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1. ABREVIATURES 

 

ASC    Àrea sota la corba 

ADN   Àcid desoxirribonucleic 

BGN   Bacil Gram negatiu 

BPEG   Baix pes per l’edat gestacional 

CDC    Centers for Disease Control and Prevention 

CEIC    Comitè ètic d’investigació clínica 

CMV   Citomegalovirus  

CMI    Concentració mínima inhibitòria bacteriana 

Cmax    Concentració plasmàtica màxima 

CP    Concentracions plasmàtiques 

ECMO   Oxigenació amb membrana extracorpòria 

EPCN   Estafilococ plasmocoagulasa negatiu 

EUCAST   European Comittee on Antimicrobial Susceptibility Testing  

E. coli   Escherichia coli 

LCR   Líquid cefalorraquidi 

MCP    Monitoratge de concentracions plasmàtiques 

PEA   Potencials evocats automatitzats 

PEATC  Potencials evocats auditius de tronc cerebral 

PCR   Reacció en cadena de la polimerasa 

RCIU    Retard de creixement intrauterí 

RIQ   Rang interquartílic 

SN   Sèpsia neonatal 

SNP   Sèpsia neonatal d’inici precoç 

SNT   Sèpsia neonatal d’inici tardà 

UCIP    Unitat de cures intensives pediàtriques 

UCIN    Unitat de cures intensives neonatals 
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2. RESUM 

 

Introducció 

En els darrers anys, l’ús inadequat dels antibiòtics  i el preocupant augment de les 

resistències bacterianes ha conduit a l’establiment dels Programes d’Optimització d’ús 

d’Antimicrobians (PROA). Tot i que els primers grups es van constituir en hospitals 

d’adults, les característiques pròpies dels pacients pediàtrics i neonatals han fet 

necessari l’establiment de programes PROA específics pediàtrics: al nostre Hospital, el 

programa PROA-NEN, que es va constituir formalment l’any 2015 després de més de 

10 anys de treball. El programa inclou una part específica de PROA neonatal, i les 

seves tasques fonamentals són optimitzar la selecció d’antibiòtics, disminuir l’ús 

d’antibiòtic no necessari, millorar la seguretat i el pronòstic del pacient i disminuir els 

costos associats.  

L’interès en els nounats del programa PROA-NEN rau, per una banda, en el fet que 

l’ús d’antibiòtics en aquests pacients és molt habitual, i de l’altra, perquè les seves 

característiques fisiològiques condicionen una important variabilitat de concentracions 

plasmàtiques (CP) dels antibiòtics administrats. A més, les infeccions són una de les 

causes més freqüents de morbiditat i mortalitat en aquest grup de pacients, tant en els 

nascuts a terme com en els prematurs. La sèpsia de transmissió vertical esdevé en els 

primers dies de vida, recomanant la majoria de les guies tractament empíric amb 

ampicil·lina i un aminoglicòsid en aquesta situació. Dues altres entitats importants són 

les infeccions d’origen entèric (relacionades amb l’enterocolitis necrosant) i les 

associades a catèters vasculars, que condicionen un ús significatiu d’aminoglicòsids i 

de vancomicina, respectivament. Pel que fa a la variabilitat de CP, cal remarcar que el 

nounat, especialment el prematur, es troba en una situació de maduració progressiva 

que fa variar de forma pràcticament diària la seva mida i fisiologia; i conseqüentment 

els paràmetres farmacocinètics (absorció, distribució, metabolisme i eliminació). A 

més, de forma habitual poden coexistir altre factors modificadors d’aquestes CP, com 

la pròpia condició clínica del pacient (asfíxia, sèpsia, edema) i la terapèutica aplicada 

(hipotèrmia, fàrmacs que afecten a la funció renal, tècniques de depuració extrarenal). 

Per tal d’assegurar la màxima efectivitat i minimitzar el risc d’efectes adversos, és 

fonamental garantir que les concentracions plasmàtiques dels antibiòtics es troben 

dins del rang terapèutic, mitjançant el monitoratge de concentracions plasmàtiques 

(MCP). En aquesta línia, el nostre centre disposa d’un protocol de monitoratge 

d’antiinfecciosos que recomana MCP per a tots els nounats amb tractaments amb 

aminoglicòsids i/o glicopèptids de durada superior a 3 dies.  
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El present projecte pretén estudiar el MCP de gentamicina, amikacina i vancomicina 

en nounats dins la part neonatal del programa PROA-NEN i concretament en la línia 

de treball d’optimització  de l’administració d’antibiòtics.  

 

Hipòtesi de treball 

El MCP permet detectar una proporció significativa de CP fora de rang de 

gentamicina, amikacina i vancomicina, i conseqüentment modificar la dosi en un 

nombre equivalent de pacients. Existeixen factors que influeixen en la decisió 

potencialment millorable dels facultatius respecte a la sol·licitud de MCP. Quan es 

realitza, el MCP millora l’evolució clínica dels nounats; tant pel que fa a 

curació/supervivència com pel que fa a l’absència de toxicitat. Finalment, existeixen 

factors modificadors que permeten predir variacions en la farmacocinètica i per tant 

CP incorrectes. 

 

Objectius  

Principal 

1. Determinar el resultat de la determinació de CP de gentamicina, amikacina i 

vancomicina, respecte a un rang terapèutic predefinit; i la proporció de pacients 

amb CP incorrectes que condueixen a un canvi de dosi.  

Secundaris 

1. Determinar el grau d’adherència a les recomanacions de monitoratge de fàrmacs a 

la UCIN respecte al darrer protocol consensuat al centre. 

2. Conèixer l’evolució dels nounats amb bacterièmia/sèpsia en els que es determinen 

concentracions plasmàtiques d’antibiòtics, pel que fa a mortalitat, resolució clínica i 

toxicitat renal  / auditiva. 

3. Determinar quins factors provoquen variacions de farmacocinètica i per tant 

s’associen de forma independent amb CP inadequades d’antibiòtics. 

4. Descriure les característiques de la MCP de vancomicina en els nounats amb 

ECMO. 

 

Pacients i mètodes 

Estudi observacional, prospectiu i unicèntric, realitzat de juny de 2017 a maig 2019 (24 

mesos). Es van incloure tots els nounats ingressats a la Unitat de Cures Intensives 

Neonatals a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona); que van rebre 

gentamicina, amikacina i/o vancomicina. Es van recollir les dades epidemiològiques, 
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clíniques, microbiològiques i d’evolució clínica, a més del resultat de les 

concentracions plasmàtiques i factors potencialment modificadors. L’anàlisi estadística 

es va realitzar amb el software SAS v9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. 

L’estudi va ser autoritzat pel CEIC local (EPA(AG)28/2017(5085). 

 

Resultats 

Es van analitzar 561 episodis d’ús d’antibiòtic (201 vancomicina, 195 amikacina, 320 

gentamicina; en total 305 de durada superior a 3 dies) en 349 pacients (58% homes, 

78% prematurs). La mediana d’episodis d’ús d’antibiòtic per pacient va ser d’1 (RIQ 1-

2), amb un màxim de 8 episodis per pacient. La majoria d’antibiòtics es van iniciar per 

sospita de sèpsia (85%), la resta per factors de risc materns. Es va confirmar un 40% 

de les sèpsies (només 16% microbiològicament, predominant els estafilococs 

plasmocoagulasa negatiu). La mortalitat va ser del 5% (2,5% atribuïble a infecció) i la 

incidència de disfunció renal i auditiva a l’alta va ser del 0,5% i l’11%, respectivament.  

Es van realitzar 153 determinacions de CP: 120 de vancomicina, 29 d’amikacina i 4 de 

gentamicina. Les CP van ser incorrectes (supra o infraterapèutiques) en un 48% i 45% 

dels casos per a vancomicina i amikacina, respectivament. Tot i el seu baix número, 

totes les CP de gentamicina van ser correctes.  

L’adherència global al protocol va ser del 47% (82% vancomicina, 30% amikacina, 6% 

gentamicina). Els factors relacionats amb una major sol·licitud de CP van ser: infecció 

confirmada (OR 13,552 [IC 8,411-22,599] p <0,0001), patologia de base (OR 1,918 [IC 

1,258-2,922] p 0,0025) i major durada del tractament (OR 9,396 [IC 4,910-17.989] p 

<0,0001); mentre que la prematuritat va comportar una menor adherència al protocol 

(OR 0,531 [IC 0,315-0,838] p 0,0079). Durant el període d’estudi, es va observar un 

augment estadísticament significatiu de la sol·licitud de CP (de 1,8 inicial a 2,5 final, p 

valor 0,0086). 

A l’inici del tractament antibiòtic, la majoria (98%) dels pacients presentaven factors 

potencialment modificadors de CP, essent els més prevalents la medicació 

concomitant (98%) i la prematuritat (80%). L’únic factor que va influir de forma 

estadísticament significativa va ser l’ús concomitant de diürètics, que es va relacionar 

amb major proporció de CP correctes (en pacients que rebien diürètics, 16% CP 

incorrectes vs. 26% CP correctes, p valor 0,0125, odds ratio 2,520 [IC 1,225 – 5,184]). 

Aquesta relació es va mantenir amb vancomicina en realitzar l’anàlisi separat per 

antibiòtics (12% incorrectes vs. 26% correctes, p valor 0,0213, odds ratio 2,530 [IC 

1,151 – 5,559], però no per a amikacina (2/14 incorrectes vs. 5/15 correctes, p valor 

0,2925).  
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El MCP no va demostrar relació amb evolució clínica, probablement degut a les 

característiques de la cohort i les divergències en la sol·licitud de CP dels diferents 

antibiòtics. 

Es van incloure 6 pacients amb suport amb ECMO i vancomicina profilàctica. Un 29% 

de les CP va estar fora de rang, i els valors mediana van ser superiors als de la resta 

de la cohort (vall 7,2 µg/ml [RIQ 5,2 – 11,2] i pic 20,4 µg/ml [RIQ 14,1 – 22,6], tot 

sense assolir significació estadística (p valor 0,7416 i de 0,5952, respectivament); 

probablement en relació a la dosi, que també va ser més alta (mediana 

14,7mg/kg/dosi, RIQ 8,5-14,9). 

  

Conclusions 

1. El MCP permet identificar CP inadequades en un nombre elevat de pacients 

tractats amb amikacina i vancomicina, i per tant modificar les dosis 

conseqüentment.  

2. Tot i que la MCP d’amikacina i vancomicina va permetre ajustar la dosi en una 

proporció elevada de pacients, no es va poder demostrar la seva relació amb 

evolució clínica i toxicitat. 

3. No sembla necessari realitzar de forma sistemàtica MCP de gentamicina en 

nounats a terme, amb pes adequat a l’edat gestacional i situació clínica 

estable, però fins a disposar de més dades cal mantenir-lo en la resta de 

pacients.  

4. Durant el període d’estudi, es va observar un augment significatiu en la 

sol·licitud de CP (p <0,05). Tot i això, cal dur a terme actuacions que 

promoguin l’adherència al protocol de MCP. Caldrà que tinguin present els 

factors que influeixen en la sol·licitud de CP per part del neonatòleg tractant 

com la prematuritat, la patologia de base, la durada del tractament i la 

confirmació del diagnòstic d’infecció bacteriana.  

5. L’ús de diürètics es va relacionar amb menor proporció de CP 

infraterapèutiques, especialment de vancomicina (p <0,05), de forma 

concordant amb estudis previs però amb poca potència estadística. Cal 

confirmar aquesta troballa amb estudis més grans per valorar les potencials 

implicacions sobre la pràctica clínica.  

6. La disfunció renal es va relacionar amb major risc de CP supraterapèutiques 

de vancomicina (p < 0,1); pel que és especialment important el MCP en els 

nounats que la presenten. La manca de relació amb amikacina probablement 

va ser influenciada pel menor nombre de determinacions de CP d’amikacina.   
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7. Cal fer MCP de vancomicina en els nounats que reben teràpia de suport amb 

ECMO, especialment pel major risc de CP supraterapèutiques.  
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SUMMARY 

 

Introduction 

In recent years, the increase of antibiotic use and the emergence of multi-drug resistant 

microorganisms has led to the establishment of Antibiotic Stewardship Programs 

(ASP). Although they were first created in adults’ hospitals, the differences with the 

paediatric and neonatal population have prompted the development of specific 

paediatric ASP (pASP). At our hospital, the pASP (called PROA-NEN) was formally 

constituted in 2015, after more than 10 years of previous work. The pASP includes a 

specific neonatal section that aims to optimize antibiotic selection, decrease 

unnecessary antibiotic use, improve the patient’s safety and reduce the associated 

costs. Neonates are a high-interest population for pASP because of the wide antibiotic 

use in the neonatal units and the significant variability in drug plasmatic levels (PL), 

due to their specific physiologic characteristics. Moreover, bacterial infections are one 

of the leading causes of mortality and morbidity in term and preterm newborns. Early 

onset sepsis occurs during the first days of live, and most guidelines recommend 

empiric therapy with ampicillin and an aminoglycoside. Another two important entities 

are gastro-intestinal infections (mainly necrotizing enterocolitis) and catheter-related 

bacteraemia, that result respectively in a significant use of amikacin and vancomycin. 

In relation with PL variability, the progressive maturation of newborns (all, but 

especially preterm) changes almost daily its size and physiology, and its 

pharmacokinetic parameters (absorption, distribution, metabolism, elimination) as a 

result. Moreover, other coexisting factors, like the patient’s clinical condition (sepsis, 

oedema, birth asphyxia) or therapeutic measures (hypothermia, diuretics, ibuprofen, 

extrarenal depuration techniques), may impact pharmacokynetics. All this, in addition to 

the drugs intrinsic characteristics (narrow therapeutic window, interindividual variability) 

leads to the recommendation of therapeutic drug monitoring (TDM) of aminoglycosides 

and vancomycin. The main objective of TDM is to achieve the highest effectivity with 

the lowest risk of adverse effects, maintaining PL inside the therapeutic range. As a 

part of the pASP, our centre has approved a TDM protocol that recommends PL 

measurement for all neonates receiving treatments longer than 3 days with 

aminoglycoside and/or vancomycin.  

The scope of this project is to analyse gentamicin, amikacin and vancomycin TDM in 

the neonatal population, as an essential component of the pASP. 
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Working hypothesis 

TDM allows to detect a significant proportion of gentamicin, amikacin and vancomycin 

plasmatic levels (PL) outside the therapeutic range, and therefore adjust dosing in an 

equivalent number of patients. Adherence to TDM protocol is variable in our NICU for 

amikacin, gentamicin and vancomycin; and there are factors that influence its request. 

When performed, TDM leads to a better evolution in terms of recovery/survival and 

toxicity. Finally, some factors that modify pharmacokinetics parameters are useful to 

predict incorrect PL.  

 

Objectives  

Main objective 

1. To determine the results of gentamicin, amikacin and vancomycin PL 

determinations, the proportion of PL outside the therapeutic range and the resulting 

dose changes.  

Secondary objectives 

2. To determine the adherence to the TDM protocol recommendations in the NICU.  

3. To describe the evolution of newborns with sepsis/bacteraemia and TDM, with 

regards to mortality, clinical resolution and auditive/renal toxicity.  

4. To determine which factors are independently associated with incorrect PL of 

antibiotics.  

5. To describe TDM of vancomycin in newborns with ECMO support.  

 

Patients and methods 

Observational, prospective and single-centre study, performed from June 2017 to May 

2019 (24 months) at the Vall d’Hebron Universitary Hospital (Barcelona). All newborns 

(both in NICU and in PICU if ECMO requirement) receiving vancomycin, amikacin 

and/or gentamicin were included. Epidemiological, clinical, microbiological and 

outcome data were recorded, in addition to antibiotic plasmatic levels and modifying 

factors. Statistical analysis was carried out with the SAS v9.4, SAS Institute Inc., Cary, 

NC, USA software. 

The local Ethical Committee for Clinical Investigation gave approval for the study 

(EPA(AG)28/2017(5085). 
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Results 

Five-hundred sixty-one episodes of antibiotic use in 349 patients (58% male, 78% 

preterm) were included (201 vancomycin, 195 amikacin, 320 gentamicin; 305 

treatments longer than 3 days). Median rate of episodes per patient was 1 (IQR 1-2), 

with a maximum of 8 episodes per patient. The main indication (85%) was sepsis 

suspicion, the rest were started due to maternal risk factors. Forty percent of 

suspected sepsis were confirmed (only 16% confirmed microbiologically, with 

predominance of plasmocoagulase-negative staphylococci). Mortality rate was 5% 

(2.5% attributable to infection) and renal and auditive disfunction at discharge was 

0.5% and 11%, respectively.  

TDM was performed in 153 occasions (120 vancomycin, 29 amikacin and 4 

gentamicin). Plasmatic levels were incorrect (above/under therapeutic PL) in 48% and 

45% cases for vancomycin and amikacin, respectively. Gentamicin PL were all correct.   

Global adherence to TDM protocol was 47% (82% vancomycin, 30% amikacin, 6% 

gentamicin). Confirmed infection (OR 13.552 [CI 8.411-22.599] p <0.0001), underlying 

diseases (OR 1.918 [CI 1.258-2.922] p 0.0025) and treatment duration (OR 9.396 [CI 

4.910-17.989] p <0.0001) were related with higher request of PL, while prematurity led 

to lower demand (OR 0.531 [CI 0.315-0.838] p 0.0079). A significant increase in TDM 

request was observed during the study period (from 1.8 to 2.5, p value 0.0086). 

At the start of the treatment, most of the patients (98%) presented potentially PL 

modifier factors, being the prevailing concomitant drugs (98%) and prematurity (80%). 

Concomitant diuretic treatment was the only statistically significant factor, related to a 

higher proportion of correct PL (in patients under diuretics, 16% incorrect PL vs. 26% 

correct PL, p value 0.0125, odds ratio 2.520 [IC 1.225 – 5.184]). When analysing the 

antibiotics separately, vancomycin maintained the significant relationship (12% 

incorrect PL vs. 26% correct PL, p value 0.0213, odds ratio 2.530 [IC 1.151 – 5.559], 

while amikacin didn’t (2/14 incorrect PL vs. 5/15 correct PL, p value 0.2925).  

TDM was not related with clinical evolution, probably due to the cohort’s characteristics 

and the divergent request of PL for the different antibiotics. 

Six patients with ECMO support receiving prophylactic vancomycin were included. PL 

were outside the therapeutic range in 29% of cases, and median PL was higher than 

the rest of the cohort (9.8 µg/ml vs. 7.2 µg/ml); probably in relation with higher doses 

(median 14.7mg/kg/dose, RIQ 8.5-14.9). 
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  Conclusions 

1. TDM allowed to detect PL outside the therapeutic range in a high number of 

patients receiving amikacin and/or vancomycin, thus leading to dose 

modifications.  

2. Although TDM allowed to adjust dosing in a high proportion of patients, a 

significant relation could not be established between TDM and clinical evolution 

and toxicity.  

3. It does not seem necessary to perform systematic gentamicin TDM in term and 

stable newborns, but until new data is available, it must be maintained for the 

rest of the patients.  

4. A significant increase in TDM practices was observed during the study period 

(p <0.05). Nonetheless, the pASP should design new actions for promoting 

TDM use, considering the facts that affect PL request like prematurity, 

underlying diseases, treatment length and confirmation of bacterial infection.  

5. Concomitant diuretics use was related with lower risk of subtherapeutic PL, 

especially with regards to vancomycin (p <0.05). This finding is consistent with 

small previous studies, but must be confirmed to evaluate the potential 

implications in clinical practice.  

6. Renal dysfunction was related with higher risk of vancomycin subtherapeutic 

PL (p <0.1); thus, TDM is essential in newborns presenting with this condition. 

The lack of relation with amikacin was probably influenced by the lower number 

of PL determinations.   

7. It is necessary to perform TDM in newborns receiving ECMO support, 

especially due to the higher risk of supratherapeutic PL. 
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3. INTRODUCCIÓ 

 

3.1 Sèpsia neonatal: definicions 

Les infeccions són una de les causes més freqüents de morbiditat i mortalitat en els 

nounats, especialment en prematurs. La sèpsia neonatal (SN) es defineix com el 

conjunt de símptomes o signes analítics i clínics que apareixen durant els primers 28 

dies de vida com a resultat d’una infecció, tant si és sospitada clínicament com si es 

confirma microbiològicament. En els nounats prematurs (nascuts abans de les 37 

setmanes de gestació) es considera sèpsia neonatal aquella que esdevé dins de les 

44 setmanes d’edat postmenstrual.1  

Segons el moment d’aparició, la sèpsia neonatal  es classifica en d’inici precoç (SNP) i 

d’inici tardà (SNT). No existeix un consens clar sobre el punt de tall entre ambdues: 

segons els diferents grups seran 3, 5 o 7 dies de vida.2 Al nostre centre es considera 

SNP la que esdevé abans de les 72 hores de vida, i SNT la que es presenta 

posteriorment, d’acord amb les definicions consensuades del “Grupo de Hospitales 

Castrillo”, que va iniciar el 1995 la recollida de dades per l’estudi de la sèpsia neonatal 

a l’Estat Espanyol i al qual pertany el nostre centre.3,4  

El segon factor per classificar la sèpsia neonatal és la via d’adquisició, segons 

procedeixi de la mare o de l’entorn del nounat. La sèpsia de transmissió vertical és 

aquella en que la infecció es transmet de la mare al nounat durant l’embaràs, el part o 

la lactància. Per diagnosticar-la en casos de SNP només cal un hemocultiu del nounat 

positiu a un dels microorganismes típics; en canvi, en els casos de SNT s’exigeix 

també l’existència de factors de risc i la presència del mateix microorganisme en 

cultius materns com l’exsudat vaginal o la placenta. La sèpsia de transmissió 

horitzontal és aquella en què els microorganismes patògens s’adquireixen de l’entorn, 

bé sigui hospitalari (sèpsia nosocomial) o comunitari (sèpsia adquirida a la 

comunitat).1,2 

Finalment, es classifica la sèpsia neonatal en funció de l’evolució clínica i els resultats 

de les exploracions complementàries, com a a) sèpsia confirmada: constatació de 

símptomes o signes clínics d’infecció, signes analítics d’infecció i hemocultiu i/o cultiu 

de líquid cefaloraquidi (LCR) o altres líquids estèrils positius i/o reacció en cadena de 

la polimerasa (PCR) positiva en sang, LCR o altres líquids estèrils, b) sèpsia clínica: 

constatació de símptomes o signes clínics d’infecció, signes analítics d’infecció i 

negativitat de les proves microbiològiques, i c) bacterièmia asimptomàtica: absència de 

dades clíniques i d’alteració de marcadors biològics amb hemocultiu i/o PCR positius.4   

 



N. Mendoza Palomar   INTRODUCCIÓ 

14 

 

3.1.1 Sèpsia neonatal d’inici precoç 

La principal via d’adquisició és vertical, i la infecció del nounat pot succeir per 

transmissió d’infeccions maternes properes al part, per l’ascens a través del canal del 

part de microorganismes materns i/o pel contacte durant el part amb les secrecions 

colonitzades o infectades. Els patògens predominants són Streptoccocus agalactiae, 

Escherichia coli i Listeria monocygotenes.  

Existeixen una sèrie de factors de risc per a la SNP de transmissió vertical, que poden 

identificar-se en el 60% dels casos:2 

- Part prematur. 

- Ruptura perllongada de membranes (més de 18 hores). 

- Ruptura prematura de membranes (abans de les 37 setmanes de gestació). 

- Colonització, infecció o bacteriúria materna per S. agalactiae. 

- Infecció invasiva per S. agalactiae en fill previ. 

- Mare amb infecció bacteriana sospitada o confirmada en el moment del part. 

- Febre materna durant el part. 

- Corioamnionitis. 

- Infecció sospitada o confirmada en el bessó, en el cas d’embaràs múltiple. 

 

Després de la identificació de la colonització materna per S. agalactiae com a factor de 

risc determinant per a la SNP de transmissió vertical, l’any 1998 el Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) va recomanar realitzar cribratge universal de les 

embarassades amb cultiu vaginorectal per a S. agalactiae i profilaxi antibiòtica intrapart 

amb ampicil·lina a totes les mares colonitzades o amb antecedent de bacteriúria per S. 

agalactiae o de fill previ infectat per S. agalactiae. Gràcies a la implementació 

d’aquestes mesures, la incidència de SNP per S. agalactiae va experimentar un 

important descens, tot i que segueix sent el principal patogen en el grup dels nounats a 

terme. La SNP per E. coli té la seva màxima incidència en el grup de nounats 

prematurs, malgrat que amb el descens d’S. agalactiae ha adquirit també un paper 

important en els nounats a terme amb SNP de transmissió vertical.5–7  

La sèrie de casos de SNP per E. coli recollida al nostre centre entre 1994 i 2014 

mostra una incidència de 0,66 casos per 1.000 nascuts vius, amb un lleu augment 

d’incidència al llarg del temps (de 0,29 per 1.000 nascuts vius entre 2000 i 2004 a 0,82 

entre 2010 i 2014), atribuïble al grup de molt baix pes per l’edat gestacional. Pel que a 

fa a les dades globals de SNP, E. coli va ser el patogen més freqüent, per sobre de S. 

agalactiae, entre 2010 i 2014 (0,69 vs. 0,50 casos per 1.000 nascuts vius), mentre que 

S. agalactiae es va mantenir com la primera causa de SNP en el grup de nounats a 

terme.8 
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Pel que fa a L. monocygotenes, presenta una menor incidència però una important 

taxa de morbiditat i mortalitat.9 En els darrers anys han aparegut algunes publicacions 

que alerten d’una possible reemergència d’aquesta patologia en el nostre país, 

relacionada amb la ingesta d’aliments crus sense netejar o llet no pasteuritzada.10–12 

En el nostre centre, però, no s’ha produït aquest augment, mantenint-se una incidència 

estable en els darrers anys de 0,2 casos/1.000 nascuts vius. 

 

3.1.2 Sèpsia neonatal d’inici tardà 

Pel que fa a la SNT, la freqüència de les infeccions de transmissió vertical (per S. 

agalactiae, E. coli i L. monocygotenes) és menor i les infeccions protagonistes són les 

associades a l’ingrés hospitalari, als dispositius que pugui portar el pacient i a la pròpia 

prematuritat. La causa més freqüent de SNT són les infeccions associades a catèters 

vasculars (principalment per cocs Gram positiu, entre els que destaquen els 

estafilococs plasmocoagulasa negatiu (EPCN)) i d’origen gastrointestinal, associades 

a l’enterocolitis necrosant (predomini de bacils Gram negatiu (BGN) per translocació 

intestinal i potencialment polimicrobianes en el cas de perforació).13 

L’EPCN és el microorganisme patogen més freqüentment aïllat en els prematurs de 

molt baix pes al naixement. L’espècie més habitual és Staphylococcus epidermidis, 

encara que també s’identifiquen altres com S. capitis, S. haemolyticus i S. hominis.  

Respecte els BGN, són els responsables d’un terç dels casos de SNT, tot i que cal 

destacar que són la primera causa de mort per sèpsia en el grup de nounats de molt 

baix pes en néixer (40-69%). A nivell mundial, el microorganisme més freqüent és 

Klebsiella spp., seguit per E. coli, Enterobacter spp i Pseudomonas spp.  

Finalment, les infeccions per Candida spp. ocupen el tercer lloc com a causa de SNT 

en nounats prematurs, amb una incidència baixa però una elevada morbimortalitat 

associada.14  

El principal factor de risc per a la SNT és la presència de catèters vasculars centrals, 

especialment si s‘utilitzen per administrar nutrició parenteral. Altres factors associats 

són:15 

- Prematuritat. 

- Ruptura de les barreres cutani-mucoses. 

- Cirurgia prèvia. 

- Nutrició parenteral i lípids intravenosos. 

- Dotació insuficient de personal sanitari. 

- Procediments invasius com la intubació endotraqueal. 
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- Enterocolitis necrosant. 

- Administració perllongada d’antibiòtics.  

- Ús de fàrmacs inhibidors de la bomba de protons o antagonistes dels receptor 

H2.  

 

Pel que fa a la incidència, les xifres de SNT són molt variables en funció del tipus de 

pacient, descrivint-se entre un 0,66% i un 14,2% global segons les sèries i augmentant 

fins a 27% en el cas dels prematurs de molt baix pes (< 1.000g).14 Tot i ser dades 

relativament antigues (1996-1997), a l’estudi del grup Castrillo es va determinar una 

raó de SNT nosocomial del 2,1%; essent significativament major en nounats amb pes 

<1.500g (15%) que entre els que tenien pes superior (1,16%) (p < 0,001). La majoria 

(58%) dels microorganismes aïllats van ser cocs Gram positiu, amb predomini de S. 

epidermidis (42 %). En 29,5% dels casos es van identificar bacils Gram negatiu, 

essent els més freqüents E. coli i Klebsiella spp. Finalment, els casos d’infecció per 

Candida spp. van representar un 12%.16 Pel que fa al nostre centre, anualment es 

recull la incidència de bacterièmia associada a catèter venós central, dins el programa 

de vigilància d’infeccions nosocomials de Catalunya (VinCat); en ser la principal causa 

de SNT representa una aproximació a la seva incidència. En els darrers 5 anys (2014-

2018), s’ha registrat una incidència de 5,2 per 1.000 dies de catèter, amb una raó d’ús 

de catèter venós central de 47%. El 63% dels episodis es va donar en prematurs amb 

pes inferior a 1.500g.  

 

3.1.3 Manifestacions clíniques, diagnòstic i tractament 

El nounat, atesa la seva immaduresa fisiològica, presenta una simptomatologia molt 

inespecífica en cas d’infecció (febrícula, rebuig de les preses, vòmits, augment 

d’apnees...) que en moltes ocasions pot mimetitzar la clínica pròpia de la prematuritat 

(apnees, bradicàrdies, intolerància digestiva...). Cal fer una història clínica detallada 

buscant factors de risc d’infecció en la història de la mare, avaluar amb cura la 

simptomatologia del nounat i ajudar-se d’exploracions complementàries.  

Davant d’un nounat amb sospita clínica de sèpsia, l’abordatge diagnòstic habitual 

consisteix en realitzar hemograma amb proteïna C reactiva i hemocultiu. En el cas de 

SNP, es valora també la realització de cultius externs (exsudat òtic), de tècniques 

moleculars (identificació d’ADN bacterià per reacció en cadena de la polimerasa) i 

cultius de la mare. A més, en els darrers anys s’ha afegit la determinació 

d’interleuquina 6 (IL-6) durant les primeres hores de vida, com a mètode 
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complementari per descartar SNP: tot i que ha demostrat tenir un alt valor predictiu 

negatiu, el punt de tall òptim encara resta per determinar.17 En el cas de SNT, es pot 

valorar afegir la determinació de procalcitonina.18 A més, s’afegiran proves 

complementàries dirigides si existeix un focus infecciós (radiografia de tòrax, cultiu 

d’exsudat cutani, aspirat nasofaringi per determinació de virus...). L’obtenció de LCR 

per punció lumbar es realitza en els casos d’alta sospita de sèpsia i/o meningitis, 

sèpsia confirmada i empitjorament tot i haver iniciat tractament antibiòtic. Tot i que 

amb relativa freqüència la situació clínica del nounat impedeix la realització de la 

punció lumbar (per risc de provocar compromís respiratori i/o hemodinàmic), cal tenir 

en compte que és fonamental conèixer l’extensió de la infecció per ajustar el tipus i 

durada del tractament antibiòtic i per tant s’ha d’obtenir mostra de LCR tan aviat com 

sigui segur pel nounat.  

Tot i les proves complementàries, en la majoria dels casos és difícil distingir la sèpsia 

de les altres causes que poden provocar canvis clínics en els nounats, així que ateses 

les conseqüències devastadores que pot tenir una sèpsia en el cas de retardar el 

tractament, la pràctica clínica habitual consisteix en iniciar tractament empíric després 

d’extracció de cultius, i revalorar el pacient a les 48 hores per tal de decidir si es manté 

l’antibioteràpia o no en funció dels resultats microbiològics i de l’evolució clínica i 

analítica.19 

Aquesta situació genera un ampli ús d’antibiòtics en els nounats ingressats, 

especialment en els de menor pes i edat gestacional. Aquest grup és el que presenta 

la clínica més inespecífica i agrupa més factors de risc de sèpsia, tant per la seva 

immaduresa global i immunitària com pel freqüent ús de dispositius (catèters 

vasculars, tub endotraqueal, sonda vesical).19–21  

Segons les dades europees publicades pel Antibiotic and Prescribing in European 

Children Project (3.515 nounats de 240 UCIN de 41 països), es van prescriure 

antibiòtics pel 89,2% dels nounats hospitalitzats, essent la gentamicina més 

ampicil·lina o penicil·lina els més utilitzats. D’aquests, un 75% tenien intenció 

terapèutica i un 25% profilàctica per la presència de factors de risc de SNP.22 Pel que 

fa als prematurs de molt baix pes gestacional, el Neonatal Research Network (NRN) 

als Estats Units d’Amèrica (EUA) assenyala un ús d’antibiòtics del 79% en prematurs 

de molt baix pes (<1.500g) que arriba fins al 87% en els d’extrem baix pes (<1.000g).23 

Altres estudis mostren un ús perllongat d’antibiòtics fins i tot amb cultius negatius: per 

exemple, a Canadà es van descriure un 55% dels nounats sense morbiditat associada 

a sèpsia que havien rebut antibiòtics 4 o més dies durant la primera setmana de 

vida.24,25 
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Les dades específiques d’ús d’antibiòtics en els pacients neonatals del nostre hospital 

es descriuen al següent apartat.  

 

3.2 Tractament antibiòtic 

A dia d’avui, no hi ha un tractament universal pel tractament de la sèpsia neonatal. La 

manca d’estudis en nounats i l’adaptació als recursos i epidemiologia local, entre altres 

motius, generen una diversitat d’esquemes de tractament i pautes de dosificació arreu 

del món. Davant d’aquesta realitat, els programes d’optimització d’antimicrobians 

(PROA) són una eina clau per millorar i homogeneïtzar la pràctica clínica a nivell local, 

a través de la creació de protocols consensuats i mesura de consum i resultats, entre 

d’altres tasques. En aquest apartat es descriurà el programa PROA pediàtric local, el 

consum d’antibiòtics en nounats, els protocols de tractament local i les característiques 

dels principals antibiòtics emprats.  

 

3.2.1 PROA a nounats 

En els darrers anys, l’ús inadequat dels antibiòtics  i el preocupant augment de les 

resistències bacterianes ha conduit a l’establiment dels Programes d’Optimització d’ús 

d’Antimicrobians (PROA) o Antibiotic Stewardship Programs (ASP), tant a nivell 

hospitalari com a nivell d’atenció primària.  

Els PROA es defineixen com a l’expressió d’un esforç mantingut per part d’una 

institució sanitària per a optimitzar l’ús d’antimicrobians amb la intenció de  millorar els 

resultats clínics dels pacients, reduir els efectes adversos relacionats amb l’ús del 

antimicrobians (incloent l’aparició de resistències), i garantir al màxim el cost-efectivitat 

dels tractaments.26  

Tot i que els primers grups es van constituir en hospitals d’adults, les característiques 

pròpies dels pacients pediàtrics i neonatals (diferents usos d’antimicrobians, dosificació 

i precaucions específiques, major vulnerabilitat a les resistències antibiòtiques per 

major expectativa de vida, i major risc d’efectes adversos) fan necessari l’establiment 

de programes PROA específics pediàtrics, com a es recull al document de 

posicionament del Pediatric Pharmacy Advocacy Group (USA).27 Al nostre Hospital 

Infantil, després de més d’una dècada de treball conjunt dels diferents serveis implicats 

en l’ús racional dels antimicrobians al pacient pediàtric, a finals de 2015 es va 

constituir formalment el grup de treball multidisciplinari PROA-NEN, amb el suport 

explícit de la direcció de l’hospital.  

Després de definir durant l’any 2016 els objectius PROA-NEN, establir la dinàmica de 

treball del grup i descriure l’estat de l’ús d’antimicrobians als pacients pediàtrics de 
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l’hospital, durant l’any 2017 es van avaluar els patrons de resistència a antimicrobians 

del centre, el càlcul de les DOT (Days Of Therapy) per avaluar el seu consum i es va 

procedir a l’adaptació dels indicadors clínics al pacient pediàtric. Durant l’any 2018, el 

projecte PROA-NEN es va consolidar amb una ampliació dels membres i unitats 

implicades i una obertura del projecte a atenció primària i al tractament antiinfecciós 

domiciliari i es van dissenyar projectes enfocats a l’optimització de la durada de 

tractament antiinfecciós  i de tractaments complexos. Finalment, el 2019 s’ha 

consolidat l’extracció automatitzada de les dades a partir dels sistemes de 

documentació del centre i s’ha constituït oficialment el PROA pediàtric català.28  

Dins del PROA-NEN, hi ha una part específica de PROA neonatal, liderada per una 

pediatra infectòloga especialista en infeccions neonatals i amb un grup de treball que 

inclou especialistes en neonatologia, infermeria neonatal, farmàcia neonatal, 

microbiologia i medicina preventiva.   Les tasques fonamentals del grup són optimitzar 

la selecció d’antibiòtics, disminuir l’ús d’antibiòtic no necessari, millorar la seguretat i el 

pronòstic del pacient i disminuir els costos associats. Les estratègies que s’utilitzen 

són  les següents: 

- educació (discussió i divulgació de protocols consensuats de les patologies 

infeccioses neonatals més freqüents, com la sèpsia neonatal o l’enterocolitis 

necrosant) 

- optimització del diagnòstic (especialment respecte l’obtenció de cultius clínics, tant 

pel que fa a metodologia com a volum mínim necessari) 

- optimització del tractament empíric (identificació dels pacients que realment 

necessiten antibiòtics, utilització  d’antibiòtics del menor espectre eficaç, etc.) 

- reavaluació del tractament amb la nova informació (adequació antibiòtics a 

microorganisme i antibiograma, suspensió antibiòtics a les 48-72 hores si cultius 

negatius, etc. amb una important participació de part d’infectologia pediàtrica en les 

sessions d’auditoria setmanals) 

- optimització de l’administració dels antibiòtics (emprant la dosi correcta per l’edat 

gestacional, pes i situació clínica del nounat i realitzant MCP per assegurar eficàcia i 

minimitzar toxicitat).   

 

Finalment, una part molt important del programa PROA-NEN és mesurar els resultats 

de forma que  permeti avaluar les accions preses i per tant mantenir-les, eliminar-les o 

crear-ne de noves. Les mesures més habituals en PROA neonatal són l’adequació 

dels tractaments a les guies, l’evolució dels patrons de resistència microbiològica, la 

incidència de SNP/SNT/enterocolitis necrosant i l’anàlisi de consum i costos 

d’antiinfecciosos.  
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El present projecte, doncs, s’engloba dins de la part neonatal del programa PROA-

NEN, concretament dins de la línia de treball d’optimització  de l’administració 

d’antibiòtics. Per tal d’assegurar la màxima efectivitat i minimitzar el risc d’efectes 

adversos, és fonamental garantir que les concentracions plasmàtiques dels antibiòtics, 

especialment els de coneguda variabilitat – tant per les característiques dels antibiòtics 

com les dels pacients neonatals-), es troben dins del rang terapèutic. L’eina de la que 

disposem per optimitzar aquest paràmetre és el monitoratge de concentracions 

plasmàtiques, sobre el que versa aquest treball i que es descriu en el seu apartat 

específic. 

 

3.2.2 Monitoratge de consum 

Pel que fa al nostre hospital, la utilització d’antibiòtics a la UCIN s’ha mantingut estable 

els darrers 5 anys amb una tendència a disminuir, com es mostra a la Figura 1 (línia 

verda).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolució del consum dels principals antimicrobians a la UCIN entre 2015 i 2019. 

Extret de Memòria PROA-NEN 2019 (https://www.upiip.com/es/proa/memoria-2019). 

 

https://www.upiip.com/es/proa/memoria-2019
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Com es pot observar, els antibiòtics més utilitzats a la UCIN són els corresponents als 

protocols de sèpsia neonatal precoç (ampicil·lina, gentamicina i cefotaxima), sèpsia 

neonatal tarda (vancomicina i amikacina) i enterocolitis necrosant (cefotaxima, 

amikacina i meropenem). Les unitats de mesura utilitzades són les DOT (Days Of 

Therapy) entre estades hospitalàries, ja que l’ús de les DDD (Defined Daily Dose), la 

mesura més habitual en els adults, no és aplicable a l’edat pediàtrica. 

Les DOT són una unitat de mesura reconeguda a nivell internacional i la més 

adequada per a realitzar la valoració de la tendència del consum a pediatria  (ja que no 

té en compte la dosi, que en el nen sempre és relativa al pes). Pel càlcul de les DOT 

les dades s’obtenen de registre d’administració i no dades de facturació, com és el cas 

del càlcul de les DDD. Els indicadors d’activitat assistencial global han estat 

proporcionats pel departament de Sistemes d’ Informació i Documentació Mèdica i 

Innovació de l’hospital. 

 

3.2.3 Pautes antibiòtiques recomanades i locals 

Existeixen múltiples pautes d’antibioteràpia empírica per a les infeccions neonatals, 

segons les característiques del nadó, el moment d’inici de la clínica i l’epidemiologia 

de cada centre.  

Per a la sèpsia d’inici precoç de transmissió vertical la majoria de guies proposen l’ús 

d’una penicil·lina i un aminoglicòsid (al nostre centre, ampicil·lina i gentamicina – 

veure protocol sèpsia neonatal inici precoç), tot i que atès l’augment de resistències 

d’E. coli en els darrers anys es valora la utilització d’una cefalosporina de tercera 

generació (juntament amb ampicil·lina) per a casos seleccionats (cultiu de líquid 

amniòtic positiu per BGN i nounat amb clínica compatible amb infecció, corioamnionitis 

franca en prematurs de pes inferior a 1.500g i clínica compatible amb infecció, sospita 

meningitis, xoc sèptic i/o mala evolució tot i tractament amb ampicil·lina i 

gentamicina).3,19  

Respecte a la pauta empírica en sèpsia d’inici tardà i nosocomial, hi ha més diversitat 

de pautes, basades en l’epidemiologia de cada centre i amb l’objectiu de cobrir BGN i 

cocs Gram positiu.20,29 En el nostre centre, atès que els principals patògens implicats 

són els EPCN (en les infeccions de catèter) i els BGN (en les enterocolitis) s’ha escollit 

vancomicina i amikacina com a pauta empírica, amb modificacions posteriors segons 

l’origen sospitat de la sèpsia, com substituir amikacina per cefotaxima en cas de 

sospita d’enterocolitis necrosant (veure protocol sèpsia neonatal d’inici tardà i protocol 

enterocolitis necrosant.30 

 

http://www.upiip.com/sites/upiip.com/files/2019-02-SNIP2.pdf
http://www.upiip.com/sites/upiip.com/files/SEPSIS%20NEONATAL%20DE%20INICIO%20TARD%C3%8DO.pdf
http://www.upiip.com/sites/upiip.com/files/Enterocolitis%20necrotitzant.%202019_0.pdf
http://www.upiip.com/sites/upiip.com/files/Enterocolitis%20necrotitzant.%202019_0.pdf
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Pel que fa a les dosis d’antibiòtics, no existeixen pautes consensuades a nivell 

mundial. La majoria de recomanacions estan extrapolades d’estudis en pacients 

pediàtrics (més enllà del període neonatal) o adults i adaptades segons petits estudis 

neonatals i opinions d’experts. Malauradament, pràcticament no existeixen assajos 

clínics aleatoritzats en nounats que defineixin les dosis òptimes d’antibiòtics.  Els 

principals llibres de referència de neonatologia (Neofax. Manual de Drogas 

Neonatológicas, RedBook of Infectious Diseases, BlueBook: guidelines for the control 

of infectious diseases) proposen diferents dosis d’antibiòtics, que són diferents a les 

de les guies clíniques i a les que després s’utilitzen a les diferents Unitats de Cures 

Intensives Neonatals (UCIN),31 com s’ha demostrat a una recent enquesta a diverses 

UCIN europees.32 

 

Atesa l’àmplia utilització d’aminoglicòsids i vancomicina a la nostra unitat neonatal i a 

la possibilitat de monitoritzar-ne les concentracions plasmàtiques, el present treball es 

centrarà en l’estudi dels següents antibiòtics: gentamicina, amikacina i 

vancomicina. 

A continuació es descriuen les seves característiques farmacològiques, 

microbiològiques i de toxicitat; en general i específicament pels nounats.  

 

3.2.4 Característiques dels antibiòtics més emprats 

 

3.2.4.1 Aminoglicòsids 

Els aminoglicòsids són antibiòtics d’ampli espectre que actuen inhibint la síntesi de 

proteïnes bacterianes a través de la unió als seus ribosomes. La seva entrada al 

citoplasma bacterià és facilitada per la disrupció que provoquen de la membrana 

lipopolisacàrida característica dels BGN. Un cop al citosol, els aminoglicòsids 

s’uneixen a la unitat 30S dels ribosomes impedint la correcta producció de les 

proteïnes i finalment la mort cel·lular. El seu espectre, doncs, engloba la majoria dels 

BGN. A més, tenen certa activitat contra alguns cocs gram positius com S. aureus, S. 

agalactiae o enterococs, pel que s’utilitzen de forma sinèrgica amb altres antibiòtics 

contra algunes infeccions greus causades per aquests microorganismes. 

Pel que fa a les característiques farmacològiques, són hidrofílics i es mantenen al 

compartiment d’aigua extracel·lular, pel què canvis en el volum d’aigua corporal 

afecten el seu volum de distribució. Aquest fet explica que els nounats, amb major 

proporció d’aigua corporal, requereixin dosis superiors a les dels nens i adults. 
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L’eliminació dels aminoglicòsids és fonamentalment renal (90%) amb una petita part 

metabolitzada pel fetge. 

L’eficàcia dels aminoglicòsids està determinada per la relació entre concentració 

plasmàtica màxima d’antibiòtic (Cmax) i concentració mínima inhibitòria bacteriana 

(CMI). Moore et al. va investigar aquesta relació analitzant dades d’assajos clínics 

aleatoritzats sobre el tractament de sèpsia sospitada amb aminoglicòsids, i va establir 

la ràtio Cmax/CMI > 8,5 com la de millors resultats. A partir d’aquest i d’altres estudis, 

s’han desenvolupat pautes de dosificació destinades a obtenir aquesta relació per les 

CMIs dels bacteris més freqüentment implicats en patologia humana. La pauta més 

recent, d’una dosi única diària, pretén aconseguir una major Cmax i actualment està 

validada en neonatologia i pediatria per la seva major eficàcia i menor toxicitat. 33–36 

La toxicitat renal dels aminoglicòsids està causada per la seva especial afinitat a les 

cèl·lules tubulars renals i coclears. Després de ser filtrats al glomèrul, un petit 

percentatge dels aminoglicòsids és absorbit i acumulat al túbul renal, on causa dany 

estructural (per unió als fosfolípids i formació de cossos mieloides) i metabòlic (per 

estrès oxidatiu mitocondrial). Aquest dany es manifesta clínicament amb una fallida 

renal no-oligúrica amb ascens progressiu de creatinina i hipoosmolaritat urinària, 

habitualment després d’uns quants dies de tractament. Alguns estudis en adults han 

suggerit diferent potencial nefrotòxic de cada aminoglicòsid (gentamicina > 

tobramicina > amikacina > netilmicina). L’existència de factors concomitants com 

insuficiència renal prèvia, la sèpsia per BGN, la isquèmia renal o la coadministració de 

fàrmacs nefrotòxics poden agreujar el seus efectes. Cal destacar que en la majoria 

dels casos la toxicitat és reversible i que la dosificació en pauta única diària és menys 

tòxica que l’administració fraccionada, probablement a causa d’una saturació del 

mecanisme d’absorció tubular dels aminoglicòsids.35,37,38  

La toxicitat òtica, en canvi, és irreversible, en relació a la destrucció de les cèl·lules 

ciliades coclears i del laberint vestibular. A més dels mecanismes descrits 

anteriorment, mutacions específiques en la subunitat 12S del ribosoma mitocondrial 

resulten en un lloc d’unió similar al de la subunitat bacteriana 30S, produint-se doncs 

el mateix efecte letal que sobre les cèl·lules bacterianes.33 

La toxicitat dels aminoglicòsids, doncs, depèn de la durada del tractament, la dosi total 

administrada i les concentracions plasmàtiques d’antibiòtic; a més de factors genètics 

en el cas de l’ototoxicitat.39  

Els diferents estudis mostren xifres discordants de toxicitat, essent inferiors en nens i 

en nounats que en adults. En adults, dades històriques suggereixen una incidència de 

toxicitat coclear, vestibular i renal del 13,9%, 2,8% i 9,4%, respectivament.40 Nestaas 



N. Mendoza Palomar   INTRODUCCIÓ 

24 

 

et al. van publicar una anàlisi conjunta de diversos estudis sobre l’ús de qualsevol 

aminoglicòsid en nounats, mostrant una incidència global de toxicitat renal del 8,4% i 

coclear del 0,5% 36, mentre que una revisió Cochrane del 2011, centrada en la 

gentamicina, no va identificar cap cas de nefrotoxicitat i només un 0,5% de toxicitat 

coclear.38 Més recentment, Kent et al. en la seva revisió sobre aminoglicòsids i toxicitat 

en nounats, estableix que, tot i l’heterogeneïtat entre els estudis, la incidència global 

de toxicitat és baixa i l’ototoxicitat és més rellevant en tractaments llargs i/o amb 

tractament concomitant amb furosemida.41 Fins a la data, cap estudi ha demostrat 

toxicitat vestibular en nounats.  

Cal remarcar la dificultat per avaluar la funció renal en nounats, ja que la creatinina 

plasmàtica (el marcador de funció renal més utilitzat) en el moment del naixement, 

reflecteix la creatinina materna i per tant manté de forma fisiològica un valor augmentat 

en els primers dies de vida; i a més és absorbida pels túbuls renals neonatals, 

dificultant-ne la interpretació. Tot i això, la definició més acceptada de disfunció renal 

aguda en nounats és la de la Organització Mundial de la Salut: 1) creatinina plasmàtica 

superior a 1,5mg/dl com a mínim durant 24-48 hores si la funció renal materna és 

normal, 2) augment de creatinina plasmàtica superior a 0,3mg/dl durant 48 hores, i 3) 

absència de descens de creatinina plasmàtica en els 5-7 primers dies de vida.42 

Durant els darrers anys, s’han proposat diversos biomarcadors per avaluar la funció 

renal de forma més acurada en el pacient pediàtric i neonatal. Entre ells destaca la 

cistatina plasmàtica, una proteïna de baix pes molecular que sintetitzen la majoria de 

cèl·lules nucleades del cos, és filtrada lliurement pel glomèrul i reabsorbida i 

catabolitzada a nivell del túbul proximal. Permet fer una estimació del filtrat glomerular 

amb major sensibilitat que la creatinina, ja que no es modifica per la massa muscular, 

l’estat nutricional, l’edat, el sexe o altres proteïnes plasmàtiques o fàrmacs. A més, 

presenta un gran avantatge pel que fa al nounat: en no travessar la barrera 

placentària, no es modifica pels valors de funció renal materna durant els primers dies 

de vida. Algunes publicacions ja han proporcionat valors de normalitat de cistatina 

plasmàtica per nounats sans a terme i prematurs, però encara falten estudis que 

determinin la seva concentració en situacions determinades com hipotensió o 

patologia respiratòria.43,44   

A causa d’aquestes limitacions, al nostre centre no està establerta la utilització de 

cistatina de forma rutinària, de forma que pel present treball s’empraran les definicions 

de la OMS esmentades anteriorment. 
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Gentamicina 

La gentamicina és l’aminoglicòsid més utilitzat en neonatologia, especialment en la 

SNP, i el que més s’ha estudiat a nivell de farmacocinètica (Figura 2). La seva àmplia 

utilització, tant en nounats com en pacients pediàtrics i adults, ha comportat l’aparició 

de resistències a nivell mundial, que tot i que no és significativa pels patògens 

comunitaris, ho és pels multiresistents (per exemple, Pseudomonas spp). En canvi, té 

més activitat intrínseca contra els cocs Gram positiu, pel que és d’elecció en pautes 

sinèrgiques (per exemple, amb ampicil·lina per a meningitis per S. agalactiae en 

nounats). 33,45  

 

Figura 2. Estructura bioquímica de la gentamicina. Adaptat de Krause et al, “Aminoglycosides: 

an overview”, Cold Spring Harb Perspect Med, 2016,6(6). 

 

A nivell de farmacocinètica, té un comportament equiparable a la resta 

d’aminoglicòsids. Al nostre centre, s’utilitza la següent pauta de dosificació, extreta del 

Neofax. Manual de Drogas Neonatológicas (Taula 1):46 

 

Setmanes d’edat postmenstrual Dies postnatals Dosi (mg/kg) Interval 

≤29 

Asfíxia moderada-greu, tractament del 

conducte arteriós persistent amb 

indometacina o ibuprofè 

0-7 dies 

8-28 dies 

≥29 dies 

5 

4 

4 

48 hores 

36 hores 

24 hores 

30-34 0-7 dies 

≥8 dies 

4,5 

4 

36 hores 

24 hores 

≥35 Tots 4 24 hores 

Taula 1. Dosificació de gentamicina en nounats. 
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Amikacina  

L’amikacina també s’utilitza àmpliament en neonatologia, sobretot per a la SNT i en 

alguns centres per a SNP (Figura 3). Manté un espectre d’activitat més ampli que la 

gentamicina, essent efectiva front la majoria dels BGN multiresistents, especialment 

front Pseudomonas spp.45  

 

 

Figura 3. Estructura bioquímica de l’amikacina. Adaptat de Krause et al, “Aminoglycosides: an 

overview”, Cold Spring Harb Perspect Med, 2016,6(6). 

 

A nivell de farmacocinètica, l’amikacina té un comportament equiparable a la resta 

d’aminoglicòsids. Al nostre centre, s’utilitza la següent pauta de dosificació, extreta del 

Neofax. Manual de Drogas Neonatológicas (Taula 2):46 

 

Setmanes d’edat postmenstrual Dies postnatals Dosi (mg/kg) Interval 

≤29 

 

0-7 

8-28 

≥29 

18 

15 

15 

48 hores 

36 hores 

24 hores 

30-34 0-7 

≥8 

18 

15 

36 hores 

24 hores 

≥35 Tots 15 24 hores 

Taula 2. Dosificació d’amikacina en nounats. 
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3.2.4.2 Vancomicina 

La vancomicina és un antibiòtic de la família dels glicopèptids (Figura 4). Actua 

inhibint la síntesi del peptidoglicà de la paret cel·lular bacteriana, especialment 

important pels bacteris Gram positiu, pel què és activa contra la majoria de cocs Gram 

positiu aerobis, incloent estafilococs, estreptococs i enterococs.  

 

 

Figura 4. Estructura bioquímica de la vancomicina. Adaptat de “Vancomycin”, PubChem, U.S. 

National Librabry of Medicine (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

Farmacològicament es caracteritza per ser un fàrmac hidrofílic, de distribució en 

l’aigua extracel·lular i d’eliminació fonamentalment renal (80%). Aquestes 

característiques, superposables a les dels aminoglicòsids, fan que les seves 

concentracions plasmàtiques resultin afectades pels mateixos factors (modificacions 

en el volum d’aigua extracel·lular, canvis en el filtrat glomerular...).47 

A diferència del aminoglicòsids, la seva eficàcia depèn de l’àrea sota la corba (ASC), 

és a dir, la concentració plasmàtica al llarg del temps; en relació a la CMI del 

microorganisme. Això fa que la seva administració sigui en dosis múltiples diàries. 

L’objectiu que proposen els darrers estudis és una relació ASC0-24/CMI > 400 com a 

marcador d’eficàcia en adults per a l’erradicació de S. aureus. La conseqüent proposta 

de dosi s’ha extrapolat i adequat a la població neonatal amb diversos models 

farmacocinètics.34 

Al nostre centre, es fa servir la següent pauta de dosificació, adaptada del Neofax. 

Manual de Drogas Neonatológicas (Taula 3):46 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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Setmanes d’edat postmenstrual Dies postnatals Dosi (mg/kg) Interval 

≤29 0-14 

>14 

 

 

Tots: 10 si 

bacterièmia, 15 si 

meningitis 

18 hores 

12 hores 

30-36 0-14 

>14 

12 hores 

8 hores 

37-44 0-7 

>7 

12 hores 

8 hores 

>45 Tots 6 hores 

Taula 3. Dosificació de vancomicina en nounats.  

 

La toxicitat de la vancomicina és principalment renal, i tot que el seu mecanisme no 

està ben establert, estudis preclínics suggereixen que el seu dipòsit a les cèl·lules 

renals pot produir dany per estrès oxidatiu. Es descriu una incidència de nefrotoxicitat 

de 10-15% en adults, que disminueix a 1-9% en estudis neonatals segons recull la 

revisió de Lestner et al.48 De les 31 publicacions que recull, en 10 es demostra relació 

entre l’administració de vancomicina i la nefrotoxicitat posterior. Tot i que en molts 

d’ells es van identificar altres factors nefrotòxics concomitants (bacterièmia, baix pes 

per l’edat gestacional, gravetat de la malaltia, ús d’antiinflamatoris no esteroidals i 

conducte arteriós persistent), l’ús de vancomicina es va mantenir com a factor de risc 

independent. En canvi, les altres 21 no van demostrar relació entre administració de 

vancomicina i la presència de nefrotoxicitat.48 

La vancomicina també presenta ototoxicitat, tot i que amb una incidència baixa en tots 

els grups d’edat.  A dia d’avui no n’hi ha evidència en nounats, ja que la majoria 

d’estudis que avaluen els resultats del cribratge auditiu universal en nounats que han 

rebut vancomicina no identifiquen diferències amb la resta.48 

 

3.3 Farmacocinètica en nounats 

 

3.3.1 Generalitats  

La farmacocinètica, juntament amb la farmacodinàmica, conforma els principis bàsics 

de la farmacologia moderna. La farmacocinètica descriu com evoluciona al llarg del 

temps la concentració d’un determinat fàrmac als diferents compartiments del cos; 

avaluant, per tant, els factors que afecten l’absorció de les diferents vies 

d’administració, la distribució pel cos en funció de la major afinitat pel greix o l’aigua i 

les proporcions d’ambdós a l’organisme, i la influència del metabolisme/eliminació dels 
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fàrmacs (en la majoria dels casos, renal i/o hepàtica). La farmacodinàmica explica els 

mecanismes d’acció pels quals un fàrmac afecta a les funcions de l’organisme, 

estudiant la relació entre els fàrmacs i els seus receptors i la modificació 

fisiopatològica que comporten. La relació entre ambdós paràmetres conforma els 

models farmacocinètic/farmacodinàmics, que neixen amb l’objectiu d’establir i avaluar 

relacions entre dosi, concentració plasmàtica i resposta; i per tant descriure i predir els 

efectes resultats d’una dosi d’un fàrmac.49  

Aquest estudi se centrarà en la farmacocinètica del nounat i la seva relació amb 

resposta clínica, ja que des d’un punt de vista clínic, els paràmetres farmacocinètics 

són abordables i modificables per tal de garantir unes CP correctes que provoquin uns 

efectes farmacodinàmics determinats. A més, tal com es descriu seguidament, la 

farmacocinètica en nounats té unes característiques específiques que el fan diferent 

del pacient pediàtric i adult, i que justifica per se un estudi detallat. 

El nounat, especialment el prematur, es troba en una situació de maduració 

progressiva que fa variar de forma pràcticament diària seva mida i fisiologia; i 

conseqüentment els paràmetres farmacocinètics. La metabolització i eliminació de 

fàrmacs va evolucionant amb la maduració hepàtica i renal, la proporció d’aigua 

corporal va disminuint en el prematur fins a igualar-se a la del nascut a terme i les 

mides del cos i dels òrgans van augmentant. En aquestes diferències no només 

influeix l’edat gestacional al naixement i per tant l’edat gestacional corregida; l’edat 

post-natal i l’adequació del pes a l’edat gestacional són factors que també modifiquen 

la fisiologia del nounat. Cal tenir en compte que la maduració dels òrgans és diferent 

intra i extraúter, fet especialment rellevant per les variacions en el filtrat glomerular que 

condicionaran l’eliminació de molts fàrmacs. 

Aquestes característiques intrínseques del pacient neonatal condicionen de forma 

ineludible una important variabilitat en la farmacocinètica intra i interpersonal. A més, 

de forma habitual poden coexistir altre factors modificadors, com la pròpia condició 

clínica del pacient (asfíxia, sèpsia, edema) i la terapèutica aplicada (hipotèrmia, 

fàrmacs que afecten a la funció renal com indometacina o ibuprofè, tècniques de 

depuració extrarenal).  

Les importants variacions de farmacocinètica en el nounat expliquen l’existència de 

múltiples pautes de dosificació dels antibiòtics més utilitzats en neonatologia que han 

estat descrites anteriorment. S’han desenvolupat diversos models farmacològics que 

intenten considerar totes les variables i individualitzar les dosis, amb resultats 

variables. Els factors que es consideren de forma més habitual són el pes, l’edat 
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gestacional, l’edat post-natal i el valor de creatinina plasmàtica (amb les limitacions 

que té com a marcador de funció renal, especialment en els primers dies de vida). 

A continuació es descriuen les variables fisiològiques, patològiques i terapèutiques 

que han demostrat afectació de la farmacocinètica en nounats i que per la modificació 

de les concentracions plasmàtiques dels aminoglicòsids i de la vancomicina seran 

objecte d’anàlisi en el present estudi. 

 

3.3.2 Maduració renal  

Els ronyons fetals van adquirint funcionalitat durant el desenvolupament intraúter, 

iniciant la producció d’orina la setmana 16 de gestació i regulant el volum de líquid 

amniòtic i la pressió sanguínia. Tot i que la nefrogènesi es considera completa entre 

les setmanes 34 i 36 de gestació, el procés de maduració renal segueix fins als 6-12 

mesos de vida, amb un augment progressiu del filtrat glomerular (de 12ml/min a 

140ml/min) i de la capacitat d’excreció i absorció tubular (del 20-30% al 100% de la 

capacitat tubular d’un adult) (Figura 5). L’augment més ràpid es dona durant les dues 

primeres setmanes de vida, en què el filtrat glomerular augmenta aproximadament 

0,19ml/min diàriament (Figura 6). 

 

Figura 5. Evolució de la nefrogènesi durant l’etapa fetal i les primeres setmanes de vida. 

Adaptat de Rudolph’s Pediatrics, 22nd ed, Mc Graw Hill Professional, 2011. 
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Figura 6. Evolució del filtrat glomerular durant el període fetal, neonatal i pediàtric. Adaptat de 

Fanaroff and Martin’s neonatal perinatal medicine. 9th ed. Elsevier; 2008. 

 

L’augment del filtrat glomerular condiciona també canvis en la composició corporal del 

nadó, que té una proporció d’aigua en néixer del 75%, majoritàriament extracel·lular 

(40%). Progressivament, la proporció d’aigua corporal disminueix, sobretot a expenses 

de l’espai extracel·lular. Als 2 mesos, els espais intra i extracel·lular suposen el 43% i 

el 35% del pes corporal, respectivament.42  

En el cas dels prematurs menors de 34 setmanes de gestació, el filtrat glomerular al 

naixement és encara inferior ja que la nefrogènesi no s’ha completat i s’observa un 

retard respecte els nens a terme en adquirir una funcionalitat renal similar a la de 

l’adult. S’ha observat que aquest procés de maduració no només depèn de l’edat 

gestacional sinó també de l’edat postnatal, ja que el filtrat glomerular en un nounat 

prematur augmenta fins a 5-6 vegades més ràpidament que en un fetus de la mateixa 

edat gestacional.  

És per això que la majoria de pautes de dosificació antibiòtica (com el Neofax) tenen 

en compte tant l’edat gestacional com l’edat postnatal per a les seves recomanacions.  

Un altre factor que afecta la maduració renal és el retard del creixement intrauterí 

(RCIU), ja que en afectar negativament la mida dels ronyons i nombre de nefrones, 

condiciona un filtrat glomerular menor a l’esperable per edat gestacional. 34,35,50 De fet, 

alguns estudis han considerat el pes al naixement com un marcador indirecte de 

maduració renal.51 

Totes aquestes variacions en el filtrat glomerular i la composició d’aigua corporal al 

llarg dels primers dies dels nounats generen una eliminació variable d’aminoglicòsids i 

vancomicina, única per a cada pacient en concret. L’efecte de l’augment postnatal de 

filtrat glomerular sobre la vida mitja de la gentamicina va ser demostrada per Faura et 
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al. i Vervelde et al.52,53 Respecte al pes en néixer, Allegaert et al. van comparar 

l’eliminació d’aminoglicòsids i glicopèptids en nounats amb pes adequat a l’edat 

gestacional i amb RCIU, observant una disminució de fins al 16,2% en el grup amb 

RCIU, que es va mantenir fins a les 4 setmanes de vida.54 La relació entre edat 

gestacional i eliminació d’aminoglicòsids, però, no està tan clara: hi ha estudis que en 

demostren l’associació i d’altres que no.35 

 

3.3.3 Conducte arteriós persistent 

La persistència del conducte arteriós és freqüent en nounats prematurs atesa la seva 

immaduresa, la major quantitat de prostaglandines circulants i l’augment de tensió 

arterial pulmonar secundari a la patologia alveolar i la ventilació mecànica. La 

comunicació entre circulació arterial i venosa que condiciona provoca un flux pulmonar 

augmentat i un flux sistèmic disminuït, provocant alteracions en major o menor grau 

del cabal cardíac i de l’oxigenació dels diferents òrgans. Aquests canvis poden afectar 

tant al volum de distribució dels fàrmacs hidrofílics com a la seva eliminació,  fet que 

ha estat avaluat en diferents estudis, especialment pels aminoglicòsids. Els estudis 

més antics van mostrar una vida mitja més curta de gentamicina en els nounats amb 

persistència del conducte arteriós, tot i que amb importants limitacions metodològiques 

(grups no comparables).55 Un estudi posterior amb grups comparables va demostrar 

diferències mínimes que no van ser considerades significatives.  Tot i això, els autors 

van concloure que calia fer monitoratge estret dels aminoglicòsids en aquest grup de 

pacients.56 

 

3.3.4 Medicació concomitant 

És un fet habitual que la majoria dels nounats amb tractament antibiòtic rebin altres 

tipus de medicacions, sigui per complicacions de la infecció o per altres patologies 

concomitants. Els fàrmacs més utilitzats són sedants, inotròpics/vasopressors, 

diürètics i analgèsics/antiinflamatoris. La majoria dels fàrmacs que provoquen canvis 

en la farmacocinètica dels aminoglicòsids i vancomicina ho fan per modificacions del 

volum de distribució i de la funció renal. Altres fàrmacs que produeixen alteracions de 

farmacocinètica per alteració del metabolisme hepàtic no són d’ús habitual en 

neonatologia i per tant seran exclosos d’aquest estudi. 

Els diürètics, especialment la furosemida, són fàrmacs freqüentment utilitzats en les 

UCIN ja que els ronyons neonatals són incapaços d’eliminar adequadament 

sobrecàrregues de volum generats per terapèutica endovenosa i/o cardiopatia activa. 
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L’administració de furosemida causa un ràpid augment de diüresi i per tant de 

l’eliminació d’aminoglicòsids, tot i que el seu ús concomitant pot produir nefrotoxicitat i 

disminució de filtrat glomerular.57 

La dopamina és la droga vasopressora de primera línia en neonatologia. També 

exerceix efectes sobre el flux sanguini renal, produint un augment en el filtrat 

glomerular i en l’eliminació de fàrmacs. De la mateixa forma que altres inotròpics o 

vasopressors, pot provocar canvis en el volum de distribució dels fàrmacs que 

afectaran a la seva farmacocinètica.57,58 

Els antiinflamatoris no esteroidals (ibuprofè i indometacina) formen part del tractament 

no quirúrgic del conducte arteriós persistent, pel seu efecte inhibidor de la síntesi de 

prostaglandines.  Pel mateix mecanisme, generen una disminució en el filtrat 

glomerular i un alentiment en l’augment de filtrat glomerular postnatal. Els estudis 

d’Allagaert et al. van demostrar una disminució de fins al 22% en l’eliminació 

d’amikacina en nounats prematurs tractats amb ibuprofè profilàctic durant els 3 

primers dies de vida.59,60 

Finalment, l’ús concomitant d’antibiòtics nefrotòxics (per exemple amikacina i 

vancomicina) pot produir un efecte combinat sobre el filtrat glomerular i disminuir la 

seva eliminació renal. 

 

3.3.5 Asfíxia i hipotèrmia 

La hipotèrmia terapèutica és una estratègia utilitzada sistemàticament en centres de 

referència como el nostre en els casos d’asfíxia peripart moderada o greu. Consisteix 

a disminuir la temperatura corporal de nadó fins a 34ºC durant els primers dies de 

vida, amb el propòsit de frenar la reacció inflamatòria provocada per la isquèmia 

visceral. El conseqüent alentiment global del metabolisme, sumat als fenòmens 

d’isquèmia-reperfusió inherents a l’asfíxia, alteren la farmacocinètica dels fàrmacs. 

Lògicament, tots els estudis al respecte analitzen dades de nounats amb asfíxia i 

hipotèrmia concomitants, pel que és impossible discriminar quin paper juga cada una 

de les dues condicions en les modificacions de farmacocinètica dels fàrmacs. 

L’antibiòtic més utilitzat i per tant més estudiat en aquesta situació és la gentamicina, 

ja que habitualment es considera l’asfíxia peripart una condició de sospita i risc de 

sèpsia d’inici precoç. Segons descriu Anderson et al. a la seva revisió de 2016, la 

majoria d’estudis refereixen una disminució en l’eliminació de gentamicina amb el 

conseqüent augment de la vida mitjana en els nounats amb asfíxia tractats amb 

hipotèrmia. La hipòtesi més acceptada és que el refredament disminueix el 
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metabolisme hepàtic a través del citocrom CYP450, implicat en l’eliminació dels 

aminoglicòsids.61,62 Una altra possible explicació és la inactivació parcial de les 

proteïnes transportadores de fàrmacs, atesa la seva sensibilitat a la temperatura, que 

ha estat demostrada en estudis in vitro.63 Cal tenir en compte, però, que aquests 

estudis són retrospectius i inclouen un nombre relativament baix de pacients. 

Estudis més recents suggereixen que canvis en el flux sanguini i/o la isquèmia visceral 

secundaris a l’asfíxia magnifiquen les alteracions fisiopatològiques secundàries a la 

hipotèrmia, pel que actualment es considera que ambdós fenòmens contribueixen a 

modificar la farmacocinètica dels fàrmacs.64 

 

3.3.6 Oxigenació amb membrana extracorpòria 

L’oxigenació amb membrana extracorpòria (ECMO en les seves sigles en anglès) és 

un tractament de substitució cardiopulmonar utilitzat en casos de fallida cardíaca i/o 

respiratòria aguda però potencialment reversible. En els nounats, s’utilitza 

principalment per a patologies pulmonars com la síndrome d’aspiració meconial, la 

hipertensió pulmonar persistent o l’hèrnia diafragmàtica congènita, encara que als 

darrers anys ha augmentat el seu paper en el postoperatori de determinades cirurgies 

cardíaques. L’ús de l’ECMO genera un augment molt important del volum de 

distribució neonatal, ja que el volum de sang al circuit pot doblar o triplicar el volum de 

sang del pacient. A més, l’eliminació dels fàrmacs acostuma a estar alentida, 

principalment per una disminució de la funció renal; i s’especula que part dels fàrmacs 

poden quedar segrestats al circuit. Diversos estudis neonatals han demostrat un 

augment del volum de distribució i una semivida d’eliminació perllongada de la 

gentamicina. Pel que fa a la vancomicina, els estudis inclouen pacients pediàtrics i 

neonatals i mostren una semivida d’eliminació allargada (entre 12h i 16h segons els 

diferents estudis). Tot i aquests estudis, la dosi òptima d’antibiòtics en ECMO encara 

no està ben determinada i es recomana individualitzar la dosi segons els resultats del 

monitoratge de concentracions plasmàtiques.35,65,66 

Al nostre centre s’utilitza vancomicina com a profilaxis sistemàtica en tots els pacients 

que reben teràpia amb ECMO durant tot el temps que reben aquest suport. Atesa 

l’absència de dades concloents sobre farmacocinètica de vancomicina en ECMO, 

aquests pacients també s’inclouran al present estudi encara que l’ús de l’antibiòtic no 

sigui amb intenció terapèutica.  
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3.3.7 Altres 

Existeixen altres condicions que poden modificar la farmacocinètica dels nounats, tant 

per canvis en el volum de distribució (sèpsia, ventilació mecànica, altres cardiopaties) 

com per modificacions del metabolisme hepàtic i renal (sèpsia). Tot i que des d’un 

punt de vista teòric poden condicionar variacions en les concentracions plasmàtiques 

de fàrmacs, i les diferents publicacions hi fan referència, no hi ha estudis que s’hagin 

adreçat específicament a aquesta qüestió.31,35 

 

3.4 Monitoratge de concentracions plasmàtiques 

 

3.4.1 Justificació 

Com s’ha descrit anteriorment, els nounats, especialment els prematurs, són una 

població molt vulnerable i sotmesa a una exposició a antibiòtics molt important. Per 

aquest motiu, els programes PROA fan especial èmfasi en la millora dels tractaments 

en aquesta població, comptant en el nostre cas (PROA-NEN) amb un PROA específic 

neonatal. A més del desenvolupament de les tasques específiques que s’han descrit 

prèviament, un dels puntals del programa és la optimització de la dosi 

d’antiinfecciosos en els nounats. Com a conseqüència dels factors modificadors de la 

farmacocinètica en nounats (tant fisiològics com patològics i associats a la terapèutica) 

i de la variabilitat interindividual intrínseca dels aminoglicòsids i vancomicina, la 

predicció d’unes concentracions plasmàtiques determinades a partir d’una dosi 

administrada es fa pràcticament impossible en el pacient individual. Atesa la seva 

vulnerabilitat i immaduresa global, és fonamental que els nounats rebin les dosis 

adequades d’antibiòtics; tant per tractar de forma efectiva la infecció com per 

minimitzar els efectes adversos farmacològics.  

A més de la creació de protocols consensuats i el monitoratge periòdic de les 

resistències antimicrobianes a nivell local, el monitoratge de concentracions 

plasmàtiques és una eina clau del PROA per optimitzar aquesta situació, 

individualitzant la dosi dels fàrmacs per aconseguir unes concentracions plasmàtiques 

que es trobin dins del marge de seguretat, per tal d’augmentar la probabilitat d’una 

resposta terapèutica correcta i reduir el risc d’efectes tòxics.58,67  

El monitoratge de concentracions plasmàtiques d’aminoglicòsids i vancomicina ha 

demostrat millorar la resposta terapèutica, reduir la mortalitat i disminuir la toxicitat 

associada als fàrmacs.68,69  
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De fet, a les propostes de 2002 del CDC per prevenir les resistències antimicrobianes, 

una de les quatre estratègies claus, que és l’ús prudent dels antibiòtics, ja va incloure 

l’ajustament i optimització de la dosis dels fàrmacs segons les característiques del 

pacient i el MCP. Aquestes recomanacions estan incloses als programes 

d’optimització dels antimicrobians específics per a nounats i s’han anat actualitzant 

fins a les darreres edicions.70  

Tot i això, s’ha de tenir en compte que, pels nounats, qualsevol extracció comporta 

riscos, com la infecció per la manipulació repetida del catèter, el dolor si la mostra 

s’obté per venopunció i l’anèmia afavorida per extraccions repetides.71 Per tant, igual 

que qualsevol altra intervenció terapèutica, s’ha de valorar curosament el seu ús per 

tal d’optimitzar al màxim la relació benefici-risc.72  

De forma relativament recent, al nostre centre disposem d’un protocol de monitoratge 

d’antiinfecciosos amb recomanacions específiques per a pacients pediàtrics en 

tractament amb aminoglicòsids i glicopèptids. El document va ser elaborat per 

especialistes del Servei de Bioquímica Clínica, del Servei de Farmàcia i de la Unitat de 

Patologia Infecciosa i Immunodeficiències a Pediatria, i aprovat per la Subcomissió 

d’Antibiòtics de l’hospital al juny de 2016; i forma part dels protocols de PROA-NEN a 

nounats.73 

Tot i que actualment el nostre protocol indica MCP d’aminoglicòsids i vancomicina en 

tots els nounats, en els darrers anys s’han publicat alguns estudis que demostren que 

en determinats grups (sobretot en nounat a terme sense patologia greu) les variacions 

són menors i per tant es poden utilitzar pautes de monitoratge menys freqüents, o 

individualitzar-lo segons factors de risc.74,75 

 

3.4.2 Recomanacions de monitoratge 

Hi ha una sèrie de recomanacions que són aplicables a tots els fàrmacs per tal de fer 

una adequada valoració de concentracions plasmàtiques. El moment de l’extracció és 

fonamental, ja que la determinació de CP d’un fàrmac s’ha de realitzar en l’estat 

estacionari, és a dir, quan l’administració del fàrmac està en equilibri amb la seva 

eliminació i per tant la CP és suposadament estable. Com es mostra a la Figura 7, les 

dosis requerides per arribar a l’estat estacionari depenen de la vida mitja del fàrmac, i 

l’ús d’una dosi de càrrega accelera el procés.  
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Figura 7. Concentració plasmàtica estimada al llarg del temps amb una dosi de vancomicina 

endovenosa de 10mg/kg/8 hores. A) l’estat estacionari s’assoleix a la 4-5a dosi, B) amb dosi de 

càrrega (20mg/kg), l’estat estacionari s’assoleix a la 1a dosi. Adaptat de Pauwels S et al, 

Therapeutic Drug Monitoring in Neonates, Arch Dis Child Fetal Neonatal, 2013.   

 

Respecte el moment d’extracció, existeixen diverses opcions que dependran de les 

característiques del fàrmac i de l’objectiu del monitoratge (avaluar efectivitat, toxicitat o 

ambdues). Les més utilitzades són l’extracció pre-dosi, anomenada CP vall i que 

correspon a CP mínima; i l’extracció un temps determinat post-dosi, anomenat CP pic i 

que correspon a la concentració plasmàtica màxima. El moment de l’extracció del 

fàrmac per obtenir CP pic depèn del fàrmac, però generalment és a les 2-3 hores de 

l’inici de la infusió. Un tercer moment per l’extracció, a les 8-12 hores, s’ha demostrat 

millor pel monitoratge d’aminoglicòsids administrats en pauta única diària, com es 

detalla al següent apartat.  

Pel que fa a la tècnica d’extracció, es recomana obtenir la mostra per venopunció o 

d’un catèter pel que no s’administri el fàrmac en estudi, tot i que malauradament 

moltes vegades en nounats aquesta pràctica es fa pràcticament impossible ja que 

disposen accessos venosos molt limitats. El volum d’extracció és un altre factor 

determinant a l’hora de garantir els resultats de la CP, i dependrà dels equips d’anàlisi 

bioquímic. En el nostre centre, el volum d’extracció mínim recomanat és de 1 ml tant 

per a aminoglicòsids com per a vancomicina. 

A continuació es descriuen les recomanacions específiques per determinar CP en 

aminoglicòsids i vancomicina.  
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3.4.2.1 Aminoglicòsids 

Tradicionalment s’han determinat CP pre-dosi (vall) i post dosi (pic), un cop arribat a 

l’estat estacionari (després de la tercera dosi). La definició d’estat estacionari, però, 

requereix una condició clínica estable, que moltes vegades no es dona en el nounat.  

A més, per les pautes de dosi única diària no s’ha establert una bona correlació entre 

concentracions pic i vall i predicció de concentracions plasmàtiques en rang 

terapèutic. La proposta per a aquestes pautes és determinar CP a les 8-12 hores de la 

primera dosi i establir l’interval de dosificació en funció d’aquest valor. Els models 

farmacocinètics desenvolupats per Touw et al. demostren que aquest valor és el que 

millor permet ajustar dosis en relació a eficàcia i toxicitat, i és la recomanació actual 

del nostre protocol.35 

Atès que la toxicitat dels aminoglicòsids no només depèn de les concentracions 

plasmàtiques sinó de la durada total del tractament i la dosi acumulada, alguns autors 

recomanen realitzar la determinació de la CP a partir de les 48-72 hores de 

tractament.76,77 S’ha triat aquest punt de tall perquè, a causa de la baixa proporció de 

sèpsia neonatal confirmada, en la majoria dels casos la gentamicina i l’amikacina se 

suspendran a les 48-72 hores. Aquesta recomanació també es recull al nostre 

protocol. 

 

3.4.2.2 Vancomicina 

En el cas de la vancomicina, les CP s’han de determinar a partir de la 4-5a dosi 

(abans si disfunció renal), cada 3-5 dies si no es realitza canvi de dosi i, en cas de 

canvi de dosi, a la 4a-5a dosi posterior al canvi. Encara que tradicionalment s’ha 

recomanat realitzar CP vall i pic, les darreres guies americanes indiquen determinar 

CP pre-dosi (vall) en tots els casos, pel seu valor predictiu de toxicitat i d’efectivitat; i 

pic només en les infeccions greus o del sistema nerviós central en els que sigui 

imprescindible obtenir unes concentracions plasmàtiques determinades que 

garanteixin una penetració suficient al LCR. 78–81 Per tal de realitzar les extraccions 

realment imprescindibles, al nostre centre ens hem adherit a aquesta recomanació.  

 

3.5 Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus 

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és el complex hospitalari més gran de 

Catalunya i un dels més importants de l’Estat Espanyol. Pertany a la Xarxa 

Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya i està gestionat per l’Institut Català de la 

Salut. L'Hospital Universitari Vall d'Hebron està format per l'Hospital General, l'Hospital 
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Infantil, l'Hospital de la Dona i l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats; 

tots centres de referència nacional i internacional per múltiples patologies.  

Concretament, l’Hospital Infantil atén a més de 300.000 pacients anualment, amb una 

mitjana de 3.000 naixements i 58.000 urgències ateses anualment.  

El Servei de Neonatologia de l’Hospital Infantil disposa d’una àmplia cartera de serveis 

entre els que destaquen l’atenció al gran prematur (nadons amb pes <750g i/o edat 

gestacional inferior a 27 setmanes), les cures pre i postoperatòries en pacients 

neonatals afectats de síndromes malformatives: cardíaques, digestivo-intestinals, 

neurològiques, oftalmològiques, otorrinolaringològiques i d’altres especialitats 

medicoquirúrgiques, el tractament amb hipotèrmia en cas d’encefalopatia 

hipoxicoisquèmica i la tècnica d’ECMO per al suport cardiovascular i respiratori 

refractari al tractament convencional en els casos de fracàs circulatori i/o respiratori. 

A més, realitza una important tasca formativa, tant a residents de pediatria propis com 

a externs (uns 40 a l’any), com amb un Màster propi en Neonatologia de 2 anys de 

durada, que acull a pediatres de tot l’Estat Espanyol. 

S’estructura en els següents blocs assistencials:  

- Neonatologia i maternal: nounats ingressats amb la seva mare a les plantes d’ingrés 

obstètric.  

- Hospitalització de Neonatologia: 24 llits d’hospitalització distribuïts en sis seccions.  

- Unitat de Cures Intermèdies: 20 punts assistencials distribuïts en dos seccions.  

- Unitat de Cures Intensives: 25 punts assistencials (4 d’aïllament i els 21 restants 

distribuïts en tres seccions). 

El Servei de Neonatologia rep pacients de tot el territori català i altres de la resta 

d’Espanya, que hi són derivats com a hospital de referència. Aquest terciarisme es fa 

palès en les característiques dels pacients ingressats, entre els que predominen grans 

prematurs i pacients d’alta complexitat.  

Concretament, entre els anys 2016 i 2018, es va atendre a la Unitat de Cures 

Intensives Neonatals 2.780 pacients (uns 900 anuals), dels quals 375 (un 13,5%) 

provenien d’altres hospitals. Quatre-cents quaranta-un (16%) nounats tenien un pes 

inferior a 1.500g i 76 (2,7%) eren grans prematurs (edat gestacional ≤ 26 setmanes). 

L’estada mitjana va ser de 22,2 dies i la mortalitat del 2,9%. Un 16% dels pacients va 

necessitar ventilació mecànica invasiva, entre els quals 104 (3,7%) ventilació 

oscil·latòria d’alta freqüència (dades pròpies del centre).  

Els pacients que requereixen suport vital amb ECMO són traslladats a la UCIP del 

mateix centre, on són atesos per un grup d’intensivistes pediàtrics experts. De forma 

paral·lela a la UCIN, la UCIP de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron és una unitat de 
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referència amb capacitat de 20 llits i especialització en el pacient pediàtric amb 

cardiopatia congènita, trasplantament d’òrgan sòlid,  neurocrític, cremat i lesionat 

medul·lar. La tècnica d’ECMO es realitza a la UCIP del centre des de l’any 2002 i 

existeix un grup de professionals experts que realitzen cursos de formació de forma 

periòdica. Des de l’inici del programa ECMO a l’hospital pediàtric al març de l’any 

2002, fins al desembre de 2015, s’ha realitzat suport amb ECMO a 120 pacients 

(mitjana 8,6 per any), dels quals 47 (39%) van ser pacients neonatals (menors a 28 

dies).  
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4. JUSTIFICACIÓ 

 

La prescripció adequada dels antibiòtics ha demostrat millorar els resultats clínics dels 

pacients de manera cost-efectiva disminuint alhora els efectes secundaris i l’aparició 

de resistències antimicrobianes. En qualsevol programa PROA neonatal, és clau 

l’optimització de l’ús dels antiinfecciosos mitjançant el MCP. El fet que l’ús 

d’aminoglicòsids i vancomicina a la UCIN sigui habitual, la seva estreta finestra 

terapèutica i les característiques fisiològiques i patològiques pròpies dels nounats 

condicionen una important variabilitat de la farmacocinètica d’aquests antibiòtics, el 

que fa necessari el  seu MCP per tal de garantir la millor resposta terapèutica amb la 

menor toxicitat per a cada un dels pacients.  

Tot i això, l’existència d’un protocol institucionalitzat al nostre centre és relativament 

recent (es va aprovar l’any 2016) i ateses les dificultats que el MCP presenta en 

aquesta població (dificultat accessos venosos, múltiples extraccions, baix volum 

sanguini…), actualment la pràctica del MCP és variable a la nostra UCIN. Malgrat 

això, considerem que, com a centre de referència i de formació d’un gran nombre de 

professionals que posteriorment treballaran a d’altres unitats neonatals del país, és 

fonamental estandarditzar la pràctica clínica i avaluar que tot el que es duu a terme és 

òptim pel pacient.  

Aquest treball neix amb l’objectiu d’avaluar el compliment del protocol institucional de 

MCP i determinar la seva relació amb l’evolució clínica dels nounats ingressats al 

nostre centre, a més d’identificar la importància dels diferents factors modificadors de 

CP que han estat descrits en estudis previs.  
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5. HIPÒTESIS DE TREBALL 

 

1. El MCP permet detectar una proporció significativa de CP fora de rang de 

gentamicina, amikacina i vancomicina, i conseqüentment modificar la dosi en 

un nombre equivalent de pacients. 

 

2. L’adherència al protocol de MCP de gentamicina, amikacina i vancomicina és 

millorable a la nostra UCIN i existeixen factors que influeixen en la decisió de 

sol·licitud de MCP per part del neonatòleg tractant.  

 

3. El MCP de gentamicina, amikacina i vancomicina millora l’evolució clínica dels 

nounats prematurs i a terme que reben tractament amb algun d’aquests 

fàrmacs com a conseqüència de bacterièmia/sèpsia sospitada o confirmada; 

tant pel que fa a curació/supervivència com pel que fa a toxicitat. 

 

4. Existeixen factors modificadors que permeten predir variacions en la 

farmacocinètica i per tant CP incorrectes.  
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6. OBJECTIUS 

 

6.1 Objectiu principal 

 

Determinar el resultat de la determinació de CP de gentamicina, amikacina i 

vancomicina, respecte a un rang terapèutic predefinit  i la proporció de pacients amb 

CP incorrectes que condueixen a un canvi de dosi.  

 

6.2 Objectius secundaris 

 

1. Determinar el grau d’adherència a les recomanacions de monitoratge de fàrmacs a 

la UCIN respecte al darrer protocol consensuat al centre. 

 

2. Conèixer l’evolució dels nounats amb bacterièmia/sèpsia en els que es determinen 

concentracions plasmàtiques d’antibiòtics, pel que fa a: 

a. Mortalitat  

b. Resolució clínica 

c. Toxicitat renal  / auditiva 

 

3. Determinar quins factors provoquen variacions de farmacocinètica i per tant 

s’associen de forma independent amb concentracions inadequades d’antibiòtics. 

 

4. Descriure les característiques de la MCP de vancomicina en els nounats amb 

ECMO. 
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7. PACIENTS I MÈTODES 

 

7.1 Disseny 

Es va realitzar un estudi prospectiu, observacional i unicèntric.  

 

7.2 Població i àmbit de l’estudi 

L’estudi es va realitzar amb els nounats ingressats al Servei de Neonatologia de 

l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona) que inclou les següents àrees: UCIN, 

Unitat de Semicrítics Neonatal i Unitat d’Hospitalització Neonatal. També es van 

incloure els pacients neonatals que van ser traslladats a la Unitat de Cures intensives 

Pediàtriques per a la realització d’ECMO.  

 

7.3 Criteris d’inclusió i exclusió 

Els següents criteris es van utilitzar per a identificar i registrar pacients a la base de 

dades. Per fer anàlisis en grups específics, es van emprat criteris d’inclusió i exclusió 

més restrictius que es detallen posteriorment. 

 

Criteris d’inclusió globals:  

- Nounats amb edat post-natal igual o inferior a 28 dies en el cas dels nens a 

terme i prematurs ≥33 setmanes de gestació; edat postmenstrual de 37 

setmanes pels prematurs <33 setmanes de gestació. 

- Tractament intravenós amb gentamicina, amikacina i/o vancomicina per sospita 

o confirmació d’infecció. 

- Tractament intravenós amb vancomicina com a profilaxi d’ECMO. 

- Durada del tractament igual o superior a la mínima per a realitzar MCP (24 

hores per a gentamicina i amikacina i 4-5 dosis per a vancomicina). 

 

Criteris d’exclusió globals 

- Durada del tractament inferior a 48 hores o a dues dosis. 

 

A més, per descriure els patrons d’ús dels antibiòtics i de sol·licitud de CP, es van 

excloure els nounats en els que s’havia utilitzat vancomicina com a profilaxi d’ECMO i 

es va incloure la resta de la cohort. 
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Per analitzar l’adherència al protocol i els factors relacionats amb la sol·licitud de CP, 

es van incloure els pacients amb tractaments de durada superior a 3 dies (per ser el 

MCP obligatori a partir dels 3 dies de tractament) i es van excloure els pacients amb 

tractaments de durada inferior o profilaxi amb vancomicina per ECMO. 

 

Finalment, per avaluar els factors modificadors de CP, així com la seva relació amb 

evolució clínica, eficàcia i toxicitat, es van incloure els pacients amb determinació de 

CP d’amikacina i vancomicina. Els pacients amb MCP de gentamicina es van excloure 

pel seu baix nombre pacients (4), i es van analitzar per separat. Els pacients sense 

determinació de CP es van excloure. 

 

7.4 Període de l’estudi  

Es van recollir dades de tots els pacients que complien criteris d’inclusió des de juny 

de 2017 a maig de 2019, ambdós inclosos (24 mesos en total). Es van recollir dades 

de seguiment dels pacients fins a ser donats d’alta del Servei de Neonatologia, i el 

resultat dels potencials evocats auditius de tronc cerebral (PEATC) als 6 mesos de 

vida (en cas de realitzar-se).  

 

7.5 Procediments i definicions 

Les dosis dels fàrmacs es van determinar seguint les indicacions del Neofax46 (veure 

introducció) i van ser revisades pel diàriament Servei de Farmàcia, com a procediment 

habitual.  

 

Per al MCP, es van seguir les recomanacions del protocol local (veure Annex 1), 

sempre supeditades a la decisió del neonatòleg tractant.  

Respecte la interpretació de les concentracions plasmàtiques (CP), es van utilitzar els 

rangs definits al protocol local:   

- Gentamicina: concentracions correctes <3 µg/ml; tòxiques > 7 µg/ml. 

- Amikacina: concentracions correctes 1-8 µg/ml; tòxiques > 26 µg/ml. 

- Vancomicina: concentracions correctes vall 5-12 µg/ml, pic 18-30 µg/ml; 

tòxiques vall >20 µg/ml. 

 

Per a la classificació de les dades clíniques i microbiològiques, es van utilitzar les 

següents definicions: 

- Bacterièmia: identificació de microorganisme patogènic en sang per aïllament 

en cultiu o PCR.  
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- Baix pes per l’edat gestacional: pes al naixement inferior al percentil 10 per 

l’edat gestacional.  

- Disfunció renal a l’alta: valors de creatinina plasmàtica superiors a 1,5mg/dl i/o 

necessitat de depuració extrarenal. 

- Insuficiència renal aguda: 1) creatinina plasmàtica superior a 1,5mg/dl com a 

mínim durant 24-48 hores si la funció renal materna és normal, 2) augment de 

creatinina plasmàtica superior a 0,3mg/dl durant 48 hores, i 3) absència de 

descens de creatinina plasmàtica en els 5-7 primers dies de vida. 

- Meningitis: identificació de microorganisme patogènic en líquid cefalorraquidi 

per cultiu o PCR. 

- Nounat a terme: nascut a partir de les 37 setmanes de gestació, determinades 

segons data de darrera menstruació, en ocasions corregida segons les 

ecografies prenatals.  

- Nounat prematur: nascut abans de les 37 setmanes de gestació, determinades 

segons data de darrera menstruació, en ocasions corregida segons les 

ecografies prenatals. 

- Resolució clínica: desaparició dels signes i símptomes associats a la infecció 

en acabar el tractament. 

- Resolució microbiològica: obtenció d’hemocultiu negatiu en acabar el 

tractament.  

- Retard de creixement intrauterí: creixement fetal menor a l’esperat que 

s’evidencia durant la gestació i es manifesta en néixer com a pes inferior al 

percentil 10 per a l’edat gestacional.  

- Sèpsia: síndrome clínica caracteritzada per signes i símptomes d’infecció. 

- Sèpsia confirmada: síndrome clínica caracteritzada per signes i símptomes 

d’infecció amb aïllament de microorganisme patogènic en sang. 

- Sèpsia de transmissió vertical: transmissió dels microorganismes patògens de 

la mare al nounat durant l’embaràs, el part o la lactància.  

- Sèpsia de transmissió horitzontal: transmissió dels microorganismes patògens 

de l’entorn al nounat, bé sigui hospitalari (sèpsia nosocomial) o comunitària 

(sèpsia adquirida a la comunitat). 

- Sèpsia neonatal precoç: sèpsia neonatal d’inici abans de les 72 hores de vida. 

- Sèpsia neonatal tardana: sèpsia neonatal d’inici després de les 72 hores de 

vida. 
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- Xoc sèptic: síndrome clínica caracteritzada per signes i símptomes d’infecció i 

necessitat de suport inotròpic, ventilació mecànica o i/o presència de 

coagulopatia.   

L’avaluació auditiva es va realitzar amb potencials evocats automatitzats (PEA) i/o 

amb PEATC en els casos amb PEA alterat en dues ocasions o factors de risc de 

disfunció auditiva: 

- Història familiar d’hipoacúsia neurosensorial a la infància. 

- Infeccions congènites per virus o Toxoplasma gondii. 

- Anomalies craniofacials que incloguin pavelló i conducte auditiu. 

- Prematurs menors de 28 setmanes de gestació. 

- Hiperbilirrubinèmia en rang d’exsanguinotransfusió. 

- Administració d’ototòxics com aminoglicòsids i diürètics de nansa a dosis altes, 

continuades o amb CP tòxiques. 

- Fills de mares que han rebut citostàtics. 

- Meningitis bacteriana. 

- Asfíxia perinatal greu (test d’Apgar 0-4 al minut, 0-6 als 5 minuts) i 

encefalopatia hipoxicoisquèmica. 

- Hèrnia diafragmàtica congènita. 

- Ús d’ECMO. 

- Síndromes associades a pèrdues auditives de transmissió o neurosensorials. 

- Malformacions cerebrals. 

- Ictus isquèmic. 

- Trisomia 21. 

- Hemorràgia cerebral parenquimatosa.  

- Hidrocefàlia amb o sense derivació de LCR. 

 

Atès que durant els primers mesos de vida hi ha molts factors que poden afectar 

l’avaluació per PEATC i generen un resultat catalogat com a hipoacúsia lleu que 

desapareix en controls posteriors, es va considerar com a disfunció auditiva els 

pacients amb hipoacúsia neurosensorial moderada-greu o amb hipoacúsia lleu que va 

persistir en controls posteriors, amb un temps de seguiment de 6 mesos. 

En els casos amb discordança PEA-PEATC, es va utilitzar el resultat dels PEATC atès 

que és una tècnica amb major especificitat.82  
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7.6 Variables 

Es van recollir les següents variables: 

 

DADES BASALS (en el moment d’iniciar l’antibiòtic) 

- Neonatals: 

o Intrínseques: edat gestacional, pes al naixement, sexe, edat actual, pes 

actual, malformacions, patologia renal, cardíaca o hepàtica, asfíxia, 

sèpsia (sospitada/confirmada), xoc sèptic, meningitis.  

o Extrínseques: hipotèrmia, ús d’altres fàrmacs 

(diürètics/antibiòtics/antiinflamatoris no esteroidals 

(AINE)/paracetamol/vasopressors), tècniques de depuració extrarenal, 

ECMO. 

- Microbiològiques: resultats dels cultius i dels antibiogrames (resistència a 

amikacina, gentamicina i vancomicina). 

- Farmacològiques: fàrmac, dosi, interval d’administració. 

 

- DADES DE PROCÉS 

- Indicació de monitoratge (tractaments de durada superior a 3 dies), realització 

de monitoratge, intervals de monitoratge, moment extracció, concentracions 

plasmàtiques (data/valor/categoria: correcta, infraterapèutica, 

supraterapèutica), modificacions de dosi. 

 

DADES DE RESULTATS 

- Resolució clínica, resolució microbiològica, mortalitat, nefrotoxicitat, ototoxicitat,  

dies de tractament, indicació final, motiu de suspensió del tractament (canvi 

indicació/adequació antibiograma o microorganisme/concentracions 

supraterapèutiques/toxicitat/mort).  

 

7.7 Mètodes microbiològics 

Els cultius de sang es van realitzar amb les ampolles BacT/ALERT® (bioMérieux Inc., 

Marcy-l'Etoile, France), incubant-se dins del sistema BACT/ALERT® VIRTUO® de la 

mateixa companyia, fins a la positivitat o, en el cas dels negatius, fins complir 6 dies 

donant-se un resultat preliminar negatiu a les 48 hores. La resta de mostres clíniques 

(LCR, orina, aspirat traqueal, etc.) es van inocular en medis convencionals sòlids i 

líquids i es van incubar 48-72h a las temperatures i atmosferes adients per permetre el 

creixement de bacteris aerobis i anaerobis, fent-se lectures diàries durant tot el període 
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d’incubació. Els microorganismes aïllats van ser identificats majoritàriament per la 

tècnica d’espectrometria de masses (Vitek®MS de bioMérieux). L’estudi de sensibilitat 

antimicrobiana de les soques aïllades es va dur a terme per el mètode de disc difusió 

amb discs Rosco (Neo-Sensitabs™, Denmark) complementat per la tècnica de difusió 

en gradient (Etest® de bioMérieux) en aquells cas en que va ser necessari precisar la 

concentració mínima inhibitòria (CMI) o, directament per una tècnica quantitativa 

comercial de microdilució (Vitek® 2 de bio-Mérieux Inc.), seguint, en tots els casos, les 

recomanacions de l’European Comittee on Antimicrobial Suspceptibility Testing 

(EUCAST). Es van fer estudis enzimàtics específics i determinació molecular d'alguns 

gens de resistència segons criteris derivats de la lectura interpretada de l’antibiograma 

i de les recomanacions de EUCAST. Per a la detecció molecular de E. coli, S. 

agalactiae i L. monocytogenes directa de sang i LCR es va utilitzar la PCR en temps 

real (Progenie, València, Espanya) amb el sistema SmartCycler (Cepheid, Sunnyvale, 

California, EUA).  

 

7.8 Mètodes bioquímics per a la determinació de concentracions plasmàtiques  

La determinació de concentracions plasmàtiques de vancomicina, amikacina i 

gentamicina es va realitzar per immunoanàlisi turbidimètric homogeni potenciat amb 

micropartícules. Aquest sistema es basa en la competència entre el fàrmac present a 

la mostra i el fàrmac que recobreix les micropartícules pels llocs d’unió als anticossos 

presents al reactiu d’anticossos de l’antibiòtic corresponent. 

El reactiu de micropartícules recobertes del fàrmac s’aglutina ràpidament en presència 

del reactiu d’anticossos de l’antibiòtic corresponent i en absència del fàrmac 

competidor en la mostra.  La velocitat del canvi d’absorbància es mesura 

fotomètricament. Quan s’afegeix una mostra amb concentracions del fàrmac la reacció 

d’aglutinació s’inhibeix parcialment, el que provoca la reducció del canvi d’absorbància.  

Es pot obtenir una corba clàssica d’inhibició de l’aglutinació en funció de la 

concentració, amb la velocitat d’aglutinació màxima en concentracions baixes del 

fàrmac i velocitat d’aglutinació mínima en concentracions altes del fàrmac.  

L’obtenció de la mostra es va realitzar en tub siliconat pediàtric de 4ml (volum mínim 

1ml) i es va processar amb un Analitzador Indiko Plus amb el mètode Quantitative 

Microsphere System (QMS) (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA).  

 

7.9 Aspectes ètics i legals 

L’estudi va ser autoritzat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital 

Universitari Vall d’Hebron (EPA(AG)28/2017(5085)), per l’Agencia Española del 
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Medicamento y el Producto Sanitario (NPM-ANT-2017-01) i pel Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya. 

Atès el caràcter observacional de l’estudi i que no va comportar canvis en la pràctica 

clínica, es va sol·licitar i obtenir del CEIC la dispensa de consentiment informat als 

pares o tutors legals dels pacients.  

Pel que fa a la protecció de dades, dins la base de dades la informació que identifica 

als pacients va ser codificada, tenint accés a la codificació dels pacients únicament la 

investigadora principal. El registre de dades de la història clínica es va realitzar sempre 

dins l’entorn hospitalari i sense registrar dades personals de cap dels pacients.  

 

7.10 Base de dades i anàlisi estadística 

La base de dades es va fer en format Excel, amb un full de recollida de dades 

estandarditzat on es van enregistrar totes les variables.  Es va assignar un codi a cada 

pacient format per ABXXX, on XXX era el número d’inclusió a l’estudi (consecutius 

començant per 001).  

Els episodis de tractament amb vancomicina de forma profilàctica per suport amb 

ECMO es van separar de la resta dels pacients a tots els efectes de l’anàlisi. Per a 

aquests pacients, es va realitzat una anàlisi descriptiva independent de la resta de la 

cohort. 

Per a totes les anàlisis descriptives, es van utilitzar els següents estadístics 

descriptius:  

- Variables quantitatives: mediana, rang interquartílic (RIQ).  

- Variables qualitatives: taules de freqüències absolutes i relatives (o taules de 

contingència). 

Les anàlisis es van completat amb gràfics de caixes o barres segons el cas. 

L’anàlisi inferencial es va realitzar amb les dades d’amikacina i vancomicina, donat el 

baix nombre de casos de tractament amb gentamicina en els que s’havia realitzat 

determinació de CP (4).  

Per determinar l’efecte de cada una de les variables en la realització de MCP es va 

crear un model generalitzat, de resposta binària, amb mesures repetides. En cas que 

la variable fos estadísticament significativa, es van realitzat totes les comparacions 2 a 

2, aplicant la correcció de Tukey per multiplicitat de contrastos. Es van presentar els 

OR amb els corresponents intervals de confiança del 95%. Aquestes anàlisis es van 

realitzar pel total de la cohort i pel tractaments de durada superior a 3 dies, global i 

desglossat per antibiòtics. 
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Per l’anàlisi de factors modificadors de CP es van agrupar els resultats de CP per 

comparar CP infraterapèutiques vs. correctes/supraterapèutiques i posteriorment 

supraterapèutiques vs. correctes/infraterapèutiques; i es va crear un model 

generalitzat, de resposta binària, amb mesures repetides. En cas que la variable fos 

estadísticament significativa, es van realitzar totes les comparacions 2 a 2, aplicant la 

correcció de Tukey per multiplicitat de contrastos. Es van presentar els OR amb els 

corresponents intervals de confiança del 95%. Aquesta anàlisi es va realitzar pel global 

dels antibiòtics i individualment per a amikacina i vancomicina. Es va excloure 

gentamicina de l’anàlisi individual per presentar un nombre excessivament baix de 

determinacions de CP.  

El nivell de significació es va fixar en el 5%, tot i que també es va informar dels 

resultats amb nivell significació del 10%.  

A l’Annex 4 es proporciona un esquema de distribució de pacients i diferents parts de 

l’anàlisi estadístic. 

Les anàlisis van ser realitzades per Servei d’Estadística Aplicada de la Universitat 

Autònoma de Barcelona utilitzant el software SAS v9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC, 

USA.
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8. RESULTATS 

 

8.1 Descripció de la cohort 

 

8.1.1 Característiques globals de la cohort de tractament 

Es van incloure 349 pacients (un 38% de tots els ingressos a UCIN durant el període 

d’estudi), 202 (58%) de sexe masculí i 147 (42%) de sexe femení. L’edat gestacional 

mediana va ser de 31 setmanes (RIQ 28-35). La majoria dels pacients (273, 78%) eren 

prematurs, essent el grup de 28 a 31 setmanes el més nombrós (114, 33% de la 

cohort). La Figura 8 mostra la distribució per edat gestacional.  

 

<28 setmanes 28-31 setmanes 32-34 setmanes 35-36 setmanes >=37 setmanes

EDAT GESTACIONAL (set. completes)

0%

10%

20%

30%

%

 

Figura 8. Distribució de nounats per edat gestacional.  

 

Respecte el pes al naixement, la mediana va ser 1.450g (RIQ 1.020 – 2.495). La 

meitat de la cohort (183, 51%) presentava molt baix pes en néixer (<1.500g), 

representant els nounats d’extrem baix pes en néixer (<1.000g) un 24% (85 pacients).  

Trenta pacients (8,5%) presentaven baix pes per l’edat gestacional (20 dones i 10 

homes).  

 

Gairebé la meitat dels pacients (159, 46%) presentaven patologia de base, la més 

freqüent una cardiopatia congènita de diversos graus (66, 19%); seguida de patologia 

digestiva (14, 4%), neurològica (12, 3,5%), nefro-urològica (7, 2%), respiratòria (5, 
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1,5%) i metabòlica (3, 1%). Cinquanta-dos (16%) pacients presentaven altres 

patologies, majoritàriament RCIU (20, 5,5%), síndromes polimalformatives (15, 4%) i 

transfusió feto-fetal (11, 3%).  

Hi van haver 3 casos d’infecció congènita no bacteriana: una per Virus herpes simplex, 

una per citomegalovirus (CMV) i una per Toxoplasma gondii. Un 55% (193 pacients) 

va presentar icterícia, que va precisar fototeràpia en 184 casos (53%), a més 

d’exanguinotransfusió en 2 i administració de gammaglobulina inespecífica en 1.  

 

Com es pot observar a la Taula 4, les característiques basals dels pacients separades 

per antibiòtics rebuts són equiparables: 

 

 Amikacina 

(n=132) 

Vancomicina 

(n=130) 

Gentamicina 

(n=302) 

p valor 

Sexe (homes,%) 72 (55) 69 (53) 179 (59) 0,8171 

Edat gestacional (setmanes) 

(mediana, RIQ) 

30 (26-37) 30 (26-38) 31 (28-34) 0,3859 

Prematurs (n,%) 97 (74) 89 (68) 251 (83) 0,3125 

Pes al naixement (grams) 

(mediana, RIQ) 

1.255 

(785-2.720) 

1.240 

(785-3.000) 

1.425 

(1.025-2.245) 

0,3859 

Baix pes per l’edat 

gestacional (n,%) 

21 (16) 20 (15) 25 (8) 0,8677 

Patologia de base (n,%) 74 (56) 54 (42) 132 (44) 0,7148 

Taula 4. Característiques basals dels pacients desglossades per antibiòtics. RIQ, rang 

interquartílic 

 

8.1.2 Episodis d’ús d’antibiòtics 

Durant el període d’estudi, es van registrar 561 episodis en el que s’administrés 

gentamicina, vancomicina i/o amikacina (mediana episodis/pacient 1 (RIQ 1-2), amb 

un màxim de 8 episodis per pacient). En un 85% (476) dels casos, la indicació de 

l’antibiòtic va ser terapèutica (sospita clínica i/o analítica d’infecció);  mentre que en la 

resta (79, 15%) es va indicar de forma profilàctica per factors materns de risc d’infecció 

en nounats asimptomàtics. Dels nounats simptomàtics, 23/476 (5%) van presentar un 

xoc sèptic.  

A més, es va administrar vancomicina com a profilaxi antiinfecciosa per a 6 pacients 

en ECMO que es descriuran posteriorment. 

La categoria de les infeccions sospitades va ser vertical precoç en 302 casos (54%), i 

d’inici tardà en la resta: 206 (37%) nosocomial, 46 (8%) enterocolitis i 7 (1%) vertical 
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tardana. En el cas de les nosocomials/enterocolitis, la mediana de dies de vida en el 

moment d’inici d’antibiòtics va ser de 15,5 dies (RIQ 9-31,5). 

De totes les sospites d’infecció, 227 (40%) es van confirmar (clínica i/o 

microbiològicament). En la resta dels casos, l’evolució clínico-analítica, així com la 

negativitat dels cultius, va permetre descartar la infecció i suspendre els antibiòtics.  

El diagnòstic final de les infeccions confirmades es mostra a la Taula 5.  

 

Diagnòstic final (n= 227) N (%) 

Sèpsia clínica sense confirmació microbiològica 88 (39) 

Bacterièmia 

- Associada a catèter 

- Associada a focus primari 

74 (33) 

25 

3 

Enterocolitis necrosant 35 (15) 

Infecció urinària 10 (4) 

Infecció pell i parts toves 7 (3,5) 

Infecció respiratòria 3 (1) 

Meningitis bacteriana 4 (2) 

Flebitis 1 (0,5) 

Infeccions no bacterianes 

- Candidiasi invasora (3 sang, 1 sang + LCR) 

- Infecció per Enterovirus 

5 (2) 

4 

1 

Taula 5. Diagnòstic final en les infeccions confirmades. LCR, líquid cefalorraquidi 

 

Cal destacar que els pacients amb major proporció d’infecció confirmada van ser 

nounats a terme (23% vs. 17%) i amb patologia de base (54% vs. 43%), ambdós amb 

significació estadística propera al 10% (p valor de 0,073 i 0,0162; respectivament). 

 

8.1.3 Microbiologia 

La taxa d’infeccions demostrades microbiològicament va ser d’un 16% del total i un 

40% de les confirmades (92 episodis). L’hemocultiu va ser positiu en 86/561 (15%) 

episodis, amb predomini dels cocs Gram positiu (68/86, 79%) sobre BGN (14/86,16%) 

i Candida spp. (4/86, 5%).  

 

A la Taula 6 es mostren els microorganismes aïllats als hemocultius. 

 

 

 

 



N. Mendoza Palomar   RESULTATS 

58 

 

 

Hemocultius positius (n= 86) N (%) 

Estafilococ plasmocoagulasa negatiu 52 (60) 

Escherichia coli 8 (9) 

Staphyloccocus aureus 5 (6,5) 

Enteroccocus faecalis 5 (6,5) 

Streptoccocus grup viridans 4 (5) 

Candida spp. 4 (5) 

Citrobacter koseri 2 (2) 

Klebsiella pneumoniae 2 (2) 

Enteroccocus faecium 2 (2) 

Pseudomonas spp. 2 (2) 

Taula 6. Microorganismes aïllats a hemocultius.  

 

En sang, es van obtenir resultats positius per PCR en 4 dels 309 realitzats (1%): 2 E. 

coli, 1 S. agalactiae, i 1 Candida spp. En 3 casos l’hemocultiu va ser negatiu, i en un 

dels casos amb PCR positiva a E. coli, l’hemocultiu va ser positiu a EPCN i interpretat 

com a contaminació (l’episodi es va catalogar com a bacterièmia d’origen urinari, 

doncs el pacient tenia leucocitària i un urocultiu positiu a E. coli).  

 

Pel que fa a l’estudi del LCR, es van realitzar 130 determinacions, gràcies a les que es 

va diagnosticar una meningitis en 7 pacients: 5 bacterianes (4 amb citoquímia 

suggestiva però sense troballes microbiològiques, 1 amb cultiu negatiu i PCR positiva 

a S. agalactiae), 1 fúngica (Candida spp. a hemocultiu i PCR positiva a LCR) i una 

vírica (Enterovirus). No hi va haver cap cultiu de LCR positiu. 

 

Respecte els urocultius, es van realitzar en 147 (26%) episodis, amb resultats positius 

en 14 casos: 8 E. coli, 3 Candida spp., 1 Pseudomonas spp., 1 E. faecalis, 1 Serratia 

marcescens i 1 K. pneumoniae. Per absència de leucocitúria i/o presència de 

candidèmia concomitant, es va considerar que els casos amb urocultiu positiu a K. 

pneumoniae (1) i Candida spp. (3) no eren definitoris d’infecció urinària. 

 

Altres mostres amb resultats microbiològics positius van ser aspirats traqueals (9 

positius de 27 realitzats: 3 E. faecalis, 2 K. pneumoniae, 2 S. marcescens, 1 E. coli, 1 

E. cloacae) i exsudats cutanis (4 S. aureus, 2 E. faecalis, 2 EPCN, 1 Citrobacter koseri, 

1 E.coli; essent 2 cultius polimicrobians). Es van realitzar 14 coprocultius, resultant tots 

negatius.   
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Pel que fa a l’estudi de resistències, es va demostrar resistència a gentamicina en 3 E. 

coli (2 causants de bacterièmia i un causant de bacterièmia i infecció urinària) i en una 

K. pneumoniae causant d’infecció respiratòria i bacteriúria, que a més era productora 

de β-lactamases d’espectre ampliat. La infecció per E. coli va ser en 1 cas de sèpsia 

vertical precoç i 2 nosocomials; la K. pneumoniae va ser causant també d’infecció 

nosocomial. 

Sobre el total d’E. coli aïllats en hemocultius, els resistents a gentamicina van 

representar un 37,5%.  

No es van identificar microorganismes amb resistències adquirides a amikacina ni a 

vancomicina. 

 

8.1.4 Característiques dels antibiòtics 

Durant el període d’estudi (561 episodis) es van administrar en total 698 cursos de 

tractament antibiòtic: 302 de gentamicina, 201 de vancomicina i 195 d’amikacina. La 

mediana de dies de tractament antibiòtic va ser de 3 (RIQ 2-6), i en 331 (44,5%) casos 

la durada del tractament va ser superior a 3 dies. A la Figura 9 es mostra la durada 

dels tractaments separada per antibiòtics i categoritzada en funció de si és superior o 

no a 3 dies.  

 

 

Amikacina Vancomicina Gentamicina

ATB

0

20

40

60

80

%

Superior a 3 diesIgual o inferior a 3 diesDURADA  

Figura 9. Durada de tractament categoritzada en menys o més de 3 dies, per a cada antibiòtic. 
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En el moment d’inici dels antibiòtics, gairebé tots els pacients (549/561, 98%)  

presentaven factors potencialment modificadors de farmacocinètica, essent els més 

freqüents prematuritat i medicació concomitant. Vuitanta-vuit (15%) pacients  

presentaven un únic factor potencialment modificador, 204 (37%) en presentaven dos i 

257 (46%) en presentaven 3 o més. 

 

A la Taula 7 es detallen els citats factors potencialment modificadors de la 

farmacocinètica dels antibiòtics a estudi. 

 

Factor potencialment modificador (episodis = 561) N (%) 

Prematuritat 450 (80) 

Disfunció renal 

- Diàlisi peritoneal 

117 (21) 

8 (1,5) 

Cardiopatia activa 141 (25) 

Medicació concomitant 

- Diürètics  

- AINE  

- Altres antibiòtics  

- Fàrmacs vasoactius  

544 (98) 

44 (8) 

3 (0,5) 

466 (84) 

118 (21) 

Asfíxia 

- Moderada-greu 

- Hipotèrmia 

17 (3) 

9 (1,5) 

7 (1) 

Ventilació mecànica invasiva 269 (48) 

Sèpsia confirmada 228 (40) 

Taula 7. Distribució dels factors potencialment modificadors de farmacocinètica a l’inici dels 

episodis. AINE, antiinflamatoris no esteroidals 

 

Per les seves implicacions posteriors, a la Taula 8 es descriuen les característiques i 

distribució de factors potencialment modificadors de CP en els nounats amb i sense 

patologia de base. 
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 Patologia de 

base 

No p. 

base 

p valor Odds ratio 

(IC) 

Pacients 159 190  

A terme 56 (35) 20 (11) <0,001 4,621 (2,618-8,157) 

Baix pes per l’edat 

gestacional 

19 (12) 11 (6) 0,045 2,208 (1,015-4,806) 

Episodis d’ús antibiòtic 379 393  

Factors modificadors 

- VMI 

- medicació concomitant 

    - diürètics 

    - AINE/paracetamol 

    - altres antibiòtics 

    - fàrmacs vasoactius 

- cardiopatia activa 

 

156 (41) 

295 (78) 

71 (19) 

2 (0,5) 

244 (64) 

95 (58) 

101 (27) 

 

156 (40) 

295 (75) 

13 (3) 

4 (1) 

277 (70) 

36 (19) 

49 (12) 

 

0,411 

0,984 

<0,001 

0,150 

0,085 

<0,001 

<0,001 

 

NA 

NA 

7,234 (2,763-18,940) 

NA 

NA 

3,415 (2,015-5,787) 

3,295 (1,860-5,837) 

Taula 8. Distribució de factors modificadors de CP pacients amb i sense patologia de base.  

IC, interval de confiança; NA, no aplica; p, patologia; RIQ, rang interquartílic; VMI, ventilació 

mecànica invasiva 

 

Respecte el motiu de suspensió dels antibiòtics, el principal va ser sèpsia descartada 

(337, 48%); seguit de tractament completat (160, 23%), adequació a 

microorganisme/antibiograma (100, 15%) canvi d’indicació (73, 11%) i mort (14, 2%). 

En 5 casos (0,5%) es va suspendre per concentracions supraterapèutiques i en 4 

casos (0,5%) per toxicitat.  

 

8.1.5 Evolució i resultats a l’alta 

Set pacients van presentar seqüeles als 30 dies atribuïbles a infecció: reseccions 

intestinals secundàries a enterocolitis necrosant en tots els casos.  

La supervivència a l’alta va ser del 95% (334 pacients), amb una mortalitat del 5% (15 

pacients). En 8 casos, la mortalitat es va atribuir a causes infeccioses (53% mortalitat 

total, 2,3% cohort): 3 enterocolitis necrosant (2 amb cultius negatius i una amb 

bacterièmia per EPCN), 2 bacterièmies per BGN (1 P. aeruginosa i 1 K. pneumoniae), 

2 sèpsies clíniques sense confirmació microbiològica, 1 bacterièmia per E. faecalis i 1 

pneumònia per S. aureus.  

 

Dels pacients vius, 2 (0,5%) van presentar disfunció renal a l’alta: els dos presentaven 

disfunció renal des del naixement degut a una seqüència Potter (anhidramnios, 

hipoplàsia pulmonar, insuficiència renal). 
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Es van realitzar PEA en 301 pacients, essent patològics en 36 (10%) (15 afectació 

unilateral, 21 bilateral). Es van realitzar PEATC en 143 pacients, resultant patològics 

en 68 (19,7%) (27 unilateral, 41 bilateral). Es van repetir als 6 mesos en 59/68, amb 

resultats normals en 37 casos. Per tant, la taxa global disfunció auditiva als 6 mesos 

va ser de l’11% (39 pacients). 

 

8.2 Resultats de monitoratge de concentracions plasmàtiques 

 

8.2.1 Global 

En total, es van realitzar 232 determinacions de CP (4 gentamicina, 29 amikacina, 199 

vancomicina), de les quals 96 (42%) van estar fora de rang terapèutic: 48 (21%) van 

ser infraterapèutiques i 48 (21%)  van ser supraterapèutiques. Les CP van ser 

correctes en 136 ocasions (59%). 

A la Figura 10 es mostra la proporció de CP correctes, infraterapèutiques i 

supraterapèutiques per a cada antibiòtic. Com es pot observar, gairebé la meitat de les 

determinacions de CP d’amikacina i vancomicina són incorrectes, mentre que la 

totalitat de les CP de gentamicina (només 4) són correctes. 

  

 

Figura 10. Percentatge de resultats de CP per a cada antibiòtic. *Només es van realitzar 4 

determinacions de CP de gentamicina.  

 

La determinació de CP fora de rang va conduir a canvi de dosi en 89 dels 96 casos 

(93%). En els casos que no es va modificar la dosi, va ser perquè la variació respecte 
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al rang correcte era mínima (inferior a 0,5 µg/ml) o perquè en el moment de rebre el 

resultat, s’havia decidit suspendre l’antibiòtic o canviar d’opció terapèutica.  

 

8.2.2 Gentamicina 

Es van administrar 302 tractament de gentamicina, amb una durada mediana de 3 dies 

(RIQ 2-3), en 70 (23%) casos amb una superior a 3 dies.  

Es van determinar CP de gentamicina en 4 casos (4 episodis), amb una mediana de 

resultat de 1 µg/ml (RIQ 0,6-1,4).  

El valor de CP va ser interpretat com a correcte en tots 4 casos (100%).  

 

8.2.3 Amikacina 

Es van administrar 195 tractaments d’amikacina, amb una durada mediana de 3 dies 

(RIQ 2-6), en 88 (45%) casos amb una durada  igual o superior a 3 dies.  

Es van realitzar 29 determinacions d’amikacina (26 episodis), amb una mediana de 

resultat de 6,2 µg/ml (RIQ 1,9-16,7).  

El valor de CP va ser interpretat com a correcte en 14 (48%) ocasions. En els casos 

incorrectes (15, 52%), les CP van ser infraterapèutiques en 5 i supraterapèutiques en 

10.  

 

8.2.4 Vancomicina 

Es van administrar 195 tractaments de vancomicina, amb una durada mediana de 6 

dies (RIQ 4-8), en 147 (75%) casos amb una durada superior a 3 dies.  

Es van realitzar 199 determinacions de vancomicina (185 vall, 14 pic)  en 120 episodis 

(mediana 1 determinació per episodi, RIQ 1-2, màxim 8). El resultat mediana de les CP 

vall va ser 7,2 µg/ml (RIQ 5,2-11,2) i de les CP pic 20,3 µg/ml (RIQ 14,1-22,6).   

El valor de CP va ser interpretat com a correcte en 118 (59%) ocasions. En els casos 

incorrectes (81, 41%), les CP van ser infraterapèutiques en 43 i supraterapèutiques en 

38.  
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8.3 Adherència al protocol 

 

8.3.1 Global  

De forma global, es va realitzar MCP en 131 sobre un total de 561 episodis d’ús 

d’antibiòtics. A continuació es descriuen les característiques del total de pacients 

segons si es van demanar CP o no, per tal de valorar si alguna d’aquestes pot haver 

influït en la decisió de sol·licitar MCP per part del neonatòleg tractant (Taula 9). 

 

 MCP 

(n=131) 

No MCP 

(n=430) 

p valor Odds ratio (IC) 

Edat gestacional 

(setmanes) (mediana, RIQ) 

30 (26-37) 30 (27-34) 0,4896 NA 

Prematuritat 95 (73%) 355 (83%) 0,0079 0,531 (0,315-0,838) 

Pes naixement (g) 

(mediana, RIQ) 

1.135 (720-

2.814) 

1.320 (900-

2.210) 

0,5396 NA 

Pes <1.500g 81 (62%) 257 (60%) 0,8601 NA 

Patologia de base 78 (60%) 189 (44%) 0,0025 1,918 (1,258-2,922) 

Sèpsia confirmada 119 (91) 115 (27%) <0,0001 13,552 (8,411-22,559) 

Tractament > 3 dies 117 (89%) 132 (31%) <0,0001 9,396 (4,910-17,989) 

Taula 9. Característiques dels pacients segons sol·licitud de MCP. IC, interval de confiança; 

MCP, monitoratge concentracions plasmàtiques; NA, no aplica; RIQ, rang interquartílic 

 

Tal com es mostra a la taula 9, la prematuritat es va relacionar amb menor proporció 

de sol·licitud de MCP, tot i que la mediana d’edat gestacional no va presentar 

diferències significatives; i en canvi, el MCP va augmentar molt significativament en 

els pacients amb patologia de base, sèpsia confirmada i tractaments superiors a 3 

dies.  

 

Tot i les dades globals prèvies, l’adherència al protocol s’ha de calcular sobre els 

tractaments de durada >3 dies, ja que és en aquests que el MCP és obligatori. Durant 

el temps d’estudi, es van realitzar 249 tractament de durada superior a 3 dies i MCP 

en 117 d’aquests, per tant, el compliment global del protocol va ser del 47%.  
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Si s’avaluen les característiques dels pacients en els tractaments superiors a 3 dies, 

s’observa que el MCP segueix estant significativament relacionat amb la sèpsia 

confirmada (Taula 10).  

 

 MCP (n=117) No MCP (n=132) p valor Odds ratio (IC) 

Pes <1.500g 72 75 0,4965 NA 

Prematuritat 83 96 0,6857 NA 

Patologia de base 81 257 0,1603 NA 

Sèpsia confirmada 101 65 <0,0001 6,509 (3,437-12,327) 

Taula 10. Característiques dels pacients amb tractaments superiors a 3 dies segons sol·licitud 

de MCP. IC, interval de confiança; MCP, monitoratge concentracions plasmàtiques; NA, no 

aplica 

 

8.3.2 Segons antibiòtic 

Cal remarcar que el compliment de les recomanacions de MCP va ser molt diferent 

segons l’antibiòtic: de major a menor, 82% per vancomicina (120/147 episodis amb 

indicació de MPC), 30% per amikacina (26/88 episodis amb indicació de MPC) i 5,7% 

per gentamicina (4/70 episodis amb indicació de MPC). 

 

Entre els pacients que van rebre tractaments >3 dies d’amikacina, no es va poder 

identificar cap factor diferencial estadísticament significatiu entre els episodis en els 

que es determinaven CP d’amikacina i els que no, tal com s’observa a la Taula 11. 

Cal destacar que, tot i no ser estadísticament significatiu, els nens en els que es va 

determinar CP tenien major pes i major edat gestacional. 
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 MCP 

(n=19) 

No MCP 

(n=69) 

p valor Odds 

ratio (IC) 

Pes (mediana) (grams, RIQ) 1.500 

(765-3.170) 

1.060 

(720-2.640) 

0,3525 NA 

Pes <1.500g (n, %) 10 46 0,3219 NA 

Edat gestacional (setmanes) 

(mediana, RIQ) 

33 (29-36) 28 (26-38) 

 

0,3199 NA 

Prematuritat (n,%) 15 (79) 50 (72) 0,5875 NA 

Patologia de base (n,%) 13 (68) 37 (54) 0,3158 NA 

Sèpsia confirmada (n,%) 17 (89) 48 (70) 0,1346 NA 

Taula 11. Característiques dels pacients amb tractaments d’amikacina de durada superior a 3 

dies, segons sol·licitud de MCP. IC, interval de confiança; MCP, monitoratge concentracions 

plasmàtiques; NA, no aplica; RIQ, rang interquartílic 

 

En canvi, entre els pacients que van rebre tractaments > 3 dies de vancomicina, el fet 

que la sèpsia fos confirmada va ser determinant per a la sol·licitud de CP per part del 

neonatòleg tractant (Taula 12).  

 

 MCP (n=111) No MCP (n=36) p 

valor 

Odds ratio (IC) 

Pes (mediana) 

(grams, RIQ) 

1.090 

(720-2.860) 

987 

(710-2.875) 

0,7936 NA 

Pes <1.500g 70 22 0,9034 NA 

Edat gestacional 

(setmanes) 

(mediana, RIQ) 

30 (26-37) 29,5 (25-39) 0,7442 NA 

Prematuritat 80 23 0,4246 NA 

Patologia de base 66 22 0,8940 NA 

Sèpsia confirmada 95 25 0,0434 2,689 (1,031-7,009) 

Taula 12. Característiques dels pacients amb tractaments de vancomicina de durada superior 

a 3 dies, segons sol·licitud de MCP. IC, interval de confiança; MCP, monitoratge 

concentracions plasmàtiques; NA, no aplica; RIQ, rang interquartílic 
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Si es compara l’edat gestacional mediana entre els nens que tenen MCP d’amikacina i 

vancomicina, és superior en els que tenen MCP d’amikacina que els de vancomicina 

(33 vs. 30 setmanes). Per tant, sembla que en nounats de menor edat gestacional es 

prioritza MCP de vancomicina sobre amikacina.  

 

8.3.3 Evolució temporal 

A la Figura 11 es mostra la mediana de determinacions de CP per episodi per 

pacients al llarg dels 24 mesos de l’estudi. Com es pot observar, durant el període 

d’estudi es va observar un augment en el número de determinacions (de 1,2 a 2; p 

valor 0,1245).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Evolució de la mediana del nombre de determinacions de CP per pacient i episodi al 
llarg dels mesos de l’estudi. 
 

A més, si s’agrupen el nombre de determinacions per trimestre, s’observa un augment 

significatiu en la determinació de CP per pacient i episodi (de 1,8 inicial a 2,5 final, p 

valor 0,0086); com s’observa a la Figura 12. Aquesta relació estadísticament 

significativa es va mantenir realitzant la mateixa anàlisi amb els tractaments superior a 

3 dies (de de 2,3 a 3, p valor 0,0106).  
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Figura 12. Evolució de la mitjana del nombre de determinacions per pacient i episodi, agrupat 
per trimestres, per a tots els tractaments. 
 
 

8.4 Monitoratge de concentracions plasmàtiques, evolució clínica i toxicitat 

En analitzar els resultats a l’alta dels pacients amb tractaments més de 3 dies i MCP 

(d’almenys 1 antibiòtic) comparats amb els que no s’ha realitzat MCP tot i tractament 

més de 3 dies, no es van identificar diferències estadísticament significatives pel que 

fa a curació clínica,  mortalitat als 30 dies, mortalitat atribuïda a infecció, disfunció 

auditiva ni disfunció renal a l’alta; tal com es mostra a la Taula 13. 

  

Resultat (n,%) MCP (n=117) No MCP (n=132) p valor 

Curació clínica 112 (96) 130 (98) 0,2934 

Disfunció renal a l’alta 1*/113 (1) 0/131 (0) NA 

Disfunció auditiva 11/93 avaluats (12) 15/120 avaluats (13) 0,7703 

Mortalitat als 30 dies 4 (3,4) 1 (0,8) 0,1787 

Mortalitat atribuïble a 

infecció 

3 (2,5) 0 (0) NA 

Taula 13. Resultats a l’alta dels nounats amb tractaments de durada superior a 3 dies, segons 

sol·licitud de MCP. MCP, monitoratge concentracions plasmàtiques; NA, no aplica; *pacient 

amb seqüència Potter i disfunció renal des del naixement. 
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Cal destacar que l’únic pacient amb disfunció renal a l’alta en el que es va realitzar 

MCP era un nounat amb una síndrome polimalformativa secundària a una seqüència 

Potter, que presentava disfunció renal des del naixement i en la que era esperable que 

a l’alta mantingués aquesta disfunció renal independentment de la terapèutica 

aplicada (de fet, aquest pacient està ara mateix en llista de trasplantament renal).   

 

Si es desglossen els resultats per antibiòtics, tampoc s’identifica cap relació 

significativa entre resultats a l’alta i monitoratge de CP; com es pot apreciar a la 

Taules 14 i Taula 15.  

 

Resultat (n,%) MCP (n=19) No MCP (n=69) p valor 

Curació clínica 18 (95) 66 (96) 0,7883 

Disfunció renal a l’alta 0/18 (0) 0/66 (0) NA 

Disfunció auditiva 2/10 avaluats (20) 10/64 avaluats (16) 0,8002 

Mortalitat als 30 dies 1 (5) 1 (1,5) 0,3736 

Mortalitat atribuïble a 

infecció 

0 (0) 1 (1,5) NA 

Taula 14. Resultats a l’alta dels nounats amb tractaments amb amikacina de durada superior a 

3 dies, segons sol·licitud de MCP. MCP, monitoratge concentracions plasmàtiques; NA, no 

aplica 

 

 

Resultat (n,%) MCP (n=111) No MCP (n=36) p valor 

Curació clínica 106 (95) 35 (97) 0,6858 

Disfunció renal a l’alta 0 (0) 0 (0) NA 

Disfunció auditiva 10/87 avaluats (11,5) 4/33 avaluats (12) 0,9150 

Mortalitat als 30 dies 4 (3) 0 (0) NA 

Mortalitat atribuïda a 

infecció 

3 (2,5) 0 (0) NA 

Taula 15. Resultats a l’alta dels nounats amb tractaments amb vancomicina de durada superior 

a 3 dies, segons sol·licitud de MCP. MCP, monitoratge concentracions plasmàtiques; NA, no 

aplica 
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Pel que fa a la gentamicina, només es van realitzar MCP en 4 pacients, dels quals cap 

va presentar disfunció renal ni auditiva a l’alta. No es comparen les proporcions entre 

grups per haver-se realitzat MCP en un nombre massa baix de pacients.  

 

D’altra banda, no es va identificar relació estadísticament significativa entre 

concentracions infraterapèutiques i mortalitat relacionada amb infecció o curació 

clínica; ni entre concentracions supraterapèutiques i disfunció renal i/o auditiva a l’alta; 

tant de forma global com separat per amikacina i vancomicina. 
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8.5 Factors modificadors de concentracions plasmàtiques 

A continuació es presenta la distribució de factors potencialment modificadors de CP 

entre els pacients que van presentar CP incorrectes (és a dir, infraterapèutiques o 

supraterapèutiques), de forma global per a tots els pacients de la cohort (Taula 16).  

 

Factors modificadors 

(n,%) 

CP incorrecta 

(n= 96) 

CP correcta 

(n=136) 

p 

valor 

Odds ratio  

(IC) 

Prematuritat  76 (79) 97 (71) 0,1805 NA 

Edat gestacional 

(mediana, setmanes, 

RIQ) 

28,5 (25-34) 30 (25-37) 0,1944 NA 

Baix pes per l’edat 

gestacional 

16 (17) 25 (18) 0,7364 NA 

Disfunció renal 

-diàlisi peritoneal 

29 (30) 

3 (3) 

28 (21) 

2 (1,5) 

0,0976 

0,4051 

NA 

NA 

Cardiopatia activa 22 (23) 28 (21) 0,6718 NA 

Medicació concomitant 

-diürètics 

 

-AINE/Paracetamol 

-Altres antibiòtics 

-Fàrmacs vasoactius 

57 (59) 

12 (13) 

 

0 (0) 

47 (49) 

19 (20) 

92 (68) 

36 (27) 

 

4 (3) 

58 (43) 

38 (28) 

0,2422 

0,0124 

 

NA 

0,2902 

0,1596 

NA 

2,520  

(1,225 – 5,184) 

NA 

NA 

NA 

Asfíxia 2 (2) 1 (1) NA NA 

Sèpsia confirmada 80 (83) 112 (82) 0,8459 NA 

VMI 51 (53) 74 (54) 0,8468 NA 

CP incorrecta prèvia 16 (17) 34 (25) 0,3056 NA 

Taula 16. Distribució de factors potencialment modificadors de CP entre pacients amb CP 

correctes vs. incorrectes, pel global dels tractaments antibiòtics. AINE, antiinflamatoris no 

esteroidals; CP, concentracions plasmàtiques; IC, interval confiança; NA, no aplica; RIQ, rang 

interquartílic 

 

Com es pot observar, l’únic factor que va influir de forma estadísticament significativa 

va ser l’ús concomitant de diürètics, que es va relacionar amb major proporció de CP 
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correctes (en pacients que rebien diürètics, 16% CP incorrectes vs. 26% CP correctes, 

p valor 0,0125, odds ratio 2,520 [IC 1,225 – 5,184]). Aquesta relació es va mantenir 

amb vancomicina en realitzar l’anàlisi separat per antibiòtics (12% incorrectes vs. 26% 

correctes, p valor 0,0213, odds ratio 2,530 [IC 1,151 – 5,559], mentre que no es va 

verificar per a amikacina (2/14 incorrectes vs. 5/15 correctes, p valor 0,2925).  

L’ús de diürètics va disminuir el risc de presentar CP infraterapèutiques, especialment 

de vancomicina (pel global dels antibiòtics, 6% CP infraterapèutiques vs. 24% CP 

correctes o supraterapèutiques, p valor 0,0252, odds ratio 0,232 [IC 0,065 – 0,831]; 

per a vancomicina, 5% CP infraterapèutiques vs. 25% CP correctes o 

supraterapèutiques, p valor 0,0184, odds ratio 0.159 [IC 0,035 – 0,729]).  

 

Per altra banda, amb una significació estadística marginal, es va observar major 

proporció de disfunció renal al grup amb CP fora de rang (30% vs. 21%; p valor 

0,0976). Respecte la disfunció renal, l’efecte es manté per a vancomicina (31% vs. 

21%, p valor 0,0878) i per a CP supraterapèutiques vs. correctes o infraterapèutiques 

(35% vs. 22%, p valor 0,0789).  

 

És interessant destacar que la cardiopatia activa i els fàrmacs vasoactius (que 

teòricament fan augmentar el volum de distribució) no es relacionen amb major 

proporció de CP incorrectes a la nostra cohort. També cal remarcar que, gràcies a la 

modificació de dosis després de MCP, el fet de tenir una determinació de CP 

incorrecta no es relaciona amb que la següent ho sigui.  

 

Pel que fa a la gentamicina, només es va realitzar MCP en 4 casos, resultant 

adequades en tots. Les característiques dels pacients es descriuen a la Taula 17. És 

important destacar que un cas presentava disfunció renal a l’inici del tractament 

antibiòtic, secundària a displàsia renal, i que aquesta va millorar progressivament fins 

a ser normal a l’alta. Dos pacients van rebre concomitantment vancomicina i 

ampicil·lina. Cap dels pacients presentava cap altre factor potencialment modificador 

de CP: tots eren nascuts a terme, amb un pes adequat per a l’edat gestacional, i no 

rebien tractaments de suport invasius com VMI o fàrmacs vasoactius.   

 

 

 



N. Mendoza Palomar   RESULTATS 

73 

 

Pacient Sexe EG 

(s) 

PN 

(g) 

Indicació Durada 

(dies) 

CP 

(µg/ml) 

Factors 

modificadors 

Disfunció 

renal/aud 

AB095 H 37 2.800 ITU E. 

coli 

7 1 No No 

AB097 D 40 3.270 ITU E. 

coli 

10 0,6 No No 

AB211 D 37 1.970 ITU E. 

coli 

9 <0,1 No No 

AB213 H 40 2.850 Sospita 

SNP 

3 1,4 Disfunció 

renal 

No 

Taula 17. Característiques dels pacients tractats amb gentamicina i amb MCP. Aud, auditiva; 

CP, concentracions plasmàtiques; D, dona; EG, edat gestacional; g, grams; H, home; ITU, 

infecció tracte urinari; PN, pes al naixement; s, setmanes; SNP, sèpsia neonatal precoç 

  

8.6 Pacients amb ECMO i vancomicina profilàctica 

Es van incloure 6 pacients en ECMO amb administració de vancomicina com a 

profilaxi d’infecció bacteriana: 4 homes i 2 dones. Cinc eren nascuts a terme i un a les 

35 setmanes de gestació. La mediana de pes al naixement va ser de 3.420g (RIQ 

2.900 – 3.840), tots amb pes adequat a l’edat gestacional. Cinc pacients tenien 

cardiopatia congènita com a patologia de base i motiu de necessitat d’ECMO (3 

després de cirurgies cardíaques), mentre que un pacient sense cap patologia de base 

va necessitar-la per una síndrome d’aspiració meconial amb hipertensió pulmonar 

secundària. Cap dels pacients patia una infecció congènita no bacteriana, i només un 

va presentar icterícia amb necessitat de fototeràpia. 

Tots els pacients van rebre ventilació mecànica invasiva, suport amb fàrmacs 

vasoactius i depuració extrarenal mentre durava la ECMO; així com fàrmacs 

concomitants (tots altres antibiòtics beta-lactàmics, 1 amikacina, 1 furosemida, 1 

aciclovir).  

 

La durada de la profilaxi amb vancomicina va ser de 11 dies de mediana (RIQ 7-13, 

amb un màxim de 21 dies). Es van realitzar 21 determinacions de CP, amb una 

mediana de 3 per episodi (RIQ 1-4) i un màxim de 8. De les 19 CP vall i 2 pic, 16 van 

ser correctes, 1 infraterapèutica i 4 supraterapèutiques (24% fora de rang). El valor 

medià va ser 9,8 µg/ml (RIQ 6,8 – 12,3) per a les CP vall. El valor de les CP pic va ser 

24,5 µg/m i 27,2 µg/ml. Aquests valors van ser superiors a la mediana de les 

determinacions de CP de vancomicina en nounats sense ECMO (vall 7,2 µg/ml [RIQ 
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5,2 – 11,2] i pic 20,4 µg/ml [RIQ 14,1 – 22,6]), tot i que la diferència no va ser 

estadísticament significativa (p valor 0,7416 i de 0,5952, respectivament).   

La dosi mediana de vancomicina va ser de 14,7 mg/kg/dosi (RIQ 8,5 – 14,9), 

administrada amb un interval de 8,12 o 24 hores.  

 

Dels 6 pacients, 2 van morir, ambdós per causes no infeccioses. Dels supervivents, 

1/4 va presentar nefrotoxicitat i cap ototoxicitat.  
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9. DISCUSSIÓ 

 

El MCP d’antibiòtics, com a part del programa PROA neonatal del nostre centre, va 

permetre identificar un 41% de CP fora de rang terapèutic i modificar conseqüentment 

la dosi en un 93% d’ocasions, en una cohort de pacients amb una alta proporció de 

prematurs i de nounats amb patologia de base. L’adherència al protocol de MCP va 

ser d’un 47% en global i diferent segons els antibiòtics, existint diversos factors que 

van influir en la sol·licitud de CP per part del neonatòleg tractant. Finalment, es van 

analitzar els factors potencialment modificadors de CP, identificant relació entre ús 

concomitant de diürètics i menor proporció de CP infraterapèutiques com a única 

variable estadísticament significativa. Per altra banda, amb una significació estadística 

marginal, es va observar major proporció de disfunció renal al grup amb CP fora de 

rang (30% vs. 21%; p valor 0,0976). Cal destacar l’escassa sol·licitud de CP de 

gentamicina, que dificulta extreure conclusions al respecte. 

 

9.1 Característiques de la cohort de tractament 

La cohort de tractament comprèn 349 pacients, amb una altra proporció de prematurs 

(78%) i de pacients amb patologia de base (46%, la principal cardiopatia congènita), 

en relació a les característiques d’hospital terciari de referència que s’han descrit 

anteriorment.  

Fins aquest moment, els estudis sobre farmacocinètica d’aminoglicòsids i vancomicina 

en nounats s’han fet sobre poblacions força divergents, sobretot pel que fa a l’edat 

gestacional; i pocs d’ells proporcionen informació sobre d’altres variables. Molts d’ells 

s’han realitzat incloent només nounats a terme,66,74,75 mentre que en altres s’han 

seleccionat cohorts de prematurs d’edat gestacional inferior a 35 o a 31 

setmanes.55,56,59,83 D’altra banda, també existeixen estudis que han estudiat poblacions 

de nounats de qualsevol edat gestacional, és a dir, de 23 a 42 setmanes d’edat 

gestacional amb els que es podria, com a mínim parcialment, comparar el nostre 

estudi. Per exemple, Faura et al. van estudiar les CP de gentamicina en una cohort de 

165 nounats, amb una edat mediana de 37 setmanes de gestació 52 i De Cock et al. va 

ajuntar dades sobre CP d’amikacina en 874 nounats, a partir de 4 diferents bases de 

dades amb una edat gestacional mediana de 28, 33, 26 i 31 setmanes, 

respectivament.51 També Siddiqi et al. van incloure 104 pacients amb MCP 

d’amikacina, dels quals la meitat (52) eren prematurs 84 i Viel-Thériault va estudiar CP 

de vancomicina en nounats de qualsevol edat gestacional i sèpsia per EPCN, 

descrivint un 82% de prematurs a la seva cohort.85 Finalment, cal destacar que l’estudi 
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de El Desoky et al., tot i ser un dels pocs que avalua el compliment amb un protocol 

de MCP i incloure nounats de totes les edats gestacionals, no proporciona dades 

descriptives de la seva cohort.69 Pel que fa a patologia de base, els únics estudis que 

hi fan referència és respecte la persistència de conducte arteriós; la cohort de 

González et al. el presenta en un 5% dels casos75 i la resta, en tractar-se d’estudis de 

casos i controls, no ens permeten conèixer la prevalença de dita patologia en les 

diverses poblacions.55,56 Alguns estudis esmenten la proporció de nounats amb baix 

pes per l’edat gestacional, essent del 16% a l’estudi de González et al.75 i del 14% a 

l’estudi d’Allegaert et al.54  És a dir, el nostre treball aporta informació més detallada 

que els prèviament publicats amb l’objectiu de definir potencials factors relacionats 

amb un major risc de CP fora de rang terapèutic. 

Cal indicar que, mentre la proporció de nounats amb baix pes per l’edat gestacional 

(19%) és lleugerament més elevada al nostre estudi que als descrits prèviament,  

manquen dades per comparar la nostra cohort amb les prèvies respecte a la presència 

de patologia de base.  

Respecte l’ús d’antibiòtics, es va emprar antibiòtic principalment amb intenció 

terapèutica (85%) (sospita clínica i/o analítica d’infecció); la resta dels casos la 

indicació va ser profilàctica per factors materns de risc d’infecció en nounats 

asimptomàtics. En relació a l’ús d’antibiòtics per presència de factors de risc materns, 

Mukhopadhyay et al. van descriure com l’avaluació de SNP basada en les guies del 

CDC resultaven en 13% de nounats avaluats i 11% tractats  empíricament per SNP, 

tot i que posteriorment només un 0,04% d’una cohort de 7.004 nounats amb factors de 

risc materns va tenir una infecció confirmada microbiològicament.86 Encara que aquest 

enfoc terapèutic és qüestionat pels mateixos autors, la xifra és equiparable a la del 

nostre estudi (15% antibioteràpia empírica per factors de risc materns).  

Posteriorment, a la nostra cohort es van confirmar un 40% de les sospites d’infecció 

(només un 16% del total microbiològicament).  Aquestes dades coincideixen amb la 

majoria d’estudis sobre sèpsia neonatal, que mostren una baixa proporció de sèpsia 

confirmada. A tall d’exemple, Simonsen et al. van descriure un 43% de confirmació 

microbiològica sobre les sèpsies clíniques.2 Per altra banda, a l’estudi multicèntric de 

Cotten et al., realitzat als EUA entre 1998 i 2001, es va descriure un 29% d’infeccions 

confirmades microbiològicament sobre un total de 5.693 nounats tractats 

empíricament. És interessant destacar que 53% van rebre tractaments antibiòtics 

perllongats (mediana 5 dies) tot i absència de demostració microbiològica d’infecció, 

com també succeeix en el nostres estudi. La combinació més prescrita (83%) va ser 

ampicil·lina i gentamicina.23 
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Respecte a la categoria de les infeccions, la predominant va ser vertical precoç (54%); 

i de la tardana, la majoria van ser nosocomials (37%), seguides per enterocolitis (8%) i 

vertical tardana (1%). La infecció més freqüent va ser la bacterièmia, i els cocs Gram 

positiu (concretament els EPCN) els patògens més implicats. La taxa de meningitis va 

ser del 1,2% del total d’episodis i 7,6% entre les infeccions confirmades. Aquests 

resultats també són habituals a les UCIN; per exemple, a un estudi prospectiu de 

vigilància d’infecció a UCIN en diversos centres del nostre país, es va identificar la 

bacterièmia per EPCN com la primera causa d’infecció confirmada (46% del total de la 

cohort). Els BGN van ser aïllats en un 32% dels casos, essent E. coli i P. aeruginosa 

els microorganismes més prevalents.13 En aquest sentit, la microbiologia del nostre 

estudi difereix parcialment, ja que tot i ser E. coli el patogen més freqüent, 

comparteixen la segona posició Citrobacter spp., K. pneumoniae i P. aeruginosa. En 

canvi, els nostres resultats concorden amb l’estudi de SNT del Grup Castrillo: un 

58,4% de EPCN com a primera causa d’infecció confirmada (predominant S. 

epidermidis), seguit per un 29,5% de bacils Gram negatiu (amb E. coli i K. 

pneumoniae com a principals patògens) i un 12% de Candida spp.16  

Pel que fa a les resistències, es va demostrar resistència a gentamicina en 3/8 (38%) 

E. coli i en 1/2 (50%) K. pneumoniae. No es van identificar resistències vancomicina ni 

a amikacina. Fa uns anys, estudis previs del nostre centre i de diversos grups 

europeus ja van alertar de l’augment de resistències a gentamicina en E. coli (fins a 

28% en el període 2010-2014), que es confirma en aquestes noves dades.7 

 

9.2 Resultats del monitoratge de concentracions plasmàtiques 

Les concentracions plasmàtiques d’amikacina i vancomicina van estar fora de rang 

terapèutic en gairebé la meitat dels casos (96/228, 42%) en què es van determinar, 

mentre que les de gentamicina van ser correctes en totes les (poques) determinacions. 

Dins de les incorrectes, hi ha haver una proporció de 50% de CP infraterapèutiques i 

50%  supraterapèutiques.   

El fet de determinar una proporció significativa de CP fora de rang és concordant amb 

les troballes d’estudis previs, tot i que existeixen diferències en els resultats, així com 

en el disseny dels estudis. A Pakistan, Siddiqi et al. van estudiar les CP vall 

d’amikacina en nounats prematurs i a terme (utilitzant la mateixa pauta ajustada al 

pes) i van identificar un 85% de nounats prematurs amb CP d’amikacina fora de rang 

(23% infraterapèutica, 62% supraterapèutica), mentre que els nounats a terme van 

presentar una proporció menor de CP fora de rang (31%, 10% infraterapèutica i 21% 

supraterapèutica). Probablement, el fet que l’interval d’administració fos cada 24 hores 
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en tots els prematurs va ser la causa d’una proporció tan elevada de CP 

supraterapèutiques; en el nostre cas, l’interval d’administració també es va ajustar a 

edat gestacional i podria explicar la menor proporció de CP supraterapèutiques 

comparada amb aquest estudi.84 Per la seva banda, Smits et al. van estudiar la 

població de nounats prematurs (edat gestacional < 31 setmanes) d’una UCIN 

holandesa durant 16 anys (1999-2012), estratificant els nounats per períodes de temps 

definits segons la pauta d’administració d’amikacina utilitzada (primer ajustada a edat 

gestacional i posteriorment considerant també pes al naixement, edat postnatal i 

factors modificadors com ús d’AINEs o asfíxia perinatal). Tot i que la proporció de CP 

pic va ser correcta en un alt nombre de casos al llarg de tot l’estudi (de 95% a 98%), la 

proporció de CP vall incorrectes va ser significativament menor, disminuint a mida que 

es van implementar règims d’administració més complexos (de 24% a 90%). Cal 

remarcar que, tot i la millora, van  seguir identificant un 10% de CP vall incorrectes.37 

En el cas del present estudi, s’ha utilitzat de forma homogènia durant tot el període 

d’estudi una pauta d’administració parcialment diferent: els dos règims consideren 

l’edat postnatal, però l’holandès (dissenyat pels mateixos autors) utilitza també el pes 

al naixement i el nostre (basat en el Neofax) utilitza l’edat gestacional. Tot i que 

evidentment l’edat gestacional i el pes al naixement són variables directament 

relacionades, és possible que no es comportin de forma exactament igual per a tots els 

nounats. Una altra diferència amb el nostre estudi és el moment d’obtenció de CP (vall 

i pic o a les 8-12 hores d’administració), que pot haver influït en els resultats de CP. 

Finalment, l’estudi de El Desoky et al. va descriure CP vall supraterapèutiques 

d’amikacina entre 15 i 22% i CP pic infraterapèutiques entre 45% i 75%, evidenciant-se 

una disminució significativa de les CP fora de rang al llarg dels 3 anys de l’estudi, 

coincidint amb un major ús de MCP (a l’article no es descriu el règim d’administració ni 

si va ser modificat durant el període d’estudi). Malgrat que un cop més la mesura 

emprada en aquest estudi és diferent a la nostra, observem xifres similars de CP fora 

de rang en el darrer període (15% infraterapèutiques i 45% supraterapèutiques, 

respecte a 17% i 34% en el present estudi).69 

Pel que fa a vancomicina, el mateix estudi va identificar CP infraterapèutiques al 

voltant d’un 30% dels casos, i supraterapèutiques entre un 30 i un 40% (en aquest cas, 

en ascens durant el període d’estudi). Tot i que sense dades sobre règim 

d’administració, les CP fora de rang de vancomicina són lleugerament superiors a les 

nostres (22% i 27%, respectivament).69 Un altre estudi realitzat per Viel-Thériault et al. 

sobre CP vall de vancomicina va identificar un 12% de CP incorrectes (6% 

infraterapèutiques i 6% supraterapèutiques), tot i que cal destacar que el valor que van 

utilitzar com a límit superior va ser de 20 µg/ml, mentre que el que s’ha utilitzat al 
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present estudi és 12 µg/ml i podria justificar la menor incidència de CP 

supraterapèutiques respecte al nostre estudi (el límit inferior va ser el mateix – 5 

µg/ml).85 Un altre estudi en 81 nounats que va considerar el rang terapèutic de CP 

entre 10 i 20 µg/ml va obtenir CP fora de rang en un 79% dels pacients, a expenses 

bàsicament de CP infraterapèutiques (69%). Tanmateix, com els mateixos autors 

destaquen, es va augmentar el rang objectiu sense modificar les recomanacions de 

dosi, basades en el Neofax.87 Aquesta problemàtica ja havia estat evidenciada per 

l’estudi de Sinkeler et al., que establint un rang terapèutic de 10-15 µg/ml i dosificant 

segons les guies nacionals holandeses en una cohort de 112 nounats amb sèpsia per 

EPCN, va identificar un 47% de nounats amb CP infraterapèutiques i un 22% 

supraterapèutiques. Com a dada interessant, es van determinar la CMI a vancomicina 

en 19 pacients i, en correlacionar-la amb CP, va resultar teòricament insuficient en 

15/19 – i malgrat això, la curació clínica i microbiològica es va assolir en tots els 

pacients.88 Tot i no ser l’objectiu d’aquest treball, es fa palès que el rang terapèutic 

òptim de vancomicina resta encara per determinar.  

Respecte a la gentamicina, en el nostre estudi només es va determinar en 4 pacients, 

obtenint en tots 4 casos resultats correctes. Com es discutirà posteriorment, aquest fet 

es relaciona amb les característiques dels nounats (tots a terme i estables), i tot i que 

concorda amb estudis fets amb població similar (13/13 CP pic i 12/13 CP vall correctes 

a Telechea et al.74), no es pot oblidar que en estudis farmacocinètics com el de 

Sharma et al., que van incloure nounats prematurs, la proporció de CP de gentamicina 

fora de rang va arribar al 23%.89 

 

Es fa palès, doncs, pels resultats del present estudi i dels precedents, que el MCP 

permet identificar una proporció significativa de pacients que tenen CP d’amikacina i 

vancomicina fora de rang terapèutic i, per tant, ajustar les dosis d’antibiòtic per 

optimitzar la seva efectivitat i minimitzar la seva potencial toxicitat. Davant d’aquesta 

realitat, diversos experts en neonatologia (entre ells Thomas E. Young, autor principal 

del Neofax)  recomanen de forma contundent el MCP en nounats.35,90,91 El programa 

PROA-NEN a nounats de l’hospital infantil s’alinea amb aquestes recomanacions i 

treballa (amb auditories setmanals, creació de protocols, sessions de formació 

continuada i avaluació de resultats – incloent el present estudi-) per optimitzar el MCP 

en nounats. 
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9.3 Adherència al protocol 

El compliment global de les recomanacions de MCP va ser del 47%, amb una 

important variabilitat segons l’antibiòtic (82% vancomicina, 30% amikacina i 5,7% 

gentamicina). Els factors estudiats que van determinar la sol·licitud de CP per part del 

neonatòleg tractant van ser la patologia de base, la sèpsia confirmada, la durada del 

tractament superior a 3 dies i la prematuritat. Tanmateix, durant el període d’estudi es 

va observar un augment significatiu en les sol·licituds de CP. 

 

Respecte a l’adherència al protocol, existeixen pocs estudis que permetin comparar 

les nostres dades. Al seu estudi, Fonzo-Christie et al. van detectar una heterogeneïtat 

a la dosificació i MCP de gentamicina i van instaurar unes guies de pràctica clínica 

específiques, obtenint una millor adherència a les recomanacions després d’un 

programa educatiu consistent en vàries sessions al personal més la distribució d’una 

guia de butxaca. Malgrat explicar aquesta encoratjadora experiència, no proporcionen 

dades exactes sobre la proporció de MCP realitzat.68 El  treball de Desoky et al., tot i 

que tampoc defineix a quina proporció de nounats es realitza MCP, descriu un 

augment exponencial de sol·licituds de MCP entre els anys 1998 i 2000, en paral·lel 

amb un descens estadísticament significatiu de CP d’aminoglicòsids fora de rang 

terapèutic i d’una disminució de la mortalitat per sèpsia neonatal. En canvi, la 

proporció de determinacions de CP de vancomicina fora de rang terapèutic no va 

canviar durant el període d’estudi. Malauradament, els autors no proporcionen dades 

sobre l’etiologia dels casos de sèpsia que permeti relacionar el MCP i per tant la major 

proporció de CP d’aminoglicòsids amb la disminució de mortalitat.69 Una enquesta a 

43 UCIN al Regne Unit va demostrar una important heterogeneïtat en les pràctiques 

de MCP de gentamicina i vancomicina: diferents moments d’extracció de CP i diferent 

CP objectiu; tot i que sense aportar dades sobre compliment dels protocols, els autors 

conclouen que cal treballar conjuntament per millorar les pràctiques de MCP a nivell 

nacional.92  

Pel que fa a la patologia de base, és destacable que aquests pacients presenten una 

major proporció de sèpsia confirmada i de factors potencialment modificadors de CP a 

l’inici del tractament antibiòtic (baix pes per l’edat gestacional, fàrmacs vasoactius, 

diürètics, cardiopatia activa – lògicament, doncs la patologia de base principal (42%) 

és la cardiopatia congènita), pel que la percepció de necessitat de MCP pot ser major 

a ulls del neonatòleg tractant. A més, hi ha més nounats a terme dins d’aquest grup, 

fet que facilita la MCP, com es desenvoluparà posteriorment. 
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Evidentment, la sèpsia confirmada comporta una durada de tractament més llarga, i 

per tant una indicació de MCP obligada. No és d’estranyar, doncs, que hi hagi major 

incidència de MCP en el grup amb sèpsia confirmada, i que aquesta es mantingui 

eliminant els antibiòtics de durada igual o inferior a 3 dies: en tractaments de durada 

superior a 3 dies però sense sèpsia confirmada, probablement el prescriptor està 

pendent de rebre resultats analítics o microbiològics que permetin suspendre els 

antibiòtics i per tant considera que seran de menor durada; i en canvi la decisió de 

completar més dies de tractament per a una sèpsia confirmada fa augmentar la 

consciència de la necessitat de MCP. 

La prematuritat és un factor clau a l’hora d’interpretar els resultats d’adherència a 

qualsevol protocol de MCP. Les característiques intrínseques del pacient prematur 

dificulten el MCP per la dificultat i repercussió de les extraccions de sang (dolor i 

inestabilitat si es precisa la venopunció, afectació de volèmia amb múltiples 

analítiques...). El volum mínim necessari per una determinació de CP d’un antibiòtic 

(1ml sang) és equivalent, per exemple, a un 2,5% de la volèmia d’un prematur de 

500g. Si hi sumem 1ml per un hemograma i 0,5ml per una bioquímica, en una sola 

analítica l’extracció de sang equival a un 6,5% de la seva volèmia. A més, el grup de 

nounats prematurs és que té major proporció de sèpsia descartada i per tant de 

tractament antibiòtics curts, per tant és probable que en la valoració dels neonatòlegs 

sobre benefici/risc del MCP pesi més el risc d’anèmia que els controls associats a la 

sospita d’infecció i a l’ús d’antibiòtics.  

Diversos autors reflexionen sobre l’impacte de les extraccions sobre la volèmia total 

del nounat  i qualifiquen de “poc pràctic” el MCP tradicional.93,94 Per tal de contrarestar 

aquesta dificultat, darrerament s’ha desenvolupat tota una línia de treball que pretén 

minimitzar el volum de les extraccions als nounats i efectuar proves amb el que 

anomenen micromètodes o “ultra-low-volume assays”, que corresponen a volums de 

fins a 50µl (és a dir, una reducció de 20 vegades respecte al volum mínim actual). A 

dia d’avui, s’ha provat l’ús de micromètodes per determinar les CP de meropenem, 

metronidazol i piperacil·lina-tazobactam, emprant restes d’extraccions fetes per altres 

motius, i amb resultats prou bons com per establir models farmacocinètics i de 

dosificació.93,94 Recentment, es va publicar un estudi en el que es realitzava MCP de 

micafungina a 8 nounats amb candidiasi amb mostres simultànies recollides a través 

de catèter venós central i de punció capil·lar de taló, amb resultats equivalents.95 Pel 

que fa a aminoglicòsids i vancomicina, existeix un únic estudi que va provar una 

tècnica per determinar simultàniament CP de vancomicina, amikacina i gentamicina en 

mostres de 25µl de 3 nounats sotmesos a hipotèrmia, amb bons resultats.96 Altres 
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autors han estudiat la determinació de CP de fàrmacs a partir de mostres de sang 

seca de taló en paper,97 i està actualment en curs un estudi desenvolupat per la 

Universitat de Caen (França) per comparar la determinació de CP de gentamicina i 

vancomicina en sang seca de taló i sèrum en nounats (ClinicalTrials.gov 

NCT03651115). Tot i aquests avenços, encara són necessaris molts estudis per 

portar aquestes prometedores tècniques a la pràctica clínica diària; a més de la 

implicació de les indústria dels laboratoris clínics. 

És interessant destacar que la menor edat gestacional no només va relacionar-se amb 

menor MCP sinó també amb menor proporció de MCP d’amikacina en relació a 

vancomicina. Segurament, aquest fet guarda relació amb una major durada dels 

tractament amb vancomicina (mediana de 6 (RIQ 4-8) vs. 3 dies (RIQ 2-6) per 

amikacina): davant d’un nounat prematur i necessitat de MCP, sembla lògic pensar 

que el neonatòleg tractant prioritza el MCP de l’antibiòtic que probablement el seu 

pacient rebrà durant més temps.   

En aquesta línia, cal fer un esment especial a la mínima sol·licitud de CP de 

gentamicina (4 de 70 tractaments amb durada superior a 3 dies). Probablement, el 

motiu va ser que en la gran majoria dels casos no es tractava d’un tractament dirigit, 

sinó d’un empíric que es va allargar més de 3 dies a l’espera de resultats dels cultius 

(retard en informar dels negatius en cap de setmana) o de descens complet de 

reactants de fase aguda; i per tant la idea en el neonatòleg tractant era de suspensió 

imminent. En relació amb el concepte que els tractaments amb gentamicina seran 

majoritàriament curts, existeix poca consciència de la necessitat de realitzar MCP: 

d’una banda, quan es coneguin els resultats de CP de gentamicina (habitualment a les 

24 hores) ja s’haurà decidit suspendre l’antibiòtic; d’altra banda, el coneixement de 

que gran part de les sospites d’infecció tractades amb gentamicina seran descartades 

probablement provoca de forma anticipada una menor preocupació per optimitzar el 

tractament antibiòtic (com s’ha discutit anteriorment, en la nostra cohort  el fet que la 

infecció fos confirmada es va relacionar amb major sol·licitud de CP). 

Conseqüentment, en 3/4 casos que es va realitzar MCP, es compleixen les dues 

premisses (tractament llarg i infecció confirmada): s’havia decidit mantenir gentamicina 

com a tractament dirigit per una infecció urinària per E. coli amb sensibilitat confirmada 

a l’esmentat antibiòtic. En el quart cas, l’ús de la gentamicina era empíric i es va 

realitzar MCP per descartar una intoxicació com a causa de la disfunció renal que 

presentava el nadó (posteriorment, es va atribuir a una displàsia renal dins el context 

d’una síndrome polimalformativa que associava també fissura palatina, retrognàtia i 

una comunicació interauricular). Tot i la displàsia, la funció renal d’aquest pacient va 



N. Mendoza Palomar   DISCUSSIÓ 

83 

 

millorar progressivament fins a ser normal a l’alta (com a mínim, segons les eines de 

mesura de les que disposem actualment). A més, el coneixement per part dels 

neonatòlegs d’estudis que suggereixen limitar l’ús del MCP de gentamicina pot haver 

influït en aquestes decisions.  

 

D’altra banda, és remarcable l’evolució de la sol·licitud de CP al llarg del període 

d’estudi, que va experimentar un augment estadísticament significatiu, sumant en 

mitjana 1 determinació de CP més per pacient i episodi. Aquest augment pot semblar 

petit però és significatiu, ja que per a alguns pacients suposa realitzar MCP quan 

prèviament no s’hauria fet, per a altres monitorar no només la vancomicina sinó també 

l’amikacina, i finalment per a alguns fer determinacions seriades de CP, un acció 

rellevant ja que com s’ha descrit prèviament, una CP dins o fora de rang no prediu que 

la següent ho sigui. Hi ha una sèrie de factors que poden haver influït en aquest 

augment. En primer lloc, l’existència del protocol institucional és immediatament 

anterior a l’inici de la recollida de dades i per tant aquest augment pot reflectir la 

incorporació progressiva d’un nou protocol a la pràctica clínica habitual. Seria 

interessant disposar de dades de MCP prèvies a la instauració del protocol que 

permetessin avaluar realment el seu impacte, però malauradament no estan 

registrades. Altres autors han descrit l’evolució del MCP després de la creació d’un 

protocol institucional: El Desoky et al. van reportar un important augment del MCP de 

vancomicina i amikacina a un hospital a Aràbia Saudí en un període de 3 anys (de 442 

anuals a 2.658 anuals – incloent tots els pacients pediàtrics i neonatals),69 i Fonzo-

Christe et al. també van descriure com la instauració d’un protocol institucional 

modificava les pràctiques de MCP en un hospital suís.68 D’altra banda, les accions 

dutes a terme al Servei de Nounats en el context de la preparació i desenvolupament 

de l’estudi (elaboració d’un resum del protocol de MCP de fàcil accés, sessions 

informatives als facultatius i residents a l’inici del projecte i als 6 mesos de l’inici de la 

recollida de dades) poden haver contribuït a augmentar la consciència de la utilitat del 

MCP en aquest context. A més,  tot i ser aquest un estudi observacional, és cert que 

el fet de saber que s’està realitzant una recollida de dades al respecte pot haver fet 

augmentar la consciència respecte a la necessitat de realitzar MCP. Aquest efecte, 

anomenat efecte Hawthorne, ha estat àmpliament descrit: el fet de saber-se estudiats 

pot canviar el comportament dels individus respecte el fet estudiat.98 

Finalment, tot i que no ha estat avaluat en aquest treball, cal remarcar el paper del 

programa PROA-NEN en la millora actual i futura de les pràctiques de MCP a la UCIN. 

L’existència d’una auditoria setmanal, així com de referents PROA dins del mateix 
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equip de nounats; sumada a les sessions formatives periòdiques, la creació de 

protocols consensuats amb els neonatòlegs i cursos d’actualització, és clau per incidir 

en la pràctica clínica habitual i augmentar l’adherència al protocol de MCP, pels 

beneficis que comporta pels nounats. De fet, aquest estudi és un exemple d’una acció 

PROA, ja que, a partir d’un protocol consensuat, ha permès avaluar un dels factors 

determinants per a la optimització d’antibiòtics en nounats, establir punts de millora i 

fins i tot contribuir a la millora de la pràctica clínica durant el període d’estudi.  

 

9.4 Resultats i efectes sobre l’evolució clínica i toxicitat 

Com s’ha discutit en apartats anteriors, el MCP va permetre detectar CP fora de rang 

d’amikacina i vancomicina en un alt nombre de pacients (gairebé la meitat de la 

cohort), i per tant modificar les dosis en un nombre equivalent de casos. Malgrat això, 

respecte a l’evolució clínica (definida com a mortalitat global, atribuïble a infecció i 

curació clínica), no es va poder demostrar l’efecte beneficiós del MCP, per diverses 

raons. 

En primer lloc, l’adherència al protocol i la sol·licitud de CP dels antibiòtics a estudi va 

ser relativament baixa, molt diferent entre fàrmacs i influenciada per diversos factors, 

com s’ha discutit anteriorment. Probablement, aquest fet ha dificultat establir relacions 

significatives entre el MCP i l’evolució clínica dels pacients.  

En segon lloc, la majoria d’infeccions (57% de les confirmades) van ser causades per 

EPCN; microorganismes que tot i ser causa de morbiditat s’associen a molt baixa 

mortalitat en la població neonatal.99,100 D’altra banda, els BGN, que sí que s’associen a 

una mortalitat important (fins al 40% en prematurs amb pes inferior a 1.500g101), van 

ser causa identificada d’una proporció molt menor de bacterièmies (15% de les 

infeccions confirmades). A més, el MCP va ser molt més elevat per a vancomicina 

(tractament dels EPCN) que per amikacina (tractament, al menys inicial, en la majoria 

d’infeccions per BGN); fet que probablement influeix en l’absència de relació 

demostrable entre MCP i mortalitat.  

Addicionalment, una altra dificultat és l’atribució de les morts a les infeccions, ja que 

en molt casos hi ha diverses patologies implicades i és complicat determinar quin 

paper ha jugat la infecció en el desenllaç final. En els casos en què la mort s’ha 

relacionat amb enterocolitis necrosant, per exemple, és pràcticament impossible saber 

si la causa final de mort ha estat una translocació bacteriana, el quadre inflamatori o 

els canvis hemodinàmics desencadenats per la enterocolitis. Conseqüentment, en 

aquest supòsit serà inviable demostrar que aconseguir CP adequades d’antibiòtic 

tingui efectes sobre la mortalitat.  
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A més dels factors descrits, una àmplia recerca a la literatura demostra que aquesta 

dificultat és intrínseca als estudis de MCP en nounats. Per començar, els estudis que 

han demostrat que el MCP disminueix la mortalitat i/o la toxicitat associada a 

aminoglicòsids i vancomicina s’han realitzat en adults i en un nombre molt elevat de 

pacients, incloent diferents centres.102–104 Fins a l’actualitat, cap estudi ha estat capaç 

de replicar aquesta troballa en pacients pediàtrics ni neonatals; com tampoc ho ha 

estat el nostre, probablement per la gran quantitat de factors de confusió que només 

poden eliminar-se en estudis amb molts pacients. L’únic estudi que s’hi ha aproximat 

va mostrar que, amb un augment de sol·licitud de CP d’amikacina al llarg dels 3 anys 

d’estudi, el nombre de CP fora de rang disminuïa, i en paral·lel s’evidenciava un 

descens en la mortalitat neonatal per causa infecciosa. Davant d’aquestes troballes, la 

conclusió dels autors era que el MCP era probablement un dels factors contribuents a 

la reducció de mortalitat.69  

És interessant destacar un estudi en el que es va intentar relacionar CP de 

vancomicina en nounats i evolució clínica. Viel-Thériault et al. van analitzar 

retrospectivament 120 nounats que van rebre vancomicina per a bacterièmia per 

EPCN i en els que es va realitzar al menys 1 determinació de CP. En 2/3 de les 

determinacions, es va assolir una CP vall considerada correcta (10-20 µg/ml); i es va 

identificar un 14% de fracàs microbiològic (definit com a bacterièmia persistent), que 

no es va relacionar amb valors més baixos de CP vall.85  De la mateixa manera, el 

nostre estudi tampoc ha relacionat CP infraterapèutiques amb menor curació o 

supervivència (ni en global, ni separades per antibiòtics): com ja s’ha discutit 

prèviament, en el cas de la vancomicina es deu fonamentalment a la baixa mortalitat 

associada a infeccions per EPCN (fet remarcat també a l’estudi multicèntric de sèpsia 

nosocomial del grup Castrillo16) i en el cas de l’amikacina, probablement la causa és el 

baix nombre de determinacions de CP, que no permeten establir relacions 

estadísticament significatives. A la seva revisió sobre MCP d’aminoglicòsids, Touw et 

al. reconeixen la situació: malgrat disposar d’estudis en adults que demostren que el 

MCP augmenta la supervivència i és cost-efectiu en adults, no existeixen estudis 

equivalents en nounats. Sota el seu punt de vista, un dels majors impediments per a 

obtenir resultats significatius és que en moltes ocasions els antibiòtics són iniciats per 

risc de sèpsia i no per una infecció confirmada i per tant suspesos en 2-3 dies.35  

En la mateixa línia, Thomas E. Young afirma que els estudies en nounats no han 

aconseguit prou potència per demostrar relació entre CP i resultats clínics atesa la 

baixa freqüència d’infeccions demostrades microbiològicament.90  
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Pel que fa a la disfunció renal, és notòria la seva mínima incidència en el global de la 

cohort (2 casos, 0,5%), i que en ambdós casos es tractava de pacients amb disfunció 

renal pre-existent secundària a una seqüència Potter. Durant el present estudi, doncs, 

no s’ha demostrat toxicitat renal irreversible per aminoglicòsids, ni per tant relació amb 

MCP. Aquests resultats són concordants amb estudis previs que demostren que la 

toxicitat dels aminoglicòsids en dosi única diària és menor i que en la majoria de casos 

és reversible.35,37,105 A més, hi ha molta discordança entre els diferents estudis i 

metanàlisis que avaluen la toxicitat renal dels aminoglicòsids en nounats (des de 0 fins 

a 8,4%), probablement en relació amb la diversitat de mesures que s’han utilitzat 

(valor de creatinina als 7 dies, proteïnúria, eliminació d’enzims per orina...) i la seva 

limitada utilitat per avaluar realment la funció renal en el nounat.36,41,105 Una altra 

possible explicació d’aquesta absència de nefrotoxicitat és la curta durada dels 

tractament amb aminoglicòsids en la cohort (mediana de 3 dies, tant per gentamicina 

com per amikacina); ja que la durada del tractament és un dels factors que més s’han 

relacionat amb la toxicitat renal causada per aquests fàrmacs.39 

Respecte a la influència de la vancomicina sobre la disfunció renal, també s’ha descrit 

amb menor incidència en nounats (1-9%) i com a efecte lleu-moderat i transitori. A la 

revisió de Lestner et al, en 10 de 31 publicacions es demostra relació entre 

vancomicina i nefrotoxicitat, independentment de l’existència d’altres factors 

potencialment causals (ús d’antiinflamatoris no esteroidals, gravetat de la malaltia, 

conducte arteriós persistent, etc.).48 Tornant a l’estudi de Viel-Thériault et al, un 6% 

dels nounats tractats amb vancomicina va presentar nefrotoxicitat (avaluada a les 48 

hores de l’inici i als 7 dies de finalització de la vancomicina). Un cop més, no es va 

demostrar relació entre CP i nefrotoxicitat. Tot i que el moment d’avaluació de la funció 

renal probablement justifica les diferències amb el present estudi (0% avaluat al 

moment de l’alta), cal destacar que, de forma paral·lela, a l’estudi de Viel-Theráult la 

disfunció renal prèvia es va relacionar amb el desenvolupament de nefrotoxicitat, com 

s’insinua en els nostres pacients.85 Aquesta relació s’havia identificat prèviament a 

l’estudi de Linder et al: de 47 nounats que van rebre tractament amb vancomicina (30 

en monoteràpia, 30 en combinació amb gentamicina), l´únic pacient que va presentar 

nefrotoxicitat amb monoteràpia presentava disfunció renal preexistent. Dels que van 

rebre biteràpia, 3 van presentar nefrotoxicitat lleu i reversible.106 Un altre estudi en 69 

nounats que van rebre vancomicina per sèpsia confirmada per S. aureus o EPCN va 

comparar la presència de nefrotoxicitat durant el tractament (definida com un ascens 

de la creatinina al menys el doble de la basal) en els pacients que havien presentat 

CP pic de vancomicina > 40 µg/ml amb els que les havien mantingut per sota d’aquest 
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límit i no van observar diferències entre els dos grups. Per explicar les troballes, els 

autors plantegen l’existència de límits superiors de toxicitat de vancomicina pels 

nounats.107  

En sentit contrari, destaca un estudi més recent que relaciona CP vall >15 µg/ml de 

vancomicina amb major incidència de dany renal agut (definit com a ascens de 

creatinina sèrica en acabar el tractament amb vancomicina igual o superior a 0,5mg/dl 

o doble de la basal), en una cohort de nounats amb edat gestacional mediana de 29 

setmanes de gestació: 1/99 pacient amb dany renal agut en el grup amb CP ≤15 µg/ml 

vs. 2/11 amb dany renal agut en el grup amb CP >15 µg/ml (p valor 0,04). Cal 

remarcar, però, el baix nombre de pacients amb dany renal agut, i el fet que tots ells 

rebien de forma concomitant altres fàrmacs nefrotòxics, pel que s’han d’interpretar 

aquestes troballes amb precaució. Els autors tampoc proporcionen dades sobre si 

aquest ascens de creatinina es va mantenir en el temps o va disminuir després del 

tractament.108  

 

En relació a la disfunció auditiva, va ser de l’11% de la cohort (39 pacients), avaluada 

als 6 mesos. Tot i la diversitat de resultats sobre avaluació auditiva en nounats 

(determinada per cohorts de característiques discordants i diferents temps i formes de 

mesura) existeixen alguns estudis que poden comparar-se al nostre. Per exemple, a 

l’estudi de Keihani-Dost et al, un 3,6% dels nounats ingressats a UCIN van presentar 

disfunció auditiva moderada-greu avaluada per PEATC als 6-12 mesos de vida, que es 

va relacionar amb puntuació baixa al test d’Apgar, destret respiratori i icterícia.109 Un 

altre estudi va mostrar un 13,5% d’afectació auditiva (mesurada per PEATC) en 

nounats amb factors de risc (prematuritat, baix pes per l’edat gestacional, icterícia, 

patologia de base).110 Tot i la diversitat de resultats, els nostres són concordants amb 

els descrits prèviament tenint en compte que també es tracta d’una cohort amb una 

alta proporció de pacients prematurs i amb patologia de base, a més d’haver rebut tots 

aminoglicòsids i/o vancomicina.  

Centrant-se en els efectes d’aminoglicòsids i vancomicina, també hi ha discordança 

entre els estudis que avaluen la seva ototoxicitat en nounats. A les revisions de 

Nestaas et al. i del grup Cochrane es va determinar una incidència del 0,5%.36,38 

Posteriorment, Kent va enumerar tots els articles que relacionen disfunció auditiva i ús 

d’aminoglicòsids i va qüestionar les baixes taxes d’ototoxicitat, remarcant la 

importància d’altres factors com la furosemida o la susceptibilitat genètica relacionada 

amb mutacions mitocondrials.41 Per altra banda, de Hoog va defensar que l’ús de 

vancomicina no té efectes ototòxics en nounats, estudiant una cohort de 625 nounats i 



N. Mendoza Palomar   DISCUSSIÓ 

88 

 

valorant altres factors potencialment ototòxics concomitants,111 en concordança amb 

altres estudis de la revisió de Lestner et al.48 En haver inclòs dades exclusivament de 

pacients amb tractament amb aminoglicòsids i vancomicina, i no existir un grup control, 

les dades del present estudi no permeten corroborar ni desmentir aquestes troballes; 

tot i que és destacable que les concentracions supraterapèutiques de vancomicina no 

s’hagin relacionat amb major ototoxicitat. Tampoc s’ha evidenciat la relació d’altres 

factors potencialment implicats amb ototoxicitat (prematuritat, patologia de base, 

icterícia, asfíxia, medicació concomitant).  

 

9.5 Factors modificadors de concentracions plasmàtiques 

L’anàlisi de potencials factors modificadors de CP (descrits prèviament a la literatura i 

altres menys estudiats) va identificar com principal factors rellevants l’ús concomitant 

de diürètics i la disfunció renal. Atesa la mínima sol·licitud de CP de gentamicina, 

inicialment es discutiran les troballes relatives a amikacina i vancomicina (que han 

permès realitzar una anàlisi bivariada de factors modificadors de CP) i posteriorment 

les de gentamicina. 

 

En primer lloc, l’ús de diürètics es va relacionar de forma estadísticament significativa 

amb menor proporció de CP infraterapèutiques, concretament de vancomicina. Atès 

l’augment del filtrat glomerular que generen els diürètics (que ha estat àmpliament 

demostrat, també en el pacient neonatal)57, intuïtivament caldria esperar l’efecte 

contrari: un augment paral·lel en la velocitat d’eliminació dels fàrmacs hidrofílics. 

Malgrat aquesta primera impressió, una recerca a la literatura demostra que, en el cas 

dels aminoglicòsids i la vancomicina, aquesta predicció no s’ha pogut demostrar de 

forma fefaent.  

Pel que fa als aminoglicòsids, a la seva revisió Touw et al. afirmen que el ràpid 

augment de filtrat glomerular secundari a l’administració de furosemida té un efecte 

marcat en el seu aclariment, però sense citar cap estudi que ho demostri.35 Un estudi 

farmacocinètic fet en 52 nounats sota tractament amb gentamicina no va trobar 

diferència en la proporció de nounats amb diürètics que tenien CP supraterapèutiques 

o no (14% vs. 18%).89 Un altre estudi en 205 nounats va incloure la furosemida com a 

potencial factor modificador de CP de gentamicina, però el baix nombre de pacient 

rebent ambdós tractaments (0/41 en el grup amb CP supraterapèutiques i 2/164 en el 

grup amb CP correctes o infraterapèutiques) va minvar la seva potència estadística (p 

valor 1).75 De la mateixa manera, el nostre estudi inclou poques determinacions de CP 

d’amikacina, i només 7/29 amb diürètics concomitants, per tant, tampoc no permet 
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extreure conclusions al respecte. 

Respecte a vancomicina, hi ha pocs estudis que avaluïn l’efecte dels diürètics sobre 

les seves CP. Plan et al. van comparar dos règims d’administració de vancomicina en 

infusió contínua en una cohort de 145 nounats prematurs (<34 setmanes de gestació) 

amb sèpsia sospitada per EPCN, i van observar que l’ús de diürètics no es va 

relacionar amb CP fora de rang. Cal destacar però, que el nivell de significació 

estadística era p = 0,06, el que suggereix que amb un nombre més gran de pacients 

és probable que s’identifiqués una relació estadísticament significativa; i a més, 

malauradament, els autors no van desglossar la relació de diürètics amb CP infra o 

supraterapèutiques.112 Un altre estudi coreà va analitzar 81 nounats que rebien 

tractament amb vancomicina (dosificada segons Neofax) i els potencials factors 

modificadors de CP, entre ells la proporció de pacients amb diürètics (35,8% de la 

cohort). El coeficient de relació entre diürètics i aclariment de vancomicina va ser de - 

0,133, és a dir, una correlació negativa molt baixa o negligible. Tot i que aquesta 

troballa no permet afirmar que l’ús concomitant de diürètics disminueixi l’aclariment de 

vancomicina, sí que sembla més clar que no l’augmenta. Cal tenir en compte que 

aquest estudi va excloure pacients amb disfunció renal, teràpies de substitució renal i/o 

malformacions congènites (inclosos, en canvi, al present estudi); i la mediana de 

setmanes de gestació dels pacients (34, IQR 29-40) era superior a la nostra (30, IQR 

26-38).  

D’altra banda, Marqués-Miñana et al. van crear un model farmacocinètic a partir de les 

dades de 70 nounats que rebien tractament amb vancomicina, i van concloure que 

l’administració d’espironolactona provocava una disminució del volum de distribució de 

la vancomicina, per tant augmentant la CP.113 Tot i que són pocs estudis i cal 

interpretar-los amb prudència, es pot dir que les seves dades concorden o al menys no 

invaliden les nostres troballes: l’ús de diürètics no augmenta l’aclariment de 

vancomicina i per tant no es relaciona amb major risc de CP infraterapèutiques. Una 

possible hipòtesi seria que, tal com es desenvoluparà posteriorment en relació a 

ECMO, la vancomicina és menys hidrofílica que els aminoglicòsids i per tant es veu 

menys afectada per l’augment de filtrat glomerular i més per la potencial disfunció 

renal que poden causar els diürètics.35,114  

 

Pel que fa la disfunció renal, es va identificar en una major proporció en el grup amb 

CP fora de rang (30% vs. 21%), amb una significació estadística marginal (p valor 

0,0976). Aquest vincle es va mantenir amb les CP supraterapèutiques de vancomicina 

(p valor 0,0844); per tant, la disfunció renal es relaciona amb major risc de CP 
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supraterapèutiques de vancomicina. La relació entre funció renal (avaluada segons 

l’aclariment de creatinina) i eliminació de vancomicina ha estat àmpliament descrita en 

el pacient neonatal. Capparelli et al. van estudiar una cohort de 372 nounats de 

diferent edat gestacional i nens <2 anys i van demostrar que, a mesura que la 

creatinina sèrica disminuïa durant els primers dies de vida, augmentava l’aclariment de 

vancomicina; de fet, el valor sèric de creatinina i el pes van ser els predictors més 

importats d’eliminació de vancomicina, seguits pel l’edat postnatal i la prematuritat 

(<28 setmanes).115 Posteriorment, Anderson et al. van estudiar una cohort més 

definida de nounats d’edat gestacional <35 setmanes i edat postnatal <28 dies, 

obtenint 604 determinacions de CP de vancomicina en 214 pacients, i van realitzar una 

anàlisi multivariant per quantificar la influència de diferents factors en l’aclariment de 

vancomicina. Sobre una variabilitat predictible en un 82%, la creatinina sèrica va 

representar un 14,1%, per darrere del  (49,8%) i edat postnatal (18,2%) (cal tenir en 

compte que la pauta d’administració utilitzada era de 15mg/kg cada 24 hores fins als 7 

dies de vida i cada 12 hores posteriorment, sense considerar l’edat gestacional).116 

Finalment, a la revisió realitzada per Pacifici et al., que compila 72 estudis que 

analitzen factors modificadors de CP de vancomicina en nounats, s’estableix una 

relació entre disfunció renal (avaluada segons valors plasmàtics de creatinina) i menor 

eliminació de vancomicina, causada per una disminució del filtrat glomerular.117  

Tanmateix, cal fer vàries puntualitzacions sobre el que s’acaba d’exposar. Per una 

banda, tot i que la disfunció renal provoca un augment en la CP de vancomicina, 

també és cert que l’augment de la creatinina sèrica pot ser secundari a la pròpia 

nefrotoxicitat de la vancomicina; o donar-se ambdós fenòmens de forma concomitant. 

Cal considerar, però, que la majoria d’estudis que avaluen nefrotoxicitat per 

vancomicina en nounats han reportat taxes baixes o inexistents, com es reflecteix a la 

revisió de Lestner et al.48 A més, la coexistència d’altres factors potencialment 

nefrotòxics (sèpsia, altres tractaments concomitants com amikacina o diürètics, etc) fa 

difícil establir relacions de causalitat. En segon lloc, la mesura de la funció renal 

utilitzant la creatinina sèrica és poc acurada i, en el cas dels nounats, presenta la 

dificultat afegida en els primers dies de representar la creatinina materna.43 Finalment, 

cal fer esment al fet que tant l’ús de diürètics com la disfunció renal es van relacionar 

amb tendència a CP superiors, i és evident que són dues variables que poden estar 

relacionades. Malauradament, el baix nombre de pacients amb les dues condicions (13 

en tota la cohort) i la significació estadística marginal de la disfunció renal no han 

permès avaluar aquesta influència amb l’anàlisi multivariant que seria necessari.  

Respecte a amikacina, tot i que el nostre estudi no hagi identificat relació entre CP i 
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disfunció renal, estudis previs del grup d’Allegaert et al. van demostrar la relació entre 

filtrat glomerular i aclariment d’amikacina.51,54 Probablement, el baix nombre de 

determinacions de CP d’amikacina al present estudi és la causa de la manca de 

relació amb les variables estudiades; caldria repetir l’estudi amb un nombre superior 

de CP d’amikacina per garantir resultats significatius.   

En tot cas, i amb l’evidència disponible fins al moment actual, es fa palesa la 

necessitat de monitorar CP en nounats amb disfunció renal i/o tractament concomitant 

amb diürètics.  

 

En relació a l’edat gestacional, els canvis maduratius associats sempre han estat el 

cavall de batalla de l’ajustament de dosi a neonatologia. De fet, abans dels estudis 

farmacocinètica s’utilitzava la mateixa dosi per a tots els nounats, i va ser gràcies als 

primers estudis amb gentamicina al voltant del 1990 que es va fer palesa la variabilitat 

diària dels paràmetres farmacocinètica i es van començar a proposar règims 

d’administració específics en funció de l’edat gestacional i postnatal.118 De la mateixa 

manera, un estudi farmacocinètic d’amikacina administrada en dosi única diària i 

mateixa dosi per a tots els nounats va relacionar CP incorrectes amb prematuritat.84 A 

partir d’aquests i altres estudis, es van anar definint pautes d’administració ajustades a 

edat gestacional com la Langhendries et al. (5 rangs d’edat gestacional)119, que en ser 

comparada posteriorment amb una més senzilla (2 rangs) va demostrar que millorava 

l’adequació de les CP, tot i que seguia identificant l’edat postmenstrual com a un 

determinant de variabilitat.59 Tot plegat va conduir a la creació de pautes de dosificació 

basades en l’edat gestacional i en l’edat postnatal, com la que s’utilitza actualment al 

nostre centre.46 Ja utilitzant aquestes pautes, estudis recents com el de Viel-Theriáult 

et al. no van identificar relació entre concentracions plasmàtiques infraterapèutiques i 

edat gestacional, postmenstrual o postnatal.85 En el present estudi, tot i observar-se 

una tendència a menor edat gestacional en el grup de CP incorrectes (mediana 28,5 

setmanes de gestació [RIQ 25-34] vs. 30 [RIQ 25-37]), la diferència no resulta 

estadísticament significativa (p valor 0,1944).  L’absència de relació significativa, 

doncs, entre edat gestacional i pes al naixement amb major risc de CP incorrectes es 

pot atribuir a l’ús d’un esquema de dosificació complex que considera i s’ajusta a 

aquestes variables. Conseqüentment, aquesta troballa reforça el manteniment 

d’aquesta pauta al nostre centre. Tot i això, aquesta afirmació en cap cas eximeix del 

MCP ja que per molt que no hi hagi influència d’edat gestacional ni pes, cal recordar 

que fins a un 48% de CP van estar fora de rang a la nostra cohort.  
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Pel que fa la cardiopatia activa, els estudis previs s’havien centrat en la persistència 

de conducte arteriós, sense demostrar de forma fefaent el seu efecte sobre CP tot i els 

canvis PD que comporta.55,56 En el present estudi s’ha volgut ampliar el concepte a 

qualsevol cardiopatia (estructural o funcional) que comportés una afectació 

hemodinàmica al pacient i per tant potencials canvis en la farmacocinètica. Tot i que 

és possible que aquests canvis no aconsegueixin tenir un efecte rellevant sobre les 

CP dels fàrmacs estudiats (bé per ser menors o per la correcció terapèutica que se’ls 

hi aplica – sigui amb restricció de volum o ús de drogues inotròpiques o vasoactives), 

cal tenir en compte que la inclusió de diverses cardiopaties dins d’aquesta categoria 

pot haver dificultat la interpretació de les dades.  

 

Respecte a la resta de medicació concomitant (AINE/paracetamol, fàrmacs 

vasoactius, altres antibiòtics) no es va demostrar relació entre el seu ús i CP fora de 

rang. Probablement, el fet que la distribució de medicació concomitant fos tan 

asimètrica (per exemple, 84% dels pacients tractats simultàniament amb altres 

antibiòtics i només 8% amb diürètics o 0,5% amb AINEs) va dificultar la identificació 

de possibles influències sobre CP. En la mateixa línia, l’estudi de González et al. 

sobre factors modificadors de CP de gentamicina tampoc va demostrar efecte de 

l’administració concomitant de indometacina, furosemida, vancomicina ni dopamina, 

entre d’altres. De forma similar, la proporció de pacients amb aquests fàrmacs era 

menor al 15% en tots els casos (amb un màxim de 18 pacients amb indometacina), fet 

que hi podria haver influït igual que al nostre estudi.75 En canvi, l’estudi d’Allegaert et 

al. van demostrar una disminució de fins al 22% en l’eliminació d’amikacina en 

nounats prematurs tractats amb ibuprofè profilàctic durant els 3 primers dies de vida. 

Cal tenir en compte, però, que van extreure les seves dades d’un estudi aleatoritzat 

multicèntric que comparava l’administració d’ibuprofè amb placebo, durant els 3 

primers dies de vida, com a profilaxi de la persistència del conducte arteriós. Per tant, 

van disposar d’un nombre major de pacients (34 a la branca d’ibuprofè i 39 a la de 

placebo) i una distribució 1:1 del fàrmac que probablement va conduir a una major 

potència estadística.60 

 

Malauradament, durant l’estudi es van identificar pocs nounats amb determinades 

variables que permetessin extreure conclusions sobre el seu efecte sobre CP, per 

exemple, diàlisi peritoneal o asfíxia-hipotèrmia. D’altra banda, el fet que la sol·licitud 

de CP es va realitzar gairebé exclusivament en els casos de sèpsia confirmada va 

impedir avaluar la pròpia sèpsia com a variable amb efecte sobre CP. 
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Una dada interessant és que una determinació de CP incorrecta no va predir una CP 

incorrecta posterior, gràcies a la modificació de dosi que es va realitzar seguint el 

protocol de MCP. Aquest fet, que tot i poder semblar obvi no ho és, realça la utilitat del 

MCP i ho fa, a més, de forma seriada ja que una CP correcta tampoc prediu una CP 

correcta posterior.   

 

Pel que fa a la gentamicina, només es va realitzar MCP en 4 casos, resultant 

adequades en tots ells. És important destacar que els únics factors potencialment 

modificadors de CP era una displàsia renal ja coneguda en un cas i tractament 

concomitant amb vancomicina i ampicil·lina en 2 casos. Tots els pacients eren a 

terme, amb un pes adequat per l’edat gestacional, i no rebien tractaments de suport 

invasius com VMI o fàrmacs vasoactius.   

Aquests resultats són concordants amb estudis previs. Telechea et al. van determinar 

retrospectivament les CP de gentamicina de 13 nounats a terme sense malaltia crítica 

(definida com a absència de necessitat de suport inotròpic ni ventilació mecànica 

invasiva, i amb diüresi espontània) i va evidenciar que en aquest subgrup de pacients, 

les CP de gentamicina eren correctes en tots els casos i per tant predictibles amb una 

administració adequada al pes.74 Tot i que en aquest treball es va realitzar MCP vall i 

pic, la dosi utilitzada, la pauta única diària i les característiques dels pacients són 

equiparables a la nostra cohort.  

D’altra banda, González et al. van determinar els factors predictors de CP de 

gentamicina supraterapèutiques en un estudi cas-control amb 41 nounats amb CP 

elevades i 164 controls amb CP correctes. Els factors que van identificar com 

independentment associats a CP supraterapèutiques van ser la prematuritat i el baix 

pes per l’edat gestacional. Per contra, els nounats a terme i  amb un pes adequat a 

l’edat gestacional tenien una probabilitat inferior al 10% de tenir CP elevades.75 Faura 

et al. van estudiar de forma prospectiva les CP a les 48, 96 i 144 hores en 165 

nounats (edat gestacional entre 23 i 44 setmanes) i van evidenciar que si la dosi es 

calculava segons l’edat gestacional i postnatal, les CP eren correctes al menys durant 

la primera setmana de tractament. Al seu treball, però, no especifica les 

característiques clíniques dels nadons (necessitat de VMI o fàrmacs vasoactius, 

patologia de base, etc).52,118  

Les nostres dades, tot i ser un nombre baix de pacient, reforcen la opció de no 

realitzar CP en nounats a terme amb pes adequat a l’edat gestacional i sense malaltia 

crítica. 
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Malauradament, no disposem de dades per comparar en nounats prematurs o amb 

patologia crítica, pel que caldrà seguir les recomanacions esmentades anteriorment, 

és a dir, sol·licitar MCP en qualsevol tractament amb gentamicina superior a 3 dies en 

nounats prematurs o a terme no estables. Atesa la baixa proporció de nounats amb 

tractaments superior a 3 dies en els que s’han determinat CP, s’haurà de treballar en 

aquest sentit amb el personal de la UCIN a través de les eines del programa PROA-

NEN, com s’ha descrit anteriorment. 

 

9.6 Vancomicina profilàctica en oxigenació per membrana extracorpòria 

Es van incloure 6 pacients en ECMO amb administració de vancomicina com a 

profilaxi d’infecció bacteriana, tots amb ventilació mecànica invasiva, fàrmacs 

vasoactius, depuració extrarenal i fàrmacs concomitants. En aquest subgrup de 

pacient l’adherència al protocol va ser del 100%, ja que es van realitzar MCP en tots 

els casos. A més, comparat amb la resta de la cohort, es van realitzar més 

determinacions de CP per episodi d´ús d’antibiòtic (mediana de 3 en ECMO i de 1 en 

la resta), probablement per una durada de l’antibiòtic molt superior (mitja de 12 dies). 

Tot i que globalment la majoria de determinacions de CP van ser correctes (15/21, 

71%), gairebé tots els pacients (5/6) van tenir CP incorrectes en al menys 1 ocasió, 

encara que les prèvies fossin correctes; i en el cas de ser incorrectes, van ser sobretot 

supraterapèutiques (5/6). En aquesta mateixa línia, cal destacar que el valor mediana 

de les CP vall va ser superior al de la resta de la cohort (9,8 µg/ml vs. 7,2 µg/ml), en 

relació a la dosis que també va ser més alta (mediana 14,7mg/kg/dosi, RIQ 8,5-14,9) a 

l’emprada normalment (10mg/kg/dosi). Tot i que la diferència no va resultar 

estadísticament significativa (p valor > 0,5), cal tenir en compte el baix nombre de 

determinacions de vancomicina en nounats en ECMO, fet que probablement 

disminueix la potència de la comparació. Es va iniciar el tractament amb dosis de 15 

mg/kg/dosi cada 6 hores, ajustada inicialment a funció i renal i posteriorment dosi i/o 

interval en funció del MCP. La justificació per a aquesta pauta és l’augment de volum 

de distribució que representa la ECMO per a un nounat (el volum de sang al circuit és 

equivalent aproximadament al doble o triple de la seva volèmia). Aquest concepte 

teòric s’ha demostrat consistentment per a gentamicina.120  

Els estudis que avaluen la farmacocinètica de vancomicina en nounats en ECMO són 

relativament escassos i amb un baix nombre de pacients, i els seus resultats són 

discordants. Ja al 1996, Amaker et al. van estudiar 12 nounats a terme amb ECMO i 

va descriure un augment de la vida mitjana de vancomicina en relació amb un 

augment del volum de distribució de fins al 50%, atribuït a la sang addicional del 
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circuit. Finalment, va proposar una dosi inicial de 20mg/kg cada 24 hores, ajustant 

posteriorment segons CP.121 Més endavant, Lonabaugh et al. van estudiar 28 pacients 

pediàtrics en ECMO, amb una important proporció de nounats (tot i que no 

especifiquen el nombre, l’edat i el pes mediana eren de 6 setmanes i 3,45kg, 

respectivament) que van rebre vancomicina com a tractament de sèpsia sospitada o 

confirmada i/o com a profilaxi per tòrax obert post cirurgia cardíaca. La pauta més 

utilitzada va ser de 15mg/kg/dia cada 12 hores, i es va anar modificant (dosi i interval) 

en funció de les CP. Gairebé la meitat dels pacients (46,4%) van tenir CP 

infraterapèutiques de vancomicina en algun moment del tractament, coincidint amb 

règims de dosificació cada 12 hores o més. En canvi, el 21,4% van tenir 

concentracions supraterapèutiques (2/6 amb disfunció renal requerint teràpia 

substitutiva).66 Recentment, An et al. van estudiar CP de vancomicina en 25 nounats 

en ECMO i en 25 controls, administrada segons pauta Neofax (10mg/kg cada 6,8 o 12 

hores segons edat gestacional i edat postnatal). La patologia de base més freqüent 

dels nounats amb necessitat d’ECMO va ser cardiopatia congènita (52%) i 

pneumopatia (48%), de forma similar als nostres pacients. Al grup ECMO, la semivida 

d’eliminació de la vancomicina va ser més llarga, i no es van trobar diferències en el 

volum de distribució calculat; per tant, les CP de vancomicina en el grup ECMO van 

ser significativament més altes que en el grup control (mitjana 17,86 ± 10.04 µg/ml vs. 

10.94 ± 6.93 µg/ml) i supraterapèutiques en un 36% de les determinacions. La hipòtesi 

que plantegen els autors per a aquesta manca d’augment de volum de distribució tot i 

la dilució en la sang del circuit és que probablement la vancomicina és menys 

hidrofílica que la gentamicina.114  

Els nostres resultats, doncs, són concordants amb els estudis que utilitzen règims amb 

dosis altes i intervals menors, resultant en un nombre significatiu de concentracions 

supraterapèutiques. Malgrat això, és evident que calen més estudis per a optimitzar 

l’administració de vancomicina en ECMO, i fins a definir-la el MCP és fonamental per 

tal d’assegurar CP correctes en aquests pacients tan crítics. 
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10. LIMITACIONS  

 

La principal limitació de l’estudi ve donada pel seu caràcter observacional. Tot i existir 

un protocol institucional per la MCP, la decisió va ser individualitzada per cada 

neonatòleg tractant i en un nombre important de casos no es va realitzar, bé fos per 

inestabilitat del pacient, per múltiples extraccions o per poca consciència del 

professional sobre la importància de MCP. Un altre factor extern als professionals va 

ser el fet que durant els caps de setmana i festius no es realitza al laboratori 

determinació de CP, per tant nounats que rebien més de 3 dies d’antibiòtic però el 

tercer dia era un divendres, ja no es determinaven CP a no ser que el tractament 

durés més de 7 dies. 

Aquesta manca d’adherència al protocol de MCP afecta sobretot a la gentamicina, ja 

que la concepció general dels professionals és que el tractament no durarà més de 3 

dies, i per tant ja no es realitzen CP encara que el nounat acabi rebent gentamicina 

durant 5 dies. En el cas concret de la gentamicina, a més, la manca de dades sobre 

prematurs ens ha impedit analitzar i extreure conclusions d’altres poblacions que no 

fossin la de nounats nascuts a terme i amb pes adequat per l’edat gestacional. 

Tot i ser superior a gentamicina, el baix nombre de determinacions de CP d’amikacina 

també ha dificultat l’anàlisi de factors modificadors de CP, tot i que si que ha permès 

realitzar de forma prou satisfactòria la resta de l’estudi.  

Una altra limitació que afecta a l’hora de comparar els nostres resultats amb estudis 

previs és que la majoria de treballs amb amikacina i gentamicina s’han realitzat amb 

mesura de CP vall i pic, mentre que el nostre estudi, seguint les darreres 

recomanacions al respecte, ha mesurat  les CP a les 8-12 hores de la dosi. Com que 

no existeix cap treball que compari la proporció de CP correctes i incorrectes utilitzant 

ambdues mesures simultàniament, es desconeix si aquesta divergència pot haver 

influït (i en quin sentit) en les nostres dades. A més, com s’ha anat desenvolupant al 

llarg del treball, molts estudis s’han fet amb pautes d’administració o protocols de MCP 

diferents als nostres. 

D’altra banda, l’avaluació de la toxicitat dels fàrmacs representa una limitació 

important de l’estudi. Tant pel que fa a la auditiva com a la renal, en tots els casos 

coexisteixen una sèrie de factors que poden influir. Tot i que s’ha intentat identificar els 

més significatius (infecció viral congènita, icterícia en rang de tractament, hipòxia-

isquèmia, ús concomitant de diürètics, etc.) és molt difícil atribuir aquestes seqüeles 

exclusivament a la toxicitat d’aminoglicòsids i vancomicina. A més, les eines de les 
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que disposem per a la seva avaluació són limitades i imperfectes. Com ja s’ha discutit 

anteriorment, la creatinina és un marcador tardà de disfunció renal, afectat per la 

funció renal materna en els primers dies de vida i posteriorment per l’absorció tubular, 

les proteïnes plasmàtiques, l’estat nutricional i alguns fàrmacs. Altrament, els PEATC 

es poden alterar per problemes tècnics de transmissió o immaduresa que només es 

poden distingir de la veritable patologia coclear valorant la seva evolució al llarg del 

temps. Per tal de mitigar aquest efecte, s’han avaluat els PEATC més recents dins els 

primers 6 mesos de vida dels nounats; tot i que en condicions ideals l’avaluació 

s’hauria hagut de fer als dos anys de vida, malauradament això hagués estat 

incompatible amb la planificació temporal d’aquest treball.  

D’altra banda, el fet que algunes variables (com diàlisi peritoneal o asfíxia) hagin estat 

presents en un nombre molt baix de pacients no ha permès analitzar la seva influència 

sobre les CP d’antibiòtic. 

Finalment, una altra limitació de l’estudi és haver-se realitzat en un sol centre, ja que 

el baix nombre de nounats introduïts amb característiques especials (per exemple, 

amb suport ECMO) només ha permès fer una descripció del grup, sense poder 

extreure conclusions de pes.  
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11. CONCLUSIONS 

 

1. El MCP permet identificar CP inadequades en un nombre elevat de pacients 

tractats amb amikacina i vancomicina, i per tant modificar les dosis 

conseqüentment.  

2. Tot i que la MCP d’amikacina i vancomicina va permetre ajustar la dosi en una 

proporció elevada de pacients, no es va poder demostrar la seva relació amb 

evolució clínica i toxicitat. 

3. No sembla necessari realitzar de forma sistemàtica MCP de gentamicina en 

nounats a terme, amb pes adequat a l’edat gestacional i situació clínica 

estable, però fins a disposar de més dades cal mantenir-lo en la resta de 

pacients.  

4. Durant el període d’estudi, es va observar un augment significatiu en la 

sol·licitud de CP (p <0,05). Tot i això, cal dur a terme més actuacions que 

promoguin l’adherència al protocol de MCP. Caldrà que tinguin present els 

factors que influeixen en la sol·licitud de CP per part del neonatòleg tractant 

com la prematuritat, la patologia de base, la durada del tractament i la 

confirmació del diagnòstic d’infecció bacteriana.  

5. L’ús de diürètics es va relacionar amb menor proporció de CP 

infraterapèutiques, especialment de vancomicina (p <0,05), de forma 

concordant amb estudis previs però amb poca potència estadística. Cal 

confirmar aquesta troballa amb estudis més grans per valorar les potencials 

implicacions sobre la pràctica clínica.  

6. La disfunció renal es va relacionar amb major risc de CP supraterapèutiques 

de vancomicina (p < 0,1); pel que és especialment important el MCP en els 

nounats que la presenten. La manca de relació amb amikacina probablement 

va ser influenciada pel menor nombre de determinacions de CP d’amikacina.   

7. Cal fer MCP de vancomicina en els nounats que reben teràpia de suport amb 

ECMO, especialment pel major risc de CP supraterapèutiques. 
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12. FUTURES LÍNIES DE RECERCA  

 

Arran de les conclusions extretes d’aquest projecte, considerem que cal aprofundir en 

l’estudi de les CP d’aminoglicòsids i vancomicina en nounats.  

Per una banda, s’hauria d’insistir en el MCP de gentamicina en nounats prematurs, ja 

que tot i que en nounats estables i a terme sembla innecessària, no hi ha prou 

evidència per afirmar el mateix en prematurs, i com s’ha objectivat a les nostres 

dades, moltes vegades els tractaments tenen una durada superior als 3 dies.  

D’altra banda, l’obtenció de CP seriades d’amikacina permetria establir el valor 

predictiu d’una CP correcta o incorrecta, i per tant decidir si amb una primera 

determinació és suficient o cal repetir-les durant el tractament, tal com s’ha evidenciat 

amb vancomicina.  

Una altra possibilitat seria aprofundir en la modificació de CP en relació a ús de 

diürètics i/o disfunció renal, utilitzant eines de mesura més acurades com la cistatina o 

estratificant els diürètics per tipus i dosi.  

Finalment, tot i que potser és la línia de treball amb més impacte potencial, caldria 

investigar la possibilitat d’aplicar algun dels micromètodes a la nostra realitat 

assistencial, ja que com s’ha desenvolupat anteriorment l’extracció de sang és el 

principal impediment per al MCP en nounats. La possibilitat d’aprofitar quantitats 

mínimes de sang d’extraccions fetes per altres motius permetria ampliar els estudis de 

farmacocinètica en nounats per tal d’assolir una dosificació òptima per a cada pacient 

individual.    
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14. ANNEXOS 

Annex 1. Protocol local de monitoratge de concentracions plasmàtiques 

d’antiinfecciosos.  
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Breu resum del contingut 

 

Document que recull les indicacions per a l’estudi de concentracions plasmàtiques dels 
antimicrobians en el nostre centre. 
Pretén optimitzar el procediment, així com els resultats obtinguts i la seva repercussió clínica 
en el pacient que els està rebent. 
Es llisten els diferents antimicrobians susceptibles de ser monitoritzats i les principals dades 
relacionades amb la determinació de les seves concentracions plasmàtiques. 
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1. Objectiu 

Recollir les indicacions per a l’estudi de concentracions plasmàtiques de determinats antimicrobians en 
el nostre centre, de cara a optimitzar el procediment així com els resultats obtinguts i la repercussió 
clínica en el pacient que els està rebent. 

 
El monitoratge de concentracions plasmàtiques (Cp) és un instrument addicional de racionalització de 
l’ús clínic de molts fàrmacs. Un marge terapèutic limitat, una acusada variabilitat en les característiques 
farmacocinètiques (p. ex. en l’absorció, l’aclariment, el volum de distribució), la potencial toxicitat de 
concentracions elevades d’alguns fàrmacs i altres circumstàncies del fàrmac o de la situació clínica del 
pacient, determinen que sovint, certs fàrmacs s’administrin en condicions de seguretat i d’eficàcia no 
verificades. En aquestes circumstàncies pot ser útil el monitoratge de les seves Cp. El grup dels 
antimicrobians és sovint susceptible de ser monitoritzat a partir de la determinació de Cp de cara a 
optimitzar-ne l’eficàcia i seguretat. 

 
La magnitud de la resposta farmacològica terapèutica o tòxica és proporcional a la concentració del 
fàrmac en els receptors corresponents. Atès que la seva determinació a aquest nivell no és factible, cal 
fer servir la mesura de les seves Cp. 

 
L’objectiu del monitoratge terapèutic és individualitzar la dosi del fàrmac a partir de la interpretació dels 
valors de la seva concentració plasmàtica. Es pretén augmentar la probabilitat d’una resposta 
terapèutica correcta i reduir el risc d’una reacció tòxica, ajustant la dosi de tal manera que les 
concentracions plasmàtiques del fàrmac es trobin dins dels seus marges de seguretat – rang terapèutic 
–, el que permetrà controlar el tractament d’acord amb els criteris clínics d’eficàcia i seguretat. 

 

2. Abast 

Pacients adults i pediàtrics atesos al nostre centre i que reben antimicrobians en els que està indicat el 
monitoratge de les seves Cp. 

 

3. Contingut 

3.1. Activitats 

Es classificaran els diferents antimicrobians en 4 grups segons l’evidència científica de la utilitat del 
monitoratge de Cp i de la disponibilitat de la tècnica en el nostre centre en el moment de redactar 
aquest document: 

 
1. Disponibles actualment al nostre centre i amb aplicació evident a la pràctica clínica: amikacina, 

gentamicina, tobramicina, vancomicina, teicoplanina, voriconazol. 

PROCEDIMENT 

Àmbit Tipus Estàndard d’acreditació 

   

Codi núm. Títol Data d’edició Versió 

   V1 
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2. Disponibles al nostre centre i amb aplicació valorable en algunes situacions de la pràctica clínica: 
ganciclovir, ribavirina. 

 
3. Pròximament disponibles al nostre centre i amb aplicació evident a la pràctica clínica: linezolid, 

antiretrovirals (inhibidors de la retrotranscriptasa inversa no anàlegs de nucleòsids, inhibidors 
de la proteasa). 

 
4. Pròximament disponibles al nostre centre i amb aplicació valorable en algunes situacions de la 

pràctica clínica: colistina, posaconazol, itraconazol. 
 

Els membres redactors del document consideren que s’hauria de valorar la incorporació de la 
determinació de Cp dels antimicrobians dels grups 3 i 4 al nostre centre. 

 
 
 

3.2. Taula de continguts 

ANTIMICROBIANS DELS QUE ES DISPOSA ACTUALMENT DE TÈCNICA DE MONITORATGE DE 

CONCENTRACIONS PLASMÀTIQUES AL NOSTRE CENTRE I AMB APLICACIÓ EVIDENT A LA PRÀCTICA 

CLÍNICA .......................................................................................................................................... 5 

Antibacterians ....................................................................................................................... 5 

Antifúngics ........................................................................................................................... 12 

ANTIMICROBIANS DELS QUE ES DISPOSA DE TÈCNICA DE MONITORITZACIÓ DE CONCENTRACIONS 

PLASMÀTIQUES AL NOSTRE CENTRE I AMB APLICACIÓ VALORABLE EN ALGUNES SITUACIONS DE LA 

PRÀCTICA CLÍNICA ....................................................................................................................... 14 

Antivirals .............................................................................................................................. 14 

ANTIMICROBIANS PRÒXIMAMENT DISPONIBLES AL NOSTRE CENTRE I AMB APLICACIÓ EVIDENT A LA 

PRÀCTICA CLÍNICA ....................................................................................................................... 16 

Antibacterians ..................................................................................................................... 16 

Antivirals .............................................................................................................................. 17 

ANTIMICROBIANS PRÒXIMAMENT DISPONIBLES AL NOSTRE CENTRE I AMB APLICACIÓ VALORABLE EN 

ALGUNES SITUACIONS DE LA PRÀCTICA CLÍNICA ........................................................................ 19 

Antibacterians ..................................................................................................................... 19 

Antifúngics ........................................................................................................................... 20 



Versió 01: Novembre 2012 Codi: P-PO-001 Pàgina 5 de 33 

 

 

AMINOGLICÒSIDS 

Amikacina1-4 

 

ANTIMICROBIANS DE QUÈ ES DISPOSA ACTUALMENT DE TÈCNICA DE MONITORATGE DE 
CONCENTRACIONS PLASMÀTIQUES AL NOSTRE CENTRE I AMB APLICACIÓ EVIDENT A LA PRÀCTICA 
CLÍNICA 

 
 

A. ANTIBACTERIANS 

 
 

Aminoglicòsids 
 

Amikacina, gentamicina, tobramicina 

 

Glicopèptids 
 

Teicoplanina, vancomicina 

 

 

 
 

 

Justificació: Prevenció de la nefrotoxicitat. 
 

Indicació de la determinació: Obligatòria monitorització per la gravetat del seus efectes 
adversos, en tractaments superior a 3 dies. 

 
Tipus de mostra: Sèrum (GRoigBQ Tap vermell) o plasma no heparinitzat (LilaHEM tub 
EDTA-tap lila). 

 
Obtenció de mostres (en administració multidosi, veure més avall per dosi única) 

-Vall (abans de l’administració del fàrmac). 
-Pic (una hora després de l’inici de l’administració). 

 

 Volum d’extracció mínim: 1 ml. 
 

Monitoratge (temps): Primera determinació a partir de les 24 h després de l’inici del tractament, 
posteriorment cada 3-4 dies o passades 24 h si es modifica la dosi. 

 
Concentracions terapèutiques (unitats): 

 

   Administració d’amikacina en dosi única diària 
 

Efectuar una extracció a les 8-12 h de l’administració del fàrmac: 
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Gentamicina1-4 

 
 

- Concentracions entre 1-8 µg/ml: continuar dosificació cada 24 h. 
- Concentracions entre 9-15 µg/ml: dosificar cada 36 h. 
- Concentracions entre 16-26 µg/ml: dosificar cada 48 h. 
- Concentracions >26 µg/ml: passar a multidosi. 

 

   Administració d’amikacina en règim de dosi múltiple 
 

Concentracions vall: 1-8 µg/ml 
Concentracions pic: 20-30 µg/ml 

 
En pacients crítics amb neutropènia, els aminoglicòsids presenten menor eficàcia, pel que pot ser 
necessari incrementar les Cpic i Cvall per obtenir una correcta activitat bactericida (Vall >4 µg/ml, pic 
30-40 µg/ml). 

 
Intoxicació: 

 

Vall: >10 µg/ml 
Pic: >40 µg/ml 

 
Actuació: En cas d’intoxicació suspendre l’administració d’amikacina fins que les concentracions 
vall siguin terapèutiques (1-8 µg/ml) i fixar nova dosi. En cas d’intoxicacions greus l’eficàcia de 
l’hemodiàlisi és del 50-100%. 

 
Mètode analític: Immunoassaig enzimàtic homogeni. 

 
Estabilitat de la mostra: Elevada inestabilitat de les mostres; cal fer el transport en fred i 
centrifugar-les en un temps màxim de 30 minuts. La mostra s’ha de mantenir en nevera fins un màxim 
de 24 h o congelar el plasma/sèrum per evitar degradacions. 

 
Dies de realització de la prova: Diàriament de dilluns a divendres. 

 
 

 

 

Justificació: Prevenció de la nefrotoxicitat. 
 

Indicació de la determinació: Obligatòria monitorització per la gravetat del seus efectes 
adversos, en tractaments superior a 3 dies. 

 
Tipus de mostra: Sèrum (tub GRoigBQ Tap vermell). 
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Obtenció de mostres (en administració multi dosi, vegeu més avall per dosi única) 
 

-Vall (abans de l’administració del fàrmac). 
-Pic (60 minuts després d’iniciar la infusió IV o 1 h després de l’administració intramuscular). 

 
 Volum d’extracció mínim: 1 ml. 

 

Monitoratge (temps): Primera determinació a partir de les 24 h després de l’inici del tractament, 
posteriorment cada 3-4 dies o passades 24 h si es modifica la dosi. 

 
Concentracions terapèutiques (unitats): 

 

   Administració de gentamicina en dosi única diària 
 

Efectuar una extracció a les 8-12 h de l’administració del fàrmac: 
 

- Concentracions <3,0 µg/ml: Continuar dosificació cada 24 h. 
- Concentracions entre 3-5 µg/ml: dosificar cada 36 h. 
- Concentracions entre 5,1-7 µg/ml: dosificar cada 48 h. 
- Concentracions >7 µg/ml: passar a multidosi. 

 

   Administració de gentamicina en règim de dosi múltiple 
 

Concentracions vall: <2 µg/ml 
Concentracions pic: nens 5-10 µg/ml; adults 6-10 µg/ml 

 
En d’endocarditis bacteriana, una concentració pic de 4 µg/ml de gentamicina associada a 
lactàmics pot ser suficient per aconseguir un efecte sinèrgic. 
En pacients crítics amb neutropènia, els aminoglicòsids presenten menor eficàcia i pot ser necessari 
incrementar les Cpic i Cvall per obtenir una correcta activitat bactericida (vall <3 µg/ml, pic 10-15 
µg/ml). 

Intoxicació: 

Vall: >3 µg/ml 
Pic: >15 µg/ml 
Actuació: suspendre l’administració del fàrmac fins que les concentracions vall siguin 
terapèutiques i fixar nova dosi. En cas d’intoxicacions greus l’eficàcia de l’hemodiàlisi és del 
±30%. 

 
Mètode analític: Immunoassaig de micropartícules quimioluminiscents (CMIA). 

- 



Versió 01 Data impressió: 30/06/2016 Codi: IMP-PYY-001 Pàgina 8 de 33 

 

 

Tobramicina1-4 

 
 
 

Estabilitat de la mostra: Elevada inestabilitat de les mostres: cal fer el transport en fred i centrifugar-les 
en un temps màxim de 30 minuts. La mostra s’ha de mantenir en nevera fins un màxim de 24 h, o 
congelar el plasma/sèrum per evitar degradacions. 

 
Dies de realització de la prova: Diàriament de dilluns a divendres. 

 
 

 

 

Justificació: Prevenció de la nefrotoxicitat. 
 

Indicació de la determinació: Obligatòria monitorització per la gravetat del seus efectes 
adversos. 

 

Tipus de mostra: Sèrum (tub GRoigBQ tap vermell) o plasma EDTA (LilaHEM tub EDTA-tap lila) o plasma 
heparina (tub Hep-Li, tap verd clar). 

 
Obtenció de mostres (en administració multidosi, veure més avall per dosi única) 

 

-Vall (abans de l’administració del fàrmac). 
-Pic (una hora després del inici de l’administració). 

 
 Volum d’extracció mínim: 1 ml. 

 
Monitoratge (temps): Primera determinació a partir de 24 h després de l’inici del tractament, 
posteriorment cada 3-4 dies o passades 24 h si es modifica la dosi. 

 
Concentracions terapèutiques (unitats): 

 

   Administració de tobramicina en dosi única diària 
 

Efectuar una extracció a les 8-12 h de l’administració del fàrmac: 
 

- Concentracions <3,0 µg/ml: Continuar dosificació cada 24 h. 
- Concentracions entre 3-5 µg/ml: dosificar cada 36 h. 
- Concentracions entre 5,1-7 µg/ml: dosificar cada 48 h. 
- Concentracions >7 µg/ml: passar a multi dosi. 



Versió 01: Novembre 2012 Codi: P-PO-001 Pàgina 9 de 33 

 

 

 

   Administració de tobramicina en règim de dosi múltiple 
 

Concentracions vall: <2 µg/ml 
Concentracions pic: nens 5-10 µg/ml; adults 6-10 µg/ml 

 

En pacients crítics amb neutropènia, els aminoglicòsids presenten menor eficàcia pel que pot ser 
necessari incrementar les Cpic i Cvall per obtenir una correcta activitat bactericida (vall<3 µg/ml, pic 
10-15 µg/ml). 

 
Intoxicació: 

 
Vall: >3 µg/ml 
Pic: >15 µg/ml 
Actuació: suspendre l’administració del fàrmac fins que les concentracions vall siguin 
terapèutiques i fixar nova dosi. En cas d’intoxicacions greus l’eficàcia de l’ hemodiàlisi és del 
±30%. 

 
Mètode analític: Immunoassaig enzimàtic homogeni. 

 
Estabilitat de la mostra: Elevada inestabilitat de les mostres; cal fer el transport en fred i centrifugar-les 
en un temps màxim de 30 minuts, estabilitat a temperatura ambient 4 h. La mostra s’ha de mantenir en 
nevera fins un màxim de 48 h, o congelar el plasma/sèrum per evitar degradacions fins un màxim de 3 
mesos. 

 
Dies de realització de la prova: Diàriament de dilluns a divendres. 

 
Taula 1. Resum dels objectius terapèutics de Cp en aminoglicòsids: 

 
 

Infecció greu 
Infecció amb 

compromís vital 

 
 
 

Dosi 
única 

 

Gentamicina 
Tobramicina 

Concentracions <3, dosificació cada 24 h 
Concentracions de 3–5, dosi cada 36 h 
Concentracions de 5–7, dosi cada 48 h 
Concentracions >7, passar a multidosi 

 
Amikacina 

Concentracions 1-8, dosificació cada 24 h 
Concentracions 9-15, dosi cada 36 h 

Concentracions 16-26, dosi cada 48 h 
Concentracions >26 passar a multidosi 

 

Dosi 
múltiple 

Gentamicina 
Tobramicina 

Vall = 0,5-1,5 µg/ml 
Pic = 6-8 µg/ml 

Vall = 1-2 µg/ml 
Pic = 8-10 µg/ml 

Amikacina 
Vall = 1-4 µg/ml 

Pic = 20-25 µg/ml 
Vall = 4-8 µg/ml 

Pic = 25-30 µg/ml 
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Teicoplanina 2,6-7 

 
 
 

 
 
 

 

Justificació: 
 

- Optimització terapèutica (relació entre l’eficàcia i concentracions correctes). 
- Falta d’evidència d’una relació clara entre les Cp i l’aparició d’efectes secundaris. 

 

Recomanació de la determinació: 
 

- Infecció greu (endocarditis, infecció osteoarticular). 
- Disfunció renal. 
- Tractament perllongat (per exemple, osteomielitis). 

 
Tipus de mostra: Sèrum (tub GRoigBQ- tap vermell). 

 
Obtenció de mostres: Vall (abans de l’administració del fàrmac). 

 
 Volum d’extracció mínim: 1ml 

Monitoratge (temps): 

- Primera determinació el 3er dia de tractament. 
- Si es modifica dosi, no repetir abans de 48 h. 
- Un cop estabilitzada la dosi, no cal repetir l’estudi de Cp periòdicament, a menys que la funció 

renal estigui alterada. 
 

Concentracions terapèutiques: 
 

Concentracions vall: 10-20 µg/ml. 
 
 

Intoxicació 
 

Manca d’estudis que estableixin un punt de tall i una bona correlació. Associació amb el 
desenvolupament de trombocitopènia a concentracions >60 µg/ml. 

 
Mètode analític: Immunoassaig d´inhibició competitiva. 

GLICOPÈPTIDS 
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Vancomicina 8, 9, 10, 30, 32 

 

Estabilitat de la mostra: estable 4 h a temperatura ambient, 48 h en nevera i 3 mesos en 
congelador. 

 

Dies de realització de la prova: diàriament de dilluns a divendres. 
 
 

 

 

Justificació: 
 

- Prevenció dels efectes secundaris. 
- Possible aparició de resistències en tractament a dosis infraterapèutiques. 
- Prevenció de fracàs terapèutic en casos de microorganismes amb una CMI elevada. 

 
Indicació de la determinació: 

 
- Tractaments perllongats (≥5 dies). 
- Alt risc de nefrotoxicitat o disfunció renal. 
- Administració concomitant de fàrmacs nefrotòxics. 
- Nounats i pacients pediàtrics. 
- Gestants. 
- Obesitat/baix pes. 
- Canvis de dosi. 
- CMI S. aureus a vancomicina ≥2mg/L. 
- La determinació de Cp pic només està indicada en cas d’infecció greu o de sistema nerviós central. 
- La determinació de Cp no està indicada en cas d’administrar vancomicina per via oral. 

Tipus de mostra: Sèrum (tub GRoigBQ Tap vermell). 

Obtenció de mostres: 

- Vall (immediatament abans de l’administració del fàrmac). 
- Pic (3 h després de l’inici de la infusió). 

 
 Volum d’extracció mínim: 1ml. 

Monitoratge (temps): 

- Primera determinació: a la 4a-5a dosi (abans en cas de disfunció renal). 
- Posteriorment control cada 3-5 dies (si no es realitza canvi de dosi). 
- En cas de canvi de dosi, a la 4a-5a dosi (abans en cas de disfunció renal). 
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Voriconazol 2, 11-13, 31-34 

 

Concentracions terapèutiques (unitats): 
 

- Concentracions vall: 5-12 µg/ml. 
 

En infeccions complicades en que es consideri necessari assolir una Cvall >15µg/ml es recomana 
consultar a un expert en malalties infeccioses i monitoritzar diàriament. 

 
- Concentracions pic: 18-30 µg/ml. 

 

Intoxicació: Concentracions vall >20 µg/ml. 
 
 

Actuació: 
 

* Si funció renal correcta: Saltar la següent dosi, i posteriorment disminuir dosi o ampliar 
interval d’administració. Realitzar control de concentracions vall fins a normalització. Control 
regular de la funció renal. 

 
* Si disfunció renal: suspendre el tractament fins a la normalització de concentracions vall i quan 
es reinici ajustar les dosis segons la funció renal. En funció del grau d’insuficiència renal, 
optimitzar la diüresi i si precisa, iniciar teràpia de substitució renal (diàlisi peritoneal o 
hemofiltració; l’hemodiàlisi no és útil per augmentar l’eliminació del fàrmac). 

 
Mètode analític: Immunoassaig de micropartícules quimioluminiscents (CMIA). 

 
Estabilitat de la mostra: Estable 3 dies a temperatura ambient, 8 dies en nevera i 1 mes en 
congelador. 

 
Dies de realització de la prova: Diàriament de dilluns a divendres. 

 
 

B. ANTIFÚNGICS 
 

 

 

Justificació: 
 

- Relació moderada entre l’eficàcia i concentracions correctes. 
- Relació entre concentracions elevades i l’aparició d’efectes secundaris (hepàtics i neurològics). 
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Recomanacions de la determinació: 
 

- Manca de resposta terapèutica. 
- Co-administració amb fàrmacs amb els que estigui descrita la interacció farmacocinètica (annex 

1). 
- Canvi de via d’administració (de via oral a intravenosa, o a la inversa). 
- Insuficiència hepàtica. 
- Edat pediàtrica. 

 

Tipus de mostra: Sèrum (tub GRoigBQ tap vermell). 
 

Obtenció de mostres: Vall (abans de l’administració del fàrmac). 
 

 Volum d’extracció mínim: 1ml. 

Monitoratge (temps): 

- Primera mostra entre 4-6 dies després de l’inici del tractament (si s’ha administrat dosi de 
càrrega extreure als 3-4 dies). 

- Controls posteriors 

o Pediatria: setmanals 
o Adults: es realitzaran controls si: 

▪ Introducció o retirada de fàrmacs que interaccionin. 
▪ Sospita d’intoxicació. 
▪ Modificació de la dosi. 

 
Concentracions terapèutiques (unitats): 

 

Concentracions vall: 1-5,5 µg/ml 
 

Si es demostren concentracions infraterapèutiques, augmentar un 50% la dosi diària. En cas de 
mantenir Cp <1 µg/mL malgrat repetits augments de la dosi, ajustar la freqüència d’administració 
(passar de cada 12 a cada 8 h). 

 
Concentracions tòxiques (unitats): ≥ 6µg/ml (relacionats sobretot amb hepatotoxicitat, 
neurotoxicitat i encefalopaties). 
En cas de concentració tòxica o aparició d’efectes secundaris, saltar una dosi i disminuir un 50% la dosi 
posterior. 

 
Mètode analític: Cromatografia líquida d’alta pressió amb detector UV (HPLC-UV). 

Estabilitat de la mostra: Estable 4 h a temperatura ambient, 48 h en nevera i 3 mesos en 
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Ganciclovir 2,14,15 

 

congelador. 
 

Dies de realització de la prova: De manera programada els dijous. En cas d’urgència, de dilluns a 
divendres (contactar amb el laboratori ext. 6973). 

 
 
 

 
ANTIMICROBIANS DELS QUE ES DISPOSA DE TÈCNICA DE MONITORITZACIÓ DE CONCENTRACIONS 
PLASMÀTIQUES AL NOSTRE CENTRE I AMB APLICACIÓ VALORABLE EN ALGUNES SITUACIONS DE LA 
PRÀCTICA CLÍNICA 

 

A. ANTIVIRALS 

 

 

Justificació: Prevenció de la toxicitat medul·lar i garantir l’eficàcia terapèutica. 

Indicació de la determinació: 

- Insuficiència renal moderada o greu. 
- Pacient sotmès a tècnica de depuració extrarenal. 
- Tractament concomitant amb d’altres fàrmacs mielotòxics. 
- Insuficiència medul·lar. 
- Administració de valganciclovir per via oral en pacient amb patologia digestiva/sospita de 

malabsorció. 
 

Tipus de mostra: Sèrum (tub GRoigBQ tap vermell). 

Obtenció de mostres: 

- Vall (abans de l’administració del fàrmac). 
- Pic (als 60 minuts o en acabar la perfusió del fàrmac). 

 
 Volum d’extracció mínim: 1 ml. 

 
Monitoratge (temps): Primera determinació a les 24h de l’inici del tractament. 
Repetir controls posteriors en cas de: 

- Toxicitat. 
- Concentracions infra o supraterapèutiques. 
- Segons criteri clínic. 
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Ribavirina(*) 2,15,16 

 

Concentracions terapèutiques (unitats): 
 

- Concentracions vall: 0,5-2 µg/ml 
- Concentracions pic: 8-12 µg/ml 

 
Intoxicació: Concentracions de ganciclovir vall > 6 µg/ml. 
Actuació: suspendre l’administració del fàrmac sempre que les concentracions vall superin els 6 µg/ml i 
fins que s’assoleixi el marge terapèutic (<2 µg/ml). En cas d’intoxicacions greus l’eficàcia de l’hemodiàlisi 
és del 40-50%. 

 
Mètode analític: Cromatografia líquida d’alta pressió amb detector UV (HPLC-UV). 

Estabilitat de la mostra: Estable 4 h a temperatura ambient i 48 h en nevera. 

Dies de realització de la prova: Periodicitat setmanal segons peticions. 
 
 

 

(*)Dades només aplicables a pacients en tractament amb ribavirina per hepatitis vírica. 
 

Justificació: Prevenció de l’anèmia hemolítica. Mantenir concentracions terapèutiques. 

Indicació de la determinació: 

- Tractament ≥4 setmanes. 
- Insuficiència renal greu (opcional). 
- Tècniques de depuració extrarrenal (opcional). 

 
Tipus de mostra: Sèrum (tub GRoigBQ tap vermell). 

 

Obtenció de mostres: Vall (abans de l’administració del fàrmac). 
 

 Volum d’extracció mínim: 1 ml. 

Monitoratge (temps): 

- A partir de les 4 setmanes de l’inici del tractament. 
- Posteriorment, cada 4 setmanes fins estabilització de la dosi i concentracions plasmàtiques 

adequades. 
 

Concentracions terapèutiques (unitats): 
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Linezolid 2,17,18 

 
 
 

-Concentracions vall: 1-3 µg/ml 
 

Intoxicació: 
 

Vall >3 µg/mlActuació: suspendre l’administració del fàrmac sempre que les concentracions vall 
superin els 3 µg/ml fins que s’assoleixi el marge terapèutic. L’hemodiàlisi és ineficaç. 

 

Mètode analític: Cromatografia líquida d’alta pressió amb detector UV (HPLC-UV). 
 

Estabilitat de la mostra: Estable 4 h a temperatura ambient, 24 h en nevera i 3 mesos en 
congelador. 

 

Dies de realització de la prova: Periodicitat quinzenal segons peticions. 
 
 
 
 

ANTIMICROBIANS PRÒXIMAMENT DISPONIBLES AL NOSTRE CENTRE I AMB APLICACIÓ EVIDENT A LA 
PRÀCTICA CLÍNICA 

 

A. ANTIBACTERIANS 

 

 

Justificació: Variabilitat interindividual significativa, toxicitat hematològica, interaccions 
farmacològiques (veure annex 2). 

 
Indicació de la determinació: 

 
- Previsió de tractament ≥28 dies. 
- Co-administració amb d’altres fàrmacs amb els que pot presentar interaccions farmacològiques 

(veure annex 2). 
- Insuficiència renal greu. 

 
Tipus de mostra: Plasma (LilaHEM Tub EDTA-tap lila). 

 
Obtenció de mostres: Vall (abans de l’administració del fàrmac). 

 
 Volum d’extracció mínim: 1 ml. 
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Monitoratge (temps): Si es preveu tractament perllongat, determinar nivells a partir de les 48 h després 
de l’inici del tractament i posteriorment cada 2-3 setmanes. 

 
Concentracions terapèutiques (unitats): 

 
Concentracions vall: 2-7 µg/ml 

 
Intoxicació: 

 

Associació entre concentracions elevades de linezolid i toxicitat hematològica. No hi ha dades 
que defineixin de manera concloent una concentració vall orientativa de toxicitat. 
Actuació: suspendre l’administració del fàrmac sempre que es sospiti toxicitat atribuïble a 
aquest. Reiniciar quan la toxicitat s’hagi resolt. L’eficàcia de l’hemodiàlisi és del ±30%. 

 
Mètode analític: Cromatografia líquida d’alta pressió amb detector UV o detector de masses (HPLC-UV  
o HPLC-MS). 

 
Estabilitat de la mostra: Conservar la mostra sense processar en congelador. 

 
Dies de realització de la prova: Monitoratge disponible properament al nostre centre. S’informarà en el 
moment en que siguin possibles les peticions de linezolid. 

 
 
 

B. ANTIRETROVIRALS (INHIBIDORS DE LA RETROTRANSCRIPTASA INVERSA NO ANÀLEGS DE 
NUCLEÒSIDS, INHIBIDORS DE LA PROTEASA)2,19-23 

 
Justificació: 

 
- Correlació entre la concentració plasmàtica i l’eficàcia terapèutica. 
- Correlació entre la concentració plasmàtica i la toxicitat. 
- Alta variabilitat interindividual amb baixa variabilitat intraindividual. 
- Marge terapèutic estret. 

 
Indicació de la determinació: 

 

Adults:  
- Sospita clínica d‘interacció fàrmac-fàrmac o fàrmac-alimentació significativa. 
- Canvis fisiopatològics (gastrointestinals, hepàtics o renals) que poden implicar malabsorció, 
canvis en la distribució, metabolisme o eliminació. 
- A valorar en gestants (especialment en les últimes etapes de l’embaràs). 
- Sospita de toxicitat farmacològica. 
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- Falta de resposta virològica en un pacient amb correcta adherència al tractament i absència de 
resistències virals. 
- Pesos extrems. 

 
Nens i adolescents: 

 
- Inici del tractament amb fàrmacs antiretrovirals susceptibles de monitorització. 
- Sospita interacció entre fàrmacs o amb aliments. 
- Fracàs terapèutic. 
- Sospita de toxicitat farmacològica. 
- Sospita de mala adherència no reconeguda pel pacient 
- Pesos extrems. 

 
Tipus de mostra: Sèrum (tub GRoigBQ tap vermell). Les determinacions de Cp d’ARV s’externalitzen al 
laboratori de l’Hospital Clínic des de la UCRE del laboratoris HUVH. 

 
Obtenció de mostres: 

 
- Vall: Abans de l’administració de la dosi. Els que s’administren en dosi única nocturna extracció 
de la mostra al matí. 
- Pic (en cas de sospita de toxicitat). 
* Darunavir, lopinavir-ritonavir, ritonavir: 2-6 h després de la dosi. 
* Efavirenz : 1 extracció entre 8 – 12 h després de la dosi. 

 Volum d’extracció mínim: 1ml. 

Monitoratge (temps): 
- En cas d’inici del tractament: a partir de les 3 setmanes (fase estable). En cas de canvi de dosi, 
revalorar a les 2 setmanes. 
- En cas de sospita de toxicitat, interaccions o canvis fisiopatològics: en el moment de la sospita. 

 
 

Concentracions terapèutiques (unitats): 
 

 
Fàrmac 

Interval terapèutic (µg/ml) 

Concentració mínima (vall) Concentració màxima (pic) 

Darunavir 3,5 ND 

Lopinavir/ 
ritonavir 

1,0/4,0* 
0,3-0,4 

ND 
ND 

Efavirenz 1,0 4 

*Pacients tractats prèviament. ND: no determinat. 
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Colistina 24-28 

 

Mètode analític: Cromatografia líquida d’alta pressió amb detector UV/visible o detector de masses 
(HPLC-UV o HPLC-MS). 

 
Dies de realització de la prova: Monitoratge disponible properament al nostre centre. Actualment,  
prova derivada des de la Unitat central de recepció d'especímens (UCRE) a l’Hospital Clínic de dilluns a 
divendres (Dra. Brunet, Servei toxicologia i farmacologia, 932275419). 

 
 
 

ANTIMICROBIANS PRÒXIMAMENT DISPONIBLES AL NOSTRE CENTRE I AMB APLICACIÓ VALORABLE A 
ALGUNES SITUACIONS DE LA PRÀCTICA CLÍNICA 

 

A. ANTIBACTERIANS 

 

 

Justificació: Prevenció de la nefrotoxicitat i, en menor grau, garantir l’efectivitat. 

Indicació de la determinació: 

Tots els pacients, especialment: 
- Insuficiència renal aguda basal o crònica. 
- Insuficiència hepàtica moderada o greu (hipoalbuminèmia). 
- Nefrotoxicitat durant el tractament amb colistina. 
- Edat ≥ 75 anys. 
- Baix pes. 
- Pacient sotmès a tècnica de depuració extrarenal. 
- Pacient en cotractament amb algun altre fàrmac nefrotòxic. 

 
No precisa en cas d’administració nebulitzada. 

 
Tipus de mostra: Plasma (LilaHEM Tub EDTA-tap lila). 

 
Obtenció de mostres: Vall (abans de l’administració del fàrmac). 

 
 Volum d’extracció mínim: 1 ml. 

 
Monitoratge (temps): A partir de les 24 h de l’ inici del tractament. Repetir en cas de toxicitat, 
concentracions infra o supraterapèutiques o segons criteri clínic. 

 
 

Concentracions terapèutiques (unitats) 
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Itraconazol 2,5,11,29,33 

 
 
 

Concentracions vall 2-2,42 µg/ml 
 

Intoxicació 
Vall >2,42 µg/ml 
Actuació: suspendre l’administració del fàrmac sempre que se sospiti toxicitat atribuïble a 
aquest. Reiniciar quan la toxicitat s’hagi resolt. Administrar manitol. L’hemodiàlisi és poc eficaç. 

 

Mètode analític: Cromatografia líquida d’alta pressió amb detector UV o detector de masses 
(HPLC-UV o HPLC-MS). 

 
Estabilitat de la mostra: Elevada inestabilitat de les mostres: cal fer el transport en fred i centrifugar-les 
en un temps màxim inferior a 30 minuts. Si es guarden, s’han de conservar a -80ºC. 

 
Dies de realització de la prova: Monitoratge disponible properament al nostre centre. S’informarà en el 
moment en que siguin possibles les peticions de colistina. 

 
 
 

B. ANTIFÚNGICS 

 

 

Justificació: Gran variabilitat interindividual i múltiples interaccions farmacològiques. 

Indicació de la determinació: Es recomana monitoritzar tant en tractament com en profilaxi. 

- Manca de resposta terapèutica en tractament. 
- Alteracions gastrointestinals. 
- Tractament concomitant amb fàrmacs que puguin interaccionar amb itraconazol (annex 1). 
- Infecció fúngica de bretxa en pacient que el rep com a profilaxi. 

 
Tipus de mostra: Sèrum (tub GRoigBQ tap vermell) o plasma (LilaHEM tub EDTA tap lila). 

Obtenció de mostres: Vall (abans de l’administració del fàrmac). 

 Volum d’extracció mínim: 1 ml. 
 

Monitoratge (temps): a partir dels 4-6 dies de l’inici del tractament. Repetir segons criteri clínic o en cas 
de: 

- Manca de resposta terapèutica. 
- Introducció o retirada de fàrmacs que interaccionin. 
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Posaconazol 2,5,11,29,33 

 

- Sospita d’intoxicació. 
 

Concentracions terapèutiques (unitats): 
 

Concentracions vall: (Itraconazol + hidroxi-itraconazol) 
 

Profilaxi > 0,5 µg/ml 
Tractament 1-2 µg/ml (fracàs terapèutic si <1 µg/ml). 
Histoplasmosi > 1 µg/ml 

 
Intoxicació: 

 
Concentracions vall >17 µg/ml 
Actuació: Suspendre el tractament fins que les concentracions vall siguin terapèutiques. 
L’hemodiàlisi no és eficaç. No es coneix cap antídot específic. En cas de sobredosi aplicar 
mesures de suport. 

 
Mètode analític: Cromatografia líquida d’alta pressió amb detector UV (HPLC-UV). 

 
Estabilitat de la mostra: Estable 4 h a temperatura ambient, 48 h en nevera i 3 mesos en 
congelador. 

 
Dies de realització de la prova: Monitoratge disponible properament al nostre centre. Actualment,  
prova derivada per la UCRE dels laboratoris HUVH. Termini d’entrega de resultats: 15 dies. 

 
 

 

 

Justificació: Gran variabilitat interindividual i múltiples interaccions farmacològiques. 
 

Indicació de la determinació: Es recomana monitoritzar, tant en tractament com en profilaxi, en cas 
d’utilitzar suspensió oral si: 

 
- Manca de resposta terapèutica. 
- Canvis de via d’administració (d’intravenosa a oral). 
- Alteracions gastrointestinals. 
- Tractament concomitant amb fàrmacs que puguin interaccionar amb posaconazol (annex 1). 
- Infecció fúngica de bretxa en pacient que el rep com a profilaxi. 
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Si s’administra en forma de comprimits gastroresistents o via intravenosa, els pacients assoleixen Cp 
terapèutiques. En aquests casos, només es recomana monitoritzar l’antifúngic si hi ha tractament 
concomitant amb fàrmacs que hi puguin interaccionar. 

 
Tipus de mostra: Sèrum (tub GRoigBQ tap vermell) o plasma (LilaHEM Tub EDTA-tap lila). 

Obtenció de mostres: Vall (abans d’administració de la dosi). 

Volum d’extracció mínim: 1 ml. 
 

Monitoratge (temps): A partir de la primera setmana (6è dia) de l’ inici del tractament. Repetir segons 
criteri clínic o en cas de: 

- Manca de resposta terapèutica. 
- Introducció o retirada de fàrmacs que interaccionin. 
- Sospita d’intoxicació. 

 

Concentracions terapèutiques (unitats): 
 

Concentració vall : 0,7-1,5 µg/ml. 
En casos d’ infecció fúngica invasora refractària es recomanen Cp vall >1,3 µg/ml 

 
Intoxicació: 

 
No existeix associació clara entre les concentracions de posaconazol i toxicitat. 
Actuació: suspendre el tractament fins que les concentracions vall siguin terapèutiques. 
L’hemodiàlisi no és eficaç. No es coneix cap antídot específic. 

 

Mètode analític: Cromatografia líquida d’alta pressió amb detector UV (HPLC-UV). 
 

Estabilitat de la mostra: Estable 4 h a temperatura ambient, 48 h en nevera i 3 mesos en 
congelador. 

 
Dies de realització de la prova: Monitoratge disponible properament al nostre centre. Actualment,  
prova derivada per la UCRE dels laboratoris HUVH. Termini d’entrega de resultats: 15 dies. 
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3.4. Periodicitat de revisió 

Cada 3 anys o en cas d’aparició de novetats significatives en aquest camp. 
 
 

4. Documents i registres associats 
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5. Annexos. 
 

Annex 1. Principals interaccions farmacològiques dels azols. 
 

Fàrmac Fàrmacs que poden interaccionar 

Itraconazol Alcaloides de la vinca 
Antagonistes d’H2 

Antiàcids 
Antidepressius: reboxetina 

Ansiolítics: buspirona 
Anticomicials (fenitoïna, carbamazepina, fenobarbital) 

Antihistamínics (terfenadina, astemizol) 
Antiretrovirals: Inhibidors de la proteasa, didanosina, efavirenz, etravirina, nevirapina 

Benzodiazepines (triazolam, midazolam oral i endovenós, alprazolam) 
Bloquejants dels canals del calci. 

Immunosupressors (ciclosporina, tacrolimús, siròlimus, everolimús) 
Inhibidors de la bomba de protons 
Inhibidors d’HMG-CoA reductasa 

Corticoides (budesònida, dexametasona, fluticasona, metilprednisolona) 
Tuberculostàtics (isoniazida, rifampicina, rifabutina)Opiacis (alfentanil, fentanil) 

Altres: claritromicina, eritromicina, digoxina, brotizolam, ebastina, cilostazol, 
disopiramida, halofantrina, repaglinida. 

Posaconazol Alcaloides de la vinca 
Alcaloides (ergotamina, ergometrina) 

Antagonistes H1 (terfenadina, astemizol) 
Antagonistes H2 

Anticomicials (carbamazepina, fenitoïna, fenobarbital) 
Antirretrovirals: efavirenz, inhibidors de la proteasa (azatanavir i ritonavir) 

Benzodiazepines metabolitzades pel CYP3A 
Bloquejadors dels canals del calci 

Digoxina 
Immunosupressors (tacrolimús, sirolimús, ciclosporina, everolimús) 

Inhibidors de la bomba de protons 
Inhibidors de l’HMG-CoA reductasa (simvastatina, lovastatina, atorvastatina) 

Tuberculostàtics (rifampicina, rifabutina) 
Sulfonilurees 

Altres: primidona, cisaprida, pimozida, halofantrina, quinidina. 

Voriconazol Alcaloides ergotamínics 
Antirretrovirals: efavirenz, ritonavir 

Anticonceptius orals 
Barbitúrics 

Carbamazepina 
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Annex 2. Principals interaccions farmacològiques de linezolid. Recomanacions. 
 

Fàrmac Interacció Recomanació 

Antidepressius 

tricíclics, inhibidors 

selectius de la 

recaptació de 

serotonina (ISRS), 

inhibidors de la 

monoaminooxidasa 

(IMAO) 

 
 

L’administració concomitant amb 

linezolid pot augmentar el risc de 

síndrome serotoninèrgica. 

 
 
 
 

Evitar l’administració concomitant. 

 
Dopaminèrgics 

L’administració concomitant amb 

linezolid pot produir un augment dels 

efectes hipertensius. 

Reduir les dosis del fàrmac 

dopaminèrgic. 

 

 
Opiacis 

L’administració concomitant amb 

linezolid pot augmentar el risc de 

síndrome serotoninèrgica. El linezolid 

pot modificar l’acció dels analgèsics 

opiacis. 

 

 
Evitar l’administració concomitant. 

 
Rifampicina 

Pot provocar disminució de les 

concentracions sanguínies de 

linezolid. 

Valorar la necessitat de l’ administració 

concomitant i monitoritzar Cp de 

linezolid. 

Simpaticomimètics, 

vasopressors 
El linezolid pot augmentar l’efecte 

hipertensiu dels α,β-agonistes. 

 

Evitar l’administració concomitant. 

Aliments rics en 

tiamina 

L’administració concomitant amb 

linezolid pot augmentar el risc de 

síndrome serotoninèrgica. 

Evitar la ingesta de quantitats 

excessives d’aquests aliments durant el 

tractament amb linezolid. 

Warfarina 
El linezolid pot produir reduccions en 

l‘INR hemostàtic 
Monitoritzar INR hemostàtic 

* La interacció de linezolid amb aquests fàrmacs pot tenir lloc fins a 14 dies després de la suspensió del 
tractament. 

Fluconazol 
Herba de Sant Joan 

Immunosupressors (everolimús, sirolimús, ciclosporina, tacrolimús) 
Opiacis 

Sulfonilurees 
Tuberculostàtics: rifampicina, rifabutina 

Altres: astemizol, cisaprida, pimozida, quinidina, terfenadina. 
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Annex 3. Principals interaccions farmacològiques dels fàrmacs antirretrovirals. 
 

Fàrmacs que poden modificar les Cp dels inhibidors de la proteasa en coadministració 

Antiàcids Antiàcids 

Antagonistes H2 

Inhibidors de la 

bomba de 

protons 

Anticomicials Carbamazepina 

Fenobarbital 

Fenitoïna 

Àcid valproic 

Antidepressius 

Ansiolítics 

Antipsicòtics 

Fluvoxamina 

Inhibidors selectius de la 

serotonina 

Trazodona 

Antifúngics Fluconazol 

Itraconazol 

Posaconazol 

Voriconazol 

Antimalàrics Artemisa 

Atovaquona 

Mefloquina 

Tuberculostàtics Bedaquilina 

Claritromicina 

Rifabutina 

Rifampicina 

Rifapentina 

Medicació 

cardíaca 

Amiodarona 

Bosentan 

Diltiazem 

Corticoesteroids Beclometasona 

Budesonida 

Dexametasona 

Antivirals (VHC) Boceprevir 

Ledipasvir/Sofosbuvir 

Simeprevir 

Fitoteràpia Herba de Sant 

Joan 

Tractament 

hormonal 

Anticonceptius 

orals 

Narcòtics i opioids Buprenorfina 

Fàrmacs que poden modificar les Cp dels inhibidors de la transcriptasa inversa no anàlegs de nucleòtids en 

coadministració. 

Antiàcids Antiàcids 

Antagonistes H2 

Inhibidors de la 

bomba de 

protons 

Anticomicials Carbamazepina 

Fenobarbital 

Fenitoïna 

Antifúngics Fluconazol 

Itraconazol 

Posaconazol 

Voriconazol 

Antimalàrics Artemisinines Tuberculostàtics Claritromicina 

Rifabutina 

Rifampicina 

Rifapentina 

Corticoesteroides Dexametasona 

Antivirals 

(VHC) 

Boceprevir 

Dasabuvir 

/Paritaprevir/ 

Ombitasvir 

Productes 

herbolari 

Herba de Sant 

Joan 

  



 

 

 

 
 

Annex 4. Taula resum monitorització d’antimicrobians. 
 

 
 
Antimicrobià 

Moment de la monitorització 
respecte a l’inici del tractament 

 
Moment de l'extracció 

 
Rang d'acceptació (unitats) 

 
Indicacions 

 
 
 
 
 

 
Amikacina 

 
 
 
 

- A les 24 h. 
 
- Cada 3-4 dies (a les 24-48 h si 
canvi dosi). 

 
 

Dosi única diària: 8-12h, post- 
administració. 

 
Dosi múltiple: 
Vall: abans de l’administració 

de la dosi. 
- Pic: 1 h després de l‘inici de la 
perfusió. 

 

Dosi única diària 

 
< 8 g/ml: dosificar cada 24 h. 

9-15   g/ml: dosificar cada 36 h. 

16-26    g/ml: dosificar cada 48 h. 

> 26   g/ml:  passar a dosi múltiple. 
 

Dosi múltiple Vall: 1-8 µg/ml. 
Pic: 20-30 µg/ml. 

*En pacients amb neutropènia, veure 
text. 

 
 
 
 
 

Tots els pacients. Prevenció 
nefrotoxicitat. 

 

 
Colistina 

- A les 24 h. 
Repetir control si: 

- Toxicitat. 
- Concentracions fora de 
marges. 

- Segons criteri clínic. 

 
 

- Vall: abans de l’administració 
del fàrmac. 

 
 

Vall CMI 2-2,42 µg/ml 

 
Tots els pacients. Prevenció 
nefrotoxicitat. 

 

 
Ganciclovir 

- A les 24 h. 
Repetir control si: 

- Toxicitat. 
- Concentracions fora de 
marges. 

- Segons criteri clínic. 

 

- Vall: abans de l’administració 
del fàrmac. 
- Pic: en acabar la perfusió del 
fàrmac (1 h). 

 
- Vall: 0,5-2 µg/ml. 
- Pic : 8-12 µg/ml. 

- Insuficiència renal aguda moderada- 
greu. 
- Tècnica de depuració extrarenal. 
- Tractament concomitant amb fàrmacs 
mielotòxics. 
- Insuficiència medul·lar. 
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    - Valganciclovir v.o. en sospita de 
malabsorció. 

 

 

 

 

 

 

 
Gentamicina 

 

 

 

 

 

 
- A les 24 h. 
- Cada 3-4 dies (a les 24-48 h si 
canvi dosi). 

 

 

 

Dosi única diària: 8-12h, post- 
administració. 

 
Dosi múltiple: 
- Vall: abans de l’administració 
de la dosis. 
- Pic: 1 h després de l’inici de la 
perfusió. 

Dosi única diària 

 
<3 g/ml: dosificar cada 24h 

3-5    g/ml: dosificar cada 36 h. 

5,1-7    g/ml: dosificar cada 48 h. 

>7    g/ml: pasar a dosis múltiple. 

Dosis múltiple   - Vall: <2 µg/ml. 
- Pic: 5-10 µg/ml. 

 
* En endocarditis,+ betalactàmic, pic 
>4 µg/ml pot resultar suficient. 
*En pacients amb neutropènia, veure 

text. 

 

 

 

 

 

 
 

Tots els pacients. Prevenció 
nefrotoxicitat. 
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Inhibidors 

proteasa del VIH 

 

 

 

 

 

 

 
- A les 3 setmanes. 
- A les 2 setmanes d’un canvi de 
dosi. 
- En el moment en què hi hagi 
sospita de toxicitat, interaccions 
o canvis fisiopatològics. 

 

 

 

 

 

 

 

- Vall: Abans de l’administració 
de la dosi. 
- Pic: 
Darunavir, lopinavir, ritonavir: 
2-6 h després de la dosi. 

 

 

 

 

 

 
Darunavir: Vall = 3,5 µg/ml; Pic = ND. 
Lopinavir/Ritonavir: 
Vall lopinavir= 1,0/4,0* ritonavir 0,3- 
0,4. ; Pic = ND. 
*En pacients tractats prèviament. 

ND: no determinat 

 

 

Adults i adolescents: 

- Sospita interacció o toxicitat. 

- Canvis fisiopatològics que puguin 

modificar la farmacocinètica (veure text). 

- Gestants (sobretot final). 

- Règim terapèutic alternatiu. 

- Falta de resposta virològica. 

- Pesos extrems. 

Pediatria: 

- Inici règim amb antirretrovirals. 
- Sospita interacció o toxicitat. 
- Fracàs terapèutic. 
- Sospita mala adherència. 
- Pesos extrems. 

 
Efavirenz 

 - Vall: Abans de l’administració 
de la dosi. 
- Pic: 8-12 h després de la dosi. 

Efavirenz: Vall = 1,0 µg/ml; Pic = 4,0 
µg/ml. 

 

 

Itraconazol 

- Als 4-6 dies. 
- Repetir control si: 

- Manca resposta terapèutica. 
- Introducció/retirada de 

fàrmacs que interactuen. 
- Sospita intoxicació. 

 

- Vall: abans de l’administració 
de la dosi. 

 

Profilaxi: >0,5 µg/ml. 
Tractament: 1- 2 µg/ml. 
Histoplasmosi: >1 µg/ml. 

-Falta de resposta. 
-Alteracions gastrointestinals. 
-Tractament amb fàrmacs que puguin 
interaccionar (annex 1). 
- Infecció fúngica de bretxa en pacients 
que el reben en profilaxi. 

 
Linezolid 

- A les 24-48 h. 
- Repetir control: cada 2-3 

setmanes. 

- Vall: abans de l’administració 
de la dosi. 

-Vall: 2-7 µg/ml. 
- Previsió tractament >28 dies. 
- Interaccions farmacològiques. 
- Insuficiència renal greu. 

Posaconazol - Als 6 dies. - Vall: abans de l’administració  -Falta de resposta. 
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 - Repetir control, si: 
- Manca resposta terapèutica. 
- Introducció/retirada 

fàrmacs que interactuen. 
- Sospita intoxicació. 

de la dosi. - Vall: 0,7-1,5 µg/ml. 
Infecció fúngica invasora refractària, es 
recomana vall > 1,3 µg/ml. 

-Alteracions gastrointestinals. 
- Tractament amb fàrmacs que puguin 
interaccionar (annex 1)- Infecció fúngica 
de bretxa en pacients que el reben en 
profilaxi. 

 

Ribavirina 
- A les 4 setmanes. 
- Cada 4 setmanes fins 
l’estabilització. 

 
- Vall: abans de l’administració 
del fàrmac. 

 

- Vall: 1-3 µg/ml. 

-Tractament continuat (sempre). 
- Insuficiència renal greu (opcional). 
-Tècniques de depuració extrarrenal 
(opcional). 

 

 
Teicoplanina 

- Al 3er dia. 
- Cada 48 h si canvi de dosi. 
- Estabilitzada la dosi no cal 
control (excepte en cas 
d’insuficiència renal). 

 

- Vall: abans de l’administració 
de la dosi. 

 

 
- Vall: 10-20 µg/ml. 

 

- Infecció greu. 
- Disfunció renal. 
- Tractament perllongat. 

 

 

 

 

 

 

Tobramicina 

 

 

 

 
 

- A les 24 h. 
- Cada 3-4 dies (a les 24-48 h si 
canvi de dosi). 

 

 
Dosi única diària: 8-12h, post- 
administració. 

 
Dosi múltiple 
- Vall: abans de l’administració 

de la dosis. 
- Pic: 1 h després de l’inici de 

la perfusió. 

Dosi única diària 

 
<3    g/ml: dosificar cada 24 h 

3-5    g/ml: dosificar cada 36 h. 

5,1-7    g/ml: dosificar cada 48 h. 

>7    g/ml: pasar a dosis múltiple. 

 

Dosi múltiple - Vall: <2 µg/ml. 
- Pic: 5-10 µg/ml. 

*En pacients amb neutropènia, veure 

text. 

 

 

 

 

 
Tots els pacients. Prevenció 
nefrotoxicitat. 

 

 

Vancomicina 

- 4a-5a dosi (abans si 
insuficiència renal). 
- Cada 3-5 dies (si canvi dosi, 
abans, a la 4a-5a dosi). 

 

- Vall: abans d’administrar la 
dosi. 
- Pic: 3 h després de l’inici de la 
perfusió. 

 

- Vall: 5-12 µg/ml. 
>15 µg/ml en infeccions 
complicades i consultar expert. 

- Pic: 18-30 µg/ml. 

- Tractaments >3-5 dies. 
- Alt risc de nefrotoxicitat o disfunció 
renal. 
- Pacients pediàtrics i gestants. 
- Obesitat/baix pes. 
- Canvis de dosi. 
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    - CMI S. aureus a vancomicina ≥2 mg/L 

 

 

 

 

 
Voriconazol 

- 4-6 dies (si dosi de càrrega, als 
3-4 dies). 
- Controls: en pediatria cada 
setmana (més freqüents si canvis 
medicació amb possible 
interacció) i en adults si hi ha: 

- Introducció/retirada de 
fàrmacs que interactuen. 

- Sospita d’intoxicació. 
- Modificació de la dosis. 

 

 

 

 
 

- Vall: abans de l’administració 
de la dosis. 

 

 

 

 

 
Vall: 1-5,5 µg/ml. 

 

 

 
- Falta de resposta terapèutica. 
- Interacció amb fàrmacs (annex 1). 
- Canvi via d’administració. 
- Insuficiència hepàtica. 
- Edat pediàtrica. 
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Annex 2. Informe favorable del Comitè Ètic d’Investigació Clínica. 

 



 
 

 

 

Pg. Vall d’Hebron, 119-129 
08035 Barcelona 
Tel. +34 93 489 40 10 
Fax +34 93 489 41 02 

Hospital Universitari Vall d’Hebron 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Vall d'Hebron  
Direcció de Recerca  
 
   

INFORME DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
 
Doña Mireia Navarro Sebastián, Secretaria del CEIM del Hospital Universitari  Vall 
d’Hebron, de Barcelona, 

CERTIFICA 
 
Que este Comité ha evaluado en su reunión del día 2 de junio de 2017 la propuesta del 
promotor:  
 

Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) 
 
para que sea realizado en este Centro, el estudio post-autorización código AB.NEO , 

titulado:  

 

Monitoratge d’antibiòtics en el nounat: adherencia al protocol i efectes sobre l’evolució 
clínica.   
 
Protocolo en español versión 2 de fecha 29  de mayo de 2017.  
 
• Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los 

objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para el 
sujeto. 

• La capacidad del investigador y los medios disponibles son apropiados para llevar a 
cabo el estudio. 

• En el caso que tuviera hoja de información al paciente y consentimiento informado, 
son adecuados tanto el texto de la hoja de información al paciente, como el 
procedimiento para obtener el consentimiento informado así como también la 
compensación prevista para los sujetos por daños que pudieran derivarse de su 
participación en el estudio. 

• El alcance de las compensaciones económicas no interfiere con el respeto a los 
postulados éticos. 

• Se cumplen los preceptos éticos formulados en la Orden SAS 3470/2009 y la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica mundial sobre principios éticos para 
las investigaciones médicas en seres humanos y en sus posteriores revisiones, así 
como aquellos exigidos por la normativa aplicable en función de las características 
del estudio 

• Y que este Comité acepta que dicho estudio post-autorización sea realizado por  la 
Dra. Natalia Ana Mendoza Palomar como investigadora principal.  

 
 
 

ID-RTF021 



 

 

 

2

 
 
Que el Comité tanto en su composición como en los PNT cumple con las normas de BPC 
(CPMP/ICH/135/95) y con el Real Decreto 1090/2015, y su composición actual es la 
siguiente: 
 

Presidente Gallego Melcón, Soledad. Médico 
Vicepresidente Segarra Sarries, Joan. Abogado 
Secretario/a Navarro Sebastián, Mireia. Química 
Vocales Armadans Gil, Lluís. Médico 

 Azpiroz Vidaur, Fernando. Médico 
 Balasso, Valentina. Médico 
 Cucurull Folgera, Esther. Farmacóloga 
 De Torres Ramírez, Inés M. Médico 
 Fernández Liz, Eladio. Farmacéutico de Atención Primaria 
 Fuentelsaz Gallego, Carme. Enfermera 
 Fuentes Camps, Imma. Farmacóloga 
 Guardia Massó, Jaume. Médico 
 Iavecchia, María Luján. Farmacóloga 
 Joshi Jubert, Nayana. Médico 
 Hortal Ibarra, Juan Carlos. Profesor Universidad de Derecho 
 Rodríguez Gallego, Alexis. Farmacólogo 
 Sánchez Raya, Judith. Médico 
 Solé Orsola, Marta. Diplomada Enfermería 
 Suñé Martín, Pilar. Farmacéutica Hospital 
 Vargas Blasco, Víctor, Médico 

 
 
Que en dicha reunión del Comité Ético de Investigación Clínica se cumplió el quórum 
preceptivo legalmente. 
 
Que en el caso de que se evalúe algún proyecto del que un miembro sea 
investigador/colaborador, éste se ausentará de la reunión durante la discusión del 
proyecto. 
 
 
Lo firmo en Barcelona, a 2 de junio de 2017 
 
 
 
 
 
 
Firmado: Sra. Mireia Navarro 

Secretaria CEIC 
 

MIREIA NAVARRO 
SEBASTIAN

Firmado digitalmente por MIREIA NAVARRO SEBASTIAN 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=Vegeu 
https://www.catcert.cat/veridCAT (c)03, ou=Serveis 
Publics de Certificacio CPIXSA-2, sn=NAVARRO 
SEBASTIAN, givenName=MIREIA, 
serialNumber=38121226Z, cn=MIREIA NAVARRO 
SEBASTIAN 
Fecha: 2017.06.07 13:06:35 +02'00'
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Annex 3. Informe favorable de l’Agencia Española del Medicamento y de los Productos 

Sanitarios. 

 

 









N. Mendoza Palomar   ANNEXOS 

156 
 

Annex 4. Esquema de distribució de pacients i mètodes d’anàlisi estadístic. 
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