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Perles clíniques
• Alerta als caçadors de bolets:

Exquisits però letals!

• Un hueso fácil de roer

• Més no sempre és millor

• Sóc molt lliure si no estic amb tu

• The hyperammonium theory

• HBPM en pacientes críticos 

obesos: “un problema de peso”

• Delirium Tremsistente?

• Un «arroz con habichuelas» no 

siempre anima la fiesta...

• La guerra dels bacteris: 

l’amenaça multirresistent

• Maraviroc... what else?

• Cincuenta terapias más oscuras

• Vigila no caiguis!

• Olanzapina, prevé l’emesi 

associada a la quimioteràpia?



Perles clíniques
“Si tengo que pronunciar un discurso de dos horas, empleo
diez minutos en su preparación. Si se trata de un discurso de
diez minutos, entonces tardo unas dos horas en prepararlo”.

W. Churchill

“Te escribo una carta larga porque no tuve tiempo de
escribirte una corta”

B. Pascal; M. Twain



Perles clíniques



Laura Borràs Trias
Parc Taulí Hospital Universitari

ALERTA ALS CAÇADORS DE BOLETS:
EXQUISITS PERÒ LETALS!



Cas clínic: Clínica i diagnòstic

Clínica:
1. Intestinal o coleriforme (6-24h post-ingesta): vòmits + diarrea à

deshidratació, hipovolèmia, IRA prerrenal
2. Milloria aparent (24-36h post-ingesta): resolució gradual diarrea amb

reposició de volum. Inici d’augment de ALT i AST (pic a les 60-72h)
3. Afectació visceral (48-96h post-ingesta): fallada hepàtica que pot ser

irreversibleà transplantament !! Acompanyat d’insuficiència renal
• Complicacions associades: hipoglucèmia, coagulopatia, encefalopatia, fallida

multiorgànica

Diagnòstic:
• Anamnesis detallada. Si sospitaà iniciar tractament
• Detecció en orina d’amatoxines (< 48h post ingesta)

Arriben a Urgències 6 pacients amb sospita clínica
d’intoxicació per bolets

Xarxa d’Antídots – SCFC. Guia d’antídots per als centres hospitalaris de Catalunya.  3ª Ed. Barcelona: Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària ;2016.
Tamas R Peredy, MD. Amatoxin-containing mushroom poisoning (eg, Amanita phalloides): Clinical manifestations, diagnosis, and treatment [Monografía en Internet]. Walthman (MA): UpToDate; 2016 [acceso 09 de 
febrero de 2017]. Disponible en: http://www.uptodate.com/

http://www.uptodate.com/


Tractament: N-acetilcisteïna
HIDONAC® ANTÍDOTO 200 MG/ML:
vials de 5g en 25 mL

Mecanisme d’acció: Activitat antioxidantà Les amatoxines augmenten la
peroxidació lipídica contribuint en la inestabilització de la membrana
cel·lular i la mort cel·lular
Pauta:
ü Inicial: 150 mg/kg en 250 ml SG 5% en 60 min
üManteniment: 50 mg/kg en 500 ml SG 5% en 4 h i seguir amb perfusió
de 100 mg/kg en 1000 ml SG 5% en 16h
ü Si dany hepàtic progressiu: 150 mg/kg cada 24h (fins a millora o
transplantament)
Efectes adversos: reaccions en la perfusió (rash, prurit, cefalea, hipotensió,
angioedema, nàusees, vòmits, etc)

Ficha técnica Hidonac Antídoto 200 mg/ml . Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA. [ base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos 
sanitarios (AEMPS) - [fecha de acceso 09 Febrero 2017]. Disponible en:  https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/58931/FichaTecnica_58931.html

https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/58931/FichaTecnica_58931.html


Tractament: Penicil·lina G sòdica

PENILEVEL: vials de 2 MUI, 5 MUI i 10 MUI

Mecanisme d’acció: a dosis altes pot inhibir la captació d’amatoxines a través 
del transportador OATP 1B3 als hepatòcits

Pauta:

ü 300.000 a 1.000.000 UI/kg/dia en perfusió continua (màxim 40 MUI)  
Concentració màxima recomanada 100.000 UI/ml

ü 200-300.000 UI/kg/dia cada 4h durant 4 dies

Durada de tractament: 4 dies

Efectes adversos: reaccions anafilàctiques, convulsions, neutropènia, anèmia 
hemolítica, nefrotoxicitat

ATENCIÓ!!!

Xarxa d’Antídots – SCFC. Guia d’antídots per als centres hospitalaris de Catalunya.  3ª Ed. Barcelona: Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària ;2016.
Bencilpeiniclina [Monografía en Internet]. Madrid: Vidal Vademecum Spain; 2017 [acceso 09 febrero  2017]. Disponible en: http://10.14.0.21:8888/vweb/html/miniplus/miniplus_show?atc=j01ce01

http://10.14.0.21:8888/vweb/html/miniplus/miniplus_show?atc=j01ce01


Tractament: Silibinina

LEGALON SIL 350 MG: vials pols liofilitzat

Mecanisme d’acció: bloqueig de la captació d’amatoxines pels 

hepatòcits a través del transportador OATP 1B3. Estimula la síntesi 

proteica a la cèl·lula hepàtica

Pauta: 5 mg/kg en 500 ml SF o SG 5% durant 2h c/6h

Durada tractament: 3-4 dies

Efectes adversos: bona tolerància

Ficha técnica Legalon Sil 350 mg . Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA. [ base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos 
sanitarios (AEMPS) - [fecha de acceso 09 Febrero 2017]. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/59430/FichaTecnica_59430.html

Recordar que la silibinina és un antídot
inclós dins de la Xarxa d’Antídots

https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/59430/FichaTecnica_59430.html


Conclusions

ü En els últims anys s’ha detectat un augment de les 
intoxicacions per bolets a Catalunya

ü Les toxines més freqüents són les amatoxines (ex, amanitina)
ü La clínica és enterohepàtica i pot acabar amb fallada hepàtica 

amb necessitat de transplantament
ü El tractament emprat és l’acetilcisteïna, la penici·lina G, i 

l’antídot específic, la silibinina
ü L’evidència sobre els tractament és baixa à falta de consens 

de les pautes del tractament



Un hueso fácil de roer

Marta Gilabert Sotoca
R4 Farmàcia Hospitalària
Hospital Arnau de Vilanova de Lleida



Consulta Atenció Primària

Hi ha alguna relació entre la suspensió del 
tractament amb denosumab i l’aparició 

de les fractures vertebrals?

ØDona 65 anys amb osteoporosi 1ria postmenopàusica des dels 50 anys

Ø El 2014 inicia tractament amb denosumab 60mg cada 6 mesos

Ø El setembre 2016 suspèn el tractament amb denosumab

Ø El desembre de 2016 és diagnosticada de 3 fractures vertebrals



Denosumab i Bifosfonats

DENOSUMAB
Ø No s’incorpora 
a matriu òssia à
efecte reversible
Ø Efecte rebot en 
el recanvi ossi i 
ràpida pèrdua de 
DMO al suspendre 
el tractament

BIFOSFONATS

Ø Retingut a òs
à l’efecte 
perdura
després de la 
suspensió del 
tractament

Baron et al. Bone 2011



Evidència disponible
Discontinuation of Denosumab
and Associated
Fracture Incidence: Analysis 
From the Fracture
Reduction Evaluation of 
Denosumab in Osteoporosis 
Every 6 Months (FREEDOM) 
Trial (2013)

Effects of Denosumab
Treatment and 
Discontinuation
on Bone Mineral Density and 
Bone Turnover Markers in 
Postmenopausal Women with 
Low Bone Mass (2011)

Observations following 
discontinuation of long-term 
denosumab therapy (2017)

Num pacients 470 (placebo) + 327 (dmab) 114 (placebo) + 109 (dmab) 82 (52: ttm 8 anys dmab)

Característiques
població

73 anys
Van iniciar un altre tractament 
42% (placebo) i 28% (dmab)

59 anys
osteopènia (-1.6 lumbar), no 
comorbilitats

69 anys
Van iniciar un altre
tractament 21%

Període tractament i 
seguiment

2,8 anys + 0,8 anys 1 any + 1 any 4/8 anys + 1 any

Resultats fractures Noves fractures 9% (placebo) i 
7% (dmab)
Rati per 100 pacients-any: 13,5 
(placebo) i 9,7(dmab)

Fractures 3%
(placebo) i 3% (dmab)

Fractures 9,8% (7,3% 
vertebrals)

Limitacions Retrospectiu post-hoc Pacients molt seleccionades, 
l’objectiu principal no era el 
registre de fractures

No braç comparador,
mostra petita, no distinció
fractura recent o no



Evidència disponible

Dona 51 anys. 3 anys en tractament amb denosumab. 
8 mesos després de la última dosi 3 fractures vertebrals

Dona 48 anys neoplasia mama. 3 anys en 
tractament amb denosumb. 9 mesos després de la 
última dosi 6 fractures vertebrals



Conclusions

ØEl benefici del tractament amb denosumab (reducció de 
fractures i augment de la DMO), es perd un cop es suspèn

ØHi ha publicats casos de fractures vertebrals poc després de 
suspendre el tractament tot i que l’evidència no és suficient 
per confirmar aquest risc

ØAlguns autors recomanen el tractament amb bifosfonats
després de suspendre el denosumab, per evitar la reducció 
brusca de la DMO 



Ariadna Comes Escoda
Resident 3r any

Hospital Sant Joan de Déu - Hospital Clínic



CAS CLÍNIC

Dona, 51 anys. Fumadora 12cig./dia., alcoholisme, UDVP, abstinent des de fa 1 any (resideix a un centre).

1990: Diagnòstic VIH coinfectada amb VHC + cirrosis hepàtica Child A, psicosis (+ trastorn personalitat).

2010

Inici tractament ARV: 

tenofovir/emtricitabina + 

darunavir/r 

AGOST 2016

Canvi abacavir + lamivudina + 

dolutegravir per pendent inici

tractament de VHC 

(sofosvuvir+ledipasvir)

SETEMBRE 
OCTUBRE 2016: 

Ingressos a urgencies (H.psquiàtric) 

dificultats per dormir, alteracions de 

conducta

DESEMBRE 
2016

H. Comarcal: somnolència 

progressiva i icterícia, 

encefalopatia hepàtica lleu.

ALT 400 UI/L, TP 35% i 

bilirubina 10mg/dL

30/12/2016
Trasllat a H.Clínic per 

completar estudi. 

Tractament

abacabir/lamivudina/dolutegravir 1u c/24h

diazepam 1mg c/24h

levomepromazina 100mg c/24h

paroxetina 40mg c/24h

trazodona 100mg c/24h

risperidona 1mg c/24h

risperidona flas 3mg c/8h

Sospita hepatitis tòxica
per antipsicòtics!

Canvi ARV: lopinavir/r + raltegravir



HEPATITIS TÒXICA

INCIDÈNCIA

1/600 a 1/3.500 ingressos hospitalaris. (majoritàriament > 50 a). 90% Hepatitis aguda

MECANISME
Desconegut. Durant la bioactivació de fàrmacs pel CYP 450. 

Factors de risc: altes dosis d’antipsicòtics (sobretot fenotiazines), obesitat, alcoholisme, edat avançada, Sd

Gilbert, abús de cocaïna.

CLOZAPINA, OLANZAPINA i QUETIAPINA >>> RISPERIDONA i ZIPRASIDONA

Episodis maníacs en trastorns bipolars: iniciant amb 2-3 mg/24h. Si ajust dosi à1mg en intervals ≥24h

Dosi manteniment: interval de 1 a 6 mg al dia Dosis diàries >6 mg no han estat estudiades en 

aquests pacients.

Efectes adversos: Disminució de pes, augment de la GGT, ALT i AST. Rars: Icterícia

ISRS (PAROXETINA, fluoxetina): Augment nivells plasmàtics 

RISPERIDONA:



HEPATITIS TÒXICA

INICI TOXICITAT

Varia en funció del fàrmac. Més freqüentment la 1a setmana. 

Risperidona: pot aparèixer fins 17 mesos després.

CLÍNICA

Similar hepatitits viral aguda.

DIAGNÒSTIC

Cronologia entre la introducció de l’agent hepato-tòxic i clínica/alteració analítica. Si elevació de ALT i 

ASTà diagnòstic diferencial entre elevació transitòria de transaminases, hepatitis colestàtica, citolítica

o reacció d’hipersensibilitat.



HEPATITIS TÒXICA

• Simptomàtic

• Suspendre INMEDIATAMENT l’agent causant

• Hospitalització: icterícia (mortalitat >10%), dades clíniques i de laboratori suggestives de insuficiència

hepàtica aguda progressiva (encefalopatia, disminució TP)

ALTA 04/01/2017: pacient estable, asimptomàtica i amb funció hepàtica amb millora. 

TRACTAMENT

Consulta equip VIH: Es canvia tractament a tenofovir/emtricitabina y darunavir/c

RETIRADA RISPERIDONA à MILLORA GRADUAL DEL QUADRE CLÍNIC



MISSATGES CLAUS

• Tot i la seva excepcional freqüència, és important realitzar monitorització
periòdica de la funció hepàtica al inici i manteniment del tractament amb 
risperidona. (sobretot si + ISRS)1

• Risperidona: 2-3mg c/24h (manteniment 1-6mg/dia); si ajust de dosi à 1mg
en intervals ≥24h.2

• Tractament hepatitis tòxica per fàrmacs: simptomàtic + retirada immediata
de l’agent causant. 3



Sóc molt lliure si no estic amb tu

Elisabet Nogué Pujadas
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona 



Cas clínic

69 anys, sense al·lèrgies
Antecedents: 
• Hipertensió arterial (HTA)
• Dislipèmia
• Diabetis tipus 2
• Sospita síndrome de PRES

• 02/11: 
- C. total àcid valproic: 71,1mg/L
(50,0-100,0mg/L)
• 03/11: 
- C. total àcid valproic: 81,6mg/L
- Albúmina: 26,1g/L (35,0-52,0g/L)

INGRÉS UCI

Síndrome confusional 
amb HTA mantinguda 

CRISIS COMICIALS

LEVETIRACETAM

ÀCID VALPROIC 

PRES: Síndrome d’encefalopatia posterior reversible



Pacients crítics

- Metabolisme alterat
- Fallada (multi)orgànica
- Desnutrició
- Farmacocinètica alterada
- Múltiples tractaments 
farmacològics

FARMÀCIA

Ajusts de fàrmacs
Monitorització
farmacocinètica
Nutrició parenteral
Interaccions

COMPLEXITAT DEL MANEIG CLÍNIC I FARMACOTERAPÈUTIC

http://es.123rf.com/photo_10964166_pildora-de-dibujos-animados.html
http://es.123rf.com/photo_10964166_pildora-de-dibujos-animados.html


Àcid Valproic

• Farmacocinètica no lineal
• Alta unió a proteïnes 
plasmàtiques (90-95%)

• Baixa taxa d’extracció renal 

• Hipoalbuminèmia (inferiors a 30 mg/L)
• Hiperbilirrubinèmia
• Insuficència hepàtica
• Insuficiència renal
• Urèmia: desplaçament de la unió   

VALORS NORMALS
C total: 50-100 mg/L
C lliure: 2,5-10 mg/L

Fàrmac lliure = fàrmac actiu 

FRACCIÓ LLIURE

DETERMINAR FRACCIÓ 
LLIURE



Àcid Valproic

CTN =   CT x α (fracció lliure) 
6,5

NOMÉS DISPONIBLE CONCENTRACIÓ TOTAL

FÒRMULA CORRECTORA 
HIPOALBUMINÈMIA

Concentracions ≤ 75 mg/L Error ≤ 2,5mg/L

- Concentracions totals > 75mg/L
- Insuficiència renal
- Hiperurèmia
- Hiperbilirubinèmia

LIMITACIONS

Hermida C, Tutor JC. A Theoretical Method for Normalizing Total Serum Valproic Acid Concentration in 
Hypoalbuminemic Patients. J Pharmacol Sci 2005;97:489 – 93

CTN: concentració total normalitzada. CT: concentració total



Cas clínic

COMA 40 DIES CTN = 81,6 x 20,1  =  
6,5

252,3
mg/L

RetiradaRECUPERACIÓ 
NIVELL DE 

CONSCIÈNCIA progressiva 
durant 7 dies

03/11: 
- C. total àcid valproic: 81,6mg/L
- Albúmina: 26,1g/L
- Urea: 113 mg/dL (20 - 48 mg/dL)
- Bilirubina: 0,36 mg/dL
- Creatinina: 0,86 mg/dL

ENCEFALOPATIA 
HIPERAMONÈMICA

Amoni: 24 µmol/L
Valors normals: 11,0 – 32,0 µmol/L



Per emportar-se... 

Característiques pacients crítics

Àcid valproic

Hipoalbuminèmia i fòrmula correctora



the HYPER
AMMONIUM 

THEORY
Paula Montoliu Alcón
H. U. Sagrat Cor



Índice

• Presentamos a nuestro paciente

• ¿Qué aspectos importantes debemos conocer sobre el ácido
valproico?

• Hiperamonemia: ¿Cuáles son sus consecuencias?

• ¿Qué debemos recordar?



Presentamos nuestro caso… 

Antecedentes:
- Adoptado a los 5 años, sin historia familiar
- Alergias: Metamizol y Metoclopramida
- Tóxicos: No
- Hipertensión arterial: Sin tratar

Exploración física: Normal
Pruebas complementarias: Sin hallazgos relevantes

Evolución:
Sedación profundaà Ácido valproico, lacosamida y fenitoínaàWeaningà estupor,
vómitos en escopeta, inquietud, delirio y depresión respiratoria con apneas.

*Niveles de amonemia= 98 µmol/L (VN= 9,00 - 33,60)

Varón de 23 años que ingresa en UCI por status epiléptico convulsivo



Ácido valproico

Mecanismo de acción:
o Aumenta los niveles cerebrales de

GABA

Posología en adultos:
o Según respuesta clínica (no

correlación entre dosis diaria,
concentración sérica y efecto
terapéutico).

o Dosis máxima: 2400mg/24h

ENCEFALOPATÍA

Reacciones adversas:
o Intolerancia gastrointestinal
o Aumento de peso
o Hepatotoxicidad
o Alteraciones del hemograma
o Alteraciones del sistema nervioso

Interacciones:
o El uso con inductores (FENITOÍNA)

puede aumentar el riesgo de toxicidad
hepática e…

HIPERAMONEMIA

GABA: ácido gamma-aminobutírico; Rango terapéutico AV= 50-100 ug/ml

¡No correlacionado con
las concentraciones de
valproato!



Hiperamonemia

Definición: concentraciones elevadas de amonio en sangreà potencialmente mortal

Síntomas: desorientación, vómitos, diarrea, letargia, convulsiones…, coma y muerte.

OTC: Ornitina transcarbamilasa; CPS: Carbamil-P Sintetasa; AS: Arginino-succinato Sintetasa;  NAGS: N-Acetil Glutamato Sintetasa; AL: Arginino-succinato Liasa
Ilustración de ¿cuáles son los defectos del ciclo de la urea? [Figura]. Recuperado de http://www.guiametabolica.org/ecm/defectos-ciclo-urea/info/cuales-defectos-ciclo-urea



Hiperamonemia

ENCEFALOPATÍA HIPERAMONÉMICA en no cirróticosà Reversible en fase inicial.

o Causas posibles: ácido valproico
o Factores de riesgo: politerapia anticonvulsivante
o Otros: alteraciones de la función hepática, trastornos metabólicos (déficit de carnitina),

déficits enzimáticos, dieta hiperprotéica o estados hipercatabólicos.

Manejo:
1. Suspender el ácido valproico
2. L-carnitina 100 mg/kg/día en 3-4 dosis (máx. 6g/día),

en bolus durante 2-3 minutos o por infusión.
3. Minimizar: catabolismo proteico, ingesta de nitrógeno

y su absorciónà lactulosa 20-30g/6-8h
4. Eventualmente: diálisis



…volvamos a nuestro caso

Medidas adoptadas:
1. Se suspende el valproato
2. Se añade Lactulosa 10g/12h y L-Carnitina 1g/100ml/4h

3. Se añade levetiracetam 1000mg/12h ev

A las 6h...
- Mejoría del estado sensorial, cognitivo, del patrón ventilatorio y desaparición de
los vómitos; a pesar de amonemia aún elevada (53,6 mcg/mL)

Tratamiento al alta: lacosamida 100mg/12h vo, levetiracetam 500mg/12h vo y
clonazepam 2mg/8h vo.



Conclusiones

Bibliografia:
- Luis TV; Marta AR; Victor MV. Hiperamonemia en pacientes adultos sin cirrosis. Elsevier. 2013;141:494-500
- J.P. Martín-del Rincón, J.A. Llompart-Pou. L-Carnitina en la hiperamoniemia inducida por ácido valproico Med Intensiva 2014;38:124-5
- Jasvinder C., MD, MBA. Hyperammonemia Treatment & Management. Medscape. Dec 13, 2016
- Uptodate consultado el 01 de febrero de 2017 disponible on-line en: www.uptodate.com/contents/valproate-related hyperammonemic encephalopathy

La encefalopatía por 
valproato

reversible pero fatal

diagnóstico y 
tratamiento precoz Factor de riesgo:

Politerapia
anticonvulsivante

Medidas: 
- Stop valproato

- L-carnitina
- Lactulosa

http://www.uptodate.com/contents/valproate-related


HBPM EN PACIENTES CRÍTICOS 
OBESOS: “un problema de peso”

Rivera Sánchez, Lucas
Piera Pérez, Pablo
Arévalo Bernabé, Angel Guillermo



CAS

Dona, 33 anys

IMC 47.6 

Antecedents: Bronquitis asmàtica

Ingrés 7/2016 a UCI-TR: politraumatisme greu 



FACTORS DE RISC
TEP causa de 5-10% mortalitat hospitalària (incidència 20-70 casos per 100.000 

persones/any). És la principal causa de mortalitat hospitalària prevenible.

Anderson FA, Spencer FA. Risk Factors for venous thromboembolism. Circulation 2003;107:9-16.



OBESITAT

La obesitat està considerada un estat protrombòtic.

Feeman AL, Pendleton RC, Rondina MT. Prevention of venous thromboembolism in obesity. 
Expert Rev Cardiovasc Ther. 2010; 8(12):1712-21.



DOSIFICACIÓ

Diverses publicacions suggereixen que la dosi estàndar profilàctica
d´ enoxaparina (SC) en pacients obesos crítics es freqüentement

SUBTERAPÈUTICA



HBPM SC CRÍTICS

Estudis previs
correlacionen nivells baixos

de anti-Xa amb:

• IMC elevat.

• Ús vasopressors.

• Edema perifèric.



DOSIFICACIÓ



INTERVENCIÓ

Nivells recomanats en profilaxis 
TEV

Anti Xa-Plasma = 0.2 - 0.4 UI/ml

PRESCRIPCIÓ: Enoxaparina SC 60 mg/24h



CONCLUSIONS

És necessari un augment de les dosis de 
HBPM al pacient crític obès

Paper del farmacèutic en l´ ajust de les dosis 
dels fàrmacs als pacients crítics obesos 

Recomanació de dosificació de HBPM 
segons nivells d´ anti Xa en pacients amb 

IR, IMC elevat i embarassades 

Manca d´ evidència: més investigació



GRÀCIES



Marta Miarons Font
Hospital de Mataró

Delirium Tremsistente?



Patofisiologia de l’abstinència alcohòlica

Kattimani S, et al. Ind Psychiatry J. 2013;22(2):100-108. Schuckit M. N Engl J Med. 2014;371(22):2019-13. Wong E, et al. Ann of Pharm. 2015;49(1):14-19.

N-Metil-D-aspartat

ENTRADA DE Cl-

Ús crònic d‘alcohol

Tolerància

Abstinènciaà HIPEREXCITACIÓ

0 mV

-55 mV
-70 mV

HIPERPOLARITZACIÓ



1

6-8 hores
Ansietat, 
tremolor, 
nàusees, 
taquicàrdia

2

10 – 30 hores
Hiperactivitat, 
insomni, 
al·lucinacions

3

12-48 hores
Convulsions 
tònico-
clòniques

4

3-5 dies
Delirium tremens: 
Desorientació, agitació, 
hiperactivitat, al·lucinacions, 
hipertensió, taquicàrdia. 

Presentació clínica

Perry E, et al. CNS Drugs. 2014;28(5):401-10. 



Delirium tremens resistent a 
benzodiazepines (DTRB)

Com es defineix el DTRB?

Schmidt K, et al. Ann Pharmacother. 2016 May;50(5):389-401. Gold J, et al. Crit Care Med. 2007;35(3)724-30. 

CIWA-Ar > 15: tractament iv

Benzodiazepines (BZD):

Fisiologia DTRB

Deplecció de GABA 
endogen

Profunda disminució i/o 
alteració de l’estructura dels

receptors del GABA. 

-Diazepam 5-10 mg

-Midazolam infusió contínua

-Lorazepam 1-4 mg

4 hores:
> 200mg diazepam o 
> 40mg lorazepam



Tractament del DTRB
Fenobarbital

Gold J, et al. Crit Care Med. 2007;35(3):724-30. Hendey J, et al. Am J Emerg Med. 2011;29,382–385

Propofol
Estudi Metodologia Resultats

Sohraby et al. (2014)

Estudi retrospectiu

Comparació temps de resolució dels símptomes
d’abstinència alcohòlica en pacients amb
ventilació mecànica amb propofol (n=8) 5-80
mcg/kg/min iv vs propofol + BZD (n=38) vs
BZD monoteràpia (n=18).

No diferències significatives en la resolució de símptomes,
estada a la UCI i dies de ventilació mecànica (p>0.05).
BZD monoteràpia requereixen dosis més altes de BZD que
pacients que rebien infusió amb propofol (36 vs 10 mg).

Sohraby R, et al.  Ann Pharmacother. 2014;48(4):456-61. 

Estudi Metodologia Resultats
Gold et. al. (2007) 

Estudi retrospectiu
de cohorts

Pacients admesos a la UCI requerint >40 mg de
diazepam iv en 1 hora.
Comparació de variables amb dosis intermitents
de diazepam iv (n=54) + placebo vs fenobarbital
iv 65 mg D1, 130 mg D2, màxim 260 mg (n=41).

Necessitat de ventilació mecànica fenobarbital + BZD
(21.9%) vs. BZD (47.3%); p= 0.008.
Fenobarbital disminueix estada hospitalària i infeccions
nosocomials (no significatiu).
No diferències en efectes adversos.

Hendey et al. (2011)

Estudi prospectiu
randomitzat

Pacients randomitzats a rebre 1 dosi de
fenobarbital iv 260 mg D1, 130 mg següents (25
p) vs lorazepam 2 mg iv (19 p).

No diferències estada a urgències (267 vs 256 minutes,
P =0 .8), admissions hospitalàries (12% vs 16%, P =0 .8),
o puntuació CIWA (5.8 vs 7.2, P = 0.6).



Tractament del DTRB

Estudi Metodologia Resultats
Rayner et al. 
(2012)

Estudi retrospectiu
de cohorts

Pacients amb síndrome d’abstinència alcohòlica a la
UCI requering escalat de dosis de benzodiazepinas I
ventilació mecànica.
23 pacients que rebien lorazepam i s’afegeix
dexmedetomidina 0.2-0.4 μg/kg/hr (no protocol
específic).

61.5% reducció en la dosi de benzodiazepines després
de l’inici de dexmedetomidina (n = 17; p<0.001) i
21.1% reducció índex severitat d’abstinència
alcohòlica.

Dexmedetomidina

Rayner S, et al. Annals of Intensive Care 2012, 2:12.

Ketamina

Estudi Metodologia Resultats
Wong et al. (2015)

Estudi retrospectiu
(revisió)

23 pacients en tractament amb Ketamina 0.3 mg/kg i
BZD (no comparació).

Redueix necessitats de BZD (12 h després d’infusió: -
40.0 mg, p=0.110, 24h després infusió: -13.3 mg, p=
0.330).

Wong A, et al. Annals of Pharmacotherapy. 2015; 49(1)14-19.



IDEES CLAU

- Són les benzodiazepines (BZD) el tractament de primera línia en la prevenció i
tractament de convulsions en síndrome d’abstinència alcohòlica?

- Fenobarbital i propofol són una alternativa acceptable en pacients refractaris a BZD.
- Encara que s’observi un benefici potencial amb dexmedetomidina i ketamina, la

literatura mostra resultats poc contundents i presenten efectes adversos a considerar.
- Protocol intern hospitalari pel tractament del delirium tremens.

Moltes gràcies!



Déficit de G6PDH
Porque un «arroz con habichuelas» 
no siempre anima la fiesta...

Marta Maialen Mediavilla García
Hospital de la Santa Creu i SantPau



¿Qué repasaremos?

1. Función de la G6PDH

2. ¿Qué pasa cuando hay poca?

3. Manejo de la alteración

4. Resumen de nuestro caso

No es tan 
raro tener una 
enfermedad

rara.....

Paciente varón de 39 años diagnosticado recientemente de LAM con
citogenética compleja que ingresa para comenzar tratamiento con QT y
posterior trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.

Antecedentes a destacar: Déficit de G6PDH

Déficit de G6PDH



1. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
• Participa en la ruta de las pentosasà producción de 

energía en forma de NADPH.
• NADPH: cofactor en el metabolismo del glutation

(permite su reducción).

Protección frente a daño oxidativo celular

2. Déficit de G6PDH  
• Alteración enzimática eritrocitaria más común en los humanos.

• 420 millones de personas afectadas en el mundo.

• Localización: África, Zona Mediterránea y Sudeste Asiático.

• Patrón típico de herencia ligada al sexo: cromosoma X.

Déficit de G6PDH



Déficit de G6PDH

Severidad Manifestación clínica Variantes más
comunes Prevalencia Localización

Clase I Déficit enzimático severo
(<10% de lo normal)

Anemia hemolítica 
crónica

(extravascular)

Hemólisis congénita
no esferocítica Poco común ---

Clase II Déficit enzimático severo
(<10% de lo normal)

Anemia hemolítica 
aguda e intermitente

(intravascular)

MEDITERRÁNEA
(favismo)

Variable
(30-70 % en 

algunas regiones)

Zona
mediterránea

y Asia

Clase III Déficit enzimático moderado
(10-60% de lo normal)

Anemia hemolítica 
aguda e intermitente

(intravascular)

G6PDA-
Cantón

10% del género
masculino de raza

negra

África y EEUU

Clase IV Niveles normales de enzima No relevancia clínica --- Rara ---

Clase V Actividad enzimática
incrementada

No relevancia clínica --- Rara ---

2.1. Clasificación
§ Clasificación de la OMS de las variantes del déficit de G6PDH según su severidad



Déficit de G6PDH

2.2. Manifestaciones clínicas
§ ¿Qué ocurre? 

Muerte celular de los eritrocitos por daño oxidativoà anemia y signos de hemólisis
- Palidez, ictericia, orina oscura, fatiga, dolor en la espalda y/o abdominal.

§ ¿Qué me puedo encontrar?

- Formas asintomáticas (muy común)

- Ictericia neonatal severa

- Hemólisis crónica (muy rara)

- Hemólisis aguda o crisis hemolíticas:

§ Alimentos: habas y derivados, soja
§ Fármacos: sulfamidas, antimaláricos, 

dapsona, rasburicasa, etc.
§ Infecciones: pulmonía, hepatitis, etc.

Desencadenantes

http://www.google.es/url?url=http://www.batanga.com/curiosidades/2011/05/10/metodos-de-manipulacion-genetica&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyjpiy6tHJAhXHaxQKHckEAGY4FBDBbggwMAw&usg=AFQjCNE4FRlalJ4C3V7lSIQJ-bRJ1I9ZUA
http://www.google.es/url?url=http://www.batanga.com/curiosidades/2011/05/10/metodos-de-manipulacion-genetica&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyjpiy6tHJAhXHaxQKHckEAGY4FBDBbggwMAw&usg=AFQjCNE4FRlalJ4C3V7lSIQJ-bRJ1I9ZUA


Déficit de G6PDH

3. Manejo de la alteración

§ Corrección natural de la hemólisis mediante aumento de la eritropoyesis

§ Transfusiones

§ Ser precavido! Objetivo: prevención de la hemólisisà evitar los agentes oxidantes conocidos

LISTADOS DE FÁRMACOS SEGÚN SU SEGURIDAD

http://www.g6pd.org/en/G6PDDeficiency/SafeUnsafe/DaEvitare_ISS-it

http://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=HEME/74254&view=print&source=graphics_search&rank=0&search=favismo+&popup=true

http://www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/ucm083378.htm

http://www.g6pd.org/en/G6PDDeficiency/SafeUnsafe/DaEvitare_ISS-it
http://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=HEME/74254&view=print&source=graphics_search&rank=0&search=favismo+&popup=true
http://www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/ucm083378.htm
http://www.google.es/url?url=http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/index.php/mod.imagenes/mem.listadoImagenes/relcategoria.1083/relmenu.152/regini.45&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi8r5vM69HJAhXJvxQKHUSZB5AQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHgxZV0DyJEeuemgOAybUXY3AJ6nA
http://www.google.es/url?url=http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/index.php/mod.imagenes/mem.listadoImagenes/relcategoria.1083/relmenu.152/regini.45&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi8r5vM69HJAhXJvxQKHUSZB5AQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHgxZV0DyJEeuemgOAybUXY3AJ6nA


Ø Desde el momento del ingreso: revisión previa al inicio de cada fármaco

Ø De cara al AloTPH: 

§ Tipaje HLA de sus 5 hermanosà 4 tienen la alteración enzimática

Ø El único hermano HLA compatible es aquel que NO tiene el déficit enzimático.

Déficit de G6PDH

4. Nuestro paciente

ü G-CSF
ü Almagato
ü Omeprazol
ü Meropenem
ü Granisetrón
X   Cotrimoxazol
X   Quinolonas
X   Paracetamol

Up To Date à “Medicines 
previously considered 
unsafe, but PROBABLY 
SAFE given in usual 
therapeutic doses in 
G6PD deficiency (WHO 
classes II and III)”

????

ü Aciclovir
ü Idarrubicina
ü Citarabina
ü Fluconazol
ü Levofloxacino
ü Vancomicina
ü Dexketoprofeno
ü Lorazepam



Déficit de G6PDH

Ideas clave…

ü Prevención de crisis hemolíticas

ü Revisión farmacoterapéutica



La guerra dels bacteris: l’amenaça
multirresistent

Pablo Latorre García
Farmacèutic resident
Hospital Universitari de Bellvitge



Augment de 
resistències als
antibiòticsà
bacteris
multirresistents

Resistències a antibiòtics



Mecanismes de resistència

KPC
NDM

CTX-M                   OXA-48
TEM

SHV
AMP-C

IMP                                                                         CMY                

Mecanismes de resistència

Betalactamases à principal mecanisme de resistència en BGN

Alteracions en la permeabilitat

Expulsió activa

Alteracions en la diana



Tipus de betalactamases

Classe A
Grup 2 (2be…)

Amb residus de serina.

Resistència a C3G + 
Mon + Pen

Inh per clav/tazo 

2a: PC1; 2b: TEM-1, SHV-1

2be: BLEE: TEM-3, SHV-
2, CTX-M; 

Carbapenemasa: KPC
Transmisible en plàsmids.

E. coli, Klebsiella spp. 
Enterobacteriaceae i P. 

aeuruginosa

Classe B

Grup 3

Ions metàlics: 
metalobetalactamases.  No 

inhibides per  
clavulanic/tazobactam.

AZT à sensibilitat

Carbapenemases: IMP, 
VIM, NDM

Transmisible en plàsmids

E. coli, Klebsiella spp. 
Enterobacteriaceae

Classe C 
Grup 1

Amb residus serina.

No inh per Clavulànic ni 
Tazobactam.

Resistència a C3G i 
algunes C4G.

AmpC, CMY
(Cromosòmic induible, 

regulat gens depresosrs, 
transeferència en plàsmids

en augment)

AmpC induible: E. cloacae, E. 
aerogenes, S. marscencens, 
C. freundii, Providencia spp, 

M morganii (ESCPM)

E. coli, Klebsiella spp. 
Per plàsmids

Classe D 
Grup 2d

Amb residus serina.

Oxacil·linases amb
activitat

carbapenemasa

OXA
Cromosòmic, plàsmids

K. pneumoniae
Enterobacteriaceae

Classificació per classe estructural (Ambler) i grups funcionals (Bush-Jacoby)

Harris PN. Clinical management of infections caused by Enterobacteriaceae that express extended-spectrum β-lactamase and AmpC enzymes. Semin Respir Crit Care 
Med. 2015 Feb;36(1):56-73.



Inhibidors de betalactamases

Àcid clavulànic

• Classe A
• No 2be (BLEE)

Tazobactam

• Classe A: SHV-1, TEM-1, BLEE 
• No KPC

Avibactam

• Classe A: SHV-1, TEM-1, BLEE i KPC
• Classe C: AmpC
• Classe D: Carbapenemases (OXA-48, KPC)

van Duin D Bonomo RA. Ceftazidime/Avibactam and Ceftolozane/Tazobactam: Second-generation β-Lactam/β-Lactamase Inhibitor Combinations. Clin Infect Dis. 2016 Jul
15;63(2):234-41



NDM

Ceftazidima/avibactam + Aztreonam

OXA48

Alternatives terapèutiques

Manté sensibilitat

Sinèrgia entre 
ceftazidima/avibactam + 
aztreonam

Ceftazidima/avibactam (Zavicefta®)à aprovat per la EMA el 24/06/2016 à A Espanya
pendent comercialització.

Infeccións complicades per BGN: pneumònia , tracte urinari, intrabdominals, parts toves.

van Duin D Bonomo RA. Ceftazidime/Avibactam and Ceftolozane/Tazobactam: Second-generation β-Lactam/β-Lactamase Inhibitor Combinations. Clin Infect Dis. 2016 Jul
15;63(2):234-41

Dia + 7 de 
tractament: 
Urocultiu i 
hemocultiu de 
control 
negatius.



Augment de les infeccions per bacteris
multirresistentsàmés de 1300 
betalactamases

Tractament empíric per cobrir resistències
habituals al medi

Tractament dirigità segons antibiograma i 
resistències

Desescalada antibiòtica per evitar selecció de 
resistents

Punts clau

http://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf?ua=1. Consultat 28/02/2017

http://www.who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf?ua=1


Irina Aguilar Barcons

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Maraviroc... what else?



Introducció al cas clínic
Dona, 36 anys
Esclerosis múltiple remitent recurrent (EMRR)

Diagnòstic 
EMRR 
2007 

(27 anys)

Febrer 
2009

Avonex®

Octubre 
2011
inici 

Natalizumab

Setembre 2015
Brot de tronc: 
parestèsies i 
pèrdua de 

força

Octubre 2015

Diagnòstic de 
LMP 

(Leucoencefalopatia
multifocal progressiva)

No control de la 
malaltia



Generalitats

§ Infecció oportunista produïda pel virus  JC

§ Malaltia desmielinitzant severa del SNC

FACTORS DE RISC: 

ü Anticossos contra virus JC
ü > 2 anys en tractament amb natalizumab
ü Tractament previ amb inmunosupressors (azatioprina, 
metotrexat, ciclofosfamida, micofenolat)

2011: anticossos anti VJC +
2013: anticossos anti VJC + 
(títol bastant dèbil)

2 factors de risc : 
Alt risc de LMP

Tractament amb natalizumab
2011-2015 

Carruthers R, Berger J. Progressive multifocal leukoencephalopathy and JC virus-related disease in modern neurology practice. Mult Scler Relat Disord. 2014 Jul;3(4):419-30



Tractament

NO EXISTEIX UN TRACTAMENT DEFINIT PER LA LMP

STOP tractament  
immunosupressor PLEX (plasma-exchange) à PLASMAFÈRESIS

LMP-IRIS (immune reconstitution inflammatory syndrome)

ü Complicació de la LMP
ü Reacció inflamatòria de les lesions de la LMP i empitjorament
dels símptomes neurològics
ü Tractament: glucocorticoides a dosis altes

Dahlaus S, et al. Disease course and outcome of 15 monocentrically treated natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry
2013;84:1068–1074 



Tractament de suport

A) Fàrmacs que actuen contra el virus:

üMirtazapina 30mg/dia (si bona tolerància, augmentar a 60mg/dia)
üMefloquina 250mg x 3 dies, seguit de 250mg/setmana
ü Cidofovir
ü Altres: topotecan , citarabina

B) Moduladors de la resposta immune:

ü Glucocorticoides
üMaraviroc

Pavlovic D, et al. Progressive multifocal leukoencephalopathy: current treatment options and future perspectives. Ther Adv Neurol Disord; 2015. Vol 8(6) 255-273



Tractament de suport
MARAVIROC • Mecanisme d’acció: Antagonista del receptor CCR5

• LMPà Augment de cèl·lules CCR5+ a nivell cerebral

Stork L, et al. High CCR5 expression in natalizumab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy immune reconstitution inflammatory syndrome supports treatment with the CCR5 
inhibitor maraviroc. Acta Neuropathol 2015 Mar;129(3); 467-81.

Dosi: 300mg/12h

1. Maraviroc and JC virus-associated immune reconstitution inflammatory syndrome. N Engl J Med 2014; 370:486.

2. Is maraviroc beneficial in paradoxical progressive multifocal leukoencephalopathy-immune reconstitution
inflammatory syndrome management? AIDS 2009; 23:2545.

3. Clinical and immunologic effects of maraviroc in progressive multifocal leukoencephalopathy. Neurology 2015;
85:104.

4. Immune reconstitution inflammatory syndrome in a patient with progressive multifocal leukoencephalopathy.
BMJ Case Rep 2015; 2015.

Poca evidència científica



I la nostra pacient?

Octubre 2015
Diagnòstic 

LMP

üPlasmafèresis albúmina 5% 3L x 5 dies
üMetilprednisolona 1g/dia x 5 dies
üMefloquina 250mg x 3dies, 250mg/setm.
üMirtazapina 15mg/dia x 3 dies, 30mg/dia
üMaraviroc 300mg/12h

Novembre 
2015

LMP-IRIS

üMetilprednisolona 1g/dia x 5 dies
ü Cidofovir 365mg/setm. x 2 setm + 365mg c/2 setmanes
üMefloquina 250mg x 3dies, 250mg/setm.
üMirtazapina 60mg/dia
üMaraviroc 300mg/12h

- Març 2016: STOP Cidofovir i mefloquina (2 determinacions del virus JC negatives)
- Gener 2017: STOP maraviroc
- Febrer 2017: Inici de Copaxone ®





Clara Salom Garrigues, Hospital d’Igualada (CSA)

TERAPIAS

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpvyTt7vSAhWmLcAKHYpZDyQQjRwIBw&url=http://www.viviralicante.com/cincuenta-sombras-mas-oscuras/&bvm=bv.148747831,d.ZGg&psig=AFQjCNEnGEWs-SkukWEvrOQ4yMeT0DBYiQ&ust=1488668061272082
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpvyTt7vSAhWmLcAKHYpZDyQQjRwIBw&url=http://www.viviralicante.com/cincuenta-sombras-mas-oscuras/&bvm=bv.148747831,d.ZGg&psig=AFQjCNEnGEWs-SkukWEvrOQ4yMeT0DBYiQ&ust=1488668061272082


Cas clínic

Bortezomib
DXM 

40mg/setm
5/2013

Lenalidomida
15mg/2d 

DXM 
40mg/setm

12/2013

Lenalidomida
5mg/2d

DXM 
20mg/setm

2/2014

Lenalidomida
15mg/2d
DXM 20mg 

2 dies/setm
4/2014

Lenalidomida
5mg/2d 

DXM            
20 mg /setm

1/2015

Lenalidomida
5mg/2d  

8/2015

Pomalidomida
4mg/d 

DXM 40mg/setm
10/2016               

Pomalidomida
3mg/d 

DXM 40mg/setm
11/2016

Pomalidomida
4mg/2d

DXM 40mg/setm
1/2017

Pomalidomida
4mg/d

Ciclofosfamida
50mg/2d

DXM 40mg/setm
2/2017

Pacient 68 a
AP:
DM II
IRC estadi IV (diàlisi)
HTA 
PCC

Clin Cancer Res; 22(22) November 15, 2016

Evolució



Inhibidor histona desacetilasa

Clin Cancer Res; 22(22) November 15, 2016

RA: diarrea, fatiga, nàusees, vòmits, 
trombocitopènia, anèmia, neutropènia i limfopènia

PANOBINOSTAT

3 càps/setmana durant 2 setmanes i 
3a de descans



Inhibidors Proteasoma

Clin Cancer Res; 22(22) November 15, 2016

RA: anèmia, disnea, pirèxia, tos, 
HT i espasmes musculars 

RA: trombocitopènia, rash, 
vòmits

CARFILZOMIB

IXAZOMIB

2 injeccions/setmana durant 3 
setmanes i 4a de descans

1 comp/setmana durant 3 setmanes i
4a de descans



Anticossos Monoclonals

SLAMF7

CD38

Clin Cancer Res; 22(22) November 15, 2016

RA: pirèxia, diarrea i tos

RA: neutropènia, trombocitopènia, 
diarrea, infecció vies respiratòries 
altes, tos

ELOTUZUMAB

DARATUMUMAB



Conclusions

Clin Cancer Res; 22(22) November 15, 2016

v Durant l’última dècada l’arsenal terapèutic del MM s’ha vist ampliat oferint 
noves molècules

v Amb la nova generació d’agents (panobinostat, carfilzomib, ixazomib, 
daratumumab, elotuzumab) s’espera que millori encara més l’efectivitat 

v Segons els estudis, el perfil benefici/risc és favorable. Faltarien estudis a 
llarg termini

v Reptes: posicionament de les distintes alternatives i la resistència creuada 
entre els fàrmacs amb mecanismes similars

v Futur: estudis en marxa amb nous mecanismes d’acció que estan 
mostrant resultats prometedors



Vigila no caiguis!

Júlia Pardo Pastor
Fundació Assistencial Mútua Terrassa



Introducció
Dona, 87 anys. Presenta: Caiguda à Fractura vertebral.

1.  Asma bronquial
2. Insuficiència
cardíaca NYHA I
3. Insuficiència renal    
crònica
4. Hipertensió arterial
5. Dislipèmia
6.  Anèmia multifactorial
7.  Trastorn 
depressiu/insomni

Antecedents

Principi actiu Pauta

Salmeterol/ fluticasona 25/250 µg/inhal 2 inhal/12h

Tiotropi 2,5 µg/inhal 2 inhal/24h

Montelukast 10 mg/24h

Salbutamol 100 µg/inhal 1 inhal sp

Prednisona 10 mg/48h

Enalapril 10 mg/12h

Furosemida 40 mg/24h

Simvastatina 10 mg/24h

Citalopram 10 mg/24h

Trazodona 100 mg/24h

Omeprazol 20 mg/12h

Tractament domiciliari

Fractura osteoporòtica 



Medicaments associats a risc de 
fractures

Augmenten el risc de caigudes:

ü Benzodiazepines
ü Barbitúrics
ü Altres hipnòtics-sedants
ü Opioides
ü ISRS
ü Antidepressius tricíclics
ü Antiparkinsonians
ü Antihipertensius d’acció central
ü Nitrats
ü Agents antianginosos no nitrats
ü Diürètics tiazídics

Disminueixen la densitat òssia:

ü Glucocorticoides inhalat/oral
ü Inhibidors de la bomba de protons
ü Antagonistes receptor H2
ü Tiazolidinediones
ü Anticonvulsivants

Mecanisme desconegut:

ü Antipsicòtics
ü Diürètics de la nansa

UpToDate®. Drugs that affect bone metabolism. Disponible a URL: https://www-uptodate-
com.sire.ub.edu/contents/drugs-that-affect-bone-metabolism [Consultat: 02/02/2017]
Munson JC, Bynum JPW, Bell JE, Cantu R, McDonough C, Wang Q, et al. Patterns of prescription drug use
before and after fragility fracture. JAMA Intern Med. 2016; 176 (10):1531-38.

https://www-uptodate-com.sire.ub.edu/contents/drugs-that-affect-bone-metabolism


Desprescripció de medicaments

Munson JC, Bynum JPW, Bell JE, Cantu R, McDonough C, Wang Q, et al. Patterns of prescription drug use
before and after fragility fracture. JAMA Intern Med. 2016; 176 (10):1531-38.

ü Objectiu: Descriure l’ús de medicaments associats amb risc de fractura abans i després (4
mesos) de fractura per fragilitat (maluc, canell i espatlla).

ü Material i mètode: Estudi de cohort retrospectiu, realitzat entre febrer 2015 i març 2016.
Pacients inclosos: 168.133 pacients.

Exposició prèvia a la fractura: El 75,7% dels pacients exposats com a mínim a 1 fàrmac.

Exposició després de la fractura: Se’ls retira algun fàrmac al 7% dels pacients. No 
diferències entre els diferents grups de fàrmacs.

Rarament es disminueix l'exposició als medicaments associats 
amb risc de fractura després d’una fractura per fragilitat. 



Desprescripció de medicaments
Dona, 87 anys. Presenta: Caiguda à Fractura vertebral.

Principi actiu Pauta

Salmeterol/ fluticasona 25/250 µg/inhal 2 inhal/12h

Tiotropi 2,5 µg/inhal 2 inhal/24h

Montelukast 10 mg/24h

Salbutamol 100 µg/inhal 1 inhal sp

Prednisona 10 mg/48h

Enalapril 10 mg/12h

Furosemida 40 mg/24h

Simvastatina 10 mg/24h

Citalopram 10 mg/24h

Trazodona 100 mg/24h

Omeprazol 20 mg/12h

Tractament domiciliari

Tenint en compte el cas clínic presentat,
quin/s medicament/s es podria/en retirar
després de la fractura?

a) Els glucocorticoides ja que són un dels
grups de fàrmacs associat a més risc de
fractures.

b) Omeprazol, ja que no té indicació i està
associat a risc de fractures. A més,
caldria valorar el tractament crònic
amb prednisona oral.

c) S’hauria de canviar el citalopram per
una benzodiazepina de llarga durada.

Asma bronquial, insuficiència
cardíaca NYHA I, insuficiència renal crónica,
hipertensió arterial, dislipèmia, anèmia
multifactorial, trastorn depressiu/insomni

Antecedents



Idees clau...

Pacient Crònic Complex i polifarmàcia.1
2

3

Mesures de prevenció de fractures:
ü Higièniques
ü Farmacològiques (Prescripció i Desprescripció).

Paper del farmacèutic: 
ü Identificació del risc
ü Intervenció farmacèutica.



Olanzapina,
prevé l’emesi associada a la 

quimioteràpia?

Marta Martín Marqués
Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona)



Olanzapina: cas clínic

Dona de 38 anys, diagnosticada de carcinoma ductal invasiu grau III triple negatiu
pT1cpN1M0 que es tractada amb teràpia neoadjuvant Doxorrubicina (60 mg/m2) + 

Ciclofosfamida (600 mg/m2) (AC) durant 4 cicles seguit de Paclitaxel (80 mg/m2) setmanal
durant 12 cicles. Actualment en el 2n cicle d’AC.

Dia 1:
Aprepitant 125 mg via oral + Palonosetró 0,25 mg via endovenosa +
Dexametasona 12 mg via oral + Olanzapina 10 mg via oral
Dia 2-4:
Aprepitant 80 mg via oral un cop dia (2, 3) + Dexametasona 8 mg via
oral un cop al dia (2,3,4) + Olanzapina 10 mg via oral un cop al dia
(2, 3, 4)

Premedicació:
ü Durant els 4 cicles d’ACà protocol d’emesi de quimioteràpia altament ematògena



α15-HT2,3,6

Olanzapina: mecanisme d’acció

Antipsicòtic atípic de segona generació

Prevenció de nàusees i vòmits aguts (≤ 24 h) i retardats (> 24h) 
associats a la QMT 

Nàusees i vòmits irruptius* “breakthrough” 
associats a la QMT

*Nàusees i vòmits durant la quimioteràpia encara
que s’hagi administrat el tractament profilàctic i/o
requereixen “rescat”

Olanzapina



Olanzapina: maneig emesi en quimioterapia 
altament emetògena

Dia 1:
ü 5-HT3 + DEX + NK1

Dia 1: 
aprepitant/fosaprepitant + 

5-HT3 + DEX + OLZ
Dia 2-4: aprepitant (2,3)  + 
DEX (2,3,4) + OLZ (2,3,4)

Si fosaprepitant: DEX + OLZ 
(2,3, 4)

5-HT3: ondansetró, 
granisetró, palonosetró

DEX: dexametasona
NK1: aprepitant, 

fosaprepitant,netupitant
(NEPA)

OLZ: olanzapina

OLZ: Falta 
d’evidència
de qualitat i 

seguretat

OLZ: sembla ser 
útil en la profilaxis 

de símptomes
aguts i retardats

2016

2016

2015

Dia 2-4:
üSi aprepitant: aprepitant (2,3)
+ DEX (2,3,4)
üSi fosaprepitant: DEX (2,3,4)
üSi NEPA: DEX (2,3,4)



Olanzapina: evidència

N ENGL J MED 375;2  JULY 14,2016

380 pacients rebent quimioteràpia
é ematògena

5 –HT3 + Dexametasona + aprepitant/fosaprepitant
+ olanzapina vs 5-HT3+ dexametasona + 

aprepitant/fosaprepitant +  placebo

Variable principal: proporció de pacients
sense nàusees induïdes per la QMT 

Conclusions:

ü La variable principal va ser
significativament major amb
l'olanzapina (fase aguda i
retardada)

ü Les taxes de RC (sense emesi i
sense ús de medicació de
“rescat”) à superiors amb
olanzapina (fase aguda, tardana i
durant el període de 120 h)



Olanzapina: : maneig emesi irruptiva “breakthrough” 

OLZ durant 3 dies

2016

2016

Lorazepam 0.5–2 mg 
VO/SL cada 6 h 
Haloperidol 0.5–2 mg 
VO/IV cada 4–6 h 
Metoclopramida 10–20 
mg VO/IV cada 4–6 h 

2015

No ho contempla

Navari RM, Nagy CK, Gray SE (2013) The use of
olanzapine versus metoclopramide for the treatment of
breakthrough chemotherapy- induced nausea and
vomiting in pat ients receiving highly emetogenic
chemotherapy. Support Care Cancer 21:1655 – 1663



Olanzapina: posologia

Dia 1: 10 mg/dia via
oral

Dia 2-4: 10 mg/dia via
oral

QMT é
emesi

3 dies consecutius: 10    
mg/dia via oral

Nàusees i 
vòmits

irruptius

Considerar la dosi de 5 mg si prèviament s’ha administrat 10 mg i ha causat sedació
excessiva*

*Hashimoto H, et al. A double-blind randomized phase II study of 10 versus 5 mg olanzapine for emesis induced by highly emetogenic
chemotherapy with cisplati (abstract). J Clin Oncol 34, 2016 (suppl; abstr 10111). Abstract available online at 

http://meetinglibrary.asco.org/content/162219-176 (Accessed on July 11, 2016).



Olanzapina: avantatges

Mecanisme d’acció: múltiples receptors claus
à únic fàrmac

Fàcil posologiaà 1 comprimit/dia
Bona adherència

Diverses formes farmacèutiques (comprimits, 
comprimits bucodispersables, suspensió

injectable)



Olanzapina: desavantatges

Fatiga, somnolència, transtorn del son

Ús concomitant amb metoclopramida o haloperidol àé efectes extrapiramidals
Precaució en combinació amb agents que perllonguin QT

Inhibidors del CYP1A2 (fluvoxamina) i inductors del CYP1A2 (tabac)

Depressió del SNC: pacients amb risc de caigudes
Risc d’hipotensió ortostàtica

Alteracions lipídiques, nivells de glucosa, reaccions distòniques



Olanzapina en emesi per quimioteràpia

Olanzapina

Prevenció de 
l’emesi aguda i 
retardada en 

quimioteràpia
amb elevat risc

emetogen

1 2

Emesi irruptiva
“breakthrough” 
associada a la 
quimioteràpia

3

Valorar la dosi
prescrita al pacient

segons les seves
característiques



Perles clíniques



Perles clíniques
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