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Excm. Sr. President,
Molt il'lustres Senyoresi SenyorsAcadémics,
Senyoresi senyors,

Vull que les mevesprimeresparaulessiguin expressiósinceradel meu
profundreconeixement
a la Juntade Governde la ReialAcadémiadeFarmácia
nomenar-meacadémicnumerarid'aquestadocta
haver
acceptat
de Catalunyaen
corporació.Aquestagraimentel faig extensiuals Molt Il.lustresDoctorsM.
Carmede la Torre i Boronat,JaumeBech i Borrási FrancescPuchali Mas, els
quals ara f-apoc més d'un any em distingirenamb I'immerescuthonor de
per a aquestadistinció.Gratitudque voldria singularitzar
proposar-me
en el
Dr. Puchal,qui tan amablementha acceptatla dificil tascade prepararla preAl Dr. Puchalm'uneix
méritsdel recipiendari.
ceptivaglossaambels escassos
unallargai f'ecundaamistatques'iniciáen acabarels nostresestudisuniversitaris
en la qualtots
i queha continuatal llarg de la nostradilatadavida prof'essional,
dos hem rodatuna mica de món, perd a la fi hem tornatal Bom.
En datade 20 de desembrede I'any 2000.el secretarid'aquestainsigne
el Molt Il.lustreDoctorMiquel Ylla-Catalái Genis,em comunicava
corporació,
percartala mevaelecciócom a académicde número,adscrita la SeccióQuarta,
SalutPública.amb la medallanúmero 18,que va pertányeren vida al Molt
Il.lustreDoctorJosepM Séculii Brillas.El Dr. Séculi(a.c.s)fou unapersona
de record inesborrableque durant molts anys em distingí amb el seuafectei
amistat.Personalitatde carácterf'ermperd desbordantde qualitathumana,fou
ell
un delsveterinariscatalansmés importantsdel segleXX. Fou precisament
qui encapqalála propostadel meu ingrés com a corresponent
d'aquesta
digníssimaAcadémiael 9 de novembrede I'any 1978.Assumeixoambtensa
de substituirel Dr. Séculii el meu
emoció,doncs,aquestagranresponsabilitat
major desigseriaf'er-medigned'aquestmereixement.
En un acte tan emotiu com aquestno em puc sostreureal recorddels
nombrososprofessorsque tant contribuiren a la meva formació científica i
humana,perd fent honora la brevetatcitaréúnicamentels dos queconsidero
els meusmés significatsmestres.
El professordoctorJoséMaría SantiagoLuque,catedráticde Patologiade
la Facultatde Veterináriade Saragossa,
veterinarii metge,que fou qui m'obrí

els ulls per primeravegadaa la medicinaveterináriacom a veritableciéncia,
no com a simple art de curar.Don Jrtst;Morítt. com li acostumávema dir
les sevesclassesera pura
era un extraordinaripedagogi segr"rir
f¿rmiliarment,
i puc dir ambpropietatquehom sortiaquasisempreambla lliEóapresa.
<ielícia.
El doctorSalvadorRierai Planagunri.tanlbéveterinarii metge,fou qui
m'introduíen la prácticaclínica.El Dr. Rierafou unapersonade
veritablement
un veritablesavi en el millor sentit
singularbondati d'amplisconeixements,
de la paraulai un delsclínicsveterinarismésimportantsde la sevaépoca.Fou
veterinarimunicipalde Barcelona,directorde I'escorxadoren la difícil época
i, en elsdarrersanysde la sevavida,presidentde I'Académiade
de postguerra
CiénciesVeterináriesde Barcelona,arnbuna magníficatrajectdriaacadémica,
de la qual vaig ser testimoniprivilegiat en haver ocupatel cárrecde secretari
de la Juntade I'Académiadurantdiversosanys.
En un pla méspersonal,voldriarecordarla mevafamíliai, en especial,els
meusestimatspares.El meupare,que moríja f'amoltsanys,el recorddel qual
segueixperenneen la meva memória.La meva mare,que als seus92 anys
continuaf'eliEmententrenosaltres.La mev¿resposaM. Carme,I'estimació,
suportmoral i estímulpermanentde la qual h¿rncclnstituítel meu major esperó
i il'lusió en la nostraja llargavida en comú.Els nostresfills, Angel, Carmei
Alexandre,alsqui recentment
s'ha unit I'Enricl elsquatresón,sensecapmena
de dubte.la sal de Ia família.
El meu interésper la farmacolo-gia
clínicaveterinária,ternaescollitper ¿t
aquestdiscurs,ha estatunaconstantal llargde la mevatrajectóriaprofessional.
i nomésha estatinterrompuda
en algunsbreusperíodes,tret de
ocasionalrnent
l'últim queha duratbastantsanys.en els qualsla mevaatencióha estatocupada exclusivament
en diversosaspectes
de la gestióde la indústriafarmacéutica
i, per tant,méspróximsal vessanttarmacéuticde la mevafbrmació.Algunes
de les mevespublicacionsanteriors,a nrésde la bibliografiaque havia estat
acumulantdurantllargsanys,ambmoltsbonspropdsits,per cert,hanconstituit
el germend'aquestestudi.
La farmacologiacom a ciénciaexperimentales nodreixdirectamentdels
estudiscomparatsi obté els majors beneficisquan aqueststenenuna clara
orientacióclínica.El desenvolupament
de la disciplinaque ha estatal mateix
nivell delsprogressos
de I'experimentació
clínicacaldriadividir-lo,de manera
esquemdtica
i ambfinsexpositius,
en dosgransperíodes,
un,primer,ques'inicia
anrbWilliam Withering(1128-1193)i les sevesbrillantsobservacions
sobre
l'úrsde la digital en el tractamentde I'ascitesd'origencardiopáticiun altre,
seson.que s'esténfins als nostresdies i qLreté el punt de partidaen un f'et
sitrgular:
el descobriment.
al 1853,de l'agullahipodérmica
ila xeringaper
AlexanderWood( l8 l7- 1884).

Els primersintentsde racionalitzarl'ús delsmedicaments
esremuntenals
trebalf
s de Paracels
(1493-l-541).
Amb lesaporracions
d'aquestinsignemetge
suís.el protagonismedel rnedicamentqr"reda
en un segonpla, mentre que
I ' i n d i v i d u m a l a l t p a s s aa o c u p a re l p a p e rc e n t r ¿ rcl l e I ' a c t e m é d i c . E l s
ensenyatueltts
enllacenperf-ectament
de Paracels
ambels criterisimperantsen
la medicinacontempordnia.
bé sigui hunrana,bé veterinária,i que es podrien
resumiren la conegudaexpressióque el Dr. Riera em repetiainsistentment:
"No hi ha malalties,noméshi ha m¿rlalts".
Ja al segleIV abansde crist, Aristdril(394-322)deixavaconstáncia
de la
seva preocupacióper aquestamat¿ria.En la seva "Ética a Nicdmac".
s'expressava
de la següentmanera:"Fins i tot en medicina,encaraqueés fácil
saberqud sónla mel, el vi, I'el.lébor,el cauterio la cirurgia,sabercom, quani
a qui s'hand'aplicaraquestsremeisperquéprodueixinefecte,és unatascatan
árduaque nomésés a I'abastdel prof'essional
de la medicina"

Farmacologia clínica comparada
Ús racional dels fármacs veterinaris
La farmacologiaclínicaveterináriaés una ciénciarelativamentmoderna,
singularde la qual, en les darreresdécades,ha estatal
el desenvolupament
mateixnivell que I'evolucióde la farmacocinética.
Uinterésd'aquestadisciplina ha estatreconegutpelsdiferentsorganismesinternacionalsi lesprincipals
autoritatsen aquestamatéria,els qualshan insistiten la necessitat
d'inclourela com a disciplinaindependent
i obligatdriaen els plansd'estudis(Stoweet
a l . ,1 9 8 0 () l ) .
Tal com ha assenyalatBaggot, un dels pares de la farmacocinética
veterinária,"un curs de f'armacologiaresultasempremolt més eficaqquan a la
que s'imparteixse li donauna claraorientacióclínica"(2).
ensenyanEa
La farmacologiaclínica fa de nexe d'unió entre la farmacologiai la
terapéuticai omple, amb els seusconeixements,el buit que separaambdues
disciplines.Senseel concursde la farmacologiaclínica,la farmacologiaes
torna massaabstractei conceptual,i la terapéuticaes torna excessivament
empírica.
Definició i camp d'aplicació
La farmacologiaclínica veterináriaes pot definir com la part de la
farmacologiaveterináriaque s'ocupade I'estudide les accionsi els usosdels
medicaments
en els animalsdoméstics,sotacondicionsclíniques.L estudide
la farmacologiaclínica proporcionauna base real indispensableper a la
utilitzaciódelsmedicaments
d'una maneraracionali efectiva.
pel coneixementde tot el queconcerneix
La farmacologiaclínicas'interessa
a formulació,dosificació,via d'administració,comportamentfarmacocinétici
metabdlicdelsmedicaments,
així com de les sevesaccionsi reaccionsadverses.
Dintre del seuámbit d'estudiestantots aquellsfactorso condicionsque poden
modificar,d'algunamanera,I'acciódelsmedicaments,
com I'alimentació,les
condicionsde cria i maneig,I'edat(animalsacabatsde néixero molt vells),la
raEa,el sexe,la gestació,les alteracionsdel fisiologismecorporal(estrés),la

aquellesque af-ecten
els drgans
f-ebre,les malaltiesinternes.especialmetlt
(ronyó,
i
la
biotransfol'llaciti
dels
fármacs
I'excreció
en
ir¡plicatsdirectament
i inconrpatibilit¿rts
entremedicaments,
etc.Lesinteraccions
lesinf-eccions.
f'etge),
reguladors
de I'eliminació(¡trcteittelsnlecanisrnes
quepodenaf'ect¿rr
elsf'actors
de residusde medicamentsen els alitnents
binding),així com la presértcilt
(carn,
llet. ous). arrtbles conegudesimplicacionssanitáries
d'origen animal
-problema molt lligat a la f¿rnttacoclnética-,
o I'aparicióde resisténcies
també,matériesd'interésd'aquestadisalsfármacs,constitueixen.
bacterianes
ciplina.
Ensenyamentde la disciplina
de farmacdlegs
veterinaris,fins i tot a nivell inLa tradicionalmancanqa
ésunaqüestióconegudaclueha preocupati encarapreocupaen els
ternacional,
AquestamancanEa
en el casdelsfarmacdlegs
s'accentua
paisosmésavanEats.
qué
i les
s'ocupala f'armacologia
clínics.La prbpiaaridesade les matériescle
que normalnrent
ofereixno ésel millor estímul
sortidesprof-essionals
escasses
per tal que els estudiantsde veteriniriaorientinels seusanhelsvers aquest
campprofessional.
de fhrmacologiaclínica ¿rla Universitatde lllinois, es
Davis, prof'essor
recentenquesta,
al seupropi
clelsresultatscl'unaaleshores
f-eiaressd,al 19t30.
(el 0,39%del totaldeprof-essionals)
quenornés7-5veterinaris
país,queref'lecti¿r
s'identificavenconl a fhrrlacdlegsi 3(rcom a toxict)legs.La xifra de farmacdle-qs
6 en totselsEUA. Els farmacdlegs
acostumen
clínicseraencarabastantinf'erior:
si estanmancatsde
a veurela clínica¿rmbunacertaindif-eréncia,
especialment
fbrmacióbásicaveteriniria(3).
més avangats
Desd'aleshores,
les coseshan canviatmolt i, en els paTsos
(Canad),EUA, Anglaterra.Franqa.Alemanya,Australia,Nova Zelanda)Ia
f'armacologia
clínicasol disposarde lessevesprdpiesunitatsd'investigacióen
algunesuniversitats,
i en toteselless'imparteixencursosd'aquestadisciplina,
moltesvegadesde carácterobligatori,en el 2n ciclede la carera.Atesala seva
naturalesa
mutidisciplinlria,en I'ensenyament
de la farmacologiaclínica
intervenen,moltesvegades,diversosexpertsen matériesconvergents.
fins i
tot procedents
(rretges,farmacéutics)
(4).
d'altresprof-essions
Al nostrepaís,la farmacologia
clínicacontinuasent1agran"oblidada",
"l'assignaturapendent"en els plans d'estudisde les nostresfacultatsde
veterinária.
E,ncara
avui,en el pla d'estudisdel curs actual,en les facultats
de veterináriamésrepresentatives
(Autt)nomade Barcelonai Complutense
de Madridl no es cur\a aquestaassislratut-a
ni tan solsamb carácteropcional.

Aspectescomparatius de la respostaorgánica als medicaments
Mentrequela naturalesa
de I'acciófarmacológica
d'un lnedicament
o, dit
d'una altra m¿lnera!
el seu mecanismed'acció sol coincitJiren les dif'erents
espéciesdonrdstiques.
no sllcceeixel ln¿rteixamb la intensitato magnitud
d'aquestaaccióque,fins i tot d¿rvant
d'una dosi tlxa de medicamenr,
acostuma
a estarsotmesaa variacionsclínicartrent
significativesen consonáncia
amb la
queel medicamentassoleixa la biof-ase
(factorfarmacocinétic)
concentració
o
amb el nivell de sensibilitatdel receptoral qual es fixa la moléculaactiva
(f'actorfarmacodinámic)(5).
Quan s'estudiaI'acció antimicrobianad'un medicamentcar considerar,
en primerlloc, la sensibilitatde I'agentpatogena aquestdarrer(crM, cBM) i,
en segonlloc, lespropietatsfarmacocinétiques
i farmacodinámiques
clelfármac
en qüestió.
Les característiques
farmacocinétiques
inclouenla via d'administració,
la
velocitatd'absorció,el volum de distribució.la capacitatde fixació a les
proteinesplasmátiquesi la via i la velocitatd'elinlinació,que tots ells són
f¿rctors
que influeixenen la dosiflcació.
Entre les característiques
farmacodinhmic¡ues
s'h¿rnde tenir presentsla
concentlaciódel f)rmac en funci(rdel temps,en teixitsi líquidscorporals,els
ef-ectes
toxicolbgics,la concentració
del firmac en funciódel temps,en el lloc
de la inf'ecciói els ef'ectes
antimicrobians
en ac¡uest
darer.
Altresfactors,moltesvegacles
d'igLralimportdnciaqueelsanteriors,tenen
en comptela situacióimmunológica
de l'anirnalmalalt,I'estatde lesfuncions
hepiticai renali, fins r tot, el costde la nredicació.
L'estudi del comportamentorginic dels salicilatsi, particularment,de
I'aspirina,en lesdiferentsespécies
dorréstique
s pot seril.lustratiupel quefa al
cas.
Les accionsfarmacoldgiques
de l'aspirinaen els animalsdomésticssón,
en líniesgenerals,
lesmateixesqueen l'ésserhumá.Perdesenvolupar
lesseves
propietatsantiinf-lamatdries,
analgésiques,
antipir¿tiques
i antitrombótiques,
I'aspirinas'uneixa l'enzimciclooxigenasa
o prostaglandin-sintetasa
i I'inactiva
midangantun fenomend'acetilacióirreversible.
cosaqueprovocaun bloqueig
de la síntesiseqüencial
o en sériede les proslaglandines.
A excepcióde les plaquetes,
la major part de les cél.lulessón capacesde
sintetitzarnovaciclooxigenasa,
ambla finalitatdecontrarestar
el déficitenzimátic
pel fármac.Aquest comportamentdiferent explicariaen bona parl el
-qenerat
car¡Icter
irreversible
(6).
de I'efectede I'aspirinasobrel'a-eregació
plaquethria
En anul'larI'activitatde la ciclooxigenasa
s'interomptambéla formació
de tromboxansi de prostaciclina.
compostosque l'or-uanisme
elaboraa partir

en els
i el teixit subendotelial,
de l'ácid araquiddnicalliberatper les plaquetes
c¿lsosen qué la paret vascularpateix un deterioramentapreciable.Els
que, a la vegada.afavoreixI'agregació
trontboxanscausenvasoconstricció
que. alhora,
prostaciclina
té acció vasodilatadora
que
la
lnentre
plaquetária.
com si
Semblaria
agregació.
mostracarácterprotectordavant d'aquesta
aconseguir
busqués
d'ambdues
substáncies,
I'elaboració
mitjangant
I'organisme,
i la
adequada
hemostásia
d'una
milnteniment
el
entre
equilibri
tundelicat
al
pogués
conduir
que
plaquetária
prevenciód'una excessivaagregació
(Colon,1988)(7).
tromboembolisme.
d'aspirinaés
Mentre que amb la utilització de dosis subterapéutiques
endotelials
cél'lules
les
de
tromboxans,
la
tbrmació
possibletienarselectivament
que
continuen,pel quesembla,elaborantciclooxigenasa s'encarrega
nucleades
de renovarla produccióde prostaciclina(6).
i com a complementde Ia terápiaetiolbgica
Pelsseusefectesantitrornbbtics.
per exemple),I'aspirinaha
preventiva(administracióde milbemicin-oxinra,
estatindicada,amb carácterprotiláctic i simptomátic,en el tractamentde la
clirofilariosic¿lnina(hectrtworm).La forma adulta de la Dirofilaria immitis,
danysen
sol prclvocarconsiderables
agentcausantd'aquestaendoparasitosi,
i agregació
I'endotelide Iesartériespulmonars,cosaquedónalloc a adheréncies
cle les plaquetesi, eventualment,engrossimentde la paret vasclllarper
eleva
prolif'eracióde la musculaturallisa de l'íntima. Aquest engrossiment
pot
acabar
a la pressiósanguíniai
la resisténciav¿rscular
paulatinalnent
provocantuna aturadacardíacaper falladadel cor dret.
L'aspirinaés un ácid débil que s'absorbeix,principalment,a I'estdmaci
en el primer tram del duodé,de maneramés rápidai eficaqen els carnívors
(gosi gat) i en el porc que en els herbívors(remugantsi cavalls).
Una vegadaabsorbidapateix una rápidahidrdlisi a icid salicílicque es
en proporcionsquevarienentreel 70 i el 9OVadel
fixa a I'albúminaplasmática,
metabdlicaal f'etge,la
totalcirculant.Desprésde patirun procésde degradació
substáncia
s'elimina principalmentper I'orina en form¿ractiva(salicilats)o
ácidsalicilúrici ácidgentísic).El
com a metabdlitsinactius(salicil-glucurdnid,
dcid gentísicconservauna petita activitatfarmacoldgicaperÓ,curiosament,
nomésse n'ha detectatla presénciaen I'orina de gossos,ponismasclesi gats
t'emelles
en I'orinade porcs,cabres,
i ha estatinútil el rastreigde Ia substáncia
ponisf'emellesi gatsmascles(Davisi Westfall)(8).
L'eliminaciórenaldels salicilatsés el resultatde diversosprocessos:
l) Filtraciógiomerularmés activa,en general,en el gosque en les grans
espécies.
2) Reabsorciótubulardistalde salicilatslliures,méseficaEen els carnívors
queen elsherbívors.a causadel pH mésalcalíde I'orinad'aquestsdarrers.

l0

3) Secreciótubularproximal,d'escassa
eficáciaen general.
procés
El
d'elinlinaciíttl'aquestasubst)nciavaria de rnanerasignificant
en les dif-erents
salicilatsddicper via
espécies
animals.Qr.rans'adrninistra
endovenosa('1.1mg/kg) a gats. gossos,porcs,cabresi ponis, s'observaun
molt diversen aquestes
comportamenttarmacocinétic
espécies.
Així, la vida
plasmitica
mitjana
del fdrmacés la seglient3l ,6 h en el gat; t3.6h en el gos;5
(6) (9).
h en el porc: I h en el cavall;0.78h en la cabr¿r
Crida moltíssimI'atencióla prolongadavida mitjanad'aquestsflrmacs
en el gat,i la rlpida eliminacióen elsherbívors
en elscarnívors.particularment
(cavalli cabra).La vidamidanaen el porcs'aproxima
a la de l'home,queésde
-5hores.
Desprésde tot el que s'ha vist es comprénque els régirnsde dosificació
per a l'home pueuinintoxicarel gat i, en canvi,manquind'et-ectes
recornanats
en remugantsi car,¿rlls.
Peraixd, si es persegueixuna aplicacióclínica,és indispensable
ajustarles palltesposoldgiques
al comportamentfarmacocinétic
espdcie
animal.
la
en cada
Així, doside salicilatsddicrecomanada
en el cavall
és de 35 mg/kg cada6 hores.per via endovenosa;
en el gos,la dosi d'aspirina
ésclel0 rng/kgcadal2 hores,pervia or-ali, perúrltim.en el -eat.
la dosid'aspirina
és de l0 mg/kgcada,18hores.per via oral (6) ( l0).
Cálcul de la dosificació dels medicaments
Des de I'acabamentde la 2a GuerraMundial fins a la décadadels 70. i
coincidintamb el gran impLrlsde la terapéutica
i l'abundantsortidaal mercat
f'armacéutic
de nclvessubstinciesactives.arribavena mansdel veterinariclínic
uu arsenal
de nousfármacs.la majoriainvestigats
prioritiriament
i desenvolupats
per a l'espéciehumana,l'ús dels quals,perd,en medicinaanimalhavia estat
autoritzat,tircitarnent
o expressament.
Atesa I'escassainfornr¿rció
sobreel comportarnent
orgirlic d'ac¡uests
medicamentsen les dif'erentsespéciesanimals.I'aplicaciódels tractaments
sovintestavasotmesaa criterismassaempíricso rutinaris,els quals,com és
natural.no erenun granavalpera un ús racionaldelsmedicaments
veterinaris.
El mateix t-loyd E. Davis, una de les primeresautoritatsrnundialsde la
farrracologiaclínicacomparada,
insistia,al 1915,sobrela creixentnecessitat
de la investigaciófarmacol<)gica
en medicinaanimal(9). Desd'aleshores
s'ha
avanqatmolt, perdencaraquedaun llarg camí per recórrer.
I'aplicaciód'un fhrrracd'ús huntáa una espécie
Quanes fa necessdria
aninrali no es disposade dadesespecífiques
del seucomportamentorgánic,
la primera dificultat amb qué s'ensopegafa ref'erénciaal cdlcul de la
dosificació(l I ).

il

Es relativamentsenzill determinara primera vista el pes corporaldels
i pugui oscil.larentreel
animals,tot i que la variabilitatsigui extraordinirria
de cavall
d'un periquito,cluepesaal voltantdels 100g. i el d'una raEapesadar
de tir, que pot arribara tenir un pesviu de I000 kg.
Tot i aixd. el recursf)cil de calculardirectamentla dosi per una simple
extrapolacióbasadaen la relacióde pesosentreI'home i I'espécieanimalque
pertoca,est) subjectaa tot tipusd'objeccionsi pot portara en'orsd'embalum
per la falta clara de correlació entre la relació de pesos i la resposta
medicamentosa.
Una alternativaque of'ereixmajorsgarantiesconsisteixa cornparardrees
r1esuperfíciecorporalen lloc de pesosvius.És bensabudal'estretarelacióque
hi ha entreI'activitatmetabólicadelsanimalshomeotermsi l¿rsevasuperfície
corporal;una magnitud,aquestadamera,que augmentaen proporcióinversaa
la rnidade I'animal,ésa dir. com méspetitaés unaespécieanimal,mésgranés
la superfíciecorporalrelativai, per tant, més gran és I'activitatnletabdlica
comparada.En estarmésunidaaquestafunció al comportamentf-armacocinétic
clelsmedicaments,
el cirlcul de la dosi rnitjanqantaquestmétodemillora la
( I I ) (.lZ¡.
correlacióamb la respostamedicamentosa
En tot casel nivell de seguretat
delsmdtodesdirectes,com el que acabem
de descriure,és sempremolt inf'erioral dels métodesindirectesbasatsen la
determinació
de lesconstantsfarmacocindtiques
de cadamedicamenten cada
unade lesespécies
animals.
La fiabilitatd'aquestes
técniquesen el cdlculde les pautesposoldgiques
principal
té el
fbnamenten la comprovacióexperimentalque la relacióentre
-plasmiticai tissular-esmantéconstantal
lesconcentracions
del medicanrent
llargde tot el procésd'eliminaciócorporal( l3).
Parámetres de disposicióorgánica dels fármacs
El volum de distribució,la vida mitjanabioldgicai el clearancecorporal
c o n s t i t u e i x e nl a t r í a d ad e p a r á m e t r e sf a r m a c o c i n é t i cfso n a m e n t a l se, l
coneixenrent
delsqualspera cadamedicament.
en lesdit-erents
espécies
animals,
resultaindispensable
per a la correctavaloracióclínica i un ús adequatdels
medicuments
vetcrinaris.
Volum aparent de distribució
El volum aparentde distribució (V'd) és un conceptefhrmacocinéticde
granimpor-tlnciaprlctica i esdeflneixcom el volum de líquiclcorporalquefaria
f-altapercontenirla quantitattotalde meclicament
existenten I'organisme,
en un
t2

momentdeteminat, en el supósitque la distribuciófbs unifbrmei a la mateixa
concentració
queen el plasrna.Com quees tractacl'unsupdsittedric,ja queen
realitatels medicamentses distribueixende maneradesigualen els dif'erents
teixits orgánics.en funció de la dif'erentafinitat vers aquests,el volum de
distribucióés un volum "aparent"queno té, per tant,signii)cació
fisioldgicaen
si mateix,ni representa
un volumorgánicreal.Així s'explicaI'aparentparadoxa
quealgunsfirmacsques'acumulen
perittrici aconsegueixen
enel compartiment
tissularsmolt superiorsa leshemdtiques,
concentracions
tinguinun volum global de distribuciódiversesvegadessuperioral propi volum corporal.
E , l v a l o r d e l V ' d s e r v e i x ,e n d e f i n i t i v ü , c o m a m e r a c o n s t a n td e
que relacionala concentració
plasmdticad'un firmac amb la
proporcionalitat
sevaquantitattotalcorporal.en qualsevolmonrentdesprésques'hagiaconseguit
I'equilibri en Ia distribució(fase B de la corba plasmáticaen el rnodel
bicompartimental).
La determinaciódel V'd ens proporcionauna idea bastantexactade
I'extensióo amplitudde la distribucióorgánicad'un fhrmac,perdno ensorienta
sobreel cardcterd'aquesta
distribuciólésa dir,continuemsensesabersi aquesta
és uniformeo restringidaa determinatsteixits. tJn valor gran del V'd d'un
medicament
araimplicaunai\mpliadistribucióorgdnica,araLlnaextensafixació
a determinats
teixits(afinitatselectiva),araambduescosesa la vegada.
Les basesorgániquesdébils de car)cter lipótil (amfetamines,
morfina,
pelsteixitsi fluidsorgánics
diazepam.
lidocaina)
esdistribueixen
ámpliament
i aconsegueixen
elevatsV'd que excedeixenfins i tot del volum real corporal
( > l L l k g ) . E l s a n t i b i d t i c sd e l g r u p d e l s a m i n o g l i c d s i d(sg e n t a m i c i n a .
estreptomicina,
kanamicina,apramicina,tobranricina,
amikacina)que són
substáncies
amb marcadapolaritat,tenenun V'd molt restringit,fins i tot meque posseeixen
nor que I'aparent(< 0,3l-/kg),ja que es tractade substdncies
unaespecialafinitatpel teixit renal,al qual es fixen r)pidamenti, en ocasions,
perllargsperíodes(neornicina)ambriscevidentde nefiotoxicitatpera I'individu
malalt. En canvi, agentsantimicrobiansde carácterlipbfil, com macrblids,
lincosamides,
cloramfenicol.
trimetoprimi fluoroqr"rinolones
disposend' arnplis
V ' d q u e v a r i e n e n t r e I i 3 L / k g . E l s V ' d d ' a l t r e sa n t i m i c r o b i a n m
s és
moderadament
liposolubles,
com rifampicina,sulfamides.oscil.lenentre0'4 i
0,8 L/kg. Les tetraciclinesdifereixenentresi en la liposolubilitati els V'd
varien en concordanqaamb aquesta.
amb
Sobrela based'aspectesanatdmicsdiferencials,es pot assenyalar
caráctergeneralque.en el casde fármacsliposolublesque es cornportencom
a mosa basesdébils(pka<7),els animalspoligdstrics(rernugants)
acostumen
(porc,gosi gat).Després
trarV'd relatiusmolt mésgransqueelsmonogástrics
de I'administracióparenteral,als primers,de les substáncies
anomenades,
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on poclen
podendifondre'sripidamentflns a I'interior del rLlmen'
aqLlestes
quedaratrapa<lesperLlnf-entlmentleionitzirció,enentrarencontacteambun
semblanrpassaen el cdlon del
iri,;il""g".n,1r"nt ici<i (pH -5,5a 6.5).Un cas
fármacsi contribuir,d'aquesta
cavall,quepor acruarcom a reservtlrid'aquests
espdcie'Aquest
el seuv'd en aquesta
proporcionalment
manera.a incrementar
s'ha de tenir
herbívors
els
en
fhrnracs
orp..," punicularcleta ¿iitribuciódels
encompteen elscálculsde la dositicació'
s e r c a l c u l a re l V ' d ' e n e l m o d e l
E n t r e e l s d i f e r e n t sp r o c e d i m e n t p
farnracocinétic
queésel ques'a¡ustamillor al conrportament
bicontpartimental,
el "métodede
generalés
clela majoriarlelsf)rma.r, ól *ét precísi d'ús més
constants'expressarnidangantla
I'irea". H,naquestcas.el valor cl'aquesta
següentequació:
D
V'tl(u)=
p.ABC

compensarles diferénciesen la biodisponibilitatde la substinciaentrela via
escollida
i I'endovenosa
de I'equació.
Vida mitjana bioltrgica
La vida rnitjanabiológicaés un parámetre
d'elirninacici
típic i es defineix
com el tempsquenecessita
un medicament
per tal quela concentració
d'aquest
en el plasmaes redueixi a la meitat.L'expressiód'aquestparámetrees fa
normalmenten unitatsdirectesde temps(minuts,hores).
L'existénciade dues constantsde disposició (ct i B) en el model
bicompartimental,
obliga, paral'lelament,a considerardues vides midanes
unaper a la faseinicial i unaaltraper a la fasefinal del procés:tot
biológiques:
i que és aquestadarrera,és a dir, la vida mitjana bioldgica de la fase lenta de
disposició.la que per la seva importánciaprictica sol prendre'scom a
veritablementrepresentativa
del procésd'eliminaciód'un fármac,i que
normalments'anomena.
en I'arsotcientífic."semivida".

que
En la qual D inclicala dosi, B és la "constantlenta de disptlsició"
una
central,
regeixel procésirreversiblecl'eliminacióclesclelcompartiment
es
procés
monrent en el qual el
vegadaaconseguitI'ecluilibrien la clistribució.
de
torna una funció exponencialsimplecleltempsque obeeixa una cindtica
les
que
inclou
plasmática
prirnerordre.L'ABc és I'irea total sota la corba
mateniticamentamb la integral:
rluesconstalltsc[ i B, i que s'expressa

ao!
Z¿0-4.80=2.óO
5 .ó O- ¿ . ó 5= 0 . 9 5
¿ .Z O- ¿ . ¿ 0= 0 .l 0
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el cirlculile la qual es pot 1ergrirficamentnritjangantl'aplicaciódel rnétode
clelsrrapezoides
o de la regla de Simpsono. simplement.dibuixantla corba
I'irea totalen cmr i fraccions
sobrepaperrnil.limetratnortnali descomponent
d'acluests.
que relacionala concentració
Com el V'd és un factorde proporcionalitat
plasnriticnclelf¿\rmacamb l¿rquantitattotal d'aquestexisteuten l'clrganistue'
el coneixementd'aquestparimetreresultabásicper calcularla dosi (mg/kg
plasmlticadesitjadadel fármac.Així.
p.v) que proporcionila concentració
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mpo (horas)

terapéutica
plasmática
És a clir.la dosiintravelrosa
ésiguala l¿ concentració
pel volum aparentde distribucióen funció de I'drea.
Si el f-irrmacs'administrésper Llnavia diferenta la intravenosa(oral o
parenteral)s'ha de dur a termeles correccions
amb la finalitatde
necessáries,
l4

Figura l. La corba hipotéticade nivell plasmáticcorresponenta un tnedicament
bicompartimental,traqadaen papersemilogarítmic,mostrala manerade calcular les
constantshíbridesde disposicióalf'ai beta.

l.)

I'equaciti
L expressiómatemática de la semivida es dedueix fácilment cle
és a
(fig'l),
procés
de qué tractem
clela recttr semilogarítmica que clefineix el
saber:

-B.r
+log86

logB=

E

2,303
g

següent:
que,aillantel temps(t),s'obtél'expressió
B0
2,303
.
L
r
r
g
t(B)tr,=

pB

@

)c

z
U
z
.o
O
E
F

perdefinicióBe és dobleque B terlimque'
i, com qLre,

z
U
O
z
o

2,303
t(B)rt.=-'log2

B
amblaqualcosaarribemal'equaciófinaldelparámetre;osigui'

0.693
t ( B ) t t .=

p

D'aquestaequacióes dedueixa simplevista qtle a un nrrtjorvalor de B
correspo;una semividamés curta i, per tant, una elininació més ripida del
medicamenti viceversa.
clelvalor t'l' és molt senzill
Tot i que.com heln vist, el cilcul mateltr¿\tic
gráfic' que
freqüentmentes recorre,a la prictica, a determinar-lopel métoc'le
entreunaconcentració
simplementa mesurarel tempstranscoffegut
con.sisteix
de coordenades
eixos
els
en
d'aquesta
la
meitat
i
plasmáticadeterminada
(fig.2¡.
el valor
de cadamedicament'
El tempsde la semividaésunacaracterística
no varia qualsevolque siguinles
clelqual eruna espécieanimaldeterminada
Dit
escollida. d'una altra manera:el temps
dosiso la via d'administració
aconseguida
de l¿rconcentració
és independent
cl'unmedicament
cl'elintinació
en el torrentcirculatoriperquées tractad'un procéscinéticde primer ordre'
del
La semividasol escollir-refieqüenmentcom a elementrepresentatiu
comportament
orgirnicdelsmedicaments.
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Figura2.Corbaidealdenivellplasmátic
d'unmedicanlent
monocompartimental
traqada
enpapersernilclgarítmic.
mostrant
el cirlculdela semivida
(t r/2).
bioldgica
La consrant
(Kel)espotdeterminar
cl'eliminació
a partirdela inclinació
dela rectao mitjanqant
la
relacióclissica0.693/t1
t,.
Els medicaments
de carácterhidrofílico polartenelt.en general,una vida
orgánicamés curtaque els de carácterlipofílic,ja que aquestssolenpatir un
procésde metabolització-biotransforrnació-en I'organismei tendeixen,a més,
a ditbndre-s'hiamb més f¿rcilitat
per aquestdarrer.i fins i tot ¿lconsegueixen,
norrésalguns.concentracions
ef-ectives
en el líquid cefaloraquidi,com sol passar
amb algunesmoldculesde carácterneutrei marcadalipofília (metronidazol,
cloramf'enicol)
o a retenir-seamb major facilitaten els dipdsitsgrassos.
La semividadelsagentsfarmacológics
de cardcterlipófil que,com acabem
d'assenyalar,
s'eliminenprincipalmentdesprésde la transfbrmació
metabólica
en el fetge,solenvariar ámpliamenten les diferentsespéciesdomdstiques.En
líniesgenerals.s'acceptaqueelsherbívorsi, en particulaqelsremugantssolen
eliminaraquesttipusde substáncies
mésrápidarnent
queelscarnívors.
Així, la
senivida del cloramf-enicol,
en les diferentsespécies
varia de la
doméstiques,
següent
manera:cavall,0,9 h; gos,4,2 h; porc,1,3h; gat,5,1 h; gallina5,2h.
En el casdel metronidazole.
la variacióés la següent:vaca,2.8 hl cavall3,9h;

1a

que mai no és
gos,4,5h; gallina4,2h. A tall de conclusióhem d'assenyalar
fhrmac
lipofílic d'una
vida
mitjanad'un
extrapolarel valor de la
aconsellable
espécieanimala una altrade dif'erent.
que semblaestarlligad¿a
En canvi,amb I'excepcióde I'oxitetraciclina
d
i
f
e
r
é
n
c
i
e
si n t e r e s p e c í f i q u eesn e l
l
e
s
u n ¿ c i r c u l a c i óe n t e r o h e p ) t i c a ,
ques'eliminen
per a la majoriadelsf¿\rmacs
d'aquestpardmetre
comportament
tetraciclines)solen estar
betalactámics,
per excreciórenal (aminoglicdsids,
Com a exemplepodem
mamíf'ers.
en
els
mancadescle significacióclínica
estáal voltantd' I,0 h en el conill,
quela semividade la gentamicina
assenyalar
1.9h en el porc.
d' 1,4a 1,8h en els remugants.
d' l.l a 1.4h en el gosi el _eat.
llamesi ett els
h
les
voltant
de
3.0
en
al
I'horne.
i
en
el
cavall
de 2.0 a 3,0 h en
de
[2,0
h
en elspeixos,
camells:2.5 a3,5en la gallinai el galldindi;al voltant
i
i unamitjanade 51,0h en els réptils.Comparantles semividesdelsmamíf-ers
que
els
I'altra,
s'observa
de
peixos
i
els
réptils,
i
la
dels
banda,
aus.
d'una
de les
animals de sang freda (poiquiloterms)tenen vides rlritjanesmolt lnés
anlbel ritme d'intercanvimetabólic
cosaqueesti en consonáncia
prolongades,
espécies( l4).
o turnover,sensdubtemolt méslent en aquestes
d'aquestparámetreresulta
que
coneixement
el
Per acabarindicarem
essencialper establiruna bona pautade dosificaciói precisar,en cadacas,
del medicament,
l'intervalquehi ha d'haverentreduespreseso administracions
icació
en els régims
signif
una
especial
que
adquireix
darrer.
irquest
aspecte,
d'espera,
saber
el
temps
(dosisclemanteniment)
o quanesvulgui
molt prolongats
si usem la terminologiaconvencionalo, el que és el mateix,el tempsde
suspensióde tractamentabansdel sacrificidels animalsde proveiment.En
aquestdarrer cas s'ha cle calcular amb fieqüénciavides mitjanesde fases
significació
d'eliminacióterminalmolt mésllargues(1. perexemple)d'escassa
de residusde medicaments
clínica.perdqueorientensobreel tempsde preséncia
en els teixits dels animalstractats.Els temps d'esperarecomanatsper als
dif-erents
medicaments,
en cadaespécieanimal,han estatrecollitsen dif-erents
publicacions
( Booth,1990)(l-5).
Depuració corporal
La depuraciócorporalo clearancesistémic,com t¿unbés'anomenaaquest
parameffefonamentalsi s'adoptael termeanglosaxó,es defineixcom el volum
de sangque s'alliberaclelfármac per unitat de temps,en funció dels diferents
processos
d'eliminació(biotransformació
excreciórenali biliar,etc.).
hepática,
Se sol expressaren ml/min/lig. per exentple,si la concentraciódel f)rmac a la
sangés de 10 mcg/ml ier clearanceés de 100 ml/rnin,aleshoresla taxa
d'eliminacióésde 1000mcg/min,
valorquedividitpel númerodekg de pesd'un
l8

cavall (2100kg), per exeurple.ens proporcionala taxa d'elirninació de 2,5 ncg/
min, que cerrespon a un valor normalitzat del cleoronce de 0.25 ml/min/kg.
El valor d'aquest parlmetre pot ser calculat dividint la dosi del f)rmac,
disponible en la circulació general -i que és total en cas d'administració
e n d o v e n o s a -p e r l ' ) r e a t o t a l s o t a l a c o r b a d e n i v e l l p l a s m ) t i c . q u e r e l a c i o n a
concentracionsi temps; és a dir:

Clt

ABC
Rc-lació
queés eqr.rivalent
a I'expressió:
Cls = B.V',¡(drect)
El valor del r:leurctnce
sistémicés una mesuradirectade I'eliminaciódel
medicamentdes del compartimentcentrali és el millor indicadordel grau
d'eficitciad'aquestprocés.superiorfins i tot al comunantent
utilitzatde la vida
mitjanabioldgica,que és un pariimetrehíbrid que depén,simultániamenr,
de
les tresconstantsrealsd'eliminacióKl2,K2l i K13, mentreque el clearanc'e
és funció únicamentd'aquestadarrera.
La diveryénciaentretotsdosconceptes
quedamésclaraclt-tan
escompara.
pr)ctics,
a eféctes
el cotnportament
famracéutic
de I'anrpicil.lina
i la digoxina
en el gos. Mentreque anrbdósfármacsm()strenun mateixvalor del clearance
corporal(3,9ml/min.kg)la vida mitjanade I'ampicil.linaésde 0,8 h. molt més
curtaque la de la digoxina.que és de 28,0 h. I aquestadif-eréncia
ve a ser c'l
reflex fidel del dif'erentV'd de les subsr)ncies:0,27 t./kg i 9,46 Llkg,
respectivament.
D'aquestaexperiéncia.cal treurela conclusióque per a un
mateixvalordel cleetrattce.
com méspetitésel v'd, méscurtaésla vida rnitjana
del f)rmac.
Per a una mateixaespécieanimal, el valor del clearancecorporal de la
major part d'agentsterapéuticsi antimicrobianssol ser constantdins de la
bandaclínicamentútil de lesconcentracions
plasmitiques.
Aixó ésdegutal fet
que el procésd'elirninacióde la majoriade firmacs obeeixa una cinéticacle
primerordre,per la qual cosauna fraccióconstantd'aquestsés eliminadaper
unitatde temps(p.e.50Vocadasemivida).
Ara s'enténque la determinaciódel clearancecorporalpugui resultarimprescindiblesi es desitjaaconseguirla majorprecisiópossibleen la fixació de
les pautesposológiques,
en especialquan el tractamentva dirigit a animals
malaltsque podrienmostrarun cert deteriorament
funcionaldels principals
drgansd'eliminació(ronyó,f-etge).
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Una mesurade I'alteraciófuncionaldel ronyó.d'indubtableinteréspriictic
(clínic i farmacoldgic)ens la proporcionala cleterminaciódels valors de
renal de la inulina i I'icid p-aminohipúric-que es prenencom a
depr"rració
tipusde la filtracióglornerulari del llux sanguinirenal,respectivarnentínclexs
ambels valorsnortnalsja conegutsperendavanten les
i el f'etde comparar-los
doméstiques.
esp¿cies
dif-erents
En els individusnornals, la determinaciód'iiquestparámetrees redueix,
ambfins práctics,¿rlcálculde la depuraciórenal,especialment
moltesvegades,
qLl¿rn
es tractade firtttacsque s'excretenen gran proporciói sensernodificar
aminoglicdsids,
pel ronyó,com és el cas de les penicil'lines,cefhlosporines,
del parirmetre
etc. Quanaixd passa,els v¿rlors
espectinomicina,
tetraciclines.
i
intercanviables.
prircticament
supelposables
renal
són
corporali el
d'excreció
en elsmecanismes
Tot i queno sónprobablesgransdiferéncies
renal dels mamíf'ersdoméstics.les variacionsen el pH de I'orina entre els
pot infltlir en
herbívorsi elscarnívors,alcalíen elsprimersi áciden elssegons,
d'una altra
funciona
El
de
les
aus
renal de certs fdrmacs. ronyó
el c'learctnce
manerai així, per exempie.excretamolt malamentelsbarbitúricsd'accióprostin molt més tdxiquesper a
longada,per Ia qual cosaaquestessubstáncies
de veronalals
de
I'adrninistració
Al
d'una
setmana
aquestesespécies. cap
no arribaa un terEde la dosi
pollastres,I'excreciórenald'aquestasubstáncia
(3).
administrada
Excreció biliar
Tot i que el ronyó és el principaldrgand'excrecióper als rnedicalnents
ques'eliminensensemodificari per a la majorpartdelsmetabdlitsdelsfárntacs,
algunscompostoss'eliminenamb preferdnciaa travésde la via hepatobiliar.
de carácter
que ho fan per aquestavia solenser substáncies
Els medicaments
polar i de mida bastantgran (p.m.>300).
Lexcreció biliar ésel mecanismemésimportantd'eliminaciódelsanions
per que
i els cationsorgánicsque sónmassapolarso massagrans(p.m.>-500)
p u g u i n s e r r e a b s o r b i t sd e s d e l t r a c t ei n t e s t i n a l ,c o m , p e r e x e m p l e ,l a
que s'usa,amb freqüdncia,per
bromsulfaleina(BSF) que és una substáncia
comprovarI'estatde la funció hepdticaen els animalsdoméstics.
Alguns fármacs(nafcilina,eritromicina,digitoxina),certessubstáncies
(hormonesesteroides)
del cloramfenicoli
enddgenes
i elsderivatsglucuronats
la morfinas'excretenen granproporcióper la bilis.
Els animalspodendividir-seen funció de l'activitat de la via biliar en:
bons excretors(gossos,gallines),excretorsmoderats(gats,ovelles),i rnals
excretors
(conills.micosi, probablement.
l'ésserhumá)(Williarns,197l) ( l6).
20

Aquestesvariacionsinterespecífiques
de maneraespecialquan
es manif-esten
es tractade moléculesel pesmolecularde lesqualsestáentre300 i 500.Quan
aquestsllpera500,cont és el c¿rsdelsderivatsconjugatsde I'icid glucurónic.
per la via biliar en totesles
la moléculatendeixa excretar-se,
pref-erentment,
iestlomést
iques.
espüc
AlgLrnsf'actors.com la velocitatdel fluix biliar i la temperatura
corporal,
podenaf-ectar
el nivelld'excrecióbiliard'algunessubstincies,
com la bilirubina
i la BSF.
Els compostosque s'excretenper la bilis arribena I'intestíprim i, un cop
cornI'oxitetraciclina,
podenserreabsorbits.
allí.si tenensuficientliposolubilitat,
p
e
r
d
e
r
i
v
a
t
s
c
o
n
j
u
g
a
t
s
s
ó
n
h
i
d
r
o
l
i
t
z
a
t
s
a c c i ó d e l s e n z i m sB Quanels
que es troben presentsen els microorganismes
glucuronidases
intestinals,
i arribade nou a la venaporta
s'alliberael cornpostactiuque pot serreabsorbit
i. posteriorment,
als sinusoideshepirtics.El procésanteriorque pot repetir-se
diversesvegadesfins I'eliminació total del fármac s'anornenacirculació
enterohepiticai sol acompanyar-se
d'un retarden I'eliminacióorgánica
d'aquest.
l'actors clínics que afecten el comportament orgánic dels medicaments
Determinatsestatsfisiológics de carácterespecial(períodeprenatal,
gestació);el dejuni prolongatdurant més de 48 hores;els estatspatoldgics
(f'ebre,deshidratació.
insuficiénciarenalcrónica),i
malaltiacrdnicadel f-etge,
les interaccionsmedicamentoses.
poden modificar significativamentla
disposicióorg)nicadelsmedicaments.
L'apreciaciód'aquestscanvis exiseix determinarcomparativament
les
corbesde les concentracions
hemátiquesen tunció del temps,en els animals
malaltsi en els sans.
La cinéticadels medicamentsen I'organismeés la resultantde I'acció
combinadadelsdosparámetres
fonamentals,
volum de distribució,determinat
pel métodede l'área,en la f-aseestacionirria
i
el
t'learancecorporal.La semivida.
,
el parimetre restantque completala tríada,estárel¿rcionat
amb els anteriors
mitjangantI'expressiómatemáticasegüent:
0.693x V'd (hrea)
t(B)t¡.=

Cln
D'aquestaequacióesdedueixquequalsevolalteraciódel V'd o del Cls, o
de tots dos a la vegada.pot ocasionarun canvien el valor de la semivida.Per
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bé que la semividapot ser determinadaamb relativafacilitat a partir de la
corbade nivell plasmátic,en tractar-sed'un parámetrehíbrid que depénde
mésd'una variable,no espot escollircom a intérpretúnic delsdiversoscanvis
en I'individu
delsmedicaments
orgánicandm¿rl
en el contportament
subjacents
rnalalt.
c['alteracions
o fisiolirgicsque r'énenacompanyats
Certsestatspatoló-tics
clela permeabilitatclela membrana(t'ebre),de modificacionsdel volum de
(cieshidratació,
períodeneonatal)o de disminucionsdel
líquid extracel.lul¿rr
podenprovocarcanvisimportants
(hipoproteinémia.
urémia)
prttteiu-bintlrng
en el volum de distribuciódelsf'ármacs.
L a f e b r e , i n c l L r i c leax p e r i m e n t a l m e net n e l g o s p e r a d n r i n i s t r a c i ó
d'endotoxinade E. coli, dónalloc a una disminucióde les concentrücions
sériquesde gentamicina.paral'lelamenta uu incrementde la distribució
cleI'antibiótic.La semividadel firrrnaci la fiaccióexcretadaper
extravascular
inlportants.
en canvi,variacions
I'orinano pateixen,
Un detallatestudi comparatiudel comportamentfarmacocinéticdel
trimetoprim en collills f-ebrilsi normals.demostraque la febre augmenta
el V'cl del fdrmac.Atés que el volum de distribucióen el
considerablement
ha
compartimentcentralno varia,I'incrementdel V'd, en la f'aseestacionária,
de
la
implia
més
molt
de seratribuTta unadistribuciótissularo extravascular
s u b s t á n c i aE
. n a q u e s ta s s a i ge s v a p o d e r c o m p r o v a r ,t a m b é . q u e l e s
herlltiques del triuretroprimeren inf'eriorsen l'animal f'ebril
concentracions
que en l'apiréticique el valor de la semividano patiacauvisen el primer
(Ladefoged,
l91l) ( l1 ).
treball s'ha demostratque, en el gos, els estatsfebrils
un
altre
En
de la penicil'linaG,
el V'd, en faseestacionária,
moderadament,
incrementen.
senseque s'aprecilncanvisen el volum de distribuciódel compartimentcend'aquest
Les dadesresultants
corporaldel medicarnent.
tral ni en el r:lectrance
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
c
i ód e l a
f
a
c
i
l
i
t
a
f
e
b
r
i
l
q
u
e
s
í
n
d
r
o
m
e
l
a
asslig demostren
de
penetració
cle
la
alsteixitsi, fins i tot. augmenta capacitat
benzilpenicil'lina
de I'incrementde la
I'antibidticen el líquiclcefaloraquidi.conseqüéncia
que s'observaen determinatsestats
permeabilitatde la barrerahematocef'álica
(Norrby,1978)(18)'
patoldgicscom la neningitis agudabacteriana
La febredisminueixla velocitatde tránsitdelsalimentsen el tractedigestiu
i dificultael buidatgecleI'estómac,i pot ser la causad'estasireticuloruminal
en els remugants.Aquestcomportamentpodria explicarI'endarrerimentde
I'absorciódelsfdrn-racs
en els estatst'ebrils.
lloc a una
c1óna
La colibacil'losien el porc,provocadaexperimentalment.
que
el volum
mentre
de
l'enrofloxacina,
claradisminuciódel clearancecotporal
de distribucióhi roman sensecanvis.Atluestesvariacionsresultenen un
))

incrementde la semividadel f'ármacde I'ordrede 2,5 vegadesel valor normal
d'aquestparámetre,
Peracabarassenyalarem
que la f'ebrepot, fins i tot, alterarel metabolisme
hepdticdelsfdrrnacs,
com ésel casde la quinina,la concentració
plasmiticade
la qual augmentaconsiderablement
en les tasesde maláriaaguda.mentreque
quimioteripicno pateixcanvisimportants(Trenholmeel
la semividacl'aquest
u \ . . 1 9 7 6 () 1 9 ' ¡ .
Acostumena produir-semodiflcacionsen el valor del clearuncecorporal
quanla filtracióglomerularestádisnlinuidao quanI'activitatdel metabolisme
hepáticestáalterada.Qualsevoltrastorndel flux hemátical ronyó pot af'ectar
el clearoncede les substinciesantimicrobianes.
L'anestésiaper halotá,per
e x e m p l e ,d i s m i n u e i xd e m a n e r as i g n i f i c a t i v aI ' e l i m i n a c i ór e n a l d e l a
gentamicinaen el cavall,per la qual cosaIa concentració
henthticad'aquesta,
a les8 horesd'haver-se
administrat.
ésnroltmésaltadelqueésnormal(Sniith
et al. 1988) (20).
E l d e j u n i p r o l o n g a t( m é s d e 4 8 h o r e s )q u e s ' a c o m p a n y ad ' h i p e r bilirubinémia,sembladeprimirI'activitatmetabdlicadelsenzimsmicrosomals
del fetge i, conseqüentment,
importantsreaccionsde carácteroxidatiu i de
conjugacióes veuenaf'ectades.
Comportament orgánic dels medicamentsen els nounats
El comportamentorglnic dels medicamentsdurantel períodeneonatal
mereix un capítol a part. Des de fa bastantsanys, és conegudaI'especial
sensibilitatdels mamífersdomésticsa determinatsfármacsdurantles primeres
horesde vida (Done, 1964)(21). La morfina és molt més tdxica en el nounat
que en I'individu adult.Passael mateixamb els sedantsde tipuscentral,com
f 'hidrat de cloral. f-enobarbital,
clorpromazina,etc.En canvi, la DL50 de la
rneperidina
és. pricticarnent,la mateixaen les diferentsedats.
La major part dels accidentsmedicamentosos
obeeixena alteracions
fisioldgiquesprbpiesde la primera edat. Els compartimentsaquososes
reparteixen
de maneramolt distintaen I'individu acabatde néixeri en I'adult,
cosaque es tradueixen fortes diferénciesen el comportamentfarmacocinétic
dels medicamentsen ambdósperíodesde vida.
La hipoalburninémia
sol serunacaracterística
própiade I'individu acabat
de néixeri, com a conseqüéncia,
el procésde fixació a lesproteinesplasmátiques
perdeficáciai augmenta
considerablement
la difusióor-eánica
delsmedicaments
de carácternés liposoluble.
També el metabolismedels fárnlacses veu afectatdurant el període
postnatal.Per exemple,els sistemesenzimáticsdels microsomeshepáticsno

L-)

des
algunessetmanes
fins tlansconegudes
completenel seudesenvolupament
del naixement.(Brown er ul. 1958)(22').
que.llevatdel vedell.la restad'espücies
s'h¿rdemostrat
Experiurentalment
inclosaI'espéciehumana.mostrenuna activit¿rtfuncionaldel
clombstiques.
de vida.Per aquestaraó,
ronyó rnolt disminuidadurantlesprimeressetmanes
terapéutic,
comelsaminoglicÓsids,
marge
d'escás
l'ús
de
fármacs
no s'aconsella
m
a
l
g
r a tt o t f o s n e c e s s á r i a
e n a n i m a l sd e p o q u e ss e t m a n e sd ' e d a t . S i
o un altreantibidticd'aquestgrup,pel fet de
I'administracióde gentamicina,
que fbs
tractar-sed'una infecciógeneralprovocadaper un microorganisme
hores.
una
dosi
c'¿da24
s'injectaria
molt sensiblea aquestsantibiótics,
Durant la primera edat, la major permeabilitatde les membranes
ambcertaf'acilitatel líquid
aconsegueixin
biolbgiquesfa queels medicaments
per
sigui
bastantmés gran que en
que
via
oral
o
I'absorció
cefaloraquidi
I ' i n d i v i d ua d u l t .Q u a n s ' a d r n i n i s t ra m p i c i l ' l i n aa l e s d i f - e r e n tess p d c i e s
s'hade deixarun interval
llevatdel vedell,en el períodenettnatal,
doméstiques,
de 24 horesentrecadaduespreses.
Fixació a les proteihes plasmátiquesi tissulars
L ' o r - E a n i s mees v a l d ' u n f e n o m e np e c u l i a r ¿ l n o m e n apt e l s a u t o r s
per limitaro contrarestar
protein-binding(fixacióa lesproteines),
anglosaxorrs
I'excésde difusió orgánicade determinatsfármacsque tenenun fort carlcter
lipdfil.
Quan la determinaciódel protein-binrlings'efectuaen condicions
en
com unaconstantdel medicanteut
semblants.
el seuvalot pot serconsiderat
de la
cada espécieanimal, i s'expressa,normalment,com a percentatge
concentració
total del f)rnracexistenten el plasma.
principalmenta I'albúminadel
La fixació a les proteinesplasmátiques,
plasma,té car¿jcter
inicialque condueixa la fixacióés de
reversible;l'atracció
perl'establiment
postcriorment,
de ponts
tipuselectrostática,
tot i querefbrqada.
d'hidrogeno d'enllaEos
hidrofóbicsde tipusresidual(fbrcesdeVanderWaals).
La fiacció del medicamentlligadaa I'albúminaestáen equilibri amb la
partdissoltaen el plasmasanguinii aquestequilibriestáregitper la llei d'acció
de masses(Clark, 1931)(23).A mesuraque la partlliure esdifon i s'eliminade
l'organisme,la
fiacciólligadas'alliberaies restableix
I'equilibri.Mentreilura
aquestalliberament,
el medicament
esretéen I'organismei la sevavida nritjana
plasmáticaes prolonga.
Un nivell de fixació gran (superioral 80c/o)com és el cas,per exemple,
d'algunsagentsantimicrobians
de carácterlipdfil (eritromicina,clindamicina,
doxiciclina)restringeixla difusiódelsfármacsalsteixitsperiftricso profunds

(distribucióextravascular),
atésque nomésla part lliure és capaEde travessar
les membranesbiológiques.Aquestafixació pot fienar el procésde filtració
glornerular,perd no altera,en canvi. l¿rsecreciótubular.lligadaa un
procés
actiudel transportdels lltedicanlents.
ni tampocels mecanisrnes
orgirnicsde
biotransfbrmació.
I'equilibri org)nic en la clistribució.
Quan s'aconsegueix
la concentració
del medicament
en el líquidtranscel.lLrlar,
esdigui líquiclcefaloraquidi
o líquid
sinovial.és pricticamentla mateixaqLrela concentra.ció
de la fracció lliure
d'aquesten el plasma.
Aquestarelaciód'equivaldncies
ha estatclentostracla
in yiyo en el líquid
cefaloraquidimitjangantI'administracióci'amf-etamines
(Baggoter ut., 1972)
(24) o de diazepam(Kantoet al., 197-5)
(25) i en el líquid sinovial,mitjanEant
I ' a p l i c a c idóe c l o x a c i l ' l i niad ' a m p i c i l . l i n(aH o w e l lt ' r, 1 . , l g l 2 ) ( 2 6 ) .
Per a ltn mateix t)rtnac. el valor ciela consr¿rnr
que tractenr.sol variar
subst¿rncialment
en lesdif'erents
espécies
animals.com que.per altrabanda,
no ha estatpossibledemostrardiferénciesquantitatives
en la concentració
del substratproteicen les diversesespdcies
clomdstiques,
si exceptuemles
a u s . s o l e n a t r i b u i r - s ea. q u e l l e sv a r i a c i o n sh, i p o t é t i c a m e nat , l a c l i s t i n t a
composici(r
i configuració
de l'albúminaplasmirtica
en lesdif'erents
espécies
anirnals.En canvi. la concentracióplasmáticatle proteínesen les aus és
claramentinferior a la dels mamíf'ers(aproximaclanrent
la meitar],cosaque
explicariaqueels valorsdelprotein-bindingsiguinproporcionalment
menors
en les primeres.
S e n s ec a p m é s c l i s c e r n i m e n st .' h a c o m p r o v ¿ lct l u eI ' h o m e m o s t r a .
regularment,més potencialde fhaciri a les protei'nesplasmitiquesque els
animalsdoméstics,enliont delsf)rm¿rcsque tenencaracterístiques
ircides.
Els animalsdomésticssolen mostrar-semolt sensiblesa les petites
variacionsde l'estructuraquímicade les moléculesrnedicamentoses.
fins al
punt que s'observenvalors de fixaci(l proteicaclar¿rutent
dif-erentsen una
mateixaespécieaniural,flns i tot quan la interaccirité lloc amb tinnacs que
pertanyen
al mateixgrup químic (p.e.sulfonamides.
penicil.lines).
Així, les
quantitatsde fixació de la sulfadimetoxina
i la sulfadiazina.al'albúrninadel
gos, determinades
in vitro per la técnicade diálisi en fase d'equilibri, a
temperatures
de 37"C i a les mateixesconcentracions
terapéutiques
en el plasma (100 rncg/ml)sónde 9lc/ci lj7c respecr.iv¿lnent.
Quanes determina,a I'espéciecanina,el protein-bindingde la cligoxinai
la digitoxina(moléculesmolt complexes,lesagliconesclelesqualses clif'erencienúnicamentper la preséncia
cl'ungruphiclroxil(-oH) en posicióc- l2 de la
segonasubstincia).s'obtenenpercentatges
de fixació del 27o/ai 89c/c,,
respectivament.

El carácterpoc específicde la fixació a les proteinesexplicaque molts
fisicoquímiquessemblantscompeteixini es
firmacs amb característiques
en
punts
de fixació a les proteinesplasmátiques,
desplacinmútuamentdels
per
aquests.
i
aquesta
I'atinitat
i de
concentracions
funcióde lessevesrespectives
competénciapot ser caLlsade variacionssensiblesen el seu comportament
tarmacoldgico en el seupotencialde toxicitat.
warfarinao
per exemple,pot desplaqarI'anticoagulant
La f-enilbutazona,
a les sulfamidesde la seva fixació proteica,amb greusriscosde toxicitat,
en el Primercas.
especialment
en diferentsesp¿ciesanimals(cavall,
S'ha demostratexperimentalment
aspirina,fenilbutazona,
porci bestiarvacum)i en I'home,que acetazolamida,
la furosemidadels seus
sulfisoxazol,tolbutamida,són capacesde desplaEar
de la concentració
llocs de fixació a I'albúminaamb incrementsubsegüent
poden
modificarla velocitat
d'aquestfármac.Aquestesinteraccions
plasmática
d'eliminació,la distribucióorgánicai el potencialde toxicitatd'aquestdiürétic
(Neff i Davis, 1982)(21).
Certs estatspatoldgicsque cursenarlb hipoalbuminémia(síndrome
nefrdtica)oamb urdmia (insuficiénciarenal crdnica) poden alterar els
en el
normalsde fixació. i donar lloc a variacionssubstancials
nrecanismes
Així,
la
urémia
les
medicamentoses.
f'armacológic
de
substdncies
comportament
s'acompanyad'acidosimetabólicai. en aquestescondicions.els fármacsde
s'alliberendel seuancoratgea I'albúmina
cardcterdcid,com la f-enilbut¿rzona,
del plasma.
en el comportament
Actualmentseli dónacaclavegadamésimportirncia,
a la capacitat
i en I'activitatselectivad'algunsmedicaments,
f-armacocinétic
de fixació a les proteinestissulars.Aquest és el cas del tropismede la
digitoxinapel músculcardíaco delsantibidticsdel grup delsaminoglicdsids
que Ia primerasigui una substánciano
pel teixit renal; independentment
ionitzable(de carácterneutre)id'ampli volum de distribuciócorporal,i
els segonses caracteritzinper una marcadapolaritat i limitada difusibilitat
org)nica.
Aspectescomparatius de I'absorció oral
bioldgiques,
La penetraciódels medicaments
a travésde les membranes
que obeeixa criterisfisicoquímicsd'aplicaciógeneral.tanten l'home com en
lesespécies
lipbfila,
doméstiques,
té lloc, en elscasosde fhrmacsde naturalesa
per un procésde difusió passivaque es caracteritza
pel desplaEament
de les
moldculesa favor del gradientde concentració,
fins aconseguirI'equilibri a
ambdóscostatsde la barlerafisioldgica.La velocitatde pasde les molécules
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proporcional
i esgoverna
ésdirectament
a la diferénciaentrelesconcentracions
perla llei de Fick. El procésde difusiópassivaesfa sensecaptipusde dispendi
energéticper part de la cél.lula.
Comja hemassenyalat
la nraiorpartde nrolécules
orgániques
anteriorment,
activeses comportenco¡l a electrdlitsdébils(ácidso balarnracoldgicalrent
ses)que es trobenparcialmentionitzatsen el medi intern i nomésla fracció
liposolubleés difusiblea través
molecularno ionitzadaque sol tenir caratcter
La constantde dissociació(pKa)del fármaci el
orgániques.
de lesmembranes
pH del medi interndeterminenel graude ionitzacióde la substáncia,
d'acord
a m b l a c o n e g u d ae q u a c i ód e H e n d e r s o n - H a s s e l b a cqhu.e r e l a c i o n a
ambduesconstantst
és a saber:
matemáticament
Per a un ircid.

pH - pKa=log

(concentració
d' ácid ionitzat)
(concentració
d'ácid no ionitzat)

Per a una base,

pH - pKa=log

(concentració
de baseno ionitzada)
(concentracici
de baseionitzada)

Quanels valorsdel pH i el pKa coincideixen,és a dir, quanla diferéncia
és igual
entreaquestsvalorss'igualaa zero.la relacióentreles concentracions
a I (0=logI ) i, pertant,la meitatdel rnedicament
estáionitzati I'altrameitates
trobaen fbrma molecularno dissociada.
A mesuraque augmentael valor del
pH de la solució, s'incrementaparal.lelamentel grau de ionitzacióde les
substáncies
)rcides;amb les bdsiquessucceeixel contrari.
Per bé que la difusió passivaés el mecanismemés comú de transport
moleculara travésde les membranes,de vegadesintervenenen el procés
d'absorciómecanismesde transportactiu que actuencontrael gradientde
concentració
o electroquímici que requereixen
un consumdirected'energia.
L'organismeesval de diversosmedisperal desplaEament
actiude lesmolécules,
p.e..proteinestransportadores,
o d'un obscurnrecanisme
anomenatpinocitosi
que consisteix,básicament,en la formació a partir d'una invaginacióde la
piiretcel-lularde vesículesquecontenenel soluti queesdesprenen
a I'interior
tr¿lnsport
Aquest
f'enomen
h¿l
est¿lt
per
en
el
de la cél.lula.
descrit,
exemple,
actiurenalde substáncies
de c¿rricterpolarcom els aminoglicdsids.

No fa f altaaprofundiren elsestudisdel fisiologismedigestiude lesespécies
dornéstiquesper descobrir-hinotablesdiferénciesque tenen una clara
dels
(absorció.
biodisponibilitat)
f'armacolbgic
en el comportament
repercussió
per
via
oral.
f)rmacsclues'administren
davantde l'accióde diversos
delsdrgansdigestius
sensibilitat
La clistinta
delestuncions
dela marcadaespecificitat
ésun índexclemostratiu
neclicaments.
El vdmit, que és un
en les distintesespéciesdoméstiques.
gastrointestinals
present
únicamenten els
que
i
está
digestiu
funcionament
reflexprotectorclel
en
aquestes
esp¿cies
(porc).
igual
no respon
carnívgrs(gosi gat)i elsomnívors
a l'accicidelsemétics;per exemple,I'apornorfinaqueés rnolteficaqen el gos.
esthnlancadad'efectesen el porc (28). Els intentsde provocarel vdrlrit'per
i el conill,no donencapresultat.
en el cavall,elsrenlugants
via f armacológica,
en virlut delsseushirbits
podenserclassificades,
doméstiques
Lesespécies
¡limentaris,en: herbívorspolig)strics,(vaca,ovella, cabra)o monogástrics
(cavall.rnul,ase),omnívors(porc)i carnívors(gosi gat).
Els dit'erentsgradientsdel pH entreel plasmai els sucsdigestius.en les
juguenun paperfonamentalen I'absorciódels
clonréstiques,
distintesespdcies
i I'excrecióen l'áreadigestivadelselectrblits
i
en
la
distribució
orals.
f?)rmacs
per via parenteral.
débilsadministrats
tret del cavall,té
La fisiologiadigestivade les espéciesmonogástriques,
a lesde I'l'tome.
en totesellesi quesónproperes
molt setnblants
car¿rcterístiques
primers
als
tramsde
es
localitza
Com que l'irea de major especialització
qud
té lloc el
l'intestíprim, és cl¿ruen el procésd'absorcióla rapidesaamb
per diversescaubuidatgede I'estómac,que pot veure'safectatnegativament
digestius)
o d'origen
(indigestió
altres
trastorns
i
patolbgic
ses cle tipus
etc.).
morfina,
(adrni ni stracióde substdncies
anticolinérgiqLres,
tarm¿,cológic
quepasturadefbrmaselectiva
El cavallésun animalherbívor.monogástric,
petit.
El seuestómac,relativanteltt
perd que s'alimentaclefbrma continuada.
espécie,
gástric,
en
aquesta
nomésen raresocasionsestábuit. El pH del contingut
solserunamicamenysácid(pH 5,5)queen elscarnívors(pH 3 a4).Lanutrició
en I'interior
delspolisacárids
de la digestiómicrobiana
equinadepénestretament
per
o
I'acció
cl'agents
per
malaltia
la
rnicrof'lora
colónica,
delcolon.Elstrastomsde
podenposaren perill la prdpiavida de l'animal.
antinricrobians,
La tilosina. un macrdlid d'ús corrent en medicina veterinária,está
ja quepot
contraindicada
en el cavall,siguiquinasigui la via d'administració,
provocar.per un f-enomen
de disbiosi,diarreesgreusde cursmortalen moltes
ocasions.
Les disponibilitatsfisiológiquesde les penicil'linesC i V administrades
per via oral,sóninferiorsal 5 o/aen el cavalli lesdosisgransd'aquestsantibidtics
podensercausa,també,de trastornsdrgestiusgreus(29).
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Una major labilitatde la flora bacterianaintestinal,si és possible.es fb
patenten el conill, fins al punt que I'administracióde lincomicinaen aquesta
flnsi tot a dosisbaixes,potproduirsupressió
espécie,
de la floranormal.disbiosi,
i.
finalment,
enteritis.
enterotoxémia
mortalal capde dosdiesd'haveriniciat
Uagent causald'aquestaenterotoxémia
el tractanretrt.
sol ser el Clostritliunt
que elaborauna toxina1.
,spirtolrtrme
en formesoralsde pastao electuari,cclmprimitso gel,o
La fenilbutazona,
per la FDA per a l'ús en el cavall.La
en solucióper a la via I.V. estáautoritzada
perla via I.M. ésinferiora la de la via oral(30).si s'adminisrra
biodisponibilitat
per via oral, en les fornlesfarmacéutiques
descrites,abansde I'aliment.o en
fhrineta
pols incorporata una
de segódóna lloc a un pic plasmática les 2-3
horesde I'administració,amb una absorcióquasicompleta.Els fenómenscle
toxicitaten el cavallsónrars,jaqueI'adniinistració
en aquests
no s'had'allargar
més de 5 dies i tant el fhrmac com el seumetabdlit actiu (oxif'enbutazonar)
es
amb rapidesai s'excretenper I'orina.A dosisterapéutiques
metabolitzen
(4.4
mg/kg) la vida mitianade la f-enilbutazona
és de 6 horesen aquestaespécie,
mentreque en I'home el valor d'aquestparámetreés ntolt diferent(72 hores).
Ueficicia terapéutica
en el cavallque no obstantaixd,esprolongadurantmés
de 24 hores,probablementésdegudaa la fixació ireversible de la fenilbutazona
(31). Concentracions
plasmátiques
a les ciclooxigenases
de 5-20 mcg/ml es
ja com a terap¿utiques
qlle
consideren
équids,
en els
mentre
en I'espéciehLrr.nana
s'hancomprov¿lt.
com a eficaces.concentracions
de I'ordredel ,50-150
mcg/ml.Aquestasituacrópodriareflectir,segonsalgunsautors,la preséncia
d'un major nivell del firrmacactiu en la biofase,en ser menoro més lábil la
flxació a les proteinesplasmátiques
en el cavallque en I'home.
La vi¿roral éspoc recomanable
llevatde casosespecials
en els remugants,
(p.e. ús de fiu'rracs
en qué es persegueixuna acció tdpica gastrointestinal
per
tensioactius combatreel meteorisme,afecciómolt freqüenten aquestes
etc).
espécies;
administraciód'antihelmíntics
del grup delsbenzimidazdlics,
El tránsit dels medicamentspel tracte digestiudels remugantssol ser
extremadament
lent (l'alirnentacostumaa trigar 48 horesabansd'abandonar
el rumen)i l'absorcióésmolt irregular.Pertot aixd,esprefercixla via parenteral.
en
subcutdnia
o I'endovenosa
o intramuscular,
en aquestordrede pref-eréncia,
etc.).
casde fármacsmolt irritants(neosalvarsan,
oxitetraciclina,
És benconegudala singularitatde la digestióen elsremugants.Els aliments
sóningeritsi, desprésd'una lleugeramastegada,
i unaforta impregnacióper la
saliva,an'ibenals preestómacs
i s'allotgen,en un principi,en el reticle-rumen
en la
que funcionaveritablementcom una bóta de f'ermentació
anaerÓbica.
qualla ingestapateixun procésde maceració,trituraciói degradaciómicrobiana
que afecta,principalment,les cel.lulosesi carbohidrats
en general.Al cap de

diverseshores,i coincidintamb els períodesde repbsalimentari.els animals
regurgitenels alimentsi, clenou a la boca,pateixenuna segonamastegada
quedónapasa unaposteriordeglució,
molt méslentai laboriosa,
(remugament)
seguidacl'unirpermanénciamés breu en el rumen fins a la culminaciódels
el bol alimentariésimpulsatpel llibret lins
i, aleshores,
predigestius
t-endmens
estómac'
veritable
quall
o
4t
estómac,
aconseguirel
del
pot
El pesclelcontingutdel reticle-rumen significarfins a un l5-2Oo/o
pescorporal i ac¡uestt)rganarriba a una capacitatde | 20 litres en una vacade
ácida(pH 5,5
llet aclulta.El tíquictdel rumenmostraunareacciólleugerament
d'ircids
concentració
I'extraortlinlria
de
qr-re
esperaria
hom
a 6.5)menor clel
que
tenen
lloc
de f'ermentació
grassosvol)tils que es formenen els processos
o tampó,desenvolupat
en aquestdrgani aixb és degutal paperneutralitzador,
(pH
animals.
d'aquests
8,0
a
8,4)
per la saliva
Molts f)rmacs lipbfils de carácterbásic ddbil (pKa<7),com I'efedrina,
d'ingressar
I'atropina.etc,quedesprés
la morflna,la pentazocina,
I'amfetamina.
per via parenteraldifbnenamb facilitatdesde la circulaciógenerala I'interior
clelrumen,podenquedaratrapatsen aquestdarer en reaccionaramb un medi
lleugeramentdcid que els ionitza.La sostracciód'aquestsmedicamentsa la
prlctiques importants.La morlina, per
circulaciógeneralté conseqübncies
d'elecciópercoutbatreel dolor,flns
el
fármac
com
exemple,que es considera
sobreel
en els carnívorsi el cavall. mancad'ef-ectes
i tot el dolor viscer¿rl.
fins i tot a dosisbastantnrésgransque les
comportamenten els rer.nugants
per a aquellesespécies.
recomanades
que la paretdel rumenestárecobertaper una mucosaforCal assenyalar
aquestescaracterístiques
i mal-Qrat
mada per epiteli escamós-estratificat
diversosfármacsliposolubles(tiabendazoles,
histoldgiquespoc f'avorables,
pentobarbital,salicilats,antipirina,quinina)poden travessarla
sulf-amides,
baneraformadaper la membranamucosai aconseguirel torrentcirculatori.
No obstantaixd.I'absorcióen el rumenésméslentai menyseficaqque la que
en aquestafunció (intestíprim, quall).
té lloc en els drgansespecialitzats
la inlportánciadelsprocessos
herbívores,
Tal com passaen altresespécies
fermentatius
en la digestiódelsremugantsés de tal índoleqLlees core el risc
pervia oral,a aquests
greusquansesubministrcn
digestius
de provocaraccidents
(
p
.
e
.
t e t r a c i c i i n e sa) d o s i s ¿ r l t e is
a n i m a l s .a n t i b i d t i c sd ' a m p l i e s p e c t r e
continu¿rdes.
Tambéésoportúindicarqueel licorruminal ésmolt ric en enzimsreductors
administrats
i hidrolítics.cosaque explicariaque determinatsmedicaments,
per os, coll trimetoprim,cloramf'enicol,
nitroxinil, pateixin una rápida
inactivacióde carácterreductoral seupas per I'drgan,o que els glicdsidses
degradinper descarboxilació
hidrolítica.
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Per acabar,i a tall clecorol.lari, podem afirmar que són tan notablesles
diferénciesen la disposicióanatómicai en la fisrologiadigestivaentre els
carnívorsi els herbívors,i d'aquestsdarrers,entreel cavall i els remugants,
que resultaimpracticableI'extrapolaciód'una espdciea una altra de la
informaciócientíficadisponiblesobreI'absorciódelsf)rmacsa<lministrats
per
via oral.
Aspectescomparatius de la biodisponibilitat
E,ls estudisfarmacocinéticsdels medicanrents.
extraordináriament
desenvolupats
en els darrersanys,han posaten evidénciaque els efecteso
respostesestanmés ben relacionatsamb els nivells plasnráticsque amb la
dosificació,especialmentsi estractad'una medicacióper os. Si un medicament
s'absorbeixmalamento no s'absorbeix,
no s'objectivará
cap respostaper elevadaque hagi estatla dosi administrada.
En aquestsentit,I'eficáciaterapdutica
s'interpreta
d'una uraneramésprecisa en funció d'un conceptede major significacióclínica,com és el de la
biodisponibilitat,
que desdel punt de la dosificació.
-termeideatperoseral l94i-.o disponibilitat
S'enténperbiodisponibilitat
biológica,el nivell i ritrne d'absorciód'un meclicament
en la forma de
dosificació,tal com esreflecteixen la circulaciógeneral.o bé.segonsla definició
mésclássica,la fraccióo percentatge
de la dosiqueaconsegueix,
inalterada,
la
circulaciógeneral.
La biodisponibilitat
que,tal com acabemd'assenyalar,
esbasaen la mesura del ritme d'absorciói de la quantitatd'aquesta,pot ser caracteritzada
de
maneraapropiadaacudinta I'andliside la corbade nivell plasmáticen funció
del temps.
Una primera idea de I'eficácia de I'absorciód'un medicamentque
s'administraper via oral ens la proporcionala determinació
del pic séricdel
fármacen funció del temps,tot i que és el cálcul comparatiude les dreestotals
sota la corba (ABC), desprésde I'administraciósuccessiva.
per via oral i
intravenosa,
d'una mateixadosi del medicament,
al mateixanimal.e[ que ens
permetconéixeramb precisióla quantiade I'absorcióoral i. per tant, la
biodisponibilitat
relativadel fármacproblema.Com mésa prop estála relació
entreles irreesdel valor I més gran serála biodisponibilitatde la via oral. I
aixb és així degut a una de les lleis més generalsde la farmacocinética,
la
nomenada"llei de la proporcionalitatde les drees", demostrada
experimentalment
perDost i Gladkeal 1953i quela enunciaren
en elssegüents
termes:l'áreasotalescorbesde nivell plasmáticd'un medicamentésexactament
la mateixasiguiquinasigui la via d'administració,
sempreque la dosi siguila
3l

mateixa i la absorció sigui completa. Aquests autors demostraren que si la
absorció no era total, l'área compresa sota qualsevol corba problema era
clirectamentproporcioltal a la quantitat o fiacció de la closi ¿rbsorbida,de man e r a q l ¡ e e s c o r n p l i al a r e l a c i ó s e g ü e n t .
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biolt)gicaentre
o equivaléncia
Quanesbuscacornpitrarla biodisponibilitat
s e l a m a t e i x as u b s t d n c i a
c l o sp r e p a r a t so d o s f o r m e s f a r m a c d u t i q u e d
que s'administrinper la mateixavia. fa falta deternlinarla
medicamentosa
constantd'absorció(Ka) del preparatpatróla qualjuntamentambel valorde la
previamenta partir del áreasotaIa
quantitanttotal absorbida(Aoo). obtin.tr"rt
del preparatproblema.Pera la
permitirael cllcul de la biodisponibilitat
corb¿i,
clássicsde Wagnerdeterminacióde la Ka se solenseguirels procedinlents
quals
pot
es
trovaren qualsevol
la descripciódels
Nelsoni de Loo-Riegelman,
encaraque,en algunscasos,es pot recorrera métodesmés
llibre especialitzat.
senzills.bé que tambémenys precisosque els anteriors.En ef'ecte.tots els
i talllbé algunsdels bicompartimentals,
rlonocolr¡rartimentals
medicantents
la constant
a paftirde lesqualsespotcalcul¿u
presenten
corbesde nivellplasmátic
d'absorcióamb suticientaproximacióacudintal métodede la "retroprojecció"
en la Fig. 3.
o dels"residuals".el fbnamentdel qual s'esquematitza
de la forsiguincaracteristics
Es comprenqueels parimetresmencionats
s'harealitzatpervia parettteral
Si aquesta
maenqLles'administr¿r
el medicament.
(per exenrple,intramuscular)
noméstl'avess¿'l
el meclicarrent
no endovenosa
general
i
l'absorció
és,en general,
per
passara la circulació
un prim endoteli
pervia oral,en soluciciacuosa,
administrat
molt rápida.En canvi.un medicament
ha de travessar
totaunacapade cél'lulesmucosesa nivell de la paretintestinal
I'endotelivascula¡la
i difundirdesprésper el fluid intersticiirlfins aconseguir
Si en lloc d'una
qualcosaretardala sevapresencia
en la circulaciósistémica.
solució.considerenuna fbrma sdlida(per exemple.cclmprimito eranulat)fa
la
falta ilavorscom pas previ al alliberamenti la dissoluciódel medicatnent,
qual
la
cosaconstitueixun
disgregacióde I'esrnentada
forma f-armacéutica,
f'acturlimitatiuque allargaencaramésel procésd'absorciódel fármac.
orals de
En compararla biodisponibilitatde les formes f-armacéutiques
gran
resultats,
variabilitaten els
clivc-rsos
a observaruna
fdrntacss'¿lcostuma
en particularsi la comparacióes du a terme entre animalsmonogdstricsi
remugants.Quan se subministracloramfenicol,en fbrma de cápsules,a la
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(Ka)pel métodede la retroprojecci<i.
Figur¿-1.c)lcul de la constant
d'absorció
Els
cerclesnegresrepresenten
nivellsplasnr)tics
experimentals
trobatsdesprés
de
I'adnlinistració
extravasal
del medicament.
Els cerclesbuitssón valorstedrics
extrapolats
en la fracciriexponencial
en els mateixos
temps.Els quadrats
negreso
"residtlals"
sónlesdiferéncies
que,enel scuconjunt,
deflneixe-n
unarectai a partirde
lii sevainclinació
espcltcalculurla K¿t.

mateixadosi (22mglkg)a ponis,cabres.porcs,gossosi gats,els valorsde les
irees vaden ámpliament.Partint d'aquestesdadesse sap que l'eficácia de
l'absorcióde I'antibidtic.
en ordredecreixent.
ésla següent:
gat.gosi porc(tot
i queel valorde lesáreesésmolt similaren lestresespécies)
i ponisi, en canvi,
no es detectala presénciade l'antibidtic al sérumde la cabra(Davis et al.,
1972)(33). En aquestadarreraespécie,i per acció de la microfloradel rumen,
el clor¿rmf-enicol
és ripidament inactiv¿rt
per reducciódel grup nitro de la
moléculai fbrmaciódel derivatarilamínicinactiu(Theodorides
et al., 1968)
(34). i conseqüentruent.
quedainv¿rlid¿rt
per a l'absorciócoura substinciaactiva que poguésserdetectada
en la circulaciógeneral.
Aspectescomparatius del metabolisme dels fármacs
El comportament
metabólicvariaen els dif-erents
animalsdomésticsi, de
vegades,aquestesdit'eréncies
no noméses f'anpalesesen els f'endmensde
biotr¿rnsformació
o degradaciómetabdlicadels merlicaments,
que és el

mecanismefonamentalde la inactivacitii eliminacióorgánicade les substáncies
sinóqueaféctentambéparcel.les
del propimetabolisme
de carácterliposoluble,
espdcies.
hasaltl'aquestes
són l'ácid úric i
Els productesfinals del metabolismedels dcidsnr.rcleics
que
no
apareix
a I'orina,
l'icid
úric,
doméstics
mamíf-ers
En
els
I'al.lantoina.
Uhome,
Ies
aus
i,
f'etge.
curiclsantent,
del
perl'enzinturicasa
ésoxidata al.lantoina
el gos dálmata,estanmancatsd'uricasa;a més,aquestdarrersemblatenir una
incapacitatgenéticaper reabsorbiren el túbul I'dcid úric filtrat pel glomdrul
del catabdliten I'orina.
renal,cosaque intensificaencararnésla preséncia
de les
La urea,queés un delsprincipalsproductesfinalsdel metabolisme
proteines,és un componentimptrrtantde I'orina en totes les espécies
encanvi,semblaqueexisteixunacirculació
En elsremugants.
monogástriques.
que restaal menysel 50Vcde la ureaa l'excrecióurinirria.
ruminohepática
Ja en un terreny més proper al propi metabolismedels fármacs,s'ha
naturala I'accióde I'atropina,
comprovatque el conill mostrauna resisténcia
preséncia,
únic¿rment
en aquestaespécie,d'un enzim
la qual cosaes deu a la
capaEd'inactivarrápidamentel fármac.
anomenatatropin-esterasa,
Localització orgánica dels processosde biotransformació
La transformaciómetabblicadels medicanrents
s'assentaprincipalment
hepátic.si bé i encaraqueen menorquantitat,mrnif-estacions
en el parénquima
tarnbéen altresllocs,complasmasanguini.
teixit
d'aquest
fenomens'observen
pulmonar,tractegastrointestinal.
rnllcosaentdrica,etc.
ben
La hidrbliside nombrosessubstdncies
de propietatsf-armacoldgiques
procaina,
succinilcolina,
meperidina,
asdiferents,com acetilcolina,
atropina,
pirina, etc., és degudaa la presénciad'una pseudocolinesterasa
plasmática,
I'activitatde la qual variaclaramenten les distintesespécies
animals.
La toxicitatselectivadel malation,un insecticidaorganofosforat,
s'atribueix
al diferenttractamentmetabdlicde la substánciaen els mamíf-ers.
Els insectes
converteixenamb pref-eréncia
el malationen malaxaon,que és la substáncia
activa, mentre que els mamífersdesesterifiquenrápidamentaquestcompost,
cosaque dónalloc a un metabblitinactiu.
per aquestmitjá, entreel 90
S'ha comprovatqueel gos i el gatmetabolitzen,
i el957o de la dosi de meperidinao petidinaadministrada,
en el curt espaide
tempsd'l hora; conseqüentment,
aquestfánnacestámancatd'utilitat com a
analgésic
majoren els camívorsdomdsticsper la brevetatdelsseusefectes,en
comparacióamb la morfina.Les diferénciesen el nivell d'activitatde la
pseudocolinesteras¿l
en lesdistintesespécies
es reflecteixen
en el
doméstiques,
comportamentf'armacoldgic
de la succinilcolina,un bloquejantde la placa

neuromuscular
que,a petitesdosis,produeixl'ef-ecte
desitjatengossosi remugants
i. en canvi,esnecessiten
el mateixefecteen
closismolt mésgransperaconseguir
porc i cavall(Voss,1914)(35).A aquestes
dif'eréncies
d'ordrequantitatiu
-sats.
s'hauriacl'afegirquela succinilcolina
provocaparirlisif-láccicla
en elsmamíf'ers,
en contrast
ambla parálisiespástica
obsenadaen lesaus(3).
Tot i que la biotranstbrrrració
dels Irtedicaments
és, essenci¿rlment.
un
org)nicd'inactiv¿rció
mecanisme
i excreci(rdelsfdrrnacsliposolubles,
és a dir.
d'aquellsque tenenmés potencialde toxicitatper la sevagran capacitatde
difusióorgánica,en algunesoc¿rsions.
irqucstprocésmetabólic,contráriament,
dónalloc a unaactivaciómedicamentos¿r.
En aquestsentit,l'organismeéscapaq
de transfbrrnarelsprofármacsen substinciesactives,en 1allum del tub digestiu
o en les fasesinicialsde I'absorcióal seupasper la mucosaintestinalo en el
propi f-etge,abansque el medicamentaconsegueixi
el torrentcirculatori.Se
sapqueI'enrofloxacina,
unafluoroquinolona
d'aplicacióen veterinária,
estransforma en ciprofloxacinaper un procésnletabólicde N-dealquilacióoxidativa
que obeeix a un ef-ectede primer pas. LIna cosa semblantpassaamb la
que es transfbrmaen saraflox¿rcina
dif'loxacina.
i la pefloxacinaque ho fa en
norfloxacina.
La diamf-enitidina
depénde la sevaclesacetilació
pertransen elshepatócits
fbnnar-seen el producteactiuquee\ coltceutraen el propiteixit hepátici actua
itt .silucontralesfbrmesimmaduresdel distomahep)tic.Aquestantiparasitari
és rnenyseficaqcontr¿lles fascíolesadultesatésque stln hematbfagues
i
tendeixena localitzar-se
en la s¿lng
on lesconcentracions
del derivatactiusón
mésbaixes(Harf-enist,
1973)(36).
Mecanismesd'activacitirnetabdlicasemblantstenenlloc en el trajecte
digestiudels remugantsquan se'ls adrninistrenantihelmínticsde naturalesa
benzimidazblica,
com netobimin¿t
i f'ebantel
quees transformen
en albendazol
que sónels fármacsactius.
i fenbendazol,
respectivament,
Vies metabdliquesprincipals
L'esquemageneral de transfonltaciómetabdlicadels fármacs,en
I'organisme,es pot descompondre
en duesf'ases:una primera,que comprdn
r e a c c i o n sd ' o x i d a c i ó , r e d u c c i ó i h r d r b l i s i , i u n a s e g o n a ,q u e s o l s e r
complementiriade I'anteriori queescalacteritza
per unasériede reaccionsde
-o
síntesi
de conjugació- amb determinatscomponentsorgánics(ácid
glucurbnic,glicocol.la,ácid acétic,sLrlfats)
de les qualsresultenuns derivats
inactiLrs
farmacológicament
i de caráctermolt méspolari hidrosolublequeels
compostosde partida.amb la qual cosase'n iacilita la rirpidadissolucióen els
líquidscorporalsi l'expulsiópelsemuntorisnaturals(ronyó,principalment).

de la primerafasesolendonarlloc a derivats
Les reaccionsmetabóliques
tot i que de vegades,aquestsmetabdlits
amb menor activitatfarmacoldgica.
fins
i tot major que la substdncialnatriu.
o
similar
tenen una activitat
té una activitat
de la f-enilbutazona,
que és un met¿rbdlit
L oxifenbutazona,
a la d'aquestaúltima.Una cosasemblantpassaamb
antireum)ticaequiparable
que arnbdóssón metabdlitsactius
el fenobarbitali la f-enilmetil-malonarnida,
eficaq
contra les convulsionsparcialsi
primidona,
anticonvulsionant
de la
(39).
del gos(37) (38)
tonicocldniques
parationi
organofosforats
La transformaciómetabólicadels insecticides
inhibidorsde la
malation(no tdxicsper ,se).a paraoxoni malaoxon(poderosos
metabdlicsde conseqüéncies
és un bon exernplede processos
colinesterasa)
letalsper als insectes.
així com
EI metabolisme
oxidatiude moltsfdrmacsi hormonesesteroides"
primera
f'ase
i
reaccions
metabbliques
de
la
algunes
de
la
segona
altres
qlretenenlloc gráciesa I'acció
lconjugacióambl'ácidglucurdnic)sónprocessos
associats
al reticleendoplasmiticllis de lescél.lules
delsenzimsmicrosomals,
hepdtiques.
L oxidaciópels microsomeshepltics és la via rnetabdlicamés generali
importanten la biotransfbrmació
dels fármacsde carácterliposolubleen els
malnífers,i és,en general,bastantmésactivaen els animalsdomésticsque en
l'home.En líniesgenerals,
com mésrápidament
esmetabolitza
un f?irmacabans
s'eliminai més petitaés la fracció de la dosi administradaque s'excretaen
fbrma activa.La trimetoprima,per exemple,té en els rernugants
u¡raselnivida
de prop d'una horainomés un2-3o/cde Ia substirncia
apareixa l'orina sense
ntodificar;en canvi,en I'home, la semividaés de 10,6h i la fracció intacta
assoleixel 697o.Aquestsvalors, en la restad'animals,se situenen zones
intermddies
respectedelsanteriors(Baggot,2000)(14).
S'han descritmarcadesdif'eréncies
interespecífiques
en I'activitatde
I'enzimcitocromP-450-reductasa,
que ésel factorclau en el cornplexsistema
enzimáticencarregat
decatalitzarlesreaccionsrnetabbliques
de carácteroxidatiu
que s'esdevenen
que
en els anilnalsdoméstics,i senlbla
sónels rernugants
els
que mostrenun major desenvolupament
d'aquestsistemametabÓlic.La
metabolitzacióoxidativadels barbitúrics,per exemple.és tan rápidaen els
remugantsqueaquestsfármacspricticamentestanmancatsd'efectesen aquestes
espécics
animals(401.
Les reaccionsoxidativesque tenenlloc en els microsornes
hepdtics,són
moltesi variadesi inclouen:hidroxilacióaromdtica.oxidacióde les cadenes
alquíliques
(oxidacióalifirtica).O- i N-dealquilació,
desanimació.
sulfoxidació,
etc.Hi ha substáncies,
com lesamf'etamines.
quepodensermetabolitzades
per
duesvies distintes,hidroxilacióaromlticai desanimacióalifitica, i aquestes
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duesreaccionsestanpresentsen totesles espdciesdomüstiques.
tot i que en
proporcionsrelativesdil'erentsen cadaunad'elles.
gráciesa les
[-a l'enacetina
o acetof-enetidina
i I'acetanilidaestransformen
reaccionsrnetabdliques
oxidatives.O-dealquilaciói hidroxilacióaromática.
substáncia
o paracetamol.
que conservales
en acetaminofén
respectivament,
productes
analgésiques
i
dels
perdqueté un
antipirétiques
originals,
propietats
caricterméspolari, pertant,méssolubleen el medi intern,cosaqueen millora
té lloc per
la tolerinciarespectea les primeres.L'elirninaciódel paracetamol
o de sulfoconjugació.
un procésde glucuronoconjugació
d'oxidació.elsmicrosomes
A partde lesreaccions
hepáticssóncapagos
de reduirels compostosamb grupsnitro (-NO,) i azo (-N=N-) a amines.Per
exemple.el cloramfenicoles transformaper aquestprocésen una aminainactiva,reacciómetabdlicac¡uetambé té lloc al rumen, cornja hern indicat
pateixuna glucuronoconjugació
i s'eliminaper via
abansi, posteriorment,
biliar.
La síntesiglucurónica,es consideracom la principalvia metabdlicade
i d'algunscompostosorgiinics(hormonesesteroides,
nombrososmedicaments
tiroxina,bilirubina).En general.els carnívors(gos i gat) conjuguenels
medicaments
amb bastantlentitud;a I'altreextrenr,els herbívors(remugants,
que els omnívors(porc)que adoptenuna
cavall)ho fan molt mésrápidanrent
posicióintermddiaentreels anteriorsgrups.
queésun antiinflamatori
d'ampli ús en medecinahumaLa indometacina.
que proen el gos per les greusseqüeles
hemorrágiques
na.estácontraindicat
vocaen aquesta
El gos,igualqueI'home,eliminaaquestfármacprévia
espécie.
conjugacióamb I'ircid glucurdnic.peró a diferénciade I'espdciehumana,és
incapaqd'excre(arel derivatglucrrrbnicper via urináriai ho fa per via biliar,
per la qual cosaquanés a la llum intestinal,s'hidrolitzai deixaen llibertatel
d'aquesta
en parti tornade nou al f-etge,
medicarnent
actiu,quees reabsorbeix
que prolonga la
maneraentra en un procés de circulació enterohepiLtica
permanéncia
de I'antiinflamatorien I'organismede I'animal (Huckerer c/.,
1966)Ql).
lentael fenoli elsseusderivats
El gatmetabolitza
de maneraexcessivament
i. per aquestmotiu, mostrauna especialsensibilitatdavantdelsdesinfectants
fendlics,i també clavantdel paracetamol,l'aspirina o el cloranfenicol,
que mostrenen aquestanimal, per una deflciénciametabdlica
substáncies
congénita,un major potencialde toxicit¿tt,una major activitatfarmacológicai
unasemividamolt rnésllarga.Tot i queel gatéscapaEae sintetitzarI'UDPGA
actiu de l'ácid
(uriclindifbsfirt
de I'dcid glucurónic)que és el transportador
que
glucurdnic,és,tot i aixit.molt deficitarien I'enzim glucuronil-transferasa
catalitzaIa síntesidel derivatconjugat.
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queésprdpiade
Una ¿rlternativa
a la glucuronització
ésla sulfbconjugació
és una
determinatscompostosf-endlicsi alcohdlics.La sínteside sulf'amats
(p.e.
anilines).
En
una
rlenor
en
les
amines
de
carlcter
aromátiques
reacció
(-SOr)
s'activa
a
travésd'una
conjugaciól'iti sulfat
primeraetapad'aquesta
el 3'-fosfoadenosí
en qr"ré
intervéI'ATP i el compostresultant.
sériedereaccions
5'-fosfbsulfat,en una segonaetapaes combinaanlb el grup hidroxil del fenol
de carácterpoc específic.
Ambduesf'ases
sulfoquinases
perI'accióde dif-erents
es catalitzenper enzimsque es trobenen la fiacció solublede
de conjugacici
Arrb tot i que la sulfbconjugacitl
és un procésqueestá
lescél.luleshepi\tiques.
la capacitatdel porcper dur-laa ternre
doméstiques.
molt estésen lesespécies
és molt limitada i Ia reaccióaconsegueixamb fieqüénciala saturaciói es
converteixen un procésd'ordrezero.
(-NHr)ésl'únicareacciómetabdlica
L'acetilacici
delgrup¿u.nino
d'aquest
i
m
p
o
r
t
d
l
l
c
i
a
L
.
'
a
g
e
n
t
d
e
c
e
r
t
a
c
o
n
j
u
g
t
r
n
a
t
c
t
i
u
é
s
,
a
q
u
e s tc a s ,
tipus
en
A (acetil-CoA)que reaccionaamb els grupsamino lliuresde
I'acetilcoenzim
formantenllaqosamidoacetilats.Els enzimsqtre
la moléculalnedicamentosa
El gos i la guineusón
c¿rtalitzen
aquestareacciós'anomenentransacetilases.
les úniquesespéciesanimalsque no són capacesd'acetil¿rr
el grup ürnino
aromáticde les sulfbnarnides.
Curiosamentaquestimpedimentmetabólicno
dificulta el procésd'eliminaciód'aquestsf¿jrmacsen els animalsesmentats
(Baggot,1995)(42).
Mentrequel'acetilació
predominant
de lessulfamides
ésla via metabdlica
en I'homei el porc,en lesremugants
I'acetilació
il'hidroxilacióaromáticaes
reparteixen
els papersen el procésd'eliminaciírde aquestes
substancies.
Reaccions
metabdliques
de carhcterhidrolíticdal,antde f)rmacsarnbgrups
éstero amidasón molt comunsi es deuena I'accióde diversesesterases
i
amidasesque es trobenclistribuides
impliamentper I'organisnre.
lnteraccions medicamentosesi la seva repercussiómetabdlica
És ben conegudala capacitatque tenen cleterminats
fármacs,com
fenobarbital,
rifampicina,
lbnilbutazona,
esteroides,
etc.,d'incrementar
la síntesi
i l'activitatmetabdlicadelsmicrosomeshepátics,fenomenque es coneixamb
el nom d' induccióenzimitic¿r.
Quan se sumaa I'acc-ióinductoraenzimática.un granpoderde fixació a
lesproteinesplasmiLtiques,
com ésel casde la f'enilbutazona,
espotenciaencara més,si és possible,I'acció metabdlicasobreaquestsfármacsconcurrents.
en particularsi tenencardcterácid.
De la mateixa maneraes coneixenfármacsque es coltrportencolr a
inhibidorsenzimátics,entre els ctualsse citen cimetidina,cloramfenicol.
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organoclorats
i tetraclorur
eritromicina,metronidazol,quinidina,insecticides
d e c a r b o n i . E l c l o r a m f e n i c o l ,p e r a q u e s te f e c t e ,p r o l o n g a I ' a c t i v i t a t
del pentobarbital
i la f'enitoinai disminueixal mateixtempsel
farmacoldgica
utilitzadesnormalmentcom a
d'ambdues
corporal
substáncies,
cleurunce
quancoincideixl'administració
en el gos.Pelmateixef'ecte,
anticonvulsionants
pot reduir-sea la meitat
en el cavall,amb la de cloramfenicol,
de ténilbutazona
(43).
primera
la
de
hepátic
clearance
el
C o m a c o n c l u s i ó ,p o d e m d i r q u e q u a n c o i n c i d e i xl ' a d m i n i s t r a c i ó
-o inhibidors-enzimlticsambmedicaments
ntolt actiusique, per
cl'inductors
tant, han de ser dosificatsamb precisió,com és el cas d'anticoagulants,
se'n pot veureseriosament
compromesa,
etc.,I'ef-ectivitat
en
corticosteroides,
fiacásdel régim terapéuticestablert.
un sentito altre,amb el conseglient
Mesuresrestrictives en l'ús dels medicamentsveterinaris: Informe Swann
i la f-armacologia
La difícil convivénciaentre Ia f'armacologiaveterin¿\ria
queplanteja
en elsdarrersanys.perla problernática
humanas'ha vist a-quditzada,
pinsos
en
els
L'andmala
situació
creadaés
de
medicats
animals.
l'ús reiterat
veterinaris,
les
en I'ús racionaldelsmedicaments
unatbnt de novesexigéncies
clínicaveteriniria.
qualsentrende ple en els dominisde la f'armacologia
problemdtica
que va despertar
va donarlloc al fet
aquest¿l
[,a preocupació
que al 1968el governbritánic creésun comitb científic sota I'égida de Sir
I'et-ectedels
Michael Swann,amb el propbsitd'avaluarconvenientment
antimicrobianes
antibidticsafegitsal pinsodelsanimalssobreles resisténcies
en les persones.
van serlessegüents:
I ) Aparicióa
Les raonsesgrimides
en aquellmor.nent
la Gran Bretanyad'un brot de salmonel'losien vedellesprovocatper la
la difusió del qual a
SalmoneLla
tvphimuriumf'agotip29, antibiótic-resistent.
I'espéciehumanahaviaestatconfirmada.2) Infbrmacióprocedentd'América
al cloramfenicol.
Centralrelativaa l'aparicióde soquesde S. ryphi,resistents
en la cria intensiresistents,
3) Demostracióde la presénciad'estirpsd'E. c^oLi
va de porcsi pollastres,
en qué s'utilitzavenantibióticsmesclatsamb el pinso
com a promotorsdel creixementi com a profilácticsde les inf'eccions.4)
antibiótiques
de caráctertransmissible
Descobriment
de lesprimeresresisténcies
(f'actors
R episornátics).
del Comitévan quedarplasmades
en un infbrmepublicat
Les conclusions
una forta restriccióen l'ús dels antibidticsde ferma
al 1969,que recomanava
implantacióen medicinahumana,com a pronotorsdel creixementi profiláctics
primeral RegneUnit,
de les infeccionsanimals.Aquestesmesures,adoptades
van seresteses,posteriorment,a la restade paisoseuropeusi al Japó.

d'ús
L infbrmedel ComitéSwannf-eiaunaclaradistincióentreantibiÓtics
només
sentit
fins
terapéutics.
En
aquest
arnb
d'aplicació
pinsos
i
els
en
recomanaval'ús continuaten el pinso si: l) Aquestsagentsantimicrobians
tenien una aplicaciólimitada en medicinahumana.2) No eren la causade
te
l ' a p u r i c i ód c r e s i s t é n e i ecsr c u l d e sq u e p o g u e s \ ¡ na c t u a re n d e t r i m e n d
que
aquest
ús
contribuia
demostrat
S'havia
3)
humans.
antibidtics
dels
I'eficicia
a reduirels costosde la produccióanimal.
de l'ús com a estimulants
vanserretirades
i lestetraciclines
Lespenicil.lines
del creixementi esvan destinarúnicamentcom a agentsprofilicticso curatiLts
animalsi sempresotaprescripciófacultativadel veterinari.
de les inf'eccions
crític amb I'ús de dosls subterapéutiques
El Comité va ser especialment
d'antibibticsen els animalsamb problemesd'estrés.
Lesperitde l'informeSwannerarestringirl'ús d'antibidticscom a additius
delspinsos,mentreperseguiaaf-avorirel dret dels veterinarisa prescriureels
medicaments.
Les decisionsdel Comité Swann van ser aleshoresrnolt criticades,
als EUA, per considerarque les evidénciesaportadeseren
especialment
insuficients.No obstantaixd, cadavegadaés més evidentla certesaque l'ús
iniliscriminato poc racionaldelsantibidticsen els animalspot serla causade
alsantibidticsi, ésbenconegut,
resistents
l'incrementde soquesde Salmonell¿r
de l'espéciehumanatenen I'origen,
salmonel'ldsiques
que les inf-eccions
d'origenanimal.
principahnent.
en el consumd'alimentscontaminats
Situacióespeciala I'América del Nord
s'utilitzen
A I'Ambricadel Nord ien molts altrespaisosnr) europeus.
veteriniria,
ir doprdvia
plescripciti
pinsos
sense
amb
els
mesclats
antibiOtics
n
l
é
s
a
ltes
s i s b a i x e s . c o m a e s t i m u l a n td e l c r e i x e m e n to , a d o s i s
(subterapéutiques)
per a la prevencióde les malaltiesinf'eccioses.
la meitatdels antibidticsfabricatsals EUA s'utilitzen
Aproximadament,
per a la ramaderia,la major part com a promotors del creixellrento colr ¿l
profilácticsde processos
inf'ecciosos
en el porc.
inicialsdutesa termeper la FDA (infbrme1972).en
En les investigacions
microbianesen I'home amb l'ús
un intent de relacionarles resisténcies
d'antibibticsen la cria animal,es va arribara la conclusióque les bactéries
o no alsantibidtics,podientenircardcterpatogen
d'origenanimal,susceptibles
podia incrementarla
per a les personesique l'ús d'aquellessubstáncies
spp en els animals.
concentraciómicrobianade SalntonelLa
científicsamericans
la majoriad'organismes
Durantles darreresdécades,
per a les persones
el
han intentatdemostrarel risc real que podriarepresentar
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subministrament
de pinsosmedicatsalsanimals.Els resultats
d'aqueststreballs
han estatinvariablement
poc concloents.
En els estudisamericanssobre aquestamatéria,malgrat I'etiquetacle
crentífics,cal dir que semprehan semblatprevalerels interessos
econdmics
sobreels sanit¿rris.
Fins i tot els tebisintentsde I'agénciaamericana
del rredicamentFDA.
arrande I'informe de l9l2 de prohibir,llevat prescripcióf'acultativa,
l'ús
e n e l p i n s o d e c o n c e n t r a c i o n ss u b t e r a p é u t i q u edse p e n i c i l . l i n a i
com a profilácticsdelsprocessos
clortetraciclina
infecciososdelsanimals,
han estatrebutjats.
Arribats en aquestpunt, crec que s'hauriade deixar constánciade clos
tbnamentals
aspectes
sobreel temaque ensocupa:
I ) QuemidanEant
l'ús de sofisticades
técniques
discriminatdries,
basacles
en la determinació
de I'ADN. araéspossibleidentificari individualitzar
lessoquesnticrobianes
resistents
obtingudes
en I'homei en elsanimals,
i cclmprovar-ne.
d'acluesta
manera,I'existénciao no de contaminació
creuada(Jensen.1998-Jensen
et al., 1999).
2 ) Q u e . s i b é e l d e b a t s o b r eI ' a p a r i c i ód e r e s i s t é n c i ess' h a c e n t r a t
principillment
en l'ús de larpenicil.lina,
sulfamides
i tetraciclines,
com
a pronrotorsdel creixentent.
caldriano ohlidarc¡ueel nrajorrisc prové
d e l ' ú s i n d i s c r i n t i n adt' a q u e s t essu b s t ) n c i eesn e l s p i n s o s .c o r l a
profil)cticsde les inf'eccions,
.ia que com més altessón les dosis
antibitrtiques
que s'utilitzen,especialment.
si com en aquestcas es
tracta de dosis subterapéutiques,
utilitzadesdurant llargs períodes.
majorsprobabilitatshi ha de I'aparicióde resistdncies.
Així, l'ús
indiscnminatd'antibibticspot provocarI'aparicióde resisténcies
en
gérmenspatógensespecíficsdels animals,i seriaconvenientsabersi
pot contribuirtambéa incrementar
la resisténcia
delsgérmenspatdgens,
específicso no, de I'espéciehumana.
Avoparcina i virginiamicina com a exemplesde fármacs prohibits
L'avoparcinaés un antibióticque ha estatsentutilitzatámpliamenten el
terrenyramader,durant molts anys,en els paisoseuropeus.La introducció
d'aquestf)rmac com a estimulantdel creixementen porcsipollastresva ser
degudaal f'etque no era utilitzaten medicinahumana.
L'avoparcinaés un glicopéptidque pertanyal mateixgrup antibióticque
la vancomicina.A causad'aquestasemblanEa
estructuralhan aparegutcasos
d e r e s i s t é n c i ac r e u a d ae n t r e a m b d ó sa n t i b i d t i c sd a v a n t d ' e n t e r o c o c s ,
microorganismes
quesónhabitants
regularsdel budellde I'homei delsanimals.

com el E.fctecium-o E.fecalis- quetradicionalmenthavien
Alguns enterococs.
s'estimaaracom la princicom a g¿rmensbanalso saprÓfits,
estatconsiclerats
hospitalari
en pacientsd'alt risc
d'origen
les
inf-eccions
patdgena
de
pal causa
quimioterápic
de cáncer,malaltsde
(malalts
tractament
en
o immunodeprimits
amb
antibidticsd'ampli
SIDA o infectatspel VIH) i que solen ser tractats
naturaldavantde la majoria
Els enterococsmostrenuna resisténcia
espectre.
que.tot i aixb' acostuma
la
vancomicina
de
llevat
utilitzats,
delsantimicrobians
(van A i van B) que
resisténcia
a adquiriramb relativafacilitat els gensde
(genssaltadors)que es loc¿rlitzen
en els
transposomes
fbrmenels anomenats
aquests
de
transt-erir-los
a
torn,
al
seu
quals
s'encarreguen,
els
pl)sntits.
Desdel momenten qué la vancomicinas'haerigit en l'únic
microorganislnes.
antibióticeficaq-disponibleper combatreaquestesinfeccions,I'aparició
d'enterococsresistentsa la vancomicina(RV) constitueixla dificultat més
seriosaen 1alluita contrales infeccionsd'origenhospitalari.
L'implia distribucióen els paisoseuropeus-no als EUA- de soques
d'animalsde granja,carn
resistents
a la vancomicinai procedents
d'enterococs
ha estatatribuidaa
de
companyia,
f'ecals
fins
i
tot,
d'animals
i,
residus
fiesca,
que
pinsos
esconsumiena
del bestiar
1'úsindiscriminatde I'avoparcinaen els
I'aparició
modemess'haposatenevidéncia
l'ús detécniques
Europa.MidanEant
d'aninrals(Jensen1998),
RV procedents
en I'espéciehumanad'enterococs
(Jensen
et al..1999),(willemset al., I 99q)G4) (45) @6).
almenysenprincipi,quel'apzricióde soquesd'enterococs
Resultaparadoxal,
RV hagicomenqata serun greuproblemaals EUA, paísen qué I'avoparcinamai
no ha estatutilitzadacom a additiu en el pinso dels animals.L ús ampli de la
percombatrcla colitispseudomembranosa
americans,
vancomicina,
enelshospitals
provocadaper Clostridiumdfficile, al mateix tempsque l'ús inadequatde les
prictiquesde controlde la infecció,podrienexplicaraquestaparadoxa.
quehaviaromásen
fets,I'avoparcina,
de totsaquests
Com a conseqüéncia
les llistespositivesdesde 1979,va serprohibidaa Dinamarcaal 1995,com a
promotordel creixementi, a continuació,a la restade paisoseuropeus.
ha estat
la quinupristin-dalfbpristin,
Un derivat de I'estreptogramina,
recentmentaprovat per al tractamentdels malalts amb infeccionsper
enterOcocs
RV.
a la virginiamicina-un altre
El descobriment
queelsenterococs
resistents
antimicrobii utilitzat regularmentcom a additiu dels pinsos- ho són també
davant d'aquestnou antibidtic -tots dos pertanyenal mateix grup de les
estreptograminesha estat motiu suficientperqué Dinamarcai els paisos
europeusproposessinla retiradade la virginiamicinadel mercat,cosaque es
va dur a termerecentment( I dejuliol de 1999)dintre d'un grup de 4 promotors
del creixement,totsprohibitsa partird'aquelladata.
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La "tragédia"de l'avoparcina
i la virginiamicina
ésqueaquestes
substincies
vancomenEar
a serutilitz¿rdes
en el campde la ramaderiaperqué,precisament,
estavenmancades
d'utilitat en medicinahumana.
La tendénciaa disrninuirIa cárregafecal d'enterococsRV en I'espécie
humanaques'haobservatclesprés
de la prohibicióde I'avoparcina
en el mercat
veterinari,podriaser.en c¿tsque es confirmésen els p.npl^ illtys,
una prova
suficientde la transmissióefectivade resistdncies
desdels alin-lents
d'origen
animala la poblaci(rhumana( Krareet at .,1999),(pantostiet at.. t99\ (47¡
(48).
Futur incert dels antimicrobiansen medicina veterinária
La crisi provocadaaquestsdarrersanys per Iaparicici de resisténcies
creuades
entreelsantirnicrobians
d'ús veterinarii humá,per raonsde similitud
quimicoestructural,
o, el que és el mateix,per coincidénciaen el mecanisme
d'acciód'aquestes
substáncies
contraelsagentspatdgensméscomuns,i el risc
potenciald'aparicióde residusmedicamentosos
en els alimentsd,origenanimal (carn,ous,llet) ha cre¿rt
una profunciaalarmasocialben corejada,com és
normatiu,pelsmidansde comunicació.que ha obligatles autoritatssanitdries
i polítiques,
especialment
aquestes
daneres,
tanobedients
a lespressions
socials,
a prendredecisionslegislatives
que han conduita la prohibicióde moltes
substlnciesrnedicamentoses
que, clurantnroltsanys. haviengaudit d.un ús
ampli en el campranrader..
Encaraque el temaés complexíssimi hi ha motiussuficientsper sermolt
previngutambl'ús indiscriminat
d'aquests
productes,
especialment
si s'utilitzen
com a additiusdel pinso.amb finalitatsestimulants
del creixemento amb fins
profilácticsper a llargsperíodesi a dosissubterapéutiques,
moltescl'aquestes
decisionshan estatdesproporcionades
i, en el millor delscasos,precipitades,
ja que s'hanbasaten un suposatrisc potencial,no confirmat.lnoltesvegades,
per eviddnciescientífiquessuficients.
Multitud d'assajosi experiéncies
demostrenclaramentque una bonapart
dels casosd'aparicióde resisténcies
microbianesi ciepresénciade residus
medicamentosos
podrienevitar-sesi el personalencarregat
cleI'explotaciódel
bestiarfos més curósen el maneigdels animalsi cornplísamb més rigor les
recomanacions
técniquesi regulacionssobredosiflcaciódelspinsosmedicats
i sobreperíodesde sr.rpressió.
Davant de la intr¿rnsigéncia
clelsprohibicionistescaldria esmentarun fet
singular:als EUA, segonsel FeeclAdditive Compendiumde 1999'estanencara
pera l'ús com a additius
autoritzatsI 3 medicaments
(antibióticsi quimioterápics)
medicamentosa
del pinso,en bestiarvacunr.porcsi aus,i fins i tot unaassociació
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de clortetraciclina.sulfametacina
i penicil.linaper usaren el porc,mentreque a
finalitat.
Europano quedapricticamentcaprnedicament
autoritzatambaquesta
europees.
com
Si.iafa mclltsanysvansersuprimitsde lesilistespositives
penicil.lines,
i
les
les
les
sulfamides,
tetraciclines
a promotorsdel creixement,
totesaquestessubstinciesd'ús ampli en medicinahumanai veterinária,les
que s'havienestatusant,amb
dan'eresdecisionshan af'ectat¡nedicaments
carirctel'exclusiu.en medicinaveterinária.Així, darrerament.les autoritats
e L l r o p e ehsa n d e s a u t o r i t z al t' ú s d e I ' a v o p a r c i n ai l a v i r g i n i a m i c i n aj,a
aqLlesta
danerajuntamentambla bacitracina-zcnc,
anteriorment,
mencionades
I'espiramicinai la tilosina,segonsacordpres pel ConsellEuropeude la
Comunitatque va entraren vigor amb data I de juliol de 1999.
antibibtiques
autoritzades
Queden.de mourent,nomésquatre.subst)ncies
monensina,
salinomicina,
avilamicina
en nutricióanimal,quesónlessegüents:
i flavomicina(flavofosfolipolo bambermicina).
Les duesprimeres,monensinai salinomicina,són poliéterscarboxílics
iondftrrs,grup d'antibidticsactiuscontragrarnpositius,
CampilobocÍer.spp.,
(ClM 0,1 rncg/ml) i també davantde coccidis i
Serpulina ln'odt'senteriue
To.ropLasmct
Autbdóss'utilitzencom a factorsde creixementen porcsi bru¡ilers,
i com a coccidiostlticsen brcilers, perd esti contraindicatl'ús en gallines
ponedores
i en reproductores.
Són substdncies
bastanttbxiques,sobretotper a
algunesespécies.com el cavall. S'absorbeixen
de manerarnolt limitada en
(30ch)
I'intestí
i no s'hand'associar
mai a altresantibidtics
queinterfereixin
el
rnetabolismehepdticdels firrnacs, com la tiamulina,qr-repot potenciarla
toxicitat d' aquestsantibidtics.
Malgratque els iondfbrsno han estatmai utilitzatsen lledicina humana
¿lte
sa I'escassa
eficircia.ja han sorgitveusdem¿rnant-ne
la retiradadel mercat,
antbpoc fonanrent,per cert.
Lescrítiquesmésgransdelsprohibicionistes
s'hancentraten I'avilamicina,
unaortosomicinaque mai no s'ha utilitzaten medicinahumana,peróque l'ús
en r,eterinárias'ha intentatprohibir per la sirriilitudamb un futur antibiótic
d'ús médic,anornenat
evernomicinaque.desprésde tot..sembla
que no va.ser
a u t o r i t z apte rc x e e s sv ia t o x i c i t a t .
La f-lavomicina,
per últim, que és un glicofosfolípid,tot i que ha tingLrtun
útsrnolt restringiten medicinahumanacontraI'Helicobacterpilori, és molt
probableque tingui tambéels diescomptatsen nutricióramadera.
Molts quirnioteriLpics
usatsantigamenti profusament,
en terap¿utica
veterinária.
han acabatde la mateixamanera.
Els derivatsquinoxalin-N.N'didxids,
com el carbadoxi I'olanquidox,de
forta implantaciílen la terapéuticaporcinacom a promotorsdel creixemento
preventiusde la disenteriaporcina.han estatretiratsdel mercateuropeu
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recentmentperquépodenserla causad'efectesfotosensibilitzants
en les personesexposades
a aquestsmedic¿rments.
Els nitrclfuranshan est¿rt.també, esborratsdel receptaricuropeu per
potencialscancerígens,
el mateix que els arsenicalsd'acció intestinal(icicl
arsanílic,arsanilatsódic,ácid3 nitro-4hidroxif'enilarsbnic).
La nitrofurazona
i
la furazolicona,utilitzats al seu dia com a antibacteriansi promotorsdel
creixenrent,
han estatsuspesos
definitivamentno nomésa ELrropa
sinó tanrbé
al EUA.
-efectesmutagénics
Percausessemblants
i carcinogénicshaestatprohibit
l'ús a nivell mundial dels nitroimidazoles,
fármacsmolt ef,ectiuscontra
protozous,principalment,amebesi flagel.lats(EnÍomoebtt.Trichomt¡no.s.
Giardia.etc.)entreels qualshi haviael metronizadole,
la substirncia
cl'aquest
grup mésbenestudiadai queméss'haviautilitzaten meclicinahumana.Molts
d'aquestsagentshavienestatutilitzatscontrala histomoniasidel gall clindi,el
mésactiudelsqualshaviaestatel ronidazol,bé que l'ús d'aqLrest
mai no havia
estatautoritzat-peÍ
la FDA i, ara,en desaparéixer
del mercatde totsels paisos.
ha deixat la lluita contraaquestaimportantnlalaltiaen una situacióbastant
precdria.
No voldriaoblidarelsanabolitzants
hormonals:
estradioll7B, tesrosterona.
progesteronai les subst)nciesxenobibtiques(tiouracils,estilbens,zeranol,
trenbolona)prohibidesper decisiócomunirhriadel l6 clemarr;de l9gg.
Cal af'egír.
a aquestapreocupant
situació.lesfortesrestriccions
imposacles
als l)rmacsveterinarisper a l'ús ambfinalitatsterapdutiques
en els animalscle
proveiment;per exemple,el cloramfenicolmai no ha estatautoritzatper la
FDA en aquestes
espécies,
i així podríemcitar-nemolts mésexemples.
Si a aquestfet li sumemla singularcomplexitatquepresent¿r
el registrecle
les especialitatsveterináries.no ha d'estranyarque irnportantslaboratoris
fannacéutics
quesempres'handistingiten la investigació
i el clesenvolupament
de nous fdrmacsveterinarissiguin, ara, tan rebecsa declicargrans sumescle
dinersper a la recercade novesmoléculesactivesen aquestcamp,si després
s'entrebanquen
anrbdificultatsquasiinsalvables
en la tramitaciódel registre
sanitario s'exposenal fet quedecisionsde dubtosalegitimitatcientíficapuguin
malmetrela sevacontinuTtatal mercat.
Fruit d'aquestasituacióandmalaha estatla faltade novetatsterapéutiqLres
en el mercatveterinarid'aquestsdarrersvint anys.llevatd'algunsderivatsdel
-sempresenseoblidarque la investigacióprincigrup de lesfluoroquinolones
pal d'aquestes
substáncies
s'hadesenvolupat
en l'áreahum¿rnai especiahnent
el descobrimentdels macrólidsendectocides.
avermectines
i milbemicines.
principalment,compostosantibidtics obtingutsperfermentaciódel Strept omltt'es
avennitilis i el Stre¡tfomvce,s
htgrutscopicus
uureolucriml).f¿l,r
que obrenun nou
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becerclles.

Pseudomonasaeruginosa.La seva activitat s'estén.també, a gérmens
e n d o c e l - l u l a r sc, o m B r u c ' e l l a ,M y c o ¡ t l a s n t u C
, hlumidiu,Legionella,
Mycobacterium.
En aquesta
líniade millora,I'apariciódelsderivatsd'últimageneració,
com
potencial
ha
en
significat
un
nou
avenE
el
terapéutic
la trovafloxacina,
d'aquestes
fins al punt que aqllestc()mpostés molt actiucontragrampositiusi
substáncies.
al mateixtempsque conservauna activitalcontriiaerobis
contraanaerobis.
del mateixordrequela ciprofloxacina(Goldsteinet al., 1998)(50).
gramnegatius

Fluoroquinolones: característiquesgenerals

Ús de les fluoroquinolones en els animals de proveiment

constitueixenun grup d'antimicrobiansde síntesi,
Les fluoroquinolones
introduitsen meclicinahumanafa uns quinzeanys.Aquestscompostoshall
actualsméspropers
peralgunsautors,com elsquimioterápics
estatconsiderats,
"ideal"(491.
a l'antimicrobid
toxicitati el bon comportanlent
d'activitat,I'escassa
L arnplíssimespectre
són
farmacocinéticque f¿rcilitala utilitzacióclínica d'aquestessubstdncies
factorspositiusque,en conjunt,podrienjustificaraquestasingularapreciació.
d'aquest
de l'ácidnalidíxical 1962,un delsprecursors
Descleldescobritnent
limitacions
les
moltes
ateses
escassa
clínicadel qualha estat
grup,I'acceptació
bacteriana)fins
(espectrereduit.caráctertdxic, rápidaaparicióde resisténcia
avui, s'handissenyati sintetitzatmésde 10.000compostos.
derivatshan millorat,
dels successius
terapdutiques
Les característiques
en
substitutius
radicals
desprésde la introduccióde deterntinats
sensiblentent,
i dónanom al grup'
la moléculamatriu,4-quinolona,que caracteritza
per
un
átomde fluor ha significat
posició
6,
en
cle
l'hidrogen,
La substitució
Els prirnersderivats
substáncies.
un gransaltqualitatiuen I'activitatd'aquestes
sinó
activitatcontraaerobisgrarnnegatius,
fluoratsno noméshan clemostrat
que aquestaactivitats'ha ampliatals grampositius.
delgrupmetilen posició
en substitució
de I'anellpiperazinil,
La introducció
que
7. ha donat lloc a derivatsamb major activitatcontragramnegatius
l'insi tot. tt Pseudttmt¡tta.s.
actrnsegrria.
de la prinlera
Aquestadoblesubstitucióva permetreel desenvolupament
en
que
va
comercialitzar
fluoroquinolona
d'espectreampli,la norf'loxacina es
medicinahumanaai 1986.
en posicionsN-l i C-7 s'han
Amb altresmodificacionsestructurals
com és el cas
substáncies,
aconsesuit
novesmilloresen I'activitatd'aquestes
de la ciprofloxacinaque porta un grup ciclopropil,en lloc del grup etil, en
posicióN-1. Aquestasubstitucióen potenciaencararnésI'activitatcontra
com el derivatmésactiucontra
grampositius
i estáconsiderada
i gramnegatius

Entreels derivatsd'aquestgrup.comercialitzats
en medicinaveterinária,
Ia sarafloxacina,
l'orbifloxacina,la difloxacina,la
hi ha I'endofloxacina.
danof'loxacinai la marbofloxacina.L enrofloxacinaés un parentproper de la
ciprofloxacina.de la qual es diferenciaúnicamentper la presénciad'un grup
etil en I'anell piperacinil.La presénciad'aquestgrup millora l'absorcióde
I'enrofloxicina,perben disminueixI'activitatcontraPseudomc¡na.r.
respectea
(51).Tot i aixd, com ja hem assenyalat
la ciprofloxacina(Walkeret a1.,1992)
es transformaen I'clrganisme
anteriorment,I'enrof'loxacina
de I'animal, per
efectede primer pas, en ciprofloxacina,per la qual cosano s'ha d'esperar
gransdiferénciesen I'activitatd'aquestes
duessubstáncies
in vivrt.
per
La sarafloxacina,
incorporadaa I'aiguade beguda,va serautoritzada
I'FDA al 1995,per a ús exclusiuen aus i únicamenten el tractamentde les
infeccionsperE. coli. La subst)ncianoméspodriaserutilitzadasotaprescripció
facultativa.L'aprovacióva tenirlloc desprésd'un agredebatpúblicdavantdel
risc potencialque, aquestpoderósantimicrobii, poguésrepresentarper a
I'espéciehumana,en el cas que fos capagde seleccionarsoquespatdgenes
pels alimentsd'origen animal.Informesrecentsdels
resistentstransportades
EUA han donatla veu d'alarmasobreI'aparicióde soquesde Campylobacter
(Smithet al., 1999)(52).
a les fluoroquinolones
.iejuniresistents
substáncies
fa bastantsanysques'utilitzen,jas'havia
A Europa,on aquestes
a les fluoroquinolones
en soquesde C.
comprovatI'aparicióde resisténcies
jejuni ailladesde pollastrestractatsamb aquestessubstáncies.
Els pollastreses
considerenla font principal de transmissiód'aquestgermenpatogena les persones.
L'enrofloxacinaha estat.últimament,autoritzadaper I'FDA per al
tractamentde les infeccionsper E. coli, en pollastres,i en les infeccionsper
Pasteurellctmultocida,en galls dindis. Tambéha estataprovadaper a l'ús en
bestiarvacumde carn,com a terapéuticade lesinfeccionsrespiratdriesagudes
causadesper P.haemolytica,P. multocida i Haemophilussomnus.

en mostrar-semolt actius'a I'ensems'
front en la terapéuticaantiparrasitária,
coll-tl'aquí
en ve el ¡om- i, específicament
contraendopalisitsi ectoparisits
Les
substirncies
i són d'ús exclusiu veterinari.
i artrdpocles
tra nematocles
son la ivermectina.que és un derivatsen-risintétic
pri¡cipalscomercialitzades
i 1arnilbenricin-oxima.
de I'avermectina
Conclourenldient que si es Inantéaquestatendénciadurantuns quants
veterináriaes pugui quedara les
anysmés,con'emel risc que la farmacopea
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Com a partintegrirntclelprocésde tramitacióclelregistresanitari,l'Agéncia
americanaexigeix, ara, per printeravegada,complimentarun progralnade
orientatal descobrimentde
sutrstáncies,
"monitorització"en l'ús r1'aquestes
de
C.
soques
en
bacterianes
.ie.iuttii Salmonelluspp.
possiblesresisténcies
fbnts'
de pollastreso d'altres
procedeltts
s ísr n a n t i m i c r c l b i a ndse m o l t r e c e n t
Atds que les flr.roroquinolone
introcluccióen la terapduticaveterinirria,fa falta pcltenciarla investigació
que ens aiudin a optimitzar-neI'eficilciaclínica en
clelsf¿ctorsdif-erencials
els anilnals.Es disposa.de moment,d'abundantintbrmaciócientíficaen
dels réginlsde
ntedicinahumanaque pot servirde pautaen la instauració
de stlques
la
selecció
reduir
la
finalitat
de
amb
apropiats.
més
closificació
en
quimioteripics
l'ús futur d'aquests
la qual cosa assegurard
resistents,
meilicinaveterinária,especialmentara que han comenqata sorgir corrents
contrarisil fer-neús en aquestcamp.
Consideracionsfinals
és
Nomésamb un bon coneixementde la farmacologiaclínicacomparacla
medicament
en cadacas,ambel criterimésrigorós,el millor
possibleseleccionar,
disponibleper tractarun procésdeterminat,adoptantla fbrma fhrmacéutica,Ia
via d'aclllinistracitii, sobretot,la dosiflcaciórnésapropiadasegonsI'espécie
t'edatdel malalt.el seuestatgenerali altresfactorsclúiicsque
anintalirnplicada.
detcrminenel cardcterde la respostacl'ginicaa cadatrledicament.
entre
delsmedicaments,
f'armacocindtic
La diversitaten el comportament
mai
que
no
s'aconsella
magnitud
és
de
tal
clomdstiques,
les dif'erents
espécies
en una espéciea una altrade disobtin-suts
aplicar-elsresultatsexperimentals
t e n c o n e g L rit
t i n t a . S e r r i p r eé s p r e t - e r i b l es e r v i r - s ed ' u n m e d i c a l n e n b
que deixar-se
del
tractament
qr"re
és
objecte
l'espécie
animal
experimentat
en
d'un de nou.del qualno estenenret-erdncies
sedr-rir
per lespreteses
excel.léncies
orgánic.
científiquesde cardcterespecíficsobreel comportament
seÍllpreen el coneixement
d'un bonrdgimposolbgicdescansa
L'establiment
fbnamentals.El volum
previ dels valors de dos parámetres
farmacocinétics
(V'd) és un f'actorde proporcionalitat
que relacionala
ap¿rrent
de distribLrció
coltcentració
plasmáticadel f)rmac atnbla quantitattotald'aqueste.\istenten
I'organisme.La troballadel valord'aquestparámetreresultaessencialpercalcular la dosi terapéutica(mg/kg p.v.), és a dir, aquellaque doni lloc a
concentracictns
plasmitiquesclínicamenteficaces.El coneixementdel valor
del ritmed'elilninació
clel¿rsemivida(t rt.;.queésel parimetrenrésrepresent¿üiu
d'un fdrmac,penrletprecisarels intervalsque hi ha d'haver entre clues
aplicacions
aspectequeadquireixunaespecialrellevinciaen
del medicament;
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els régirnsmolt prolongats(dosisde manteniment)cl quanes vulgui determinar el tempsde suspensi<i
del sacrificidels animalsde
del tractament¿rbans
proveiment.En aquestdarrercas,cal calcularamb fieqübnciavidesmitjanes
d'eliminacióterurinalmolt méspr-olongades
i, per tant,distintesde la
de f-ases
(1.
per
significació
exemple).
f aseB
d'escassa
clínica,perirqueorientende l¿r
presénciade residusmedicamentosos
en els teixitsdelsanimalstract¿lts.
actualplantejadaper la freqüentaparicióde soques
Atesala problemática
juntamentambels possiblesrisals antibiótics,
de bacterispatógensresistents
creuadaentreelsaninralsdomdsticsi l'home,especialment
cosde contaminació
cal insistiramb granconvenciment
en el casclelsanimalsde proveTment,
en la
necessitatde racionalitzarla utilitzacitide subst¿\ncies
antimicrobianes
(antibi<)tics.
quimioter¿\pics)
en medicina veterinária.
Ueleccióequivocada
de I'antibidtico l'ús inapropiatd'aquest,quan no
s'ha proceditprdviamenta confirmarel diagnbsticmitjangantl'aillamentde
I'agentc¿rusal
de la malaltiao no s'hanf-etels assa.jos
de sensibilitatantibidtica
necessaris.
són algunescle les causeslnés comunesdels fracassosde la
terapéuticu
antiinlecciosu.
Qr"ranels tractamentses deixen en mans dels ramadersi no hi ha una
v e r i t a b l es u p e r v i s i ód e l v e t e r i n a r i é
, s f r e q ü e n tl a u t i l i t z a c i ód e p a u t e s
(dosissubterapéutiques,
posoldgiques
inapropiades
interrupcióprematuradel
tractament)que afavoreixenI' aparicióde resistdncies
bacterianes.
racionali el-ectiva
Una terapéutica
antiinf'eccios¿r
exigeix,en primer lloc,
una bona eleccióde l'antibidticadcquat.Semprecpresigui possibles'ha
d'utilitzar antibidticsde cardcterbactericidai d'espectreredult que s'han
iper un períodede tempsque, en casde
d'administrara dosisterapéutiques
positiva.no s'ha d'interromprefins a les 4[3horessegüentsdel
respost¿r
c e s s a m e ndt e l e s m a n i f e s t a c i o ncsl í n i q u e sd e l a m a l a l t i a( p e r e x e m p l e .
desaparició
de la f-ebre).
Q u a n e s d e s c o b r e i xI ' a p a r i c i ód e r e s i s t é n c i ebsa c t e r i a n eds e t i p u s
pot ser aconsellable
episomático consecutives
a mutacionscromosdmiques,
de lesquals
l'ús de combinacions
cJesubstáncies
antimicrobianes,
el sinergisme
aquestés el casde I'associ¿rció
d'inhibidorsde
esti demostratcientíficament;
(p.e. ircid clavulirnico sulbact¿rur)
les beta-lactamases
amb derivatsde la
penicil.lina (ampicil.lina,
amoxicil.lina).
s'hade limiL'ús d'antibibtics,en la profilaxi de lesmalaltiesinf'eccioses,
tar als casosen qué, préviament,se n'hagi comprovatI'eficáciai, arribatsa
queel tractamentantiinf'ecciós
aquestpunt,cal aconsellar
no esprolonguintés
48 hores.
enlli cle'les
Les modernest¿cniquesde la informacióperrnetriencoordinaramb
del bestiar,
eficáciapossiblesaccionsde lluita contralesmalaltiesinfeccioses
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sobre la base de la creació de zones sanitáriesben delimitadesper árees
geográfiques,
en les qualsestarienimplicatsel personaltécnicqualificat,les
autoritatsadministratives
i els laboratoriscomarcals,i qLrefacilitariala posada a punt d'estratégies
que,en conjunt,no seriengairediferentsa
apropiades
les desenvolupades
amb un cert éxit en els hospitalsde medicinahumana:
així, perexemple,la divisióde I'arsenald'antibidticsen tresgrupsdistints,
amb objectiusdiferents:un, primer, de lliure prescripció;un altre d'ús
restringitper ¿lcasosespecials,i. r¡ntercer,encaramés selectiu,l'ús del qual
estariasubjectea unadecisiópréviadelsespecialistes
en malaltiesinf'eccioses.
Així mateix, un o més antibidticsno podrien ser utilitzats més d'un o dos
anysseguits,i aleshores,
seriensubstituíts
per altressubstáncies
de naturalesa
antibacteriana
claramentdistinta.Aquestesmesurespodriencomplementarse amb altres de carácterepizootioldgic,tals com la creacióde mapes
microbioldgics,aillament de gérrnensde major prevalenga.estudi de les
resisténcies
microbianes,
etc.Perúltim. peróno menysimportant,I'aparició
d'un focusinf-ecciós
hauriade conduirimmediatament
a I'aillamentde I'agent
causalde la malaltia,al desenvolupament
d'assajosde sensibilitatantibidtica,
a la posadaen quarantenadels animalsmalalts,a la creació,si fos necessari,
de cordonssanitaris,mitjangantuna antibioterirpiapreventivao midangant
vacunacionsdels animalsmés amenaEats,
i, com a ultimctrutio a la rápida
posadaen marxade la terápiaespecíficadelsanimalsmalaltsamb I'antibidtic
rnésadequat.
veterináriaformada,
Qualsevolpretensióde disposard'una f-armacopea
en la majorpart.per medicaments
d'ús exclusiuen medicinaanimal.esti cada
vegadamésallunyadade la realitat.com ja hem tingutocasiód'assenyalar
en
la darera partd'aquestescrit,I'ús d'antibióticsveterinaristampocno éscapaE
de resoldrela incertasituaciócreadapel problemade lesresisténcies
creuades.
Únicamentl'ús racionali restringitdelsantibidticsveterinarispodenajudara
pal.liaraquestproblema.En aquestes
circumsthncies,
l'ésserhumá,com a principal beneficiari,podria col.laborar-hi,delimitantl'ús incontrolati, moltes
vegades.innecessari
delsantibióticsen medicinahumana.

Ann. Méd. Vét.126,493-497
10. Kyavu,N..Ansay.M.(1982).
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DISCURSDE CONTESTACIO

de I'Académic Numerari
Molt ll.lustre Prof. Dr. Francesc Puchal i Mas

Excel'lentíssimSr. President
Molt Il.lustresSenyoresi SenyorsAcadémics
Senyoresi Senyors
Avui es un dit molt irnportantper variespersones
aquípresents,
en el que
puguino semblar
estemcelebr¿rnt
un actemolt significatiu,
tot i queaparentment
resmésqueun senzill,encaraquemoltsolemne,acteacadémici protocol.lari.
Es un mornentmolt importantpel Dr. Angel Lázaro Portaperquéentraa formar p¿rrtde unade les institucionsméselitístesde la societatcatalana.
Tarnbé
ho es per mi, que tinc l'honor de haver rebut I'encárrecde contestarel seu
discursd'ingrési tambécrecqLreho esper aquesta
ReialAcadémiade Farmácia
de Catalunya.
I es per aquestes
consideracions
i per la particularrellevánciad'aquest
acte,que em complaumolt donar-lila benvingudaal Dr. Lázaroen nom de
l'Acaddmia,glossarla sevapersonalitat
irespondre¿rlseudiscl"lrs
d'ingrés.
bbviamentperquées un molt bon amic meu i perc¡ué
m'honora,comja he dit,
haverestatescollitper apadrinar-lo
en aquestacte.Perbvoldria remarcarque
tarnbéem complau,cclmacadérnic
numerariquesocd'aquestit
ReialAcadémia,
perquéel Dr. Lazaroes Veterinaricornjo, i encaramés,si cap. perquéel Dr.
Lázart-¡es tambéFarmacéuticcom la quasi totalitatde tots vostbs.
I es aquestadualitatde formaciói de visió sanitária,que ensaportael Dr.
Lízaro, la que suposa,als meus ulls, un enriquimentde I'Acadérnia,en un
mon marcadanrent
interdisciplinar,
no ja tan solsen el campde la ciénciasinó
en els diversosámbitssocialsi humanístics.Perquées aquestavisió multidisciplinardel mon científicactualel que explicael progrésen moltesde les
áreesdel saberi tambéel perqudalgunesde les clistincions
méssignificiitives
del lnon cientític,com podenserperexempleelsPremisNobel.qLleenssenyalen
les personalitatspunteresdel mon actual, s'¿ltor_guen
en funció de les
contribucions
científiquesdelspremiatsi no de la sevaformacióbásica.Així,
veiem,per exemple,com els Nobel de Medicinano tenensemprea un metge
com ¿lreceptor,sinó a científicspertanyenta altresfbrmacionsacadémiques,
t¿tlscom químics.bidlegs.f'annacéutics,
inclúsveterinaris,
com fou el casd'un
dels darrersNobel de Medicina,el Dr. PeterC. Doherty,veterinariil.lustre,
actualment
Académicd'Honor de la nostraAcadémiade CiénciesVeterináries
pcr
tle Catalunya.
prernissiguincompurti(s
elc.i que tambélot sovintaqucsts
científicsde formaciódiversa.
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Es per aixd que les universitats,les institucionsacadémiques
i tots els
centrescleculturai saberhan d'aprenrlrea sortirder irnmobilisme
disciplinar
que malauradament
les ha caracteritzat
amb massafreqi.iéncia
i donar-se,n
compteque en el mo' actual,ja en ple segleXXI, no es bo
tenir una visió
tancadade la ciéncia,en el sentitde incloure,per exemple,només
a científics
o prof-essionals
sortitsde les sevesprdpiesFacultatso cl'altresinstitucions
académique.s
ulésdirectamentvincurade.s,
sinóque s'lrad'intentarentendreel
concepteinterdisciplinaride les ciéncies,molt en particular
de res ciéncies
sanitiries,que es el qr-reers permet avanEaren el mon del benestar
i de la
prevencióde la malaltia.
I voldria afegirque tambéem comprauveurequaner esforE
inter.rectuar
portat a terme per personescom el Dr. Lázaro es recompensat
en termesde
significacióacadémica.per qué, parem-nosa pensaren
|esforE que cursar
duescareres. com ha f'etel Dr. Lázaro,pot arribar a significar,
i encaramés,
treballardesprésen temesinterrel¿rcionats.
Tots sabemprou bé el que en.sha
costatuna de solaa ra majoriade nosartres.
Doncsbé,joentencque respersonescom el Dr. Lizato i d'altresque sortosament
honorenuqu.riu Académia,
ensdonenexempleen si mateixesdel quehauriad'ésser
unaicademia cientí_
flca: un gresolde fbrmacionsdiverses,si bé objectivament
relacionades,
de
diferentsnraneres
de veurerescoses,enriqLrint-se
ambresformacionscientífrcs
d'altrespersonescultivadesen el mateix.saber,
perd desde anglesdif'erents.
No hi ha res més enriquidorque una Instituciócientíficien
la que s,hi
trobin científicsdestacats
de especialit¿rts
diverses.dins del sectorque repre_
senten.Els poetescientífics,quetambén'hi han,ensdirien
quetrobar_te
en les
sevesreunionses com respiraraire fresc,es sentir
les correntsenriquidores
d'altresc'neixements,artempsqueesfuig de l'endogamia
professional
i cien_
tífica que tan sovint hernpatit, i patim
en algunsdels nostrescercles
"n.o.u
científicsi universitarrs.

Pass¿rré
tot seguita compriramb els estatutsde l'Acaclémia,
-.
al grossarla
fi-euraprof'essionaldel Dr. Lázaroporta.
Nascutal Pratde Lrobregat(Barcerona),
casati ambtresfills, el Dr.Lázaro
obtinguéla Llicenciarurade veteriniria I'any
I955 amb ra quatificació
d'Excel'lent i premi Extraordinari.posteriorment
curshla llicenciaturade
Farmdciaa Barcelona,tarnbéambqualificacions
distingides,i pocsanysdesprés
es doctoravaen veterináriaa la universitat de
Zaragóza,u,.,L unu Tesissobre
las "Basesquimico-farmacológiques
de la terapéuticaantibióticacontrales
mastitisper via general",queobtinguéla qualificació
cl'Excel.lent
CumLaude.
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Desprésde la seva llicenciaturaen Veterindria,ingress)en el Cos de
VeterinlriaMilitar. on 'v'arontandredurantun períoclede tempsrelativament
curt. Ja assolidala graduacióde Capiti. deixi les sevesactivitatsmilitarsper
amb plenitudal mon de la f-armacologia
veterinária,temespels
incorporar-se
quesemprehaviatin,eutunaespecialpredilecció.i en elsqueha arribata assolir
reconeguda
internacionalment.
unapersonalitat
al acabarels seusestudisde Farmicia.ingressicom a Director
En el 196-5
TécnicVeterinarialsLaboratorisAndreu,ambamplesresponsabilitats
en totes
de I'empresa.
Més tard,al produir-seen el 1973I'absorció
leshreesveterináries
pel grupCros,va ésserpromoguta SubdirectorGenedelsLaboratorisAnclrer,r
ral, amb funcionsexecutivessobreels departaments
de R & D, producció,
marketingi irreade registres. Posteriorment,
al reestructurar-se
el Comité
Directiu de la nova empresa.I'hi es assignat,en virtut de la sevaválua, el
cdrrecde DirectorCientíficde la companyia,fent-secirrec de la políticade
lecercaen temesde f-armacologia.
tant lrumanai veterinária,
amb un equipde
treballde més de cent titulatsen les hreesde recercai desenvolupament
de
nousproductes.
En el I 983 i desprésde unacurtaestadaals laboratorisSobrino,acceptáel
cirrec de Director Generalde la filial espanyolade la prestigiosaempresa
alemanyaLuitpold-Werk.donliciliadaa Madricl.i més tard fusionadaamb la
japonesaSankyoPharma,arribanta ésser
internacional
empresafarmacéutica
nomenat,en posterioritata la fusió, a més, membrei secretaridel Consell
d'Aclministració
de la ditacompanyia.
en funciódelsseusassoliments.
Al margede les sevestasquesprof'essionals
i executives,
el Dr. Lázat'oha
sabutsernpretrobarel tempsper ccll.laborar
en la producciói traduccióa la
llenguaespanyolade diversosllibres de patologiai terapduticaveterinária,
assistiri col.l¿tborar
en I'organitzacióde congressos
científics,editari dirigir
unarevistade veterináriai publicarnombrosostreballsen revistescientífiques
Així mateix,figura com a
i prof'essionals,
tant espanyolescom estrangeres.
i estrangeres.
inventoren col.laboracicl
de diversespatents,tanmateixespanyoles
sobreproductesfarmacoldgics,
aspecteimportantque reflecteixla sevaválua
prot'essional
i científica.El q.ueus parlaespreguntad'on dimonistreiael temps
i I'energiael meubon amic Angel Lázaro,per f-ertantescosesal mateixtemps.
I al fer aquestareflexió em f'a retornara la memdria una expressiósemblant,
pronunciada
desd'aquestamateixatribuna,al f'er,jo mateixja fa un temps,la
necrológicad'un altreprestigiósveterinarii Académicil.lustred'aquestaReial
Académiade Farmácia,I'enyorati estimatDr. JosepSéculii Brillas,que fou
mestrei bclnamic,tant del Dr. Lázarocom del qui avui us parla.
El Dr. L6zaro.que ingressácom AcadémicNumeraride I'Académiade
CiénciesVeterináries
de Barcelonaen el 1968,i de la queva serSecretaride la
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Junta Directivadurantuns anys, fou recuperatdarreramentcom Académic
al reinNumerariclela novaAcadémiacleCiénciesVeterinlriesde Catah"rnya,
tegrar-sea la sevaCatalunyanataldesprésde la sevaestadaa Madrid.Així
mateix,elDr.Lázaroquetinguéel goig d'ésserelegitAcadémicCorresponent
ReialAcadémiade Farmdciade Catalunyal'any I 979,avuiem consta
d'aquesta
coln aAcadémicde Númeroen el si
qLrela sevajoia serirplenaal incorporar-se
prestigiosacorporació.
d' trquesta
I no voldria pas concloureaquestbreu recull biográfica del Dr. Lázaro
sensef'eresmentd'un f'etmolt significatiude la sevavida,al qualell mateixha
i que.jovoldriaretiendaramblesmevesparaules:
t-etref'eréncia
la importáncia
com tantsde nosaltres.
i ádhucla necessitat,
de la sevamuller,la M" del Carme,
donaf'ermade caricteri dolqai senzillade tracte,que ha sabut,com totesles
gransdorres,sacrificarla sevaprilpiacarrera,riure les alegriesdel seumarit i
plorar les sevespenesi sobre tot assunriramb a.legriael difícil paper de
companyade un homeinfatigablei exigent,una donaque li ha donattresfllls
magnífics,sansde cosi d')nima, i que avui veiemaquísentada,
escoltantamb
la senzillesrque la caraclerilz.u
aquestes
paraulesd'elogi t.lelseu marit.una
bonapartde les qualstambéli corresponen
a ella.

P a s s e mt o t s e g u i ta c o t n e n t a rb r e u m e n ta l g u n sd e l s a s p e c t e sm é s
destacats
de la sevamagnificaexposició,d'elevatcontingutcientífic,en la
que queda ben palesala sev¿rformació farmacoldgicai la seva amplia
f o r m a c i ób i o l d g i c a .
El Dr. Lázaroensha presentat
de unamaneracl¿rra
i precisala rmportáncia
de las dif'eréncies
metabdliquesprdpiesde cada espécieanimal i les seves
repercussions
farmacoldgiques.
El conceptede Farmacologia
ClínicaComparacla.qltedonatítol al seudiscurs.agafafirrEai despertainevitablementl'interés,
al comprovarla granvariabilitatinter-específica
delsanimals,la dificultatper
arribara determinarla dosis i la fbrma medicamentosa
de cada substáncia
terapéutica
per a cadaespéciei dbviamentla enormedificultatque comporta
arribara ésserun farmacdlegveterinaridestacat.
Amb freqüénciaelsveterinarisintentem,a vegadesde unamanerasubtilo
subliminal,si bé tatnbéa vegadesde unamaneradesvergonyida,
com pot serla
mevaen irquestsmoments,ressaltarels nostresmdritsprofessionals,
malgrat
haverde conf'essar
que normalmentsensemassaéxit, fent veurela dificultat
que suposaI'exerciciprofessionaldelsnostresestudis,la dificultatque comportareconéixerla malaltiaque pot tenir un animal,que no ens parla ni ens
indrcaclueli fa mal. ni a on li fa mal, i que una vegaclaarribata un diagnóstic
ó0

correcte,se'nsplantejala dificultatde receptarun medicamentespecífic,arnb
lesdosisadients.
tascaproudifícil,donadala granvarietatfilogénicadelsnostres
possiblespacientsi la enrlrmevariabilitatqLlees constataentreels parámetres
bioquírnicsde cadaes¡-récie,
valorsque deterrninenno tan sols la efectivitat,
sinótambéla possibletoxicitatde moltsdelsrnedicaments
queesprescriuen,
i
qLredificultenaribar a saberquinaes la dosiflcaciócorrecteper cadaanimal,
en funció de la sevaespécie,edati raga.
El Dr. Lázaroensha donatuns quantsexemplesaclaridorsd'aquestes
diferenciesi de la sevaimportáncia:e-nsha fet veure,per exemple,que si tenim
un gat amb f-ebre,amb una quartapart d'una aspirinaintantil administrada
cadadosdiesja en te prou,i potsermillor inclúsno donar-li,ja que l'aspirina
esparticularment
tóxicaperelsgats,deguta queen aquests
animalselssalicilats
lcnenuna semi-vidaplasmatica
molt llargu.en tant que si es un gos.ni que
sigui tan petit com un gat, I'hi podrentdonaralnb tota franquil.litatcada l2
hores,i si I'animalen qüestiófbs una cabra,la dosiss'hauriade repetircada
hora,tant rápidaes la sevaeliminació.
Es a dir. que si no retinguéssinr
les diferénciesespecifiques
de cadaanimal, els podríemanar intoxicantsenseadonar-ens-en
o be tractar-lossense
obtenircap resposta.I no parlemde les dif'erencies
degudesa les edatsdels
que cal reconéixerque tambéhi sona la espéciehumana)i la
animals(ef-ectes
gran varietatde espéciesi tle racesexistentsclecadaespécieanimal (que de
moment no hi son a l'espéciehumana).I si volem clonarexemplesmés
impactantsde la gran varietatbioldgicadel nostremón, recordemque el Dr.
per
Lázaroensha descritcom la semi-vidamitjanadel antibidticgentamicina,
exemple,pot oscil.larentretan poc tempscom una hora en el conill. i fins a
més de 50 horesen els réptils,per exemple.un llangardaix,una serpo una
iguana,que tambés'enspodenpresentara les nostresclíniques!
I aquestsconeixements
no tan solstenenla sevaimportánciaen termesde
totalment
tractaments
d'animalsnralalts,sinó tambéen d'altresaspectes,
inexistents
en la medicinai farmacologiahumanes,i queenscompliquenmolt
la vida,particularment
aquests
danersanys,com esla importánciade la durada
per determidels diversosmedicaments,
d'aquestessemi-videsplasmátiques
tempsde "retirada"se'n diu en termes
narquin es el tempsd'esperanecessari,
de produccióanimal,abansde podersacrificarun animal, per consumhumá,
com pot serun vedell,un porc o be un pollastre,a fi i efectede que no li quedin
residusdel medicamenta la sango als seusteixits(la carnque mengetn)i que
podriencontribuira la creacióde resisténcies
als medicamentsempratsper
I'espéciehumana,tema aquestde una relleváncianotóriaen els rnidansde
comunicacióen aquestsdarrersmesosi dels que tambéens ha parlatel Dr.
Lázaro.
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Al llarg del seudiscurs,el Dr. Lázaroensha ressaltattanmateixaspectes
de gran importincia en la reactivitatde les diversesespéciesals diferents
Ens ha
digestivesi metabóliques.
f)rmacs,en funció de les sevesestructures
dels
ftt veurela importlnciade la complicadafuncionalitatdel aparelldigestiLr
animalsremugants,i ens ha doltatalgunsexenrples,com el ret-erita alguns
dels analgdsicsmés conegutsi eficaqoscontrael dolor, com per exemplela
en el ésserhumá,perd tambéen els
ef-ectiva
morfina,d'acció particularment
carnívorsi el cavall,i que deixa d'ésserefectivaen els remugants,inclús a
dosismolt més elevades,degut a la fhcilitatamb que es inactivadaa nivell
entre espécies,degutsa les seves
rurninal.I son aquestsf-etsdif'erenci¿ils
i fisioldgiques,que fh extraordinárianlent
penllós
particularitats
anatdmiques
extrapolard'una espéciea I'altrequalsevoldosificació,com pot seri com hem
d'una senzillaaspirinaa un animalcasoli.
vist, la simpleadministració
Un altreaspecteimportantquecal ressaltar
en el discursdel Dr. Lázaro,es
la seva referénciaal coneixementde les vies metabdliquesde les dit'erents
animals.E,lf-etque no totsels animalsfuncionende la mateixamaneespécies
ra ensexplicael perquétenimd'anarparticularment
ambcompteal considerar
ja
I'adrninistració
d'un f)rmac, com hem vist. Perduna vegadamés,i rnalgrat
pecarde reiteratiu.cal recordarles -eransi a vegadesinesperades
dif'erencies
que podenexistirt:ntreles diferentsespéciese inclusiLrentreanimalso races
de la mateixaespdcie.Així, per exemple,ens podríemp¿rrara ref-lexionar,
o
potserfilosofar.sobreel f'etque.desdel punt de vistadel catabolislne
proteic,
o més ben dit del catabolismedels icids nucleics.arnb les sevesnornbroses
i r n p l i c a c i o nm
s e t a b d l i q u e sl ',h o m e s ' a s s e m b l a
m é s a u n a g a l l i n aq u e a
qualssevolaltre animal mamífer, per exemple el tan famós porc, irnimal
consideratper excel.lénciacom el mes semblantal home des de un punt de
vistafisioldgic,malgratque Ia ideano se'nsf'acimass¿l
plaent!.I queel gossos
de raqaDalnrata.tanmateixcom els homes,son uréssemblantsa las -eallines
que als altresgossosdel mon, vistos altre vegadades del punt de vista del
metabolismeproteic. Realmentfrapant I'idea que hi hagin més lligams
metabdlicsentreelshomes,lesgallinesi els gossosde raEaDálmata,queentre
altresespéciesd' aninlals!
Enshemparata pcnsar.
tanmateixi perexemple.que la indometacina.
un
excel.lentantiinflamatoriper l'home,d'implia utilitzaciír,com ensha indicat
elDr.Lázaro,pot provocar-liserioses
hemorrágies
al gosde casa,si li donem,
pensantque potsertambéli anirábé, com ens va a nosaltres,senseconsultarho al veterinari.O per exemple,que si volem f-erfbra als gatsdel veinatque
ensmolesten,
noméscal quereguemelsllocsperon passenambun desinfectant
que contineuialgunderivatfenolic.Als gatsels horroritzal'olor del fenol ( a
nosaltres
cal reconéixerquetampocensagradagairel)i en fugiranesparverats,
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degutsenzillament
a queal inhalar-hoi no poderel seucosmetabolizar
aquesta
substáncia,
el productese li va acumulanti acabiintoxicant-losmortalment.
Peraixó en fugen.
I en darrerlloc, "last br"rtnot least",diriajo en funcióde la mevaformaciti
veterináriai nutricional.el Dr. Lázaroensha fet referdnciade la problemática
de la utilitzacióde diversosmedicaments,
particularment
antibibtics,
en el mon
de la produccióanimal,ja siacom a mesuresterapéutiques
o be com a additius
al pinsosambfinalitatsd'estimularel creixementi la producrivitatdelsnostres
animals,amb el possiblerisc de crearresisténcies
en I'espéciehumana.
No crec adientendinsar-me
en una polérlica sobreaquesttema.No es ni
el lloc ni el momentoportú,perd si que voldria matisarels comentarisdel
conferenciant,argumentantque si caiem en la fal.láciade retirar totes els
que normalmentutilitzemper tractarels animalsde consumde
medicaments
lessevesmalaltieso perestimularla sevaproducció,basant-nos
en la semblanga
entre els seusmicroorganismes
patógensi els nostres,ens podem arribara
trobar un dia amb animalsmalalts,als que no podremtractarper tenir els
prohibits,ni tampocmenjar-en-els,
medicaments
i potserhauremde retornara
productivitats
tanbaixesqueensf'acinrecordaraquellstempsen que noméses
podia menjarpollastreels diumengeso be senzillamenta eliminar-losde la
nostredieta,jaqueo bé els productorshaurande produir-losa unspreusescandalososo bé senzillament
deixarende produir-losper falta de rendibilitat.El
tema.tal com ja ha apuntatel Dr. Lázaroes de una enormecomplexitat,que
caldrirestudiarambmoltacuracientíficai racional,sinóvolemveurensprivats
a llarg termini,delsalimentsde mésreconegutvalor nutricionalqueconeixem
avui dia.
Sr. President,hem tingut el plaerd'escoltarel Dr. Lázaroen la sevamagistralpresentació
de les basesbiológiquesi bioquímiques
de la f'armacologia
comparada.
A travésde les sevesparauleshem pogutcopsarla profunditatdels
seusconeixements
i la sevaextremaválua en un tema que, com hem tingut
I'oportunitatde veure,es extremadament
complexai difícil d'arribara dominar.Em complauque la nostraAcadémiapuguicomptar,ja desd'ara,amb els
seusconeixements
i amb tal sentitus prego.Sr. President,que tingueua bé
imposar-li la Medalla d'Acaddmic Numerari i donar-li amb aquestacte la
benvingudaen el sí d'aquestaReialAcadémiade Farmáciade Catalunya.
Moltes srácies.
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