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EDITORIAL

J

Gran èxit del Dia Mundial del Farmacèutic

a fa alguns anys que el col·lectiu farmacèutic
celebra cada 25 de setembre el Dia Mundial
del Farmacèutic, una iniciativa organitzada
per la Federació Internacional Farmacèutica
(FIP), i que cada any agafa més força, sobretot gràcies
a la promoció a través de les xarxes socials. Enguany,
des del Consell General, amb la col·laboració de la resta
dels col·legis oficials de farmacèutics, s’ha realitzat una
ampla cobertura de la celebració i s’ha aconseguit una
gran difusió per part dels mitjans de comunicació.
El Dia Mundial del Farmacèutic va néixer per reivindicar
la importància de l’apotecari com a professional
sanitari de primer ordre i el seu paper indispensable
dins
l’àmbit
sanitari.
Precisament,
la
celebració
Entre
d’enguany s’ha realitzat sota
els horaris i la el lema de “El farmacèutic, el
localització de teu aliat en salut”, que s’ha
les oficines de centrat en destacar la funció
farmàcia es que realitzam els farmacèutics
com a aliats dels pacients,
podrien donar però també el paper que
molts més serveis pot assolir el farmacèutic
integrats dins del en col·laboració dels altres
Servei de Salut professionals sanitaris, amb
els qui col·laboram en la seva
tasca assistencial.
Segons xifres de 2015, la farmàcia és la tercera professió
sanitària amb major presència de col·legiats després

dels infermers i els metges. És imprescindible, doncs,
reivindicar i “utilitzar” més el farmacèutic i l’oficina
de farmàcia per aprofitar més la seva funció dins del
sistema sanitari. Activitats com la celebració del Dia
Mundial del Farmacèutic varen néixer per lluitar contra
la imatge del farmacèutic com a simple dispensador de
medicaments, quelcom cada vegada més superat, però
un tema en què hem de seguir insistint.
El farmacèutic és l’expert en medicaments, el
professional sanitari més proper al ciutadà, i entre
els horaris i la localització que ofereixen les oficines
de farmàcia es podrien donar molts més serveis al
ciutadà integrats dins del Servei de Salut. És constant
la reivindicació del sector que l’oficina de farmàcia
hauria d’estar més integrada en l’Administració, i que
labors de conjunt en temes com la revisió de duplicitats,
problemes relacionats amb els medicaments, seguiment
farmacoterapèutic o millora de l’adherència, entre
d’altres, redundarien molt positivament tant en la salut
del ciutadà com en l’economia del país. A Espanya es
perden cada any 11.000 milions d’euros per la falta
d’adherència dels pacients als seus tractaments. Si a
això hi sumam que, després d’accidents i problemes
d’embaràs, els pacients crònics mal controlats són
els que més acudeixen als serveis d’urgència, és
inqüestionable la gran incidència que pot tenir la labor
del farmacèutic en la millora de la salut i la qualitat
de vida dels pacients. També podria suposar un gran
estalvi per a l’Administració, ara que vivim temps
d’incertesa econòmica. ◊

octubre 2015 | núm. 204 | 4

ACTUALITAT
COL·LEGIAL

En marxa una campanya per promoure
l’ús adequat de les plantes medicinals
Es realitzaran jornades formatives a les farmàcies sobre com tractar
alteracions comunes amb l’ajuda de les plantes medicinals

M

és de mig centenar de farmacèutics de Balears participen des del mes de setembre a una
campanya sanitària amb l’objectiu d’informar
la població sobre l’ús adequat dels medicaments tradicionals a base de plantes. Es desenvoluparan sessions
formatives a les farmàcies on els farmacèutics formaran els ciutadans sobre com tractar els problemes més
freqüents amb l’ajuda de les plantes medicinals: restrenyiment, diarrea, nàusees, control del pes, retenció de
líquids, problemes per agafar el son, etc..
etapes. La primera d’elles, que va començar el mes de
setembre i es perllongarà fins al mes de desembre, se
centrarà en les alteracions digestives més comunes. La
segona i la tercera etapa de la campanya se centraran en
fitoteràpia en alteracions nervioses —entre gener i març
de 2016— i fitoteràpia en control de pes —entre abril i
juliol de 2016—-.
Cada farmacèutic inscrit al curs de formació a distància
que desitgi optar a l’acreditació haurà de lliurar les dades
d’una enquesta realitzada, amb l’objectiu d’avaluar el
coneixement que té la població sobre els medicaments
tradicionals de plantes. A causa del caràcter formatiu
d’aquesta activitat, el Consell General ha sol·licitat la
corresponent acreditació a la Comissió de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat
de Madrid.

Fase adreçada a la població EN general
Aquesta fase es desenvoluparà entre els mesos de
setembre de 2015 a juliol de 2016, i consistirà en
una sèrie de conferències als usuaris sobre plantes
medicinals. Podran participar en aquesta fase tots
aquells farmacèutics col·legiats que voluntàriament ho
desitgin. Aquesta fase informativa a la població general
es dividirà en tres accions independents i separades en
el temps, una per a cada un dels tres temes proposats:
n Fitoteràpia en alteracions digestives: a desenvolupar
entre setembre i desembre de 2015.
n Fitoteràpia en alteracions nervioses: a desenvolupar
entre gener i març de 2016.

n Fitoteràpia en el control del pes: a desenvolupar entre
abril i juliol de 2016.
El Consell General posarà a disposició dels farmacèutics
una sèrie de presentacions per al desenvolupament de
cadascuna d’aquestes conferències. A més, es disposa de
materials de suport (cartells i fulls) destinats a millorar
el coneixement de la població sobre els medicaments
tradicionals de plantes.

Principals alteracions digestives
Els excessos en l’alimentació comesos en ocasions al
llarg de l’estiu poden generar alteracions digestives
com dispèpsies, nàusees i vòmits, restrenyiment o
diarrees. En aquestes situacions el farmacèutic pot
recomanar hàbits dietètics per millorar els símptomes
i indicar l’ús de medicaments per l’autocura, entre els
quals s’hi troben els medicaments tradicionals a base
de plantes. Segons un estudi del Centre d’Investigació
sobre Fitoteràpia (Infito), el 26% de la població comet
excessos en l’alimentació durant l’estiu. El mateix estudi
assenyala que una de cada quatre persones compensa
els excessos amb algun tipus de planta medicinal com el
card marià o la carxofa.
Algunes recomanacions en alteracions digestives
DISPÈPSIA (s’utilitza aquest terme per a qualsevol tipus
de molèstia gastrointestinal relacionada amb l’acidesa,
ardor, sensació de sacietat, mal gàstric, etc.)
Recomanacions dietètiques: evitar plats rics en greixos
o molt especiats; cuinar de forma saludable (a la planxa,
al forn, al vapor, etc.) evitant fregits, precuinats i menjar
ràpid; menjar a poc a poc i mastegant de forma adequada;
evitar menjars abundants, realitzant cinc àpats al dia
més lleugeres i evitar plats molt calents o molt freds.
Medicaments tradicionals de plantes: dent de lleó, boldo,
fumària, melissa i card marià.
RESTRENYIMENT
Recomanacions dietètiques: augmenta el consum de fibra
alimentària (cereals integrals, llegums, fruita i verdura
rica en fibra - kiwis, peres, poma, prunes, bledes, espinacs,
carxofes, etc.); i beure d’1,5 a 2 litres d’aigua al dia.
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Medicaments tradicionals de plantes: Ispagula, closca
sagrada i sin.
DIARREA
Recomanacions dietètiques: beure líquids en petites
preses, de manera repetida i freqüent fins ingerir entre
2 i 3 litres al dia; evitar begudes fredes, alcohòliques,
cafè, refrescos o llet; beure solucions de rehidratació
o sèrum; i seguir una dieta astringent evitant greixos,
fregits, salses i fruites i verdures riques en fibra.

Medicaments tradicionals de plantes: Ispagula.
Els medicaments tradicionals a base de plantes (MTP)
estan autoritzats per l’Agència Espanyola de Medicaments
i Productes Sanitaris, per la qual cosa asseguren:
qualitat, eficàcia, seguretat, identificació correcta
i adequada informació. El farmacèutic comunitari
exerceix una tasca fonamental en l’ús adequat d’aquests
medicaments, així com en la millora de la salut pública,
mitjançant la promoció de la salut i la prevenció de la
malaltia. ◊

L’apotecari Joan Frau ens ha fet arribar una orla de
1907 de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. A
la fotografia hi apareixen tres coneguts apotecaris

menorquins: José Cavaller Pons (Ciutadella),
Miguel Seguí Prats (Ciutadella) i Guillermo Pons
Fargas (Maó).◊

El passat dimecres 23 de setembre el Ministre de
Sanitat, Alfonso Alonso, va visitar el ple del Consell
General de Col·legis Oficials d’Espanya aprofitant la
proximitat del Dia Mundial del Farmacèutic. Durant
la reunió es varen comentar diversos aspectes
d’actualitat farmacèutic entre els quals destacaren
les esmenes a la llei de pressuposts, el suport de

l’administració a l’actual model de farmàcia i la
inclusió dels farmacèutics al Fòrum de professions
sanitàries, entre d’altres temes d’actualitat. A la
fotografia apareix el President del COF de Las
Palmas, Juan Ramón Santana, el Ministre de sanitat
Alfonso Alonso, el president del COFIB, Antoni Real
i el president del COF de Ceuta. ◊
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PREGUNTES MÉS HABITUALS SOBRE VISIÓ
I AUDICIÓ A L’OFICINA DE FARMÀCIA

E

l passat dijous dia 17, la professora Dra. Sara Bueno Fernández va impartir una xerrada per a un
bon grup de farmacèutics a la sala d’actes del
Col·legi de Farmacèutics. Durant l’acte la Dra. Bueno va
fer un repàs sobre les preguntes més freqüents que es
plantegen habitualment al farmacèutic d’atenció primària sobre problemes de visió i audició. També va tractar
sobre la distinció entre els casos en què el consell del
farmacèutic ajudarà a resoldre’ls o a mitigar-los i d’altres en què caldrà una revisió més a fons per part del
metge de família, l’especialista en oftalmologia o l’otorinolaringòleg.
Entre les consultes més freqüents de salut visual estan, a
més de les relacionades amb mala visió a de lluny o de prop,
les derivades d’altres trastorns com els ulls secs, glaucoma,
cataractes o diabetis. També es va recordar la importància
d’una adequada protecció de la radiació solar i d’estar molt
pendents dels hàbits de postura en el treball dels nens, ara
que ens trobem en l’època de la tornada a les aules.
Dins de les consultes de salut auditiva, a més de la pèrdua
d’audició de la gent gran es va parlar de la importància de
protegir-se de l’excés d’exposició al renou. Aquest és un
problema molt freqüent a la nostra època, sobretot entre la
gent jove, que utilitza freqüentment auriculars o que en el
seu temps d’oci escolta música a un nivell d’intensitat molt
per sobre del recomanat.
Aquestes xerrades formatives les imparteix la Universitat
CEU San Pablo dins el programa derivat del Conveni de
Formació subscrit amb el Consell General de Col·legis
Oficials de Farmacèutics, pel qual els col·legiats de
qualsevol dels col·legis poden optar per cursar els estudis
del Grau en Òptica i Optometria o de Tècnic Superior en
Audiologia Protèsica en mode semipresencial, compatible

amb l’exercici de la professió i amb el benefici d’importants
avantatges econòmics.
Per a més informació sobre el tema podeu contactar amb la
Dra. Bueno a través del mail: buenofdz@ceu.es ◊

PRINCIPALS CONSULTES RELACIONADES
AMB L’AUDICIÓ A LA FARMÀCIA
n Taps
n Sorolls, xiulets, brunzits
n Dolor d’oïda en els nens: infeccions de l’oïda
mitjana, el més freqüent
n Cossos estranys a l’oïda
n Pèrdua d’audició en majors: pròtesis auditives
(audiòfons)
n Ajudes tècniques (timbre, telèfons, detectors de
fum o altres)
n Excés d’exposició al soroll (el 75% dels habitants
de ciutats industrialitzades pateixen algun grau
de sordesa) ◊

Antoni Real, president del COFIB, la Dra. Sara Bueno i Jaume Rotger,
vocal d’Òptica del COFIB.

El 24 de setembre va tenir lloc a la seu del
COFIB una video-conferència de
Vichy sobre recomanació dermofarmacèutica
en estats de caiguda, alopècia i falta de
densitat capil·lar.◊
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Els 1.273 col·legiats del COFIB celebren
el Dia Mundial del Farmacèutic
“El farmacèutic, el teu aliat en salut”, és el lema d’aquesta
edició que se celebrà el passat dia 25 de setembre

E

l passat divendres 25 de setembre se celebrà el
Dia Mundial del Farmacèutic, organitzat per la
Federació Internacional Farmacèutica (FIP), que
enguany, sota el lema de “El farmacèutic, el teu aliat en
salut”, vol destacar el paper que juguen els farmacèutics
com a aliats dels pacients, però també de molts d’altres
col·lectius com la resta de professionals sanitaris, amb
els qui col·laboren en la seva tasca assistencial.
El president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de
les Illes Balears, Antoni Real Ramis, va animar tots
• els farmacèutics de Balears “a
A les celebrar aquesta data” des de
Illes Balears hi la Farmàcia Comunitària i des
d’altres moltes àrees professionals
ha actualment com la Distribució i Indústria, la
1.273 llicenciats Farmàcia Hospitalària i els Centres
en Farmàcia d’Atenció Primària, la Salut Pública
col·legiats, el o la Docència i Investigació, entre
69% treballen d’altres.

a la farmàcia
comunitària i el
65% són dones

Ús responsable

En el cas de la Farmàcia
Comunitària, on treballen el 69% dels farmacèutics
col·legiats, el president va destacar la gran labor que
realitzen aquests professionals sanitaris assistint cada
dia a més de 40.000 persones. A més,
el president del Col·legi va repassar
alguns exemples d’aliances dels
farmacèutics amb l’administració
sanitària Balear, en línia amb el lema
del Dia Mundial, com la implantació
de la Recepta Electrònica o diferents
activitats de Salut Pública.

treballen aquests professionals. Així, al voltant de 63
farmacèutics treballen en l’Anàlisis Clíniques, 25 a la
Farmàcia Hospitalària, 24 en l’Administració i 11 a la
Distribució Farmacèutica. A més, un gran nombre de
farmacèutics treballen entre la Investigació i Docència
(6), l’Alimentació (19), l’Òptica (17), la Dermofarmàcia,
la Salut Pública o l’Ortopèdia, entre d’altres. El perfil del
llicenciat en farmàcia és femení - ja que representen el
65% de col·legiats - i més de la meitat tenen menys de
46 anys.

La Farmàcia a Espanya
La Farmàcia Comunitària continua essent la sortida
professional que aglutina més farmacèutics, en concret
a les 21.854 farmàcies espanyoles hi treballen el 86,8%
dels col·legiats en actiu. Una de les característiques
distintives de la Farmàcia espanyola és la seva distribució,
ja que gràcies a criteris geogràfics i demogràfics recollits
en la legislació, es garanteix que el 99% de la població
disposi d’una farmàcia allà on viu. Espanya és un dels
països europeus que menys habitants té per farmàcia,
uns 2.200 l’any 2010, lluny de països com Suècia amb
més de 10.000 habitants per farmàcia o Dinamarca amb
17.000 o el Regne Unit amb 5.000 habitants de mitjana.

La Professió Farmacèutica
a les Illes Balears
Tota la informació sobre el
Dia Mundial del Farmacèutic
està disponible al portal de
l’Organització Farmacèutica
Col·legial portalfarma.com.

A les Illes Balears en l’actualitat hi
ha 1273 farmacèutics col·legiats,
dels quals 885 desenvolupen la
seva tasca professional a qualcuna
de les 436 farmàcies. Però a més,
hi ha molts altres àmbits on

octubre 2015 | núm. 204 | 8

OBITUARI

Adéu a Climent Garau, farmacèutic i humanista
L’apotecari, Col·legiat d’Honor del COFIB,
fou un referent cultural i humanista a les nostres illes

cultura, i una figura molt arrelada a la seva terra. Actuà
com a figura clau en l’època de la transició i personalitat
referent en la vida cultural i nacionalista de les Illes
Balears. Entre 1970 i 1976 va presidir l’Obra Cultural
Balear, en una època convulsa en la qual va aconseguir
assentar l’organització fins convertir-la en un referent
cultural de les Illes Balears.

C

liment Garau i Arbona (Palma, 1924,
Bunyola, 2015), apotecari inquiet i amb una
decidida vocació científica i humanista,
ens va deixar als 90 anys la matinada del
dissabte 29 d’agost. Garau era Col·legiat d’Honor del
COFIB i al llarg de la seva vida va desenvolupar una
extraordinària tasca científica, cultural, empresarial i
política. “No passeu de llis per la vida” fou el lema que
presidia l’homenatge que el poble de Bunyola dedicà a
l’apotecari l’any 2003. I a ben segur que fou una consigna
que va seguir fil per randa.
Climent Garau es va llicenciar en Farmàcia a Barcelona
l’any 1951 i va ingressar al cos d’inspectors d’aquesta
especialitat. L’any següent va obrir farmàcia a Bunyola,
localitat que aviat l’adoptà com un dels seus, pel caràcter
obert i compromès. Va encapçalar la creació d’una
associació dedicada a distribuir aliments i medicines
de franc a les persones que més dificultats passaven. A
principis de la dècada dels seixanta, va fundar el primer
Laboratori d’Anàlisi Biològiques de Balears, al carrer
Brossa de Palma. La seva curiositat i ganes de saber el
feren ampliar estudis a Montpeller, estudiant diferents
malalties com la legionel·losi o les ETS, fent-se també
tècnic bromatòleg. A pesar que a partir d’aquí va adreçar
els seus interessos més cap a la política i la cultura, mai
va deixar d’interessar-se per la ciència i la farmàcia.

Garau també va exercir la política. A partir de 1983
fou cofundador de diferents partits polítics de caire
nacionalista, entre ells el PSM. L’any 1985 va ser un dels
principals impulsors de la creació del Grup Blanquerna,
dedicat a l’estudi de la realitat cultural i nacional de
Mallorca.
Entre les nombroses mencions i distincions que va rebre
destaquen la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, el
premi Ramon Llull del Govern i el premi de la Fundació
Jaume I.
Climent Garau va estar casat amb la historiadora Camil·la
Blanes i té tres fills: Miquel, Mercè i Ferran.
Des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes
Balears, en nom de tots els apotecaris de la nostra
comunitat volem traslladar a tota la seva família el nostre
més sentit condol per aquesta gran pèrdua. Descansi en
pau. ◊

Una altra de les passions de Climent Garau foren la
política i la cultura de les Illes. L’apotecari va ser una
personalitat molt compromesa amb la llengua i la
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Loteria de Nadal
d’Apotecaris Solidaris
Joan Albert Segura
Director Tècnic d’Apotecaris Solidaris

C

om cada any, Apotecaris Solidaris torna
participar en el Sorteig Extraordinari de
Nadal del 22 de desembre de 2015, cosa
que participa a tots els farmacèutics i
ho posa a la venda en forma de paperetes de loteria.
Enguany com a principal diferència és que Apotecaris
Solidaris vendrà paperetes de dos números 72.185 i
95.486.

i són 3,00 Euros per papereta). Us recordam que
els premis sempre estan subjectes a la normativa
fiscal vigent a cada moment.

D’aquesta manera podem aconseguir més fons per
dedicar a la nostra activitat solidària i a més evitar que
farmacèutics es quedin sense talonaris. Apotecaris
vol agrair per avançat la vostra col·laboració ja
que ens servirà per captar fons per a la compra de
medicaments o per dur endavant projectes sanitaris
al Tercer Món. El preu de venda del talonari complet
(50 paperetes) és de 150 Euros (s’hi juga 2,40 Euros

Si esteu interessats en la venda de talonaris de Loteria
d’Apotecaris Solidaris només cal telefonar-nos al 971
43 28 73 i els hi enviarem a través dels xofers de
Cooperativa d’Apotecaris, Bamesa i Cofarme. En cas que
el número sortís premiat es gestionaria el pagament
de les paperetes a través d’una entitat bancària per tal
d’evitar molèsties als farmacèutics. ◊

Us agrairem que malgrat que us hagin arribat altres
talonaris de loteria de Nadal d’ONG farmacèutiques
prioritzeu la venda de la loteria de Nadal d’Apotecaris
Solidaris, que és la nostra loteria.

Apotecaris
Solidaris
octubre 2015 | núm. 204 | 10
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Col·laboració amb els
Berenars Solidaris d’AEA
que són molt costosos i no tenen cap tipus d’ajuda del
govern. Com es pot imaginar els nins i nines a aquests
països tenen greus dificultats per sobreviure i ser atesos
tant mèdicament com farmacològica.

A

potecaris Solidaris col·labora amb AEA
SOLIDARIA, una entitat sense ànim de
lucre que té dos importants projectes
a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) i a
la comunitat del Boca Chica a
República Dominicana. Als dos
llocs es dóna suport i finançament
a dos orfenats, el de Santa Cruz es
diu “Hogar de los niños de Santa
Cruz” i el de República Dominicana
“Hogar de pasitos de Jesús”.

Un dels objectius comuns que tenim amb AEA
Solidaria és millorar la situació dels nins i nines que
es veuen obligats a viure en situacions d’orfandat com
a conseqüència del maltractament, de discapacitats
mentals o físiques o l’abandonament. Per nosaltres tots
els nins haurien de tenir les mateixes oportunitats i el
mateix dret a una educació, una alimentació i assistència
digna.

AEA organitza cada primer dimarts
de mes uns berenars solidaris amb
l’objectiu de recaptar fons que
seran destinats als dos orfenats.
Apotecaris assisteix als berenar com
a col·laborador d’aquesta entitat.

L’Hogar de Pasitos de Jesús
(República Dominicana) és una
petita casa d’acolliment on hi viuen
33 nines, totes elles en una situació
molt vulnerable amb unes edats
compreses entre l’any i els setze
anys.
L’Hogar de Nins de Santa Cruz
(Bolívia) es va crear l’any 1989
gràcies a la col·laboració del comitè
impulsor d’obres per a la infància
de Santa Cruz. Actualment atén
a 166 nins i adolescents de sis a
devuit anys. ◊

Una de les tantes necessitats que
tenen són els MEDICAMENTS, ja
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VIST I LLEGIT

Vist i llegit és una secció de la revista “Món Apotecari” a través de la qual tractam sobre fonts interessants i
de prestigi i els articles més nous, interessants i il·lustratius que publiquin sobre farmacologia en general o
terapèutica. En format breu, fàcil de llegir i suggerent perquè a més suposi un entreteniment. ◊

DESCOBERT UN NOU MARCADOR EN SANG PER A
LA DETECCIÓ PRIMERENCA DEL CÀNCER DE PULMÓ
Rosa García
Centre d’Informació del Medicament

a mostres prediagnòstiques de sèrum dels participants
d’intercalació (fumadors actuals o antics): 100 pacients
que posteriorment van desenvolupar càncer de pulmó
de cèl·lules no petites (NSCLC) i 199 controls aparellats.
Una alíquota separada es va utilitzar per quantificar
els nivells de pro-proteïna surfactant B (pro-SFTPB),
un biomarcador de proteïna prèviament establert
per al NSCLC. Es va identificar un metabòlit N1, N12diacetylspermine (DAS) als sèrums prediagnòstic.

U

D’aquesta manera, van trobar una molècula, la
diacetylspermina, que gairebé es duplicava (1,9
vegades) en les mostres de sang de pacients recopilades
6 mesos abans de rebre el diagnòstic, en comparació
amb les obtingudes de subjectes sans, el que
demostra l’especificitat i sensibilitat significativa del
descobriment.

Investigadors de l’West Coast Metabolomics Center
de la Universitat de Califòrnia, a Davis, Estats Units,
han identificat un biomarcador que podria servir per
desenvolupar proves de diagnòstic primerenc de càncer
de pulmó.

Després van combinar aquest compost amb un altre
biomarcador identificat prèviament, la proteïna B
associada al surfactant pulmonar (pro-SFTPB), i es va
veure que la presència dels dos marcadors podia avançar
el diagnòstic d’aquests tumors.
Per separat, els marcadors van aconseguir predir el
càncer en el 70% dels casos i, en combinació, s’elevava
al 80%, el que permetria detectar precoçment 8 de cada
10 casos. ◊

n estudi mostra que la molècula diacetilspermina gairebé es duplica en mostres sanguínies de pacients recopilades sis mesos
abans de rebre el diagnòstic, en comparació
amb les obtingudes de subjectes sans.

Actualment, la malalties es diagnostica en estadis
precoços gràcies a l’ús regular de tomografies
computeritzades (TC) de baixa dosi en pacients, però
aquestes proves són cares i comporten una exposició
continuada a radiació. Es van avaluar els resultats
d’un estudi realitzat entre 1985 i 1996 en el qual es va
intentar demostrar si l’ús de suplements antioxidants
podia prevenir el càncer en fumadors, persones amb
sobreprès o altres factors de risc.
Pacients i mètodes: es va aplicar una tècnica de
cromatografia líquida/espectrometria de masses
dissenyada per perfilar una àmplia gamma de metabòlits

Bibliografia

n William R. Wikoff, Samir Hanash, Brian DeFelice, Suzanne
Miyamoto, Matt Barnett, Yang Zhao, Gary Goodman,
Ziding Feng, David Gandara, Oliver Fiehn⇑ and Ayumu
Taguchi. Diacetylspermine Is a Novel Prediagnostic Serum
Biomarker for Non–Small-Cell Lung Cancer and Has
Additive Performance With Pro-Surfactant Protein B. Journal
of Clinical Oncology (2015); doi:10.1200/JCO.2015.61.7779.
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de mig milió d’usuaris s’havien passat al Telegram. Compatible amb Android, iOS, Windows phone i sistemes operatius Windows,
OS X i Linux. ◊ (B. A. Col. 1023)

Música

Selecció Rock FM

R

ock FM et dóna l’oportunitat d’ad
quirir els grans títols del rock, en el
format per al qual van ser concebuts:
el vinil. Es tracta d’una col·lecció de
deu àlbums eterns en la història del gène
re. Rolling Stones, Dire Straits, The Who,
Eric Clapton i així fins a deu àlbums
dels grups imprescindibles de la histò
ria del rock. Pots aconseguir-los per
separat o fer-te amb tots, així que si enca
ra no tens la teva pròpia col·lecció
de vinils, estàs a temps d’arrencar de
la millor forma de la mà de Rock FM.
I si prefereixes formats més tradicion
als, l’emisora de radio edita un doble
recopilatori titulat Rock FM amb les
cançons més valorades per la seva audiència, grans clàssics del rock com
Queen, Status Quo, Scorpions, Europe,
Kiss ... i molts més. ◊ (L. G.)

Ens ajudes a fer
l’
?
Podeu enviar-nos les vostres recomanacions sobre
música, lectura, cinema/tv, oci i tecnologia
(entre 100-130 paraules)
a premsa@cofib.es.
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DIA A DIA

ALTES COL·LEGIACIÓ
- Elena Berengena Gómez
- Joan Colom Miró
- Pau Planas Gisbert
- Mª Victoria Digeronimo Acuña
- Joan March Mora Castell
- Antoni Miquel Oliver Gelabert
- Pilar Gallardo Piña
- Joana Maria Marimon Estelrich
- Margalida Gelabert Perelló
- Maria Neus Palerm Marí
- Paola Pariño Díaz
ALTA VOCALIA ORTOPÈDIA
- Pedro Marimón Cladera
- Juan A. Marimón Cladera
BAIXA VOCALIA ANALISTES
- Mª Pilar Feliu Mazaira
BAIXA COL·LEGIACIÓ
- Ariela Gloria Polito
- Alejandra Mandilego García
JUBILACIÓ
- Agustín Pérez Pascual
- Catalina Olives Pascuchi
- Mª Pilar Feliu Mazaira
- Mª Teresa Telleria Garmendia
- Llucia Caldés Socias

de farmàcia propietat de Francesca
Aina Barceló Melià, oberta al carrer
del Bisbe, 5, de Sineu, a favor de
Rosana Noya Hervás i Joana Maria
Jaume Torrens, per exercir-hi com
a copropietàries amb un 50% cada
una.
- Amb data 3 d’agost es du a terme
la transmissió del 100% de l’oficina
de farmàcia propietat de Fernando
Ribot Rodríguez, oberta al carrer
dels Mariners, 2 del Port d’Alcúdia,
a favor de Francesca Aina Barceló
Melià, per exercir-hi com a única
titular.

- Amb data 15 de setembre es du a
terme la transmissió del 60% de
l’oficina de farmàcia propietat de
Llucia Caldés Socias, oberta a la
Carretera de Valldemossa, 59, de
Palma, a favor de l’altre copropietari
(40%), Julián Palmer Caldés, per
exercir-hi com a únic titular.
TRASLLAT DE FARMÀCIA
- Amb data 20 de juliol de 2015 es
du a terme el trasllat voluntari
de l’oficina de farmàcia d’Agustín
Pérez Pascual, oberta al Carrer Nou,
13-B, de Manacor, a un nou local
de l’Avinguda des Torrent, 59, del
mateix terme municipal.

- Amb data 1 de setembre es du a
terme la transmissió del 80% de
- Amb data 17 d’agost de 2015 es
l’oficina de farmàcia propietat de
du a terme el trasllat voluntari de
Maria del Pilar Feliu Mazaira, oberta l’oficina de farmàcia d’Antoni Ll.
al carrer Catalunya, 1, de Palma, a
Torelló Pujadas, oberta a la carretera
favor de l’altra copropietària (20%),
d’Alcúdia, 49, de Consell, a un nou
Maria Camila Soler Feliu, per
local del carrer Maria Antònia Salvà,
exercir-hi com a única titular.
3, del mateix terme municipal.
- Amb data 10 de setembre es du
a terme la transmissió del 33%
de l’oficina de farmàcia propietat
de Sebastià Ribot Sbert, oberta al
carrer de Balears, 12, de S’Arenal
de Llucmajor, a favor de Fernando
Ribot Rodríguez, per exercir-hi com
a copropietaris.

- Amb data 24 d’agost de 2015 es
du a terme el trasllat voluntari de
l’oficina de farmàcia de Jaume Fluxà
Torres, oberta al carrer Aragó, 204,
de Palma, a un nou local del carrer
Aragó, 202, local 2, del mateix terme
municipal.

TRANSMISSIÓ DE FARMÀCIA
- Amb data 31 de juliol es du a terme
la transmissió del 50% de l’oficina
de farmàcia propietat de Joana Maria
- Amb data 31 d’agost de 2015 es du a
Rosselló Rovira, oberta a la carretera - Amb data 14 de setembre es du a
terme el trasllat voluntari de l’oficina
terme la transmissió del 100% de
de S’Arenal, 31, de Las Maravillas
de farmàcia de Neus Gallardo Piña,
l’oficina de farmàcia propietat de Mª oberta al carrer Villalonga, 43, de
(Palma), a favor de Maria Antònia
Rosselló Rovira, per exercir-hi com a Teresa Telleria Garmendia, oberta
Palma, a un nou local del carrer
copropietàries.
al carrer Joan Miró, 275, de Palma,
Villalonga, 57, del mateix terme
a favor de Elena Berengena Gómez,
municipal.
per exercir-hi com a única titular.
- Amb data 31 de juliol es du a terme
la transmissió del 100% de l’oficina
- Amb data 14 de setembre es du a
de farmàcia copropietat de Mª del
Pilar Aguiló Bernabeu i Irma Sancho terme la transmissió del 100% de
l’oficina de farmàcia propietat dels
López de Soria, oberta al carrer de
hereus de Mª de la Concepción
la Llum, 18, de Capdepera, a favor
Jaume Cerdà, oberta al carrer Major,
d’Antònia Fornaris Ramis, per
exercir-hi com a única titular.
41, de Calvià, a favor de Fernando
Soria Jaume i Gerardo Soria Jaume,
- Amb data 1 d’agost es du a terme
per exercir-hi com a copropietaris
la transmissió del 100% de l’oficina
amb un 50% cada un d’ells.
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DIETARI

(Del 15 de juliol al 13 de setembre)
Dia 22 de juliol
10.00h - El president, Antoni Real, es
desplaça a Madrid per participar a una
reunió del Ple del Consell General de
Col·legis de Farmacèutics per tractar
temes referents a l’organització
i seguiment dels esdeveniments
professionals.

govern, per tractar els temes de en Consell de Coordinació per tractar
tràmit i d’organització col·legial i temes de l’organització i funcionament
professional
de les oficines col·legials.

Dia 30 de juliol
10.00h – President, secretari i
tresorer i el vocal d’Oficina de
Farmàcia, acudeixen a la seu de la
Conselleria de Salut, c/. De Jesús,
per mantenir una reunió de treball
Dia 23 de juliol
amb Joan Pou, director general de
12.00h – Eloy Villar participa de la
Planificació, Avaluació i Farmàcia.
reunió mensual de la Comissió Mixta
de Muface i a la Comissió de Treball
de l’IBSalut que també es reuneix Dia 19 d’agost
mensualment a la seu de l’Ibsalut.
17.00h – Antoni Real participa de
l’acte d’inauguració de la nova seu
del Projecte Home.
Dia 27 de juliol
10.00h – El president, Antoni Real,
concedeix una entrevista a la cadena Dia 21 d’agost
d’Ultima Hora radio, a la seu de la 12.30h – A la seu d’IB-salut, s’hi
qual s’hi desplaça.
celebra la reunió de treball mixta
mensual. Per part del Col·legi hi
assisteix Eloy Villar.
Dia 22 de juliol
10.30h – A la seu col·legial s’hi
reuneixen els membres de la Dia 1 de setembre
Junta de Govern per constituir la 12.30h - Els caps del diferents
sessió ordinària d’aquest òrgan de departaments col·legials es reuneixen

Dia 4 de setembre
9.30h - Es reuneix a la seu col·legial
el Consell de Redacció de la revista
Món Apotecari per revisar l’edició
de la revista d’agost/setembre i
preparar l’edició del pròxim número
d’octubre.
Dia 9 de setembre
10.30h – El president, Antoni Real
es desplaça a Madrid per participar
de la Comissió Autonòmica del
Consell General de Col·legis de
Farmacèutics.
Dia 11 de setembre
13.00h – Antoni Real, en representació
del col·lectiu illenc, assisteix a l’acte
d’obertura de l’any acadèmic 20152016 al campus universitari UIB.
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CIÈNCIA I SALUT

Tos ferina
Rosa García
Centre d’Informació del Medicament

L

a tos ferina o tos
convulsiva és una
malaltia bacteriana
altament contagiosa
que ocasiona una tos violenta i
incontrolable que pot dificultar
la respiració. Sovint s’escolta un so “convulsiu” profund
quan el pacient tracta d’inspirar.
És una infecció de les vies
respiratòria altes, causada per
la bactèria Bordetella pertussis, patògens exclusivament
humans que pot afectar individus de totes les edats. Els
adolescents i els adults solen presentar formes clíniques
lleus, però els lactants menors de 4 mesos són el grup
més vulnerable, amb altes taxes de complicacions i
mortalitat.
La transmissió es produeix per contacte directe per
via respiratòria amb les persones infectades i la seva
contagiositat és molt alta, amb una taxa d’atac de fins
al 90% en els convivents susceptibles; és màxima abans
de l’aparició dels primers símptomes, i s’estén almenys
2 setmanes després de l’inici de la tos o fins a 5 dies
després de l’ini del tractament antibiòtic. La vacunació
és l’estratègia preventiva més eficaç per al control de
la transmissió de la tos ferina en la població; però, ni
la immunitat natural ni la conferida per la vacunació
ofereixen una protecció prolongada.
La infecció generalment dura 6 setmanes, però pot durar
fins a 10. El període d’incubació sol durar entre 7 i 10
dies (rang 4-21 dies) i es poden diferenciar 3 fases ben
definides.
n 1ª fase o catarral és la
més contagiosa, dura 1-2
setmanes i és indistingible
d’un refredat comú.
n 2ª fase o paroxística,
apareixen els símptomes
clàssics de la tos ferina:
accessos de tos paroxística,

congestiva, de vegades emetitzant, amb gall
inspiratori. El nombre d’accessos diaris oscil·la entre
5-7 en les formes lleus a més de 20 a les greus. Són
de predomini nocturn, i poden desencadenar-se per
estímuls com el plor, el riure, l’esternut, l’exercici
físic o l’alimentació. Entre els atacs de tos el pacient
presenta un aspecte de total normalitat. Els accessos
augmenten en intensitat durant 1-2 setmanes,
s’estabilitzen durant 2-3 setmanes i van disminuint
progressivament. Altres símptomes relacionats amb
la tos són les hemorràgies subconjuntivals, l’epistaxi
i les petèquies en cara i coll. La febre i la dificultat
respiratòria són molt poc freqüents, i la seva presència
ens obliga a descartar la presència de sobreinfeccions
o coinfeccions.
n 3ª fase o de convalescència, els símptomes van
remetent al llarg de setmanes o fins i tot mesos,
encara que poden exacerbar-se amb noves infeccions
respiratòries.
Existeixen formes atípiques que apareixen amb més
freqüència en nens prèviament immunitzats, nounats i
adolescents i adults. La tos ferina del nen immunitzat
tendeix a ser més lleu i més curta. En lactants menors de
3 mesos pot ser un quadre greu i fins i tot mortal.
El 2005, els CDC d’Atlanta van emetre unes definicions
de cas, des del punt de vista clínic i de laboratori que es
resumeixen en la taula I.
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TAULA I. Criteris diagnòstics de tos ferina (segons els CDC d’Atlanta)
Diagnòstic clínic

Tos de durada major de 2 setmanes, més un dels següents símptomes:
- Tos paroxística
- Gall inspiratori
- Vòmits després dels accessos de tos sense altra causa aparent

Diagnòstic microbiològic
(en mostra d’origen nasofaringi)

- Aïllament de Bordetella pertussis
- Reacció en cadena de la polimerasa positiva

Cas probable

Cas que compleix els criteris de diagnòstic clínic, però no s’ha pogut demostrar
microbiològicament ni s’ha pogut filiar epidemiològicament a un cas definitiu

Cas confirmat

- Qualsevol quadre respiratori amb cultiu positiu per Bordetella pertussis
 ualsevol quadre que compleix els criteris de diagnòstic clínic, amb PCR positiva per
-Q
Bordetella pertussis o associació epidemiològica a un cas amb diagnòstic microbiològic

DIAGNÒSTIC

aquests pacients, l’objectiu del tractament és disminuir
la contagiositat.

El diagnòstic es pot realitzar utilitzant diferents
tècniques:
n Cultiu, va ser el procediment
de diagnòstic tradicional,
però s’ha anat abandonant
per causa de la seva escassa
sensibilitat (<25%) i la tardança
en l’obtenció de resultats (7-10
dies).
n lmmunofluorescència directa (ID) en mostra
nasofaríngea: tècnica ràpida i senzilla, però amb
deficiències de sensibilitat i especificitat.
n Serologia, els mètodes d’ELISA permeten detectar
anticossos (IgG i IgA) enfront de diferents antígens
de Bordetella, amb sensibilitat i especificitat propers
al 90%.
n Reacció en cadena de la polimerasa (PCR). S’ha anat
generalitzant-se l’ ús en els darrers anys per la seva
capacitat diagnòstica, rapidesa i gran sensibilitat (7099%). Es recomana la recollida de la mostra amb un
hisop de dacron. Actualment es pot identificar la B.
pertussis o B. parapertussis, fins i tot en pacients amb
tractament antibiòtic, però la sensibilitat disminueix
amb el pas dels dies. També és menor la sensibilitat
en nins i adults que han rebut dosis de vacuna
antipertússica.

El tractament d’elecció són els macròlids. L’eritromicina va
ser durant molt temps la primera opció, fonamentalment
pel seu baix cost. No obstant això, la posterior aparició
de macròlids amb la mateixa eficàcia i que eradiquen
B. pertussis de la nasofaringe i amb millor compliment
terapèutic, ha fet que es recomanin l’azitromicina o la
claritromicina com macròlids d’elecció.
L’eritromicina s’ha relacionat amb l’aparició d’estenosi
hipertròfica de pílor quan s’empra en lactants, sobretot
en els primers 15 dies de vida, se comença a emprar a
partir d’1 mes d’edat.
Com a fàrmacs de segona elecció trimpetoprimsulfametoxazol (cotrimoxazol), indicat en el cas d’al·lèrgia
o intolerància als macròlids
Segons les recomanacions de diversos organismes
internacionals, s’han d’administrar macròlids de forma
precoç als contactes (convivents asimptomàtics) dels
casos de tos ferina. Aquesta indicació és especialment
important per als nens menors de 12 mesos i els seus

TRACTAMENT
El tractament precoç, durant la fase catarral, pot reduir la
intensitat i la durada dels símptomes, tot i que en alguns
pacients l’efecte és escàs o fins i tot nul, si s’inicia a
partir dels 14-21 dies del començament de la tos. En
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TAULA 2. Composició de les vacunes enfront de la tos ferina comercialitzades en España
Especialitat (fabricant)

Composició

Infanrix® (GSK)

Tres antígens purificats de B. pertussis: 25 µg TP,25 µg HFA, 8 µg PER + ≥ 40 UI toxoide tetànic + ≥
30 UI toxoide diftèric
Adjuvant: hidròxid d’alumini
Conservant: 2-fenoxietanol

Infanrix-IPV-Hib®
(GSK)

Mateixa composició que Infanrix +10 µg polisacàrid capsular (PRP) de Hib conjugat amb 30 µg
toxoide tetànic + 3 tipus de virus de la pòlio inactivats
Adjuvant: hidròxid d’alumini
Conservant: 2-fenoxietanol

Infanrix Hexa®
(GSK)

Mateixa composició que Infanrix-IPV-Hib +10 µg HBsAg
Adjuvant: hidròxid i fosfat d’alumini
Conservant: 2-fenoxietanol

Pentavac®
(SP-MSD)

Dos antígens purificats de B. pertussis: 25 µg TP, 25 µg HFA + ≥ 40 UI toxoide tetànic + ≥ 30 UI toxoide
diftèric +10 µg polisacàrid capsular (PRP) de Hib conjugat amb toxoide tetànic + 3 tipus de virus de
la pòlio inactivats
Adjuvant: hidròxid d’alumini
Conservant: 2-fenoxietanol

Boostrix® (GSK)

Tres antígens purificats de B. pertussis: 8 µg TP, 8 µg HFA, 2,5 µg PER + ≥ 20 UI toxoide tetànic + ≥ 2
UI toxoide diftèric
Adjuvant: hidròxid i fosfat d’alumini
Conservant: 2-fenoxietanol

Triaxis® (SP-MSD)

Cinc antígens purificats de B. pertussis: 2,5 µg TP, 5 µg HFA, 3 µg PER, 5 µg FIM2, FIM3 + ≥ 20 UI
toxoide tetànic + ≥ 2 UI toxoide diftèric
Adjuvant: fosfat d’alumini
Conservant: fenoxietanol

Boostrix® i Triaxis® estan indicats per a la immunització activa enfront del tètanus, la diftèria i la tos ferina a partir dels 4 anys de
edat com a dosi de record després de la immunització primària.

convivents, per a les dones en el tercer trimestre de
l’embaràs i per a qualsevol persona amb una malaltia
de base amb risc especial per a la tos ferina greu. La
quimioprofilaxi no està indicada per a companys
escolars en col·legis o instituts, donat el retard habitual
en el diagnòstic del cas índex i les òbvies dificultats
d’implantació d’una quimioprofilaxi correcta. Es faran
servir els mateixos fàrmacs, dosis i durada que per al
tractament dels casos.

PREVENCIÓ. VACUNES ACTUALS (DTPa/dTpa)
La vacunació és la principal estratègia preventiva per
al control de la tos ferina. Les vacunes antipertússica
es presenten clàssicament combinades amb els toxoides
tetànic i diftèric, encara que també hi ha preparats que
també inclouen altres antígens vacunals (poliomielitis,
Haemophilus influenzae tipus b i hepatitis B).
A Espanya, la vacuna de la tos ferina es va incloure en el
calendari de vacunació sistemàtica infantil a 1965. Entre
1975 i 1995 s’administraven 3 dosis de vacuna als 3, 5 i 7
mesos d’edat. El 1996 es va incloure una quarta dosi als
15-18 mesos d’edat, i en 2001 una cinquena dosi als 4-6

anys d’edat. Amb la inclusió de la vacuna en el calendari
nacional les cobertures de vacunació van augmentar
progressivament, i des de 1998 es mantenen per sobre
del 95% (97,1% per a la sèrie primària, 94,3% per a la
dosi de record dels 18 mesos , 81,1% per a la dosi dels 4-6
anys i 72,5% per a la dosi de dT/dTpa en adolescents als
14-16 anys, el 2011). A l’any 2015 el calendari vacunal va
sofrí uns canvis i va quedar amb 5 dosis a administrar
als 2, 4, 6, 18 mesos i 6 anys.
A Espanya, des de 1998 el component de la tos ferina és
acel·lular (Pa), i depenent de la presentació comercial
la vacuna conté entre 1 i 5 antígens de B. pertussis: TP,
HFA, pertactina o proteïna 69-KDa (PER), i un o 2 tipus
de aglutinógenos (Agt) o proteïnes de les fímbries (FIM-2
i FIM-3). També poden variar la càrrega de cada antigen,
el clon bacterià de partida i el mètode de fabricació. Cap
d’aquests factors, per si sol, és determinant de l’eficàcia
vacunal, encara que la majoria dels autors coincideixen
que la TP és el component fonamental que ha de contenir
la vacuna. La composició de les vacunes comercialitzades
a Espanya es detalla a la taula 2.
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Aquests canvis epidemiològics justifiquen l’adopció de
noves estratègies vacunals amb la finalitat de protegir el
lactant petit i disminuir la incidència de la malaltia en
tota la població. Aquestes mesures serien:

EPIDEMIOLÒGIA DE LA TOS FERINA
A ESPANYA I A BALEARS
La tos ferina és una malaltia de declaració obligatòria a
Espanya des de l’any 1982.
Entre els anys 1982 i 1999 es va produir un descens del
nombre de casos superior al 95%, i des de llavors la taxa
s’ha mantingut estable en xifres properes a 1 cas per
100.000 habitants. A partir de 2010 s’ha observat un
marcat augment del nombre de casos. Segons dades del
Centre Nacional d’Epidemiologia, més del 40% dels casos
són nens menors d’un any, els adolescents representen
més del 14,6% i els adults són el 12,4%.
A les Illes Balears la incidència de la tos ferina queda
reflectida en el següent diagrama, on s’observa un
increment dels casos des de l’any 2010, amb 25 casos
al any 2014 i havent-se declarat 21 casos fins a juny de
2015.

n La vacunació d’adolescents i d’adults hauria de ser
prioritària; en el primer cas només suposa canviar la
vacuna dT per la dTpa, amb un cost addicional petit. La
vacunació de l’adult pot ser més difícil d’implementar,
però de la mateixa manera que en molts països es
revacuna cada 10 anys davant de la diftèria i el tètanus
(amb la vacuna dT), s’hauria de fer també davant de la
tos ferina (amb la vacuna dTpa).
n L’estratègia que pot tenir un impacte més important
sobre la incidència de la tos ferina en el lactant és
la vacunació de les persones amb qui conviu o va a
conviure, el que es coneix com a estratègia del niu
(cocoon strategy en anglès).
n Als Estats Units, l’octubre de 2011 es va recomanar
també la vacunació de l’embarassada, a partir de
les 20 setmanes de gestació, com la forma més
efectiva per protegir al nounat. Aquesta estratègia
s’hauria d’implantar conjuntament amb la del niu.
La vacunació d’embarassades està recomanada en
altres Comunitats Autònomes, actualment a les Illes
Baleares encara no. ◊
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CHIKUNGUNYA
María Lodeiro
Centre d’Informació del Medicament CIM)

Així mateix, a les Balears en el que portem d’any s’han
comptabilitzat un total de sis casos del virus chikungunya
de persones que el van contraure en països estrangers a
través de picades del mosquit tigre. Malgrat tot, el risc
d’un contagi és molt baix a les Balears.
.

SIGNES I SÍMPTOMES
Aproximadament entre el 3% i el 28% de les
persones infectades amb chikungunya romandran
asimptomàtiques.

L

a febre chikungunya és una malaltia vírica
transmesa a l’ésser humà per mosquits infectats. Es tracta d’un virus ARN de cadena
simple que pertany a la família Togaviridae,
gènere Alphavirus.
Es va descriure per primera vegada durant un brot
ocorregut al sud de Tanzània el 1952. ‘Chikungunya’,
en l’idioma kimakonde, significa ‘doblegar-’, en al·lusió
a l’aspecte encorbat dels pacients pels dolors articulars
que pateixen. Des de llavors s’ha detectat en més de 60
països d’Àsia, Àfrica, Europa i les Amèriques.

Per a les persones que desenvolupen la malaltia
simptomàtica, el període d’incubació sol ser de 3-7 dies
(rang, 1-12 dies) després de la picada del mosquit, i la
virèmia és detectable des del primer dia de començament
dels símptomes, amb una mitjana de 5 dies (rang màxim:
10 dies).
La malaltia es caracteritza per l’aparició sobtada de
febre alta (temperatura típicament major de 38,5ºC) i
dolors en les articulacions.

El 2007 es va notificar per primera vegada la transmissió
de la malaltia a Europa, en un brot localitzat en el nordest d’Itàlia. Des de llavors s’han registrat brots a França
i Croàcia. Els viatgers que tornen de zones endèmiques
han de cercar atenció mèdica si es presenten amb
símptomes compatibles.
El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties
(ECDC) ha ratificat el primer cas autòcton a Espanya
de chikungunya, és a dir, que el contagi s’ha produït al
país i no a l’estranger, com era habitual fins ara.
El vector de la malaltia, el mosquit Aedes albopictus
també responsable de la transmissió del dengue o la
febre groga, ha estat present a València des de 2013, i
els casos importats s’han registrat a la ciutat de Gandia,
on el clima és propici per a la seva transmissió.
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Els símptomes articulars solen ser greus i poden
ser debilitants. En general, impliquen múltiples
articulacions, generalment bilateral i simètrica. Els
turmells, els canells i les articulacions petites de la mà
tendeixen a ser les més afectades. També pot afectar
articulacions més grans com el genoll, l’espatlla i la
columna vertebral.
S’ha descrit artritis migratòria amb vessament articular
en prop del 70% dels casos. Altres símptomes poden
incloure mal de cap, miàlgia, conjuntivitis, nàusees,
vòmits, o una erupció maculopapular.
.

EVOLUCIÓ CLÍNICA
En la majoria dels pacients, els símptomes desapareixen
en 1-3 setmanes. No obstant això, alguns pacients poden
patir una recaiguda dels símptomes reumatològics com
poliartralgia, poliartritis, tenosinovitis, síndrome de
Raynaud o en els mesos després de la malaltia aguda.
La majoria dels pacients es recuperen completament,
però en alguns casos els dolors articulars poden durar
diversos mesos o fins i tot anys.
Troballes de laboratori anormals poden incloure
trombocitopènia, limfopènia, i creatinina elevada i
proves de funció hepàtica. Les complicacions rares però
greus de la malaltia poden ocórrer, incloent miocarditis,
malaltia ocular (uveïtis, retinitis), hepatitis, insuficiència
renal aguda, lesions bulboses severes i malalties
neurològiques, com la meningoencefalitis, síndrome de
Guillain-Barré, mielitis, o paràlisi de els nervis cranials.
Les morts associades amb la infecció chikungunya són
poc freqüents i majoritàriament es produeixen en els
adults grans.
Les complicacions són més freqüents en nens menors
d’un any i en majors de 65 anys o amb malalties
cròniques (diabetis, hipertensió, etc.).

Les dones embarassades tenen símptomes i resultats
similars als d’altres persones, i la majoria de les
infeccions per chikungunya que es produeixen durant
l’embaràs no donaran lloc al fet que el virus es transmeti
al fetus. No obstant això, quan es produeix la transmissió
intrapart, pot derivar complicacions per al nadó, incloent
la malaltia neurològica, els símptomes hemorràgics,
i la malaltia miocàrdica. També hi ha reportis rars
d’avortaments espontanis després de la infecció per
chikungunya materna.

TRANSMISSIÓ
n A través de la picada de mosquits infectats:
La principal via de transmissió és a través de la picada
de mosquits infectats com ara l’Aedes aegypti, present
a les zones tropicals i subtropicals de les Amèriques i
Àfrica, o l’Aedes albopictus, que es troba en àrees més
temperades.
Piquen sobretot durant el dia. Aedes Albopictus és més
actiu a l’exterior mentre que l’Aedes aegypti sol residir i
picar dins de les cases.
A Espanya, el vector competent, Aedes albopictus, s’estén
per la costa del Mediterrani, incloses les Illes Balears,
éssent molt abundant i especialment actiu durant els
mesos d’estiu, dates en què el flux de viatgers és més
gran.
Els mosquits s’infecten quan s’alimenten d’una persona
que té el virus. La següent vegada que un mosquit
infectat pica a una persona, aquesta pot quedar infectada.
El chikungunya no es transmet per contacte físic, ni per
consum d’aliments ni per via respiratòria.
n En rares ocasions, de mare a fill:
El virus Chikungunya es transmet poques vegades de la
mare al nadó en el moment del naixement.
Fins a la data, no s’han trobat nadons que estiguin
infectats amb el virus de chikungunya a través de la
lactància. A causa dels beneficis de la lactància materna,
es recomana a les mares alletar, fins i tot en les zones on
el virus chikungunya circula.
n En rares ocasions, a través de la sang infectada:
En teoria, el virus podria propagar-se a través d’una
transfusió de sang. Fins a la data, no hi ha informes
coneguts que això passi.
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DIAGNÒSTIC
La febre chikungunya pot no tenir les manifestacions
característiques o pot coexistir amb altres malalties
infeccioses o no. El diagnòstic diferencial ha de tenir en
compte el lloc de residència, la història de viatges i el
lloc d’exposició.
Per establir el diagnòstic de laboratori, es poden
utilitzar diversos mètodes. Les proves serològiques,
com la immunoadsorció enzimàtica (ELISA), poden
confirmar la presència d’anticossos IgM i IgG contra el
virus chikungunya. Les majors concentracions d’IgM
es registren entre 3 i 5 setmanes després de l’aparició
de la malaltia, i persisteixen uns 2 mesos. Les mostres
recollides durant la primera setmana després de
l’aparició dels símptomes s’han d’analitzar amb mètodes
serològics i virològics (RT-PCR).

El virus pot aïllar-se en la sang en els primers dies de
la infecció. Hi ha diversos mètodes de reacció en cadena
de la polimerasa amb retrotranscriptasa (RT-PCR), però
la seva sensibilitat és variable. Alguns són idonis per al
diagnòstic clínic. Els productes de RT-PCR de les mostres
clíniques també poden utilitzar-se en la Genotipificació
del virus, i permeten comparar mostres de virus de
diferents procedències geogràfiques.

n Es poden usar altres analgèsics com els antiinflamatoris
no esteroïdals o els narcòtics si el paracetamol no
proporciona alleujament.
n Durant l’etapa aguda de la malaltia, generalment,
els esteroides no estan indicats a causa dels efectes
adversos.
n S’ha d’evitar l’aspirina a causa del risc d’hemorràgia
o síndrome de Reye.
n Es recomana exercici suau i fisioteràpia en la fase de
recuperació.

PREVENCIÓ I CONTROL
No hi ha vacuna o fàrmac preventiu disponible. La millor
manera de prevenir la malaltia és evitar la picada del
mosquit, tant a casa com fora d’ella, i per això convé
utilitzar repel·lents, instal·lar mosquiteres a les finestres
i portes per impedir l’entrada de l’insecte, i aplicar a les
habitacions, una vegada al dia, esprais insecticides i
antimosquits que no siguin tòxics.

En el cas dels repel·lents, no es poden aplicar a menors
de dos anys.
Es recomana portar pantalons llargs i camises de màniga
llarga, a ser possibles robes clares, que atreuen en
menor mesura als mosquits, cobrint la major superfície
de la pell.
Convé utilitzar preferentment l’aire condicionat o
ventiladors per dificultar l’entrada dels mosquits ja que
eviten climes frescos.

TRACTAMENT
n No existeix cap tractament antiviral específic
disponible per chikungunya. El tractament consisteix
principalment en alleujar els símptomes, entre ells el
dolor articular.
n El paracetamol és el medicament d’elecció, fins que es
descartin altres etiologies com el dengue.

A més, cal tenir en compte que no s’ha d’acumular
aigua en els voltants del domicili on pugui niar el
mosquit, per a això és important evitar conservar
l’aigua en els recipients a l’exterior per evitar que es
converteixin en vivers de mosquits; tapar els dipòsits
d’aigua d’ús domèstic perquè no entri el mosquit; evitar
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acumular escombraries i destapar els desguassos que
poden deixar l’aigua estancada.
Com a mesura preventiva, el Comitè Científic per a
la Seguretat Transfusional (MSSSI), acorda que les
persones provinents de zones endèmiques, siguin
excloses com a donants de sang durant 28 dies des del
seu retorn, i en cas de presentar o sospitar febre d’origen
chikungunya durant la seva estada a la zona o al seu
retorn, s’exclourien 6 mesos.
D’altra banda, la Conselleria de Sanitat recorda que
els viatgers que retornin de les zones afectades, i que
presentin símptomes de la infecció fins a set dies després
de l’arribada, han d’acudir de manera immediata als
serveis d’urgències.

NOTIFICACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA MALALTIA

Criteri epidemiològic
- Residir o haver visitat àrees endèmiques en els 15 dies
anteriors a l’aparició dels símptomes.
- La infecció ha tingut lloc al mateix temps i en la
mateixa zona on s’han produït altres casos probables o
confirmats de febre chikungunya.

Classificació dels casos:
Cas sospitós: persona que compleix els criteris
clínics.
Cas probable: persona que compleix els criteris
clínics i algun criteri epidemiològic.
Cas confirmat: persona que compleix els criteris
clínics, amb o sense criteris epidemiològics, i que
compleix algun criteri de confirmació de laboratori.

Tot cas de sospita de Chikungunya s’ha de comunicar
immediatament a les autoritats de salut pública.
En qualsevol cas, es considerarà un cas autòcton quan
no hi hagi antecedent de viatge a zona endèmica en els
15 dies anteriors a l’inici de símptomes.

Objectius
1. D
 etectar els casos importats per tal d’establir les
mesures de prevenció i control per evitar l’aparició
de casos secundaris i de notificar l’activitat viral en el
lloc de la infecció.
2. Detectar de forma primerenca els casos autòctons, per
orientar les mesures de control i evitar la circulació
del virus, sobretot en àrees amb presència d’un vector
competent.
Definició de cas
Criteri clínic: aparició aguda de febre superior a 38,5ºC,
i artràlgia greu no explicats per altres diagnòstics
clínics.
Criteri de laboratori: almenys UN dels següents criteris
de confirmació:
- Aïllament del virus en mostra clínica
- Presència d’àcid nucleic viral mitjançant mostra
clínica
- Presència d’anticossos IgM / IgG específics en una
única mostra de sèrum
- Seroconversió a anticossos específics del virus amb
augment de quatre vegades el títol en mostres recollides
amb almenys d’una a tres setmanes de separació.
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AIGUA I SALUT MENTAL:
EL PAPER DEL LITI
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L

Introduccció

’any 1949, J.F. Cade va introduir les sals de liti
com a tractament del trastorn bipolar i de llavors ençà, el catió Li+ continua éssent el protagonista central en el tractament d’aquesta
patologia mental. Però el liti no és un fàrmac qualsevol;
en el nostre entorn, tant natural com artificial, hi ha liti
i, a més, es tracta d’un element químic d’una importància biològica rellevant.
Es considera el liti un dels tres elements, juntament
amb l’hidrogen i l’heli, que existeixen a l’univers des
dels primers moments de la seva formació. En el nostre
planeta, la concentració de liti, sempre en forma de catió
Li+ degut a la seva reactivitat química, varia des de valors
pròxims a 0,2 ppm (= 0,2 mg/l) a les aigües marines fins
a concentracions superiors a 100 ppm (= 100 mg/Kg)
en alguns materials rocosos de l’escorxa terrestre. La
presència del liti a les aigües superficials i subterrànies
depèn, òbviament, dels materials geològics de l’entorn i
els valors de concentració més elevats, de fins a 7 ppm,
s’han trobat en aigües termals. Pel que fa a les aigües de
consum a les Illes Balears, majoritàriament provinents
d’aqüífers subterranis en un entorn geològic calcari, no
disposam en el nostre laboratori de dades analítiques (ni
coneixem, ara per ara, cap estudi publicat que les aporti)
per la senzilla raó que el liti no és un dels elements
contemplats a la normativa d’aigües de consum i, per
tant, no s’analitza de forma habitual per dilucidar la
potabilitat de l’aigua.

Biodisponibilitat i alimentació
Per la seva distribució, disponibilitat i similituds
químiques amb altres elements essencials per a la vida,
tal com són el sodi o el magnesi, no pot sorprendre
que el liti es trobi en major o menor concentració
en pràcticament tots els éssers vius. Principalment
s’acumula en els vegetals i d’aquí s’incorpora a tota
la cadena tròfica fins a l’ésser humà. Plantes com

Salines de liti (Salar de Uyuni, Bolívia)

Solaum dulcamara, Cirsium arvense o Holoschoenus
vulgaris s’han citat com a especialment propenses a
l’acumulació de liti, i poden arribar a concentracions
que superin els 100 o 200 mg/Kg. No obstant, a partir
de certes concentracions, variables segons l’espècie (els
cítrics són especialment sensibles), un excés de liti pot
provocar clorosi. Les concentracions més habituals de liti
en llavors i materials vegetals de la nostra alimentació
estan en el rang 0,5-3,4 mg/Kg.
Des de mitjans del segle XIX es té constància de la
presència de liti en diversos teixits humans però fins
ara encara no s’ha pogut constatar l’aparició de cap
patologia per manca de liti, per la qual cosa, almenys en
humans, el seu paper d’element essencial no es pot donar
per provat. Sí en canvi, hi ha resultats experimentals
acumulats entre els anys 70 i 90 del segle passat que
avalarien aquesta condició per a altres mamífers com
rates o cabres. Essencial o no, en la carn i els productes
d’origen animal s’hi troba una part del liti que ingerim:
els productes lactis de la nostra alimentació poden
contenir concentracions d’uns 0,5 mg/Kg de liti i les
carns, 0,012 mg/Kg.
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Relació inversa entre el liti de l’aigua i
risc de suïcidi
La relació entre la concentració de liti de l’aigua de
consum i el risc de suïcidi es va fer pública per primera
vegada (Schrauzer GN et al. 1990) després d’un estudi a
diverses localitats de Texas. Els resultats d’aquest estudi
indicaren clarament que com major era la concentració
de liti a l’aigua consumida menor era la proporció de
suïcidis entre la població. Estudis més recents (Blüml
V. et al. 2013) en el mateix territori, després de fer
correccions més acurades dels diferents factors que
podrien esbiaixar els resultats, ratifiquen la mateixa
relació encara que no d’una forma tan clara com en el
primer estudi. Similars resultats s’han obtingut en el
Japó a 18 municipis de la prefectura d’Oita (Ohgami H.
et al. 2009) en canvi a l’est d’Anglaterra els resultats
publicats l’any 2011 per Kabacs N. et al. no evidencien
cap associació entre el liti de l’aigua i el risc de suïcidi.
Sí ho fa un estudi fet a Àustria (Kapusta ND. et al., 2011)
i també un altre fet al Japó (Isii N. et al., 2015). En aquest
darrer treball s’hi ha trobat una notable diferència entre
homes i dones: el contingut de liti a l’aigua de consum
està clarament relacionat amb una disminució en la
proporció de suïcidis entre la població masculina i, en
canvi, no altera el risc entre la població femenina.

Altres possibles beneficis
del liti de l’aigua
Fa més de quaranta anys, un estudi a l’estat nordamericà de Texas (Dawson EB. et al. 1970) va detectar
una relació inversament proporcional entre diagnosis,
primeres admissions i readmissions per psicosi, neurosi
i desordres de personalitat en hospitals psiquiàtrics i el
contingut de liti de l’aigua que consumia la població.
En el Japó s’ha estudiat la relació entre el liti de l’aigua
de consum i la longevitat de la població humana (Zarse
K. et al., 2011): en una població de 1.206.174 persones
de diferents municipis, amb nivells de liti a l’aigua de
consum variables entre 0,7 i 59 μg/l s’ha constatat que
hi ha una relació directa entre longevitat i concentració
de liti de l’aigua. Com que ja s’havien fet proves de
longevitat amb concentracions més elevades de liti, amb
altres organismes vius com Caenorhabditis elegans, el
mateix grup d’investigació va sotmetre aquest nematode
a un rang de concentracions de liti similars a les de
les aigües de consum. El resultat també mostrà una
clara proporcionalitat entre la concentració de liti i la
longevitat del nematode.
Són moltes les proves que es van acumulant i publicant
d’uns efectes potencialment beneficiosos del liti sobre
l’homeostasi del sistema nerviós. El tractament crònic

amb liti redueix l’activació dels macròfags i de la microglia
(Su et al., 2007), i també incrementa la neurogènesi
i modula els efectes del glutamat i glucocorticoides
(Hashimoto et al., 2003; Chiu and Chuang, 2010).
Tractaments de llarga durada amb liti protegeixen els
cultius primaris de neurones de la toxicitat induïda
per glutamat a través dels receptors NMDA. A més, el
liti indueix l’expressió del factor neurotròfic derivat
del cervell (BRNF) i del seu receptor, estimulant la
neurogènesi de cultius primaris de neurones (Hashimoto
et al., 2002). En aquesta línia, comença a haver-hi,
moltes proves que avalen el paper neuroprotector del
liti enfront dels processos degeneratius que condueixen
a malalties com l’Alzheimer, el Parkinson, l’esclerosi
lateral amiotròfica o la malaltia de Huntington però
d’aquí a poder relacionar el contingut de liti de l’aigua
de consum amb la incidència d’aquestes patologies hi va
encara un buit que cap publicació, que sapiguem, no ha
omplert. No obstant, un estudi fet a les aigües termals
d’ Atomic Spa Gornja Trepča, a Sèrbia (Dubravka A. et
al., 2014), amb una concentració de liti de 3,2 mg/l i
emprades des de fa centúries en la teràpia de trastorns
neurològics posa de manifest l’efecte favorable en la
recuperació de les lesions de medul·la espinal en rates.
Concretament, aquest estudi va constatar que el grup de
rates amb lesió medul·lar que únicament havien begut
l’aigua termal, després de 12 setmanes havien produït
més terminacions axòniques catecolaminèrgiques i
l’estat de recuperació de la lesió estava més avançat.

Mecanisme d’actuació del liti
El catió Li+ competeix amb el Mg2+ de múltiples enzims
que funcionen amb aquest catió divalent com a cofactor,
principalment a causa de la similitud de radi iònic (0,60
Å el Li+, 0,65 Å el Mg2+). D’aquests enzims, n’hi ha que
juguen un paper cabdal en l’homeostasi del sistema
nerviós i són especialment sensibles a la presència
competitiva del liti:
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Altres mecanismes d’actuació del liti implicats amb
efectes neuroprotectors serien la capacitat d’aquest catió
d’estimular la síntesi de factors neurotròfics protectors
com el factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF) i el
factor de creixement vascular endotelial (VEGF) així com
també la capacitat de disminuir la síntesi de factors proinflamatoris.

Glicogen sintetasa cinasa-3 (GSK-3). La isoforma β (GSK3β) abunda en el cervell i està implicada en l’organització
i remodelació del citoesquelet neuronal mitjançant
fosforilacions selectives. La interacció del Li+ amb
aquests enzim es relaciona amb l’activació de l’autofàgia
(capacitat d’eliminació de productes metabòlics
indesitjables, com per exemple, la proteïna β-amiloide
acumulada en els malats d’Alzheimer) i amb la supressió
de fosforilacions patògenes com les que condueixen
a l’excessiva acumulació de proteïna tau fosforilada,
una altra de les manifestacions neurodegeneratives
de la malaltia d’Alzheimer. La reducció de metilacions
de l’ADN seria també una de les conseqüències, amb
efectes neuroprotectors, de la inhibició de la GSK-3β per
part del Li+.
Inositol monofosfatasa (IMP). La inhibició d’aquest
enzim pel Li+, també per competència amb el Mg2+,
provoca una disminució d’inositol lliure a la cèl·lula i,
en conseqüència, la disminució d’inositol trifosfat (IP3),
un mitjancer de múltiples processos neuronals. Hi ha
resultats experimentals (Sakar et al., 2005) obtinguts
amb cultius de cèl·lules de mamífer que evidencien
l’increment de l’autofàgia com a conseqüència principal
de la inhibició de la IMP per Li+.

Malgrat tots els potencials beneficis del liti, convé recordar
que, com sempre en farmacologia, la quantitat determina
la qualitat i, malauradament les dosis terapèutiques de
liti útils per tractar el trastorn bipolar i la depressió
major poden provocar importants efectes secundaris
(hipotiroidisme, nefropatia, hiperparatiroidisme...).
Del liti que podem ingerir amb l’aigua de beguda,
normalment a uns nivell de concentració molt més
baixos, de moment, i a falta de més estudis, només en
coneixem beneficis. ◊
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