul.la renal, etc.
La COX-2 («induïda») es pot identificar en diver-
sos teixits quan s’hi desencadena un procés
inflamatori.2-4 La COX-2 també sembla ser un
enzim constitutiu en el sistema nerviós central.
Aquestes troballes han conduït a formular la
hipòtesi segons la qual els efectes antiinflamatoris
es podrien explicar per la inhibició de la COX-2 i
alguns dels efectes indesitjats (com els gastro-
intestinals i els renals), per la inhibició de la COX-1.

Seguint aquest raonament, l’antiinflamatori «ideal»
seria el que inhibeixi de manera selectiva la COX-
2, sense inhibir la COX-1. Amb aquesta selectivitat
s’aconseguiria l’efecte antiinflamatori sense els
efectes indesitjats derivats de la inhibició de la
ciclooxigenasa constitutiva, que tenen un pes

També en aquest número:
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Meloxicam: implicacions clíniques de la inhibició
selectiva de la ciclooxigenasa

Inhibició selectiva, però no
exclusiva
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D’altra banda, tot i que el meloxicam és un inhibidor
selectiu de la COX-2, inhibeix també la COX-1 per
bé que, possiblement, amb menor intensitat que
els antiinflamatoris convencionals.

El descobriment dels isoenzims COX-1 i COX-2, i
de la diferent selectivitat de cada AINE en la seva
inhibició, pot haver estat un pas molt útil per arri-
bar a obtenir nous AINE amb una relació benefici/
risc més favorable. Això no obstant, la selectivitat
COX-2/COX-1 no és l’únic determinant de la
toxicitat gastrointestinal de cada AINE. A la taula 1
es pot apreciar que, amb els AINE més àmpliament
utilitzats fins ara, no hi ha correlació clara entre la
relació COX-2/COX-1 i el risc d’hemorràgia
gastrointestinal. Aquesta discordança es podria
deure a altres factors, com la dosi i la semivida
biològica (t1/2), que contribuirien a determinar la
toxicitat de cada AINE.

Se sap que el risc d’hemorràgia gastrointestinal,
per exemple, guarda relació amb la dosi de cada
AINE, però hi ha molt poca informació sobre quines
són les dosis equivalents dels antiinflamatoris. El
fet que alguns AINE s’associïn a un risc més elevat
d’hemorràgia es deuria sobretot a què se’ls dóna
a dosis comparativament més altes que altres de
«menys tòxics».

El t1/2 també guarda relació amb el risc
d’hemorràgia gastrointestinal, perquè l’efecte
inhibidor de la síntesi de prostaglandines és re-
versible i, en conseqüència, com més prolongada
sigui la permanència del fàrmac en l’organisme,
més desprotegida estarà la mucosa gastro-
duodenal. A la taula 1 es pot apreciar com

l’ibuprofèn, amb un t1/2
 
de 2 h, s’associa a un risc

molt menor d’hemorràgia que el piroxicam (t1/2
d’unes 50 hores), el qual és un inhibidor més feble
de la síntesi de prostaglandines de la mucosa
gàstrica.7 En aquest sentit cal dir que el t1/2 del
meloxicam és d’unes 20 h.11

En sengles assaigs clínics sobre el tractament de
l’osteoartritis, el meloxicam ha mostrat una eficàcia
similar a la del diclofenac o el piroxicam, sense
que s’enregistressin diferències significatives en
la incidència de reaccions adverses gastro-
intestinals.12,13

En el tractament de l’artritis reumatoide s’han
realitzat dos assaigs clínics comparatius entre el
meloxicam i altres AINE. En el primer s’hi van com-
parar un grup tractat amb 7,5 mg al dia de
meloxicam (199 pacients) amb un altre de tractat
amb 750 mg al dia de naproxèn (180 pacients),
durant 6 mesos. L’eficàcia va ser similar amb
ambdós fàrmacs, però en el grup tractat amb
naproxèn s’hi va enregistrar una incidència més
alta de reaccions adverses gastrointestinals, de
nivells excessivament baixos d’hemoglobina i
d’augments de la urea i la creatinina sèriques. Això
no obstant, el nombre de pacients que es varen
haver de retirar de l’assaig per manca d’eficàcia
va ser superior en el grup tractat amb meloxicam.14

En un altre assaig, en el qual es varen comparar
141 pacients tractats amb meloxicam (15 mg al
dia) amb 135 tractats amb piroxicam (20 mg al dia),
no s’hi varen enregistrar diferències d’eficàcia ni
de seguretat.8 És difícilment explicable que en un
dels assaigs en pacients amb osteoartritis s’hi
emprés una dosi de meloxicam del doble de

Determinants de la toxicitat
dels AINE

Taula 1 . Raó dels valors de la CI
50

 per a la COX-2 i la CI
50

 per a la COX-1 en diferents cultius de cèl.lules in
vitro, comparada amb el risc d’hemorràgia digestiva alta per a diversos antiinflamatoris no esteroïdals.8-10

Eficàcia i seguretat del meloxicam
en els assaigs clínics
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l’assajada en pacients amb artritis reumatoide,
quan, teòricament, seria necessària una dosi més
alta en les malalties inflamatòries.

Fins ara el nombre de malalts tractats amb
meloxicam a tot el món és baix. Per això caldrà
acumular experiència per determinar el seu perfil
de seguretat.

Durant els tres primers mesos de comercialització
del meloxicam, a Catalunya se n’han notificat vuit
sospites d’efectes indesitjats. Cinc notificacions
descriuen reaccions lleus: edema facial (dos), ede-
ma labial, cefalea i erupció cutània. Una altra
descriu el cas d’una dona de 88 anys sense
antecedents psiquiàtrics ni neurològics que va pre-
sentar al.lucinacions visuals; una altra el d’una
dona de 69 anys, també sense patologia
neurològica ni vestibular, que va presentar
inestabilitat en la marxa i lateralitat. La vuitena
descriu el cas d’un home de 71 anys sense
antecedents, que va presentar un vòmit hemàtic.
Tots els malalts es van recuperar en retirar el
fàrmac.

Atesa la limitada experiència d’ús d’aquest fàrmac,
es desconeixen els possibles efectes derivats
d’una hipotètica inhibició més potent de la COX-2.
Alguns estudis suggereixen que la COX-2 podria
ser constitutiva al cervell i participar en el
funcionament neuronal.15 També s’ha apuntat que
aquest enzim intervindria en la síntesi de
prostaglandines que participen en l’homeòstasi
renal, de la vesícula seminal i de l’úter.8

El meloxicam és un antiinflamatori no esteroïdal
que, en models experimentals, ha mostrat una
activitat inhibitòria de la COX-2 més selectiva que
altres AINE. Teòricament aquest fet es podria
traduir en un patró diferent d’efectes indesitjats.
No obstant això, cal tenir en compte tres tipus de
consideracions. En primer lloc, el meloxicam
inhibeix també la COX-1, per bé que en un grau
probablement infer ior al d’altres AINE, i
desconeixem la relació entre les dades derivades
de models in vitro i els efectes clínics en
comparació dels altres AINE. En segon lloc, enca-
ra es desconeixen els possibles efectes derivats
de la inhibició de la COX-2 en territoris com el
cervell o el ronyó. En tercer lloc, el grau d’inhibició
de la síntesi de prostaglandines gàstriques no se-
ria l’únic factor que determina els efectes indesitjats
gastrointestinals, de manera que la potència rela-

tiva (dosi comparable) i la semivida d’eliminació
de l’AINE en serien també determinants importants.

Amb les dades disponibles no es pot afirmar que
el meloxicam produeixi menys efectes tòxics
—gastrointestinals o d’altres tipus— que els altres
AINE. Mentre no hi hagi més dades, en prescriure
el meloxicam caldria tenir en compte aquestes
limitacions. La notificació de qualsevol sospita
d’efecte indesitjat associat al seu ús permetrà
conèixer amb més precisió el seu perfil de
seguretat i el seu lloc en terapèutica.

Quan es pensa en prescriure un antiinflamatori, hi
ha quatre mesures que poden estalviar molts riscs
i costs: (1) reduir la prescripció d’AINE, en favor
de paracetamol, amb el qual es poden obtenir
efectes terapèutics equivalents a canvi d’una me-
nor incidència de reaccions adverses; (2) reduir
tant com sigui possible la dosi de l’AINE; (3) se-
leccionar l’AINE menys tòxic (ibuprofèn) i (4) re-
servar la profilaxi amb antiulcerosos per als grups
que més se’n puguin beneficiar (com els que pre-
senten antecedents d’hemorràgia gastrointestinal
o d’úlcera gàstrica o duodenal i insuficiència car-
díaca).
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El passat mes de juliol la Comissió Nacional de
Farmacovigilància va tractar sobre la relació
benefici/risc de la ticlopidina. Es tracta d’un
antiagregant plaquetari autoritzat a Espanya per a
la prevenció secundària de l’accident vascular ce-
rebral i de l’accident isquèmic transitori. No s’ha
demostrat la seva eficàcia en la prevenció de la
cardiopatia isquèmica.

El Sistema Espanyol de Farmacovigilància ha rebut
un nombre considerable de notificacions
d’agranulocitosi i d’anèmia aplàstica associades a
l’ús de ticlopidina, sobretot durant els tres primers
mesos de tractament. A més, s’ha observat un
elevat consum de ticlopidina en indicacions no
autoritzades, sobretot la prevenció secundària de
la cardiopatia isquèmica. Atès que l’àcid
acetilsalicílic a dosis de fins a 300 mg al dia té una
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relació benefici/risc més favorable en la indicació
autoritzada, la Comissió va acordar:

1) Recordar que la ticlopidina és un antiagregant
de segona línia  en la prevenció secundària de
l’accident vascular cerebral i de l’accident isquèmic
transitori en els pacients que no tolerin l’àcid
acetilsalicílic a dosis baixes.

2) Respectar estrictament les indicacions
autoritzades  per a aquest medicament i recordar
que la ticlopidina no està autoritzada per a la
prevenció de la cardiopatia isquèmica  (excepte
en els pacients amb claudicació intermitent),
perquè no ha mostrat cap eficàcia en aquesta
indicació.

3) Complir rigorosament la norma de realitzar
recomptes hematològics cada quinze dies
durant els tres primers mesos de tractament .


