
Fins a juliol, al Regne Unit s’havien notificat 1.120
targetes grogues que descrivien sospites de reac-
cions adverses associades a l’ús de rofecoxib.
Onze d’aquests casos van ser mortals.1 Gairebé
la meitat de les notificacions (49,5%) corresponien
a reaccions gastrointestinals (5 mortals), la majoria
en forma de nàusea, dispèpsia, diarrea i dolor ab-
dominal, però un 12% han estat úlceres, perfo-

En un número anterior es revisava la toxicitat
gastrointestinal del celecoxib i rofecoxib, dos nous
antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) inhibidors
selectius de la COX-2 (vegeu Butll Groc 2000; 13:
5-7). S’hi concloïa que no se n’ha demostrat de
manera clara un millor perfil de seguretat gastroin-
testinal i que, atès que es desconeixen els efectes
de la inhibició selectiva de la COX-2 sobre altres
òrgans, cal ser prudent en el seu ús i estar atent a
la possibilitat d’efectes adversos inesperats. En
aquest número es revisen les noves dades sobre
el perfil de toxicitat d’aquests fàrmacs.
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Experiència inicial de toxicitat dels AINE
inhibidors de la COX-2

Notificacions de reaccions
adverses

Ha sortit l’Índex Farmacològic 2000
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racions i hemorràgies gastrointestinals. Un 16%
(177) han estat reaccions cardiovasculars; la
majoria edemes (101), i també hi ha hagut casos
d’hipertensió (31) i palpitacions (19). S’han notificat
15 casos d’insuficiència cardíaca (3 mortals), i 9
d’infart de miocardi (3 mortals); la majoria d’a-
quests pacients tenien factors de risc de malaltia
cardiovascular. Destaca prop d’un 5% de notifi-
cacions de reaccions psiquiàtriques, com depres-
sió, confusió i al·lucinacions. Altres reaccions
notificades han estat angioedema (35 casos),
broncospasme i asma (25), insuficiència renal (16)
i hepatotoxicitat (12).

A Catalunya, fins ara hem rebut 51 notificacions
que descriuen 77 reaccions adverses atribuïdes a
rofecoxib. Vint-i-vuit són trastorns digestius, la
majoria dolors abdominals, dispèpsies i diarrees,
i una ha estat una hemorràgia gastrointestinal.
També s’han notificat 14 casos d’edema, un
d’empitjorament de la hipertensió, 6 reaccions
psiquiàtriques, 6 cutànies i 4 oligúries.

A Canadà s’han notificat 220 reaccions adverses
per celecoxib, de les quals 101 greus (6 mortals).2

D’aquestes, tres van ser hemorràgies en pacients
tractats simultàniament amb un anticoagulant oral.
La majoria de les reaccions notificades van ser
gastrointestinals (nàusees, vòmits, diarrea, úlce-
ra i hemorràgia gastrointestinal), cutànies (pruïja,
erupció cutània, urticària i angioedema) i generals
(reaccions al·lèrgiques). Un 12% eren reaccions
psiquiàtriques (depressió, insomni, confusió,
somnolència i al·lucinacions), un 8% cardiovas-
culars (insuficiència cardíaca, hipotensió, bradi-
càrdia, taquicàrdia i infart de miocardi), un 8%
renals (insuficiència renal i edema facial) i un 7%
hematològiques (augment del temps de protrom-
bina, hemorràgia cerebral i trombocitopènia).

A  Austràlia, s’han notificat 919 reaccions
adverses atribuïdes a celecoxib.3 Les més
freqüents van ser les gastrointestinals i les
cutànies, amb prop d’un 35% cadascuna. De les
cardiovasculars, la majoria van ser edemes, i
alguns casos d’hipertensió. També es van notifi-
car efectes adversos neurològics (mareig i cefa-
lea), psiquiàtrics i hematològics. Es van notificar
9 casos d’insuficiència renal aguda o d’empitjo-
rament d’una insuficiència renal crònica; tres eren
pacients d’edat avançada i sis prenien també un
IECA i un diürètic de manera concomitant amb el
celecoxib; fet que suggereix que el celecoxib
comparteix amb els AINE clàssics el risc d’empit-
jorar la funció renal en pacients que prenen la
combinació d’aquests tres fàrmacs. En un 5% de
les notificacions s’hi descriuen reaccions al·lèrgi-
ques no cutànies, com edema facial, angioedema,
reaccions anafilactoides i asma.

Recentment s’ha publicat un estudi de 1.122 ca-
sos i 2.231 controls en el qual es va avaluar el risc
d’hemorràgia gastrointestinal associat a l’ús d’àcid
acetilsalicílic (AAS) a dosis baixes, altres AINE,
nitrats i combinacions d’aquests fàrmacs.4 El
consum d’AINE es va associar a un augment del
risc d’hemorràgia de set vegades (de nou vegades
quan la dosi era superior a la mitjana recomanada)
i el d’AAS a dosis baixes al doble de risc. L’ús con-
comitant de nitrats o d’antisecretors (omeprazol,
ranitidina o famotidina) en disminuia el risc, però
l’ús d’antiàcids no va mostrar efecte protector.

En estudis endoscòpics de fins a 24 setmanes, els
pacients tractats amb celecoxib o rofecoxib pre-
senten menys úlcera gastroduodenal que els
tractats amb altres AINE; no obstant, no s’ha
establert una correlació entre la lesió endoscòpica
i el risc de complicacions.5,6 En una anàlisi conjun-
ta de vuit assaigs clínics sobre rofecoxib en el
tractament de l’artrosi, la incidència d’úlcera
simptomàtica, perforació i hemorràgia en 12 mesos
va ser menor (1,3%) que amb altres AINE (1,8%).7

Una anàlisi combinada de 14 assaigs clínics so-
bre celecoxib en pacients amb artritis reumatoide
o artrosi va mostrar una incidència anual de
complicacions de l’úlcera (perforació, obstrucció i
sagnat) de 0,2% amb celecoxib, en comparació
d’1,7% amb altres AINE.8 No obstant, atès que els
estudis inclosos en ambdues anà l isis són
heterogenis, que només un 10% dels pacients te-
nen més de 75 anys, i que la rellevància d’aquesta
diferència és discutible, la interpretació n’és difícil.

Recentment s ’ha publicat l ’assaig CLASS
(Celecoxib Long-term Arthritis Study) en prop de
8.000 pacients amb artrosi o artritis reumatoide,
alguns dels quals prenien AAS a dosis baixes per
a profilaxi cardiovascular.9 S’hi va avaluar la
toxicitat gastrointestinal després de sis mesos de
tractament amb celecoxib (400 mg cada 12 h) en
comparació amb ibuprofèn (800 mg cada 8 h) o
diclofenac (75 mg cada 12 h). La incidència de
complicacions de l’úlcera (perforació, obstrucció i
sagnat) soles, variable principal de l’estudi, no va
ser significativament menor. No obstant, en els
pacients que no prenien simultàniament AAS (un
80% dels participants), l’ús de celecoxib es va
associar a una incidència d’hemorràgia gastroin-
testinal més baixa que el d’ibuprofèn o diclofenac;
només un 12% dels pacients inclosos tenien més
de 75 anys.

Noves dades sobre l’hemorràgia
gastrointestinal a Espanya

Toxicitat gastrointestinal



de toxicitat VIGOR.10 En aquest estudi s’hi va re-
gistrar una incidència significativament més baixa
d’infart de miocardi entre els pacients tractats amb
naproxèn (0,1%), que entre els tractats amb
rofecoxib (0,4%). El laboratori fabricant va atribuir
la diferència en la incidència d’infart a un suposat
efecte antiagregant plaquetari del naproxèn, del
qual el rofecoxib i els altres inhibidors de la COX-
2 estarien desproveïts;16 cal puntualitzar que no hi
ha estudis que demostrin que el naproxèn
protegeixi del risc d’infart, i per tant, aquests
resultats –que van ser inesperats– s’haurien de
considerar preocupants. S’ha suggerit que els
inhibidors selectius de la COX-2 podrien incremen-
tar el risc d’esdeveniments cardiovasculars trom-
boembòlics en inhibir la síntesi de prostaciclina
endotelial sense la inhibició corresponent del
tromboxà de les plaquetes.17 En conclusió, podria
ser que el rofecoxib incrementés el risc de cardio-
patia isquèmica, però l’estudi VIGOR no estava
dissenyat per avaluar-ne el risc i, a més, a l’estudi
CLASS la incidència d’esdeveniments cardiovas-
culars, com AVC i infart de miocardi, en el grup
tractat amb celecoxib va ser similar a la dels tractats
amb altres AINE.

Estudis recents suggereixen que, en comparació
d’altres AINE, prescrits a dosis altes i en les condi-
cions d’assaigs clínics en pacients seleccionats, el
celecoxib i el rofecoxib redueixen modestament la
incidència d’efectes adversos gastrointestinals greus.
No obstant, no estan desproveïts d’aquests riscs.
Persisteixen els dubtes sobre altres tipus d’efectes
adversos com els renals i els cardíacs. Amb les da-
des disponibles, no s’ha demostrat de manera con-
cloent que el seu perfil d’efectes adversos sigui dife-
rent fins al punt d’oferir un avantatge clínic notable,
en concret sobre algun dels altres AINE a dosis
baixes.

L’experiència adquirida en el primer any d’ús de
celecoxib i rofecoxib a diversos països confirma que
els AINE inhibidors de la COX-2 estan contraindicats
en pacients amb úlcera pèptica activa o hemorràgia
gastrointestinal, insuficiència cardíaca o hepàtica
greu, o amb insuficiència renal crònica. També
plantegen la possibilitat que incrementin el risc d’infart
de miocardi i d’altres quadres cardiovasculars en
pacients amb antecedent o amb factors de risc de
cardiopatia isquèmica. En pacients amb risc
d’hemorràgia gastrointestinal i d’altres complicacions
digestives, primer cal considerar si és realment
necessari prescriure un AINE, i, en cas que ho sigui,
cal seleccionar l’ibuprofèn a les dosis més baixes
possibles; la coadministració de ranitidina o
omeprazol (però no la d’antiàcids) disminueix
sensiblement el risc d’hemorràgia.

19

Les dades de l’estudi de seguretat VIGOR (Vioxx
Gastrointestinal Outcomes Research), en més de
8.000 pacients amb artritis reumatoide, sugge-
reixen que el rofecoxib (50 mg al dia) s’associa a
un risc d ’ú lcera simptomàtica, perforació,
obstrucció i hemorràgia de 2,1 per 100 pacients-
any, comparat amb 4,5 per 100 pacients-any en-
tre els tractats amb naproxèn (500 mg cada 12
h).10 No obstant, els pacients tractats amb AAS,
ticlopidina, anticoagulants, misoprostol, sucralfat,
inhibidors de la bomba de protons o antihistamínics
H

2
 havien estat exclosos de l’estudi. A més, a la

publicació no s’especifica el percentatge de pa-
cients d’edat avançada ni la incidència d’esde-
veniments gastrointestinals en els subgrups de risc.
Per tant, no es pot valorar la rellevància de la
disminució absoluta del risc en aquests subgrups.

En síntesi, les dades dels estudis controlats i de
notificació voluntària a diversos països indiquen que
els AINE inhibidors selectius de la COX-2 no estan
desproveïts del risc de toxicitat gastrointestinal.

En un estudi en 75 pacients d’edat avançada amb
insuficiència renal lleugera, es va comprovar que
el rofecoxib (12,5 o 25 mg al dia) redueix la taxa
de filtració glomerular de manera similar a la
indometacina (50 mg cada 8 h).11 Els resultats d’un
altre estudi en 29 persones sanes d’edat avançada
indiquen que el celecoxib (200-400 mg cada 12 h)
redueix l’excreció urinària de sodi i de prostaglan-
dines E2 i 6-cetoprostaglandina F1α de manera si-
milar al naproxèn (500 mg cada 12 h), però no afec-
ta de manera significativa la filtració glomerular.12

Recentment s’han publicat tres casos d’insufi-
ciència renal aguda; dos eren pacients amb
insuficiència renal crònica tractats amb celecoxib13

i l’altre un trasplantat de ronyó tractat amb rofeco-
xib.14 Una anàlisi conjunta de cinc estudis compa-
ratius de celecoxib amb altres AINE en més de
9.000 pacients amb artrosi o artritis reumatoide
tractats durant 12 setmanes, va donar una inci-
dència d’efectes adversos renals de 4,4% amb
celecoxib i de 4,1% amb altres AINE, ambdues
superiors a la corresponent al placebo (2,5%).15

Les dades disponibles suggereixen que els efectes
de la inhibició de la COX-2 sobre el ronyó són
similars als observats amb els AINE clàssics i, per
tant, en principi, cal tenir les mateixes precaucions
quan s’administren a pacients de risc.

La controvèrsia sobre els efectes adversos
cardiovasculars de rofecoxib es va iniciar arran de
la comunicació de resultats preliminars de l’estudi

Toxicitat renal

Conclusió

Efectes adversos cardiovasculars
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