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❙ ❙ MSD hävdar att min bedömning av
den producentfinansierade VIGOR-stu-
dien [1] i Läkartidningen [2] inte håller
[3]. Min kritik mot redovisningen av
VIGOR berör främst att uppgifterna om
allvarliga hjärt–kärlbiverkningar till ro-
fecoxibs nackdel jämfört med naproxen
redovisades rapsodiskt, medan diskus-
sionen om de gastrointestinala fördelar-
na för rofecoxib anlyserades grundligt. 

Så till exempel fanns inte de siffror
med som MSD-representanterna nu re-
dovisar om allvarliga kardiovaskulära
och tromboemboliska händelser (1,67
per 100 patientår i rofecoxibgruppen
och 0,70 i naproxengruppen). Inte heller
att det totala antalet allvarliga biverk-
ningar var till rofecoxibs nackdel (9,3
procent för rofecoxib, 7,8 procent för
naproxen). 

FDAs redovisning
Dessa och andra resultat till rofecoxibs
nackdel i VIGOR-studien kom upp till
ytan först efter att Food and Drug Ad-
ministration (FDA) redovisat alla data
från studien [4]. Den ökade hjärtin-
farktrisken redovisas visserligen i Bom-
bardiers och medarbetares artikel men
förses med en dåligt underbyggd för-
klaring om att napr oxen har kardiopro-
tektiva effekter. Det är i och för sig möj-
ligt, men andra förklaringsmodeller är
också tänkbara, vilket diskuteras utför-
ligt av Mukherjee och medarbetare [5].
Förklaringsmodellen ifrågasätts också i
FDAs granskning av VIGOR-studien. 

I VIGOR-studien redovisas både 
resultaten av symtomgivande ulkus + 
ulkuskomplikationer samt enbart ulkus-
komplikationer. I båda fallen var resul-
taten till rofecoxibs fördel. Symtom-
givande ulkus + ulkuskomplikationer
var det primära effektmåttet, men redo-
visningen av enbart ulkuskomplikatio-
ner är av större intresse och har också be-
tonats i FDAs analys eftersom symtom-
givande ulkus utan komplikationer med
dagens behandlingsmetoder är en gans-
ka lindrig och lättbehandlad sjukdom. 

Effektmåtten
Denna redovisning av olika effektmått
kan naturligtvis te sig förvirrande. Ty-
värr blandar MSD-representanterna
också ihop de olika effektmåtten när
man skriver »... samtidigt som man såg
en 50-procentig riskreduktion för allvar-
liga kliniska gastrointestinala komplika-
tioner (PUB) i Vioxx-gruppen (2,1 per
100 patientår för Vioxx och 4,5 för
naproxen, P<0,001.« Men de siffrorna
inkluderar okomplicerade ulkus. De
korrekta siffrorna för komplicerade ul-

kus är 0,6 respektive 1,4. Är det bara ett
misstag eller ett avsiktligt försök att
vilseleda med litet »bättre« siffror i ab-
soluta tal?

Ny genomgång har inletts
Min grundläggande kritik av både VI-
GOR- och CLASS [6]-studierna är att
läkarkåren vilseletts genom att studiefi-
nansiärens intressen i båda fallen påver-
kat resultatredovisningen i välrenom-
merade tidskrifter. Svagheter och för fö-
retagen ogynnsamma data har uppdagats
i efterhand när FDA redovisat fullstän-

diga data från studierna. EMEA – den
europeiska läkemedelsmyndigheten –
har nu inlett en omfattande genomgång
av dokumentationen och säkerheten för
coxiberna. Det är min förhoppning att
den blir fullständig och görs oberoende
av ekonomiska intressen.
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Fullständig och oberoende granskning av coxiber påkallad

❙ ❙ Två försiktigt kritiska artiklar till sä-
kerheten hos COX-2-hämmarna cele-
coxib (Celebra) och rofecoxib (Vioxx)
[1, 2] fick snabbt genmäle av de berörda
läkemedelsföretagen Pharmacia och
Pfizer [3] respektive MSD [4]. 

Läkemedelsföretagen tolkar förstås
sina studier positivt, men kanske skulle
vi, som representerar andra delar av
samhället, fråga oss varför vi använder
dessa nya och dyra preparat och om det
finns några skäl att fortsätta med det.

Vioxx och Celebra lanserades som
säkrare alternativ till traditionella NSA-
ID, vilket skulle motivera det högre pri-
set. Dokumentationen för säkerheten är
främst VIGOR- och CLASS-studierna.
Vad visade de egentligen?

CLASS: Celebra lika farlig som Voltaren 
I CLASS-studien jämfördes mycket hög
dos celecoxib (Celebra), 400 mg×2, med
en hög dos av diklofenak (Voltaren), 75
mg×2, och en för skandinaviska förhål-
landen orealistiskt hög dos ibuprofen,
800 mg×3. Cirka 20 procent av patien-
terna fick ASA. Originalartikeln om
CLASS har kritiserats mycket hårt för
att dess presentation avvek från proto-
kollet gällande bl a design, duration och
endpoints [5]. Huvudfyndet, som alla
kan vara eniga om, var att Celebra inte
åstadkom signifikant färre magsårskom-
plikationer än de traditionella NSAID.

Jämförelsen med Brufen är ointres-
sant eftersom ibuprofendosen var orea-
listiskt hög. 

Jämförelsen med Voltaren  är mer re-
levant. Oavsett om man ser på 6-måna-
dersdata eller hela studieperioden, och
oavsett om man ser på magsårskompli-
kationer eller det bredare effektmåttet
symtomatiska magsår, så var det ingen
fördel att använda Celebra  istället för
Voltaren. För de patienter som fick ASA
var både Voltaren  och Brufen minst lika
säkra som Celebra [5]. Man kan invända
att dosen av celecoxib var alltför hög.
Men det är inte ett argument för att en
lägre dos skulle vara säkrare än diklo-
fenak eller ibuprofen i normal dosering. 

VIGOR – Vioxx farligare än Naproxen 
I VIGOR-studien försökte man selekte-
ra patienter med stor risk för magsårs-
komplikationen (patienter med reuma-
toid artrit som var antingen äldre än 50
år eller äldre än 40 år och samtidigt fick
prednisolon) samt liten risk för hjärt–
kärlsjukdom (behov av ASA var exklu-
sionskriterium). Patienterna randomise-
rades till rofecoxib (Vioxx ) 50 mg eller
naproxen 1 000 mg dagligen.

Risken för magsårskomplikationer
(blödning, perforation eller stenos) var
mindre i Vioxx-gruppen, men samman-
taget sågs 20 procent större relativ risk
för allvarliga händelser i Vioxx-grup-
pen, främst på grund av större risk för
hjärtinfarkt, hjärninfarkt och instabil an-
gina pectoris. Risken för ödem och hy-
pertension var också större i Vioxx-
gruppen. 

FDA konkluderade: »Overall, gene-

COX-2-hämmarna – varför 
skall vi egentligen använda dem?

I Läkartidningens elektroniska arkiv
http://ltarkiv.lakartidningen.se

finns fullständig referenslista till artikeln.

Kommentar 
Referenserna till inläggen om coxiber i
detta nummer finns tillgängliga på Lä-
kartidningens webbplats. Detta har
gjorts eftersom referenserna delvis är
överlappande och för att spara utrymme. 

red


