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Quin és el paper del tractament combinat?



Escenari

 Augment incidència d’algunes IFI

 Resistència als antifúngics

 Fracàs terapèutic

 Morbiditat i mortalitat elevades

 Nous antifúngics i noves dianes terapèutiques



Tractaments combinats en patologia infecciosa

VIH

TB Brucella

Endocarditis

Plasmodium

Ttm empírico

NAC



Tractament combinat IFI

Què busquem? Què necessitem?

Ideals

- Sinèrgia

- Activitat fungicida

- Disminuir dosis i

toxicitat

- Prevenir o endarrerir

l’aparició de resistències

- Ampliar l’espectre cobertura

Cost

- Antagonisme

- Augment d’interaccions i

risc d’ efectes adversos

- Falsa seguritat

- Major cost econòmic

- Cal una evidència

clínica sòlida
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Paper del tractament combinat 

en la infecció fúngica invasora

1.- Tractament antifúngic combinat: evidència 

“in vitro” i “in vivo”.

2.- Experiència clínica del tractament antifúngic 

combinat

3.- Combinar amb què?

4.- El que ens emportem cap a casa
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“in vitro” i “in vivo”.

2.- Experiencia clínica del tractament antifúngic 

combinat

3.- Combinar amb què?

4.- El que ens emportem cap a casa

Paper del tractament combinat 

en la infecció fúngica invasora



Interaccions tractament antifúngic combinat en Cripotococ

Dades in vitro

Mukherjee P. Clin Microbiol Rew 2005

SINERGIA AD/INDIF.         ANTAG.

AMFB   +  FLU + +

AMFB   +  ITRA               + +

AMFB   +  POSA             + +

5FC      +  ITRA              ++ +

5FC      +  POSA              +                  +                   

AMFB  + CASPO           +++

FLU     + CASPO             + +



SINERGIA   AD/INDIF.    ANTAG.

5FC + AMFO                 ++     +       -

5FC + AZOLES              +     +      +

AMFO B + AZOLES        - - +                

CASPO + FLUCO            - +      -

TERB + AZOLES             +     +                 -

Johnson MD. AAC 2004

Interaccions tractament antifúngic combinat en càndida

Dades in vitro



Interaccions tractament antifúngic combinat 

en l'aspergil·losi invasora

Dades in vitro

Steinbach WJ. Clin Infect Dis 2003

SINERGIA AD/INDIF.         ANTAG.

ITRA   +  CASPO +

ITRA   +  MICA                + +

VORI   +  CASPO            + +

VORI   +  MICA                                       +

POSA  + CASPO             +

AMFB  + CASPO             + +

AMFB  + MICA                 + +

AMB-L + MICA                                        +



Interaccions tractament antifúngic combinat en mucormicosi

Dades in vitro

Mukherjee P. Clin Microbiol Rew 2005

SINERGIA AD/INDIF.         ANTAG.

AMFB   +  RIF + +

AMFB   +  5FC             ++

AMFB   +  TERB              + ++

VOR      +  TERB            ++ +



Conceptes de sinèrgia, antagonisme o indiferència

en infecció bacteriana: Avaluació “in vitro”

1.- Tècnica de corbes de letalitat

2.- Tècnica del taulell:

Mètode en tubs de brou

Mètode de dilució en agar

Mètode de microdilució

3.- Mètode de difusió:

Mitjançant discs

E-test



1.- Tècnica del taulell:

2.- Tècnica de corbes de letalitat:

3.- Mètode de difusió:

E-test

Concepte sinèrgia, antagonisme o indiferència 

en IFI: Avaluació “in vitro”



1.- Tècnica del taulell:

2.- Tècnica de corbes de letalitat:

3.- Mètode de difusió:

E-test

Concepte sinèrgia, antagonisme o indiferència 

en IFI: Avaluació “in vitro”

Dificultat per avaluar tolerancia 

antifúngic al llarg del temps

No òptim per combinacions

Asumeix igual tempo d’acció dels 

diferents Fs



1.- Tècnica del taulell:

2.- Tècnica de corbes de letalitat:

3.- Mètode de difusió:

E-test

Concepte sinèrgia, antagonisme o indiferència 

en IFI: Avaluació “in vitro”

Diferents mecanismes de 

creixement  dels fongs

Agregació de la càndida

Dificultats per avaluar el 

creixement dels fongs filamentosos



1.- Tècnica del taulell:

2.- Tècnica de corbes de letalitat:

3.- Mètode de difusió:

E-test

Concepte sinèrgia, antagonisme o indiferència 

en IFI: Avaluació “in vitro”

Dificultats per la validació de 

resultats

Desconeixement de l'impacte de 

diferents mètodes de cultiu

Creixement fúngic no uniforme 



Mukherjee P. Clin Microbiol Rew 2005

Diana d’acció dels antifúngics



Mukherjee P. Clin Microbiol Rew 2005

Teories d’interacció entre poliens i azols



Avaluació de la combinació

“in vivo”: model animal

• Absorció del fàrmac

• Distribució

• Penetració a teixits

• Metabolisme

• Toxicitat

• Immunitat de l’hoste



Càndida: Combinacions d’antifúngics in vivo

Model

animal                     

5FC + AMFO > supervivència 

< carga tissular

5FC + AZOLES > supervivència

< carga tissular 

AMFO B + AZOLES contradictoris           

CASPO + FLUCO càrrega similar

Johnson MD. AAC 2004



Louie A. Antimicrob Agents Chemother 1999

Endocarditis en el conill

Càndida albicans



Interaccions tractament antifúngic combinat

en l'aspergil·losi invasora

Model animal: resultats en 18 estudis (1966-2001)

Steinbach WJ. Clin Infect Dis 2003



Voriconazol + caspofungina: model animal

Kirkpatrik WR. AAC 2002

 Cobaies amb neutropènia i aspergil·losi invasora

 Mortalitat:

12/12 controls sense tractament

4/12 caspofungina (1 mg/Kg/dia)

6/12 caspofungina (2,5 mg/Kg/dia)

0/12 voriconazol + caspofungina (o vorico sol)

Voriconazol + Caspofungina va ser l’única pauta que va reduir

significativament els cultius positius



Tractament antifúngic combinat en l'aspergil·losi 

amb afectació SNC

Model animal

Clemons K. AAC 2005

El tractament antifúngic combinat (AMF a baixes dosi) pot tenir un 

efecte beneficiós en l'aspergil·losi amb afectació del SNC



Tractament combinat de la mucormicosi en ratolins

Ibrahim AS. Antimicrob Agents Chemother 2008

Sinergia: Ambisome5 + MICA (1 mg/kg)

No: Ambisome5 + MICA (3 mg/kg)

Sinergia: Ambisome5 + ANIDULA (10 mg/kg)

No:             Ambisome5 + ANIDULA (1 mg/kg)

R. oryzae: ratolins diabètics 



Desavantatges i inconvenients dels 

estudis “in vivo”-model animal

• Absència de model únic

• Dificultat per establir model reproduïble

• Dificultats per simular la patogènia humana

• Complexitat per realitzar múltiples anàlisis

• Dificultat per establir moment d’inici del ttm

• Problemàtica per avaluar els end points: supervivència i 

càrrega fúngica

• Dades discordants model-depenent

Martín T i Gavaldà J. Infección fúngica invasora 2010



1.- Tractament antifúngic combinat: evidència 

“in vitro” i “in vivo”.

2.- Experiència clínica del tractament antifúngic 

combinat

3.- Combinar amb què?

4.- El que ens emportem cap a casa

Paper del tractament combinat 

en la infecció fúngica invasora



Meningitis criptocòccica (no SIDA)

0

20

40

60

80

100

Combo Amb

Bennett JE. NEJM 1979

51 pacients

- Amfo B 0,4 mg/kg/d (10s)

- Amfo B 0,3 mg/Kg/d +

5-Fluocitosina 150 mg/Kg/d (6s)

(67%)

(41%)

Éxit (%)Combinació

> Nº curacions micològiques

> Ràpidesa en esterilizar LCR

< Recaigudes

< Nefrotoxicidad

> Efectes secundaris 5-F

Mortalitat similar  



Meningitis criptocòccica (SIDA)

van der Horst CM. NEJM 1997

Disseny: estudi al.leatoritzat, doble-cec, multicèntric

Població: 381 pacients (1er episodi de meningitis)

Inducció (2 s):

Amfo B 0,7 mg/Kg/d sola o més 5-F 100 mg/kg/d

Consolidació (8 s):

Itraconazol  400 mg/d o Fluconazol  400 mg/d

LCR (-) 2 s: Amfo B (51%) vs Combo (60%) p=0,06                   

Análisi multivariant:   5-F (2 s) + Fluconazol (8 s)

>% LCR (-) i < mortalitat a les 2 s



Guies de tractament de criptococosi

Saag M. CID 2000



Fluconazol + placebo vs fluconazol + amfotericina B

en el tractament de la candidèmia (no neutropènics)

Rex JH. CID 2003

56%

17%

107 pacients

Apache II

score, 16.8

Fluconazol 800 mg/d

+ Placebo (vitamines)

69%

7%

112 pacients

Apache II

score, 15.0

Fluconazol 800 mg/d

+ Anfotericina B 0.7 mg/Kg/d

236 pacients

Èxit terapèutic

30 dies

P=0.0043

ITTM

Fungèmia

persistent

P=0.02

P=0.008

P=0.039



Tractament empíric de la candidèmia

-

ABD = Anfotericina deoxicolato; ABL= Anfotericina liposomal

Guies de ttm Ttm 1ª elecció Ttm Combinat

Americans (IDSA)

CID 2009

NO neutropènia: ABD, Fluconazol, Equinocandines

Neutropènia: ABD, ABL, Equinocandines, Voriconazol

AII: ABD + Flu en 

endoftalmitis

BIII: ABD + Flu en meningitis

BIII: ABD + Flu o Caspo en 

endocarditis

Suissos

Swiss Med Wkly 2006

NO neutropènia NO azol previ: Fluconazol

NO neutropènia SI azol previ: Caspofungina o ABD 

Neutropènia: ABD

Sèpsi greu/shock: Caspofungina

No recomanat

SAEI 

(Sociedad Andaluza EI)

Enferm Inefcc Microbiol Clin 2006

Estable, NO neutropènia NO azol previ: Fluconazol

Estable, SÍ neutropènia o azols: Caspofungina o ABD

Sepsis greu/shock: Caspofungina o ABD

BIII: ABD +/- flucitosina en 

endoftalmitis, endocarditis i 

meningitis

Alemanys

Ann Hematol 2009

Equinocandinas AI: ABD + Flu en no 

neutropènics



Voriconazol vs voriconazol + caspofungina

en l'aspergil·losi invasora (AI)

Disseny: estudi retrospectiu, comparatiu

Població: pacients hematològics amb AI probada

o probable refractaris o intolerants a Anfo B

Grup 1: 1997 – 2000   Voriconazol

Grup 2: 2001 – 2003   Voriconazol + Caspofungina

Anàlisi estadístic:

- supervivència als 3 mesos

- factors associats a menor mortalitat (Cox)

Marr K. Clin Infect Dis 2004



Marr K. Clin Infect Dis 2004

Voriconazol vs voriconazol + caspofungina

en l'aspergil·losi invasora (AI)



Marr K. Clin Infect Dis 2004

Voriconazol vs voriconazol + caspofungina

en l'aspergil·losi invasora (AI)



Marr K. Clin Infect Dis 2004

 Mostra petita de pacients

 Controls d’una època 

anterior

 Algunes covariables 

sorprenents

 Poc temps de seguiment 

del pacients

Voriconazol vs voriconazol + caspofungina

en l'aspergil·losi invasora (AI)

MORT

MORT RELACIONADA AMB AI

MORT NO RELACIONADA AMB AI



Voriconazol + caspofungina 

en l’aspergil·losi invasora en TOS

Singh N. Transplantation 2006

Disseny: estudi prospectiu, observacional, multicèntric

Casos:  

receptors de TOS con AI provada o probable que 

van rebre un tractament primari amb voriconazol

+ caspofungina (2003 - 2005)

Grup control: 

pacients consecutius de les mateixes caracteristiques 

tractats amb Amfo B lipídica  (1999 - 2002)



Singh N. Transplantation 2006

P= 0.117

Voriconazol + caspofungina 

en l’aspergil·losi invasora en TOS



Factors associats a mortalitat en pacients 

amb TPH i AI

Baddley J. CID 2010



Factors associats a mortalitat en pacients 

amb TOS i AI

Baddley J. CID 2010



Pfizer 

A8851009 –

MSG 003



Tractament de l'aspergil·losi invasora

-

ABD = Anfotericina deoxicolato; ABL= Anfotericina liposomal

Guies de tto Tractament combinat

SEIMC

Enferm Infecc Microbiol Clin 2003

Fracàs terapèutic

(ABL o ABCL + caspo) o (Vori + caspo)

Suissos 

Swiss Med Wkly 2006

Pacient crític

(Caspo + voriconazol) o (caspo + ABL)

SAEI

(Sociedad Andaluza EI)

Enferm Inefcc Microbiol Clin 2006

No recomanat

Americans (IDSA) 

CID 2008

Fracàs terapèutic

(?)

Alemanys

Ann Hematol 2008

Fracàs terapèutic o pacient crític

(ABL + caspofungina) o (Vori + Caspo)



Tractament antifúngic combinat en la mucormicosis

Reed C. Clin Infect Dis 2008

41 casos de mucormicosis (RC)

Factors predisposant:

Diabetis 83%

Corticoides 46%

Neutropènia 12%

Trasplantament 10%

Tractament:

1992-1997     AmfoB (15)

1998-2003     AmfoB-CL (8)

AmfoB-L    (2)

2004-2006 AmfoB-CL + Caspo (4)

AmfoB-L   + Caspo (2)                     



1.- Tractament antifúngic combinat: evidència 

“in vitro” i “in vivo”.

2.- Experiencia clínica del tractament antifúngic 

combinat
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Paper del tractament combinat 
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INMUNOMODULACIÓ

INMUNOTERÀPIA

INMUNOFARMACOLOGIA
(G-CSF, IFN-, antiHSP-90…)

COMBINACIÓ
(fàrmacs)

(cirurgia)

DOSIFICACIÓ
(altes dosis)

VIES ACCÈS

(iv, vo, inhalat.)

Estratègies d’ optimització del tractament



Tractament adjuvant amb corticoesteroids

en la candidiasi disseminada crònica (CDC)

Legrand F. Clin Infect Dis 2008

 10 pacients (8 dones), mitjana edat 19 anys

 LLA (6), LMA (3), LMC (1)

 CDC simptomàtica malgrat els antifúngics

 Administració de corticosteroides després

d’una mitjana de 34 dies d’antifúngics

 Resolució de febre i dolor abdominal (4-5 d)

 Normalització fibrinogen y PC-R (14-30 d)

 Desaparició o milloria lesiones (mitja 107 d)

 No recaigudes durant seguiment (mediana 6,5 a) 

Síndrome inflamatori de

reconstitució immune



Roden M. CID 2005

929 pacients (1885-2004)

Mucormicosi i cirurgia



Immunomodulació en la IFI

Garcia-Vidal C, Infección fúngica invasora 2010



Garcia-Vidal C, Infección fúngica invasora 2010

M-CSF/ GM-CSF

Transfusión de granulocitos

Precursors de les cèl·lules de la RI innata



Administració de citocines

Garcia-Vidal C, Infección fúngica invasora 2010

Interferó gamma

Diferents interleucines



Immunomodulació en la IFI

Garcia-Vidal C, Infección fúngica invasora 2010

MYCOGRAB

VACUNES



Agents no antifúngics però amb certa activitat 

antifúngica
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Comentaris finals

•Abans de plantejar un tractament combinat, pensar sempre en 

què afavoreix al pacient. 

• Els estudis in vitro que avaluen el comportament de la 

combinació antifúngica presenten alguns problemes de 

mètode

• Els estudis in vivo ofereixen alguns resultats contradictoris

• El tractament combinat d'amfotericina B i 5FU es superior a la 

monoteràpia en la meningitis criptocòccica. 



• Existeix un estudi al.leatoritzat on la combinació fluconazol i 

amfotericina B no mostra antagonisme en pacients no 

neutropènics amb candidèmia.

 En general els estudis in vitro i in vivo mostren un efecte 

sinèrgic de la majoria de combinacions en el tractament de 

l'aspergil·losi invasora, però cal evidència clínica. 

 En el tractament de la mucormicosi cal pensar en diferents 

estratègies (antifúngics+cirurgia…). A valorar l’efecte clínic de la 

combinació equinocandines i amfotericina B.

Comentaris finals



 Excepte els factors de creixement en els 

neutropènics amb IFI, en el moment actual no es 

recomana l’ús d’immunoteràpia. 

 Els corticosteroids són útils en la candidiasi 

sistèmica disseminada.

 Hi ha una necessitat urgent de disposar d’estudis 

prospectius, al.leatoritzats, amb un disseny adequat.

Comentaris finals
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