Cardiovasculaire veiligheid van febuxostat
De risico’s vergeleken met allopurinol
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Als jichtpatiënten chronisch urinezuurverlagende medicatie gebruiken om jichtaanvallen te voorkomen is het van belang zich af te
vragen of hierdoor hun toch al hogere cardiovasculaire risico niet extra wordt vergroot. Het pas sinds 2014 op de Nederlandse
markt verschenen febuxostat lijkt het wat dit betreft niet te gaan winnen van het al decennia bekende allopurinol. Sterker nog, er
zijn na jaren gebruik, aanwijzingen voor meer risico op overlijden onder andere ten gevolge van een cardiovasculaire ziekte.
Allopurinol was, als urinezuurverlaging is gewenst, al eerste keuze boven febuxostat. Het besproken onderzoek geeft hiervoor
een extra argument.
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Jichtpatiënten zijn net als diabetespatiënten absoluut gezien een grote groep patiënten met duidelijk verhoogde
cardiovasculaire risico’s. Het is klinisch relevant te weten hoe cardiovasculair veilig de geneesmiddelen zijn die
zij eventueel levenslang moeten gebruiken.
Allopurinol en febuxostat zijn geïndiceerd voor chronisch gebruik door jichtpatiënten als deze onaanvaardbaar
last hebben van pijnlijke jichtaanvallen of onderhuidse knobbels van neergeslagen urinezuurkristallen krijgen
(tofi).
Recent onderzoek toont voor febuxostat een cardiovasculaire veiligheid aan, die gelijkwaardig lijkt aan die van
allopurinol. Het onderzoek kende wel verschillende beperkingen.
De overigens wel vermoede grotere kans op overlijden, inclusief dood ten gevolge van een cardiovasculaire
ziekte, is een extra argument eerder voor allopurinol te kiezen dan voor febuxostat.
Allopurinol, waarmee al decennia klinische ervaring is, blijft al bij al nog steeds de eerste keuze als
urinezuurverlagende therapie is gewenst. Voor het pas sinds 2014 in Nederland geregistreerde prijzige febuxostat
rest vooralsnog een zeer beperkte toepassing bij falen of ongewenste bijwerkingen van allopurinol.

Inleiding

Onderzoek

Beschouwing

1/2

Literatuurreferenties
Gerelateerde artikelen
NHG-Standaard ‘Artritis’
16-05-2018 | mw drs C. Hooymans

Controverse over profylactische urinezuurverlaging bij jicht
16-02-2018 | dr H.J.E.M. Janssens

Behandeling van jicht
05-10-2010 | dr H.J.E.M. Janssens

Jichtmiddelen
18-05-1973

Copyright © 2018 Gebu. Alle rechten voorbehouden. | https://www.ge-bu.nl

2/2

