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Combinacions de nous i vells 
fàrmacs recercant els tractaments 

del futur



Finals s XIX i començament s XX: vida sana, repòs, colapsoterapia

40-50 anys de tractament curable2HREZ/4HR

Tractament de 6 mesos eficaç >95% en condicions d’assaig 

• Requereix control supervisat (DOT) per assegurar l’èxit



‐ Espanya:  22.1 casos 
per 100.000 habitants

‐ Catalunya: 17,9 casos 
per 100.000 habitants.

‐ Barcelona: 24,6 casos 
per 100.000 habitants

8 milions de casos/any

1,8 milions de morts/any (95% països pobres)
Dades 2011



+

+

One first 
oral agent
PZA , 
EMB

One or more 
second line oral 
agents
PAS, CYC, ETH 
(or protionamide)

One 
fluoroquinolone
MOX , LEV, GAT, 
OFL

One injectable 
agent
KAN or AMK, 
CAP, STR

+

Consider other drugs 
from Group 5
CLZ, LNZ, amoxicillin-
clavulanate, thioacetazone, 
imipenem, clarithromycin

+

Tractament de la TB multiresistent (MDR) *

10-24 mesos 

* Figura d’Emma Rey



Molts països no assoleixen 
curació del 80% de casos

2009: 3,3% de casos nous són MDR-
TB 

Cada any 440.000 casos de MDR TB. 
150.000 moren. 

69 països comuniquen al menys 1 cas XDR 
TB. 25.000 casos XDR cada any

Tractament de casos resistents: més fàrmacs, 
més tòxics, menys eficaços, més temps (>18m)

Tractament de MDR i XDR: poc èxit. Dos 
metaanalisis* demostren èxit en 54-64%. XDR 
encara més baix

Tractament TB en HIV+: interaccions amb 
rifampicina

Necessitem tractaments 
més curts per TB sensible

Necessitem tractaments 
més eficaços per TB 
resistent 

i si pot ser més curts

i

* Orenstein EW et al. Lancet Infect Dis 2009; Johnston TC et al. Plos One 2009



www.newtbdrugs.org/pipeline-discovery

PA-824

Moxifloxacino

Pirazinamida

Stop TB Partnership Working Group on New TB Drugs 

Al menys 34 fàrmacs en estudi*

Seguretat i dosificació

EBA i conversió en esput

Eficàcia 

* Lienhardt et al. JID 2012.



Capacitat esterilitzant 

Capacitat d’eliminar virtualment tots els bacteris d’una lesió tan ràpid com 
sigui possible. (Dennis Mitchison)

Lent procés per eliminar els bacteris persistents després dels dos primers 
dies de tractament. (Amina Jindani)

Com es mesura?

In vitro: diferenciant activitat en front de població en creixement 
logarítmic i població en creixement estacionari

En animals: per l’esterilitat de cultius de pulmó i de melsa

En humans: per la resposta bacteriológica entre els dos dies i els dos 
mesos i per el percentatge de recaigudes. 

Capacitat esterilitzant 
Factor més important per predir l’activitat 
d’una combinació per escurçar el tractament



Rifamicines Fàrmacs ja existents

Rifampicina

Inhibició RNA polimerasa: síntesi de proteïnes. Dosi usual 10 mg/kg

Capacitat esterilitzant dosi depenent: dosis més altes més capacitat 
esterilitzant en estudis EBA (Diacon et al. AAC 2007) ideal 20mg/kg

Toxicitat hepàtica seria sobretot idiosincràsia. Altres indicacions (lepra, 
Brucella, Legionella) amb dosis altes, es toleren be. 

Pràcticament superposable a RF, però menys inductor hepàtic. Alternativa per 
tractament de VIH amb ART incloent inhibidors de les proteases. 

Rifabutina

Us: TB sensible. Objectiu: escurçar tractament 



Rifamicines Fàrmacs ja existents

Rifapentina

Més eficaç que RF i vida mitja més llarga (14-15h).

Administrada 1/setmana inferior a RF (Vernon at al. Lancet 1999 i Benator et 
al. Lancet 2002)

Model murí: dades indicant que RP+PZ+H o R´+PZ+Mo podrien escurçar 
tractament  (Rosenthal AJRCCM 2008)

Humans FII: RP10 mg/kg vs RF 10 mg/kg. 5 dies/setmana. Sorprenentment 
NO diferencies (Dorman et al. AJRCCM 2011). Unió a proteïnes? Absorció?

Actualment: RP10-15-20 mg/kg vs RF 10 mg/kg. 7dies/setmana (Study 29)

Final reclutament: desembre 2012. 

Té possibilitats



Quinolones Fàrmacs ja existents

Quinolones 

Ordre eficàcia (mes a menys):

Moxifloxacino-Gatifloxacino-Levofloxacino-Ofloxacino-Ciprofloxacino

moxifloxacino

Inhibició de DNA girasa. Resistències creuades

Dosi adient no establerta. Us al voltant de 400 mg/dia. 

Augments importants no posibles: allargament internal QT, alteracions 
glucèmia, cutànies. 

Model Murí: canviar Mo per INH augmenta eficàcia de combinació 
(Nuermberger AJRCCM 2004) ja que serien antagonistes. Passaria similar 
amb EB.

gatifloxacino

Us: TB sensible. Objectiu: escurçar tractament 



Quinolones Fàrmacs ja existents

Quinolones 

En humans (a favor):

Rustomjee et al. IJTLD 2008: Estudi FII. En primera fase es canvia EB per 
Moxifloxacino, Gatifloxacino o Ofloxacino. Mox i Gati millors EBA.

Conde et al Lancet 2009: Estudi FII. En primera fase es canvia Mox per EB. 
SI superior a pauta habitual

En humans (en contra):

Burman et al. AJRCCM 2006: Estudi FII. En primera fase es canvia EB per 
Moxifloxacino. No millor EBA.

Dorman et al AJRCCM 2009: Estudi FII. En primera fase es canvia Mox per 
INH. No és superior a pauta habitual



Quinolones Fàrmacs ja existents

Quinolones actualment 

Estudi OFLOTUBE (FIII): Pauta de 4 mesos, substituir Gat per EB. 
Actualment finalitzant. 1836 pacients

2HRZGat/2HRGat  vs  2HRZE/4HR. 

Estudi REMOX (FIII): Pauta 4 mesos, substituir Mox per EB o per INH. 
Actualment finalitzant. 1600 malalts

2MoxRZE/2MoxRE vs 2MoxRZH/2MoxRH 

Tenen possibilitatsMoxifloxacino i gatifloxacino 



Fàrmacs ja existentsReevaluar tractaments segona línia 

Capreomicina

Etionamida

Tractaments inhalats 
(menys toxicitat, major 
eficàcia local)

1

2 Resistència baix 
nivell a IHN 

Mantenir en la pauta

Rey et al. Tuberculosis 2012



Fàrmacs ja existentsReevaluar tractaments segona línia 

No diferències en sinèrgia entre les tres combinacions i la triple HRE: totes
indiferència

Analitzar les 
combinacions 
possibles de 2º línia 

Mai assajos fets de 
manera reglada 3



Oxazolidinones Fàrmacs ja existents/nous

Linezolid 

Per les dificultats en tractar MDR s’ha usat sense massa base. Acció 
modesta (Dietze et al AJRCCM 2008; Migliori et al ARJ 2009) Efectes tòxics, 
sobretot moll d’os, importants 

Actualment estudi en FII per MDR (pauta optimitzada + LIN o placebo

Millor tolerància, menys efectes mielotòxics.

Actualment estudi en FII per MDR i també sensibles 

PNU-100480 (Sutezolid)

altres

AZD5847 (Posizolid). Recentment incorporat a FI. 

Torezolid, Radizolid. 

Us: sobretot i MDR



Diarilquinolines Fàrmacs nous

Bedaquilina (TMC207).

Parent llunyà de cloroquina. Actua sobre la bomba de protons de l’ATP 
sintetasa, alterant el funcionament d’aquest.

Sobretot en MDR TB, por exemple amb KAN, OF, ETH, PZ i CIC, conversions de 
48% a les 8 setmanes, comparant amb 9% quan no s’inclou (Diacon et al NEJM 
2009)

Un dels fàrmacs més prometedors, actualment avaluant en FIII per MDR. 

En combinació amb MOX i PZ, te resultats equivalents a pauta normal

Just acabat d’autoritzar per us en MDR.

Diarilquinolines



Nitroimidazols Fàrmacs nous

PA-824 i OPC-67683 (Delamanid)

Parentiu amb Metronizadol. Acció sobre síntesi de paret i de proteïnes. 

Activitats en formes actives i formes persistents

PA824:

Pot ser útil en tractaments de MDR TB. 

OPC67683 (Delamanid):

Recentment ha entrar en FIII per TB MDR.



Etilendiamines Fàrmacs nous

SQ-109

Derivat de Etambutol, però diferent mecanisme d’acció (inhibeix trealosa 
monofosfat transferasa i EB arabinosil transferasa. No resistència creuada

Mes actiu que EB, sinèrgic amb Bedaquilina (TMC 209), RF i INH.

Actualment en FII

altres

Benzotiazinones i Dinitrobenzamixdes

LL3858 (pirrol derivat) 

etc



• 2 RP+INH+EB+PZ / 
2RP+INH+EB

• 2MoREZ / 2MoRE
• 2MoRHZ / 2MoRH

• PA-824+Mo+PZ
• Bedaquilina+pauta 

optimizada

• PA-824+Mo+PZ

Possibles combinacions

Tuberculosi sensible Tuberculosi resistent 



* Lienhardt et al. JID 2012.

Esquema de desenvolupament

Estudi simultàni a nivell preclínic i Fase I

De diversos compostos



Marcadors en estudi preclínics

Com es mesura la capacitat esterilitzant?

In vitro: diferenciant activitat en front de població en creixement 
logarítmic i població en creixement estacionari

En animals: per l’esterilitat de cultius de pulmó i de melsa

En humans: per la resposta bacteriològica entre els dos dies i els dos 
mesos i per el percentatge de recaigudes. 

Possibilitat d’usar altres models d’estres: deprivació nutricional (manca fosfats, PBS)

Model d’hipòxia de Wayne



Marcadors en estudi preclínics

Com es mesura la capacitat esterilitzant?

In vitro: diferenciant activitat en front de població en creixement 
logarítmic i població en creixement estacionari

En animals: per l’esterilitat de cultius de pulmó i de melsa

En humans: per la resposta bacteriológica entre els dos dies i els dos 
mesos i per el percentatge de recaigudes. 

Endpoint de 2 meses obsolet? Time to detection

Negre: falla el tractament

Blanc tractament correcte

T. negre: no cavitat. Rodó: cavitat 
<4 cm T.blanc: cavitat >4 cm



Marcadors en estudi preclínics

Com es mesura la capacitat esterilitzant?

In vitro: diferenciant activitat en front de població en creixement 
logarítmic i població en creixement estacionari

En animals: per l’esterilitat de cultius de pulmó i de melsa

En humans: per la resposta bacteriològica entre els dos dies i els dos 
mesos i per el percentatge de recaigudes. 

Endpoint de 2 meses obsolet? 3 mesos més adient 
per diferencies 
geogràfiques?



Weeks on treatment
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Time to stable conversion (PC),
by African/non-African site and culture medium

TBTC Study 28, graph 3A

liquid, non-African site (n=105)
liquid, African site (n=213)
solid, non-African site (n=107)
solid, African site (n=213)

9%

45%

29%

African patients were less 
likely to convert on liquid 
media, but more likely to 
convert on solid media.   
Why?!

Bill Mac Kenzie, Plos One 2011



Marcadors en estudi preclínics

Com es mesura la capacitat esterilitzant?

In vitro: diferenciant activitat en front de població en creixement 
logarítmic i població en creixement estacionari

En animals: per l’esterilitat de cultius de pulmó i de melsa

En humans: per la resposta bacteriològica entre els dos dies i els dos 
mesos i per el percentatge de recaigudes. 

EBA: Early Bactericidal Activity

Jindani et al AJRCCM 2002
Diacon et al AAC 2012



Marcadors en estudi preclínics

Com es mesura la capacitat esterilitzant?

In vitro: diferenciant activitat en front de població en creixement logarítmic i població 
en creixement estacionari

En animals: per l’esterilitat de cultius de pulmó i de melsa

En humans: per la resposta bacteriològica entre els dos dies i els dos mesos i per el 
percentatge de recaigudes. 

Resuscitation promoting factors (RPF)*

Família de proteïnes (transglicolases) excretades 
per MT i altres actinobacteris. Estimulen el 
creixement de formes latents. Objectivable en 
afegir sobrenedants de cultius a bacteris no 
replicants. 

Negre: CFU abans Rf; Gris: CFU després Rf; 

Blanc:RPF abans Rf; Ratllat: RPF després RfCom interpretar-ho en viu?

* Mukamolova et al. AJCCM 2010



Marcadors en estudi preclínics

Com es mesura la capacitat esterilitzant?

In vitro: diferenciant activitat en front de població en creixement logarítmic i població 
en creixement estacionari

En animals: per l’esterilitat de cultius de pulmó i de melsa

En humans: per la resposta bacteriològica entre els dos dies i els dos mesos i per el 
percentatge de recaigudes. 

GenXpert quantitatiu

Figura de C. Everett



Marcadors en estudi preclínics

Com es mesura la capacitat esterilitzant?

In vitro: diferenciant activitat en front de població en creixement logarítmic i població 
en creixement estacionari

En animals: per l’esterilitat de cultius de pulmó i de melsa

En humans: per la resposta bacteriològica entre els dos dies i els dos mesos i per el 
percentatge de recaigudes. 

Amplificació de bacteris viables 

Figura de C. Everett

us der PMA (propidium monoazida). S’intercala per fotoactivació en el DNA. 
Impossibilita la amplificació.

Només possible si la cèl·lula és inviable i li permet travessar la membrana



?
Gràcies per la vostra atenció! 

Gràcies pel suport i ajut a: 

Griselda Tudó, Emma Rey, Rosa Monté i Dolors Ricart


