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Introducció

• Els pacients amb infecció per VIH viuen més temps 

gràcies al HAART.

• Amb l’edat augmenten les co-morbilitats i per tant els 

tractaments concomitants.

• S’ha de tenir molt en compte les possibilitats 

d’interaccions entre els diferents fàrmacs, que poden 

ser multidireccionals. 

• Aquestes interaccions poden provocar:

• Augment de les concentracions amb toxicitat

• Disminució de les concentracions amb manca 

d’eficàcia





Metabolisme i eliminació dels fàrmacs

o Interaccions farmacocinètiques: “què fa el cos 

amb el fàrmac”.

• Absorció importants

• Distribució poca relevancia clínica

• Metabolisme molt importants

• Excreció importants

o Interaccions farmacodinàmiques:  “què li fa el 

fàrmac al cos”:

Modificacions en la resposta al fàrmac en l’órgan diana 

(sinergia, antagonisme o toxicitat aditiva)
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Consideracions importants

• Les interaccions poden ser multidireccionals. 

• Els fàrmacs sovint es metabolitzen per diverses vies 

enzimàtiques.

• Alguns fàrmacs poden inhibir algunes vies i induir 

altres.

• No totes les interaccions clínicament significatives 

estan documentades

• No totes les interaccions documentades són 

clínicament significatives.

• Important conèixer el marge terapèutic dels fàrmacs 

implicats.
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• Història farmacològica completa i acurada (incloent OTC, 

fitoteràpia i drogues il.legals)

• Comprovar si interaccions conegudes entre fàrmacs

• Considerar potencials interaccions segons vies metabòliques 

utilitzades en casos sense informació disponible

• Valorar significat clínic i conseqüències de la interacció en cas 

d’aparèixer

• Mantenir un elevat índex de sospita i plantejar-se possibles 

interaccions amb tots els fàrmacs nous

• Tenir en compte comorbilitats que poden potenciar 

interaccions (hepatopatia, nefropatia)

Valoració de les potencials interaccions:



• És un efecte del fàrmac o de familia?

• S’ha d’ajustar les dosis o suspendre algun dels 

medicaments?

• Es pot espaiar l’interval entre fàrmacs?

• Hi ha fàrmacs alternatius?

• És perillosa la interacció (les dosis supra o 

infraterapèutiques són perilloses)?

• Valorar possibilitat de TDM (tant d’ARV com de 

medicació concomitant)

En cas d’interaccions:



Antirretovirals (ARV)

• NRTIs

– AZT

– ddI

– d4T

– ABC

– TDF

– 3TC

– FTC

– AZT/3TC

– ABC/3TC

– TDF/FTC

– AZT/3TC/ABC

– TDF/FTC/EFV

• NNRTIs

– Efavirenz (EFV)

– Nevirapina (NVP)

– Etravirina (ETR)

– Rilpivirina (TMC278)

• IPs

– Atazanavir (ATV/r)

– Darunavir (DRV/r)

– Fosamprenavir (FPV/r)

– Indinavir

– Lopinavir/r (LPV/r)

– Nelfinavir

– Saquinavir (SQV/r)

– Tipranavir (TPV/r)

• Inh. fusión

– Enfuvirtida 

(ENF, T20)

• Inh. CCR5

– Maraviroc 

(MVC)

– Vicriviroc 

• Inh. integrasa

– Raltegravir 

(RAL)

– Elvitegravir



Metabolisme dels ARV

• NRTIs

– La majoria s’eliminen per excreció renal, amb o sense 

conjugació prèvia.

• NNRTIs

– Tots es metabolitzen: substrats del CYP. Inductors CYP

• IPs

– Tots es metabolitzen: substrats del CYP. Inhibidors CYP

• Inhibidor de la fusió (enfuvirtida)

– Catabolisme de les proteïnes i aminoàcids

• Inhibidors del correceptor CCR5 (maraviroc)

– Metabolisme: substrat CYP, però no l’indueix ni l’inhibeix.

• Inhibidors de la integrasa (raltegravir)

– Metabolisme: substrat UDPGT, però no l’indueix ni l’inhibeix.



http://www.hivguidelines.org/wp-content/uploads/a-hiv-drug-drug-interactions-04-14-2010.pdf



• Efavirenz, nevirapina, etravirina

• Rifampicina, rifabutina

• Antiepilèptics (Carbamazepina, Fenitoina, 
Fenobarbital)

• Glitazones

• Herba de Sant Joan

La inducció del CYP comporta disminució dels 
nivells del fàrmac, amb risc de menor activitat 
i en cas d’ARV risc de selecció de resistències.

Fàrmacs inductors del CYP:



• Inhibidors de la proteasa (RTV)

• Cimetidina

• Eritromicina, claritromicina (no azitromicina)

• Ketoconazol, itraconazol

• Fluoxetina, paroxetina

• Suc de pomelo

La inhibició del CYP comporta augment dels 
nivells del fàrmac, amb risc de toxicitat

Fàrmacs inhibidors del CYP:



Inhibició i inducció de CYP450

+++Fosamprenavir

+++++++Tipranavir/ritonavir[1]

——Saquinavir[2]

++—Nevirapine

++++++Ritonavir

+++Nelfinavir

++++++Lopinavir/ritonavir[1]

—++Indinavir

++++Efavirenz

—++Delavirdine

—++Atazanavir

Enzyme InductionEnzyme InhibitionDrug

+++Fosamprenavir

+++++++Tipranavir/ritonavir[1]

——Saquinavir[2]

++—Nevirapine

++++++Ritonavir

+++Nelfinavir

++++++Lopinavir/ritonavir[1]

—++Indinavir

++++Efavirenz

—++Delavirdine

—++Atazanavir

Enzyme InductionEnzyme InhibitionDrug

1. Assessment also reflects the effects of ritonavir.

2. Saquinavir can inhibit P450 3A4 in vitro, but this is not generally manifested clinically.

Modified from: Flexner CW. http://clinicaloptions.com/2004PK



• Anticomicials:

• Carbamazepina, fenitoina, fenobarbital 

inductors CYP (nivells baixos ARV). 

• IP poden augmentar nivells anticomicials i 

NNRTI disminuir-los, amb risc de crisis.

• + Segurs: Levetiracetam (metabolisme 

renal), gabapentina, pregabalina, topiramato 

• Derivats ergòtics: contraindicats amb 
IP/r i EFV 

• Fàrmacs per deixar de fumar:

• Vareniclina sense interaccions

• Bupropion vigilar tant amb IP/r com ITINAN

Interaccions més rellevants:



• Antidepressius: vigilar, sbt amb IP/r (
nivells) 

• Antipsicòtics:

• Evitar pimozide

• Vigilar amb la resta (sbt amb IP/r)

• Hipnòtics/sedants:

• Evitar triazolam, midazolam (sbt oral)

• Es pot donar zolpidem, oxazepam, 
lorazepam, lormetazepam

Interaccions més rellevants:



• Anticoagulants orals:

• RTV pot  AUC acenocumarol

• NNRTI efecte variable

• Antiarritmics 

• Digoxina:  nivells amb IP/r

• Contraindicat amb IP/r per  nivells: 
amiodarona, flecainida, propafenona, quinidina

• Antihipertensius:

• B-bloquejants: vigilar PR amb IP/r; segurs amb 
ITINAN

• IECAs: sense interaccions potencials

• Diurètics: sense interaccions potencials

• Antagonistes canals calci: vigilar amb IP/r (
nivells) i amb ITINAN ( nivells)

Interaccions més rellevants:



Interaccions més rellevants:

• Estatines:

*AUC ↑↑↑ with DRV.

Fibrates
Fluvastatin

Pravastatin*
Ezetimibe

Fish oil

Use cautiously 

Statin + fibrate
Atorvastatin
Rosuvastatin

Niacin

Lovastatin
Simvastatin

Contraindicated

Low interaction
potential

1. Fitchenbaum CJ, et al. AIDS. 2002;16:569-577. 2. Hsue PH, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2001;45:3445-3450. 

3. Gerber J, et al. IAS 2003. Abstract 870. 4. Carr RA, et al. ICAAC 2000. Abstract 1644. 5. Telzir [package insert]; 2003. 

6. Gerber JG, et al. CROI 2004. Abstract 603. 7. Reyataz [package insert]; 2005. 8. Aptivus [package insert]; 2005. 

9. Prezista [package insert]; 2006.

• LPV/r

• Rosuvastatina 200%

• Atorvastatina 588%

• DRV/r

• Pravastatina 81-500%

• Atorvastatina 15%

• SQV/r

• Atorvastatina 347%

• Simvastatina 3059%

• Pravastatina 50%

• fAPV/r

• Atorvastatina 153%

• EFV

•Atorvastatina

43%

•Simvastatina  68%

•Pravastatina  44%



• Broncodilatadors:

• Salbutamol: sense interaccions

• Salmeterol:   nivells amb IP/r

• Teofilina:  nivells amb IP/r

• Corticoides:

• Interacció entre RTV i corticoides 
inhalats metabolitzats per CYP 
(fluticasona, budesonida), amb 
nivells

• RTV també augmenta nivells 
dexametasona i prednisolona

Interaccions més rellevants:



• Antiàcids

• Anti-H2 

• Inhibidors de la bomba de protons

• Antidiabètics orals

Interaccions més rellevants:

IP
Antacidos

(Maalox)

Anti-H2

RAN, FAM

Bomba Pr 

OME…

Probab. de interacción

SQV
C12  

AUC  

Cmin  106% 

AUC  82%

Improbable clínica

Interacción beneficiosa?

IDV
AUC 46.7% 
Cmin 55% 

+++

LPV/r AUC  Cmin  Improbable

FPV
Cmin  14% 

AUC 18% 

Cmin

AUC 30%

C12  

AUC 

Sin significado clínico

ATV/r
Cmin ++

AUC ++

Cmin +++

AUC +++ 

+++

OME contraindicado

RAN separar

TPV
Cmin  29%    

AUC 27%

++

DRV AUC  Cmin  Improbable

ATV/r 300/100 

ATV/r 300/100 + 40 mg OMP

ATV/r 300/100 + 40 mg OMP + cola

ATV/r 400/100 + 40 mg OMP
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Agarwala et al. 

CROI 2005

• Omeprazol-Etravirina: augmenta AUC (41%) de ETR. No cal 
ajustar dosis.

• Omeprazol- Maraviroc: no interaccions esperables.
• Omeprazol-Raltegravir: augmenta AUC (+321%), Cmin 

(146%) i Cmax (415%) de RAL, sense afectar tolerabilitat ni 
eficàcia 



• Antibiòtics

• Rifampicina

• Contraindicada amb IP/r

• Vigilar eficacia ITINAN (augmentar dosis EFV a 800?)

• Interacció amb RAL: doblar dosis?

• Doblar dosis de Maraviroc

• Rifabutina

• Macròlids

• Antifúngics

• Ketoconazol, itraconazol

• Voriconazol: 

• Interacció bidireccional amb augment nivells ITINAN 
(AUC +44%) i disminució nivells voriconazol (AUC -
77% amb ITINAN i -39% amb IP/r)

• Posaconazol: baixen nivells amb EFV

• Amfotericina B sense interaccions
PK Raltegravir:   AUC0-12h 40% Cmax 38%   Cmin 61% 
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Interaccions més rellevants:



• Analgèsics:

• Paracetamol, AAS, AINEs sense interaccions

• Vigilar IP/r i derivats mòrfics (tramadol, fentanil, 
codeina) 

• Immunosupressors:

• Azatioprina: sense interaccions

• Ciclosporina, tacrolimus:  nivells amb IP/r

• Antineoplàssics:

• Bleomicina, citarabina i doxorubicina sense 
interaccions significatives

• Amb la resta potencials interaccions

• Tamoxifè: metabolit molt actiu; IP/r disminueix 
eficàcia i ITINAN l’ augmenta ( i tb EA) 

Interaccions més rellevants:



• Inhibidors de la fosfodiesterasa: sildenafil, 

tadalafil,  vardenafil. 

• Augment significatiu dels nivells (2 a 11 

vegades) quan administrats amb RTV:

• Disminuir dosis

• Espaiar les preses

• Descens significatiu AUC (-57%) quan 

s’administra amb ETR (i probablement amb 

resta ITINAN): augment dosis

• Anticonceptius orals/teràpia hormonal 

substitutiva: 

• Disminució dels nivells etinilestradiol amb 

IP/r i ITINAN

• Utilitzar mètodes anticonceptius alternatius

Interaccions més rellevants:



http://www.interaccioneshiv.com/doc/fitoterapia.pdf

Estat NY: 34% pacients VIH 
consumeixen fitoterapia de forma 
regular.

Vigilar i evitar interaccions amb:

-Hipericum (herba de St. Joan)

-Uña de gato

-Kava Kava

-Cardo mariano



Es pot trobar informació sobre les interaccions dels diferents 
fàrmacs a les fitxes tècniques.
No obstant, només contenen informació “oficial” i molts estudis 
farmacocinètics o no s’han fet o s’han fet amb posterioritat. 



• Amb l’envelliment de la població VIH cada cop és més 

habitual la polifarmàcia

• S’ha de plantejar la possibilitat d’interaccions

multidireccionals sempre que s’iniciï un tractament nou

• Vigilar en pacients amb patologia concomitant que poden 

incrementar les conseqüències de les interaccions

• Buscar alternatives o plantejar TDM

• Consultar les guies disponibles, que s’actualitzen 

periòdicament 

Conclusions:


