
6. IATROGENIA EN EL TRACTAMENT DE LA PATOLOGIA IN-
FECCIOSA

M. MUNAR

Iatrogcnia es el dany o pcrjudici causat at pacient per l'actuaeio del
met(ye en cl diagnostic o be en cl tractamcnt.

En el tractamcnt dc la malaltia infccciosa i les scvcs complicacions
(malaltia parainfecciosa) cl metge duu a terms trcs menes d'indicacions:
dicta, higiene i tcrapcutica.

Com a conseg6&ncia, el metge podra originar dany o perjudici en qual-
sevol d'clles.

A) La iatrogcnia en la dictclica del malalt infeccios es poc frequent,
pero pot aparcixer si horn no to en compte la patologia prcvia del pacicnt,
per exemple diabetis, ulcus gastroduodcnal, insuficicncia renal cronica, he-
patopatia o colecistopatia..., o si, a causa del proces infeccios resulten per-
judicats diversos organs quc requereixen una dicta especial i no els es
indicada, per exemple, proteccio hepatica, intestinal, renal, cardfaca...

B) Hom pot pcrjudicar el pacient en l'apartat higiene si no son indica-
des les normes per tal d'evitar les terribles ulceres de decubit, lcs mesures
profilactiques contra la Iiebotrombosi tan frequent en malalts allitats amb
febre, la higiene vulvar adequada a una dona amb infeccio urinaria a fi
d'cvitar recidives...

C) La iatrogcnia mss frequent en la patologia infecciosa es sens

dubte la del tercer apartat, o sigui en la terapcutica. Aqucsta pot esscr

de tres menes:

Etiologica, que es la dirigida contra 1'agent infeccios causant de la
malaltia.
Col•laboradora de I'anterior, en la qual destaquem com a exemples
mss demostratius cis antiinflamatoris inespecffics tipus corticoids
que associem en certs processos altament toxics o amb un gran
component cxsudatiu, i els anticoagulants i antiinflamatoris venosos
tipus fenilbutazona que administrem en les sepsics per tal d'atacar
]a tromboflebitis que se n'ha constituIt en focus.
Simptomatica, en la qual sobresurten els antipirctics i antireuma-
tics, i els mitjans per a reposar la volemia (sang, plasma o be expan-
sors d'aquest) i les pcrdues de liquids (aiaua i ions).
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1. - La terapeutica etiologica es constitu*ida pets antibiotics i quimio-

tcrapics. Amb ella, el metge pot originar dany al pacient en diverses situa-

tions:

a) Pot produir-se ]a iatrogenia si el metge no diagnostica correcta-

ment el proces infeccids i, en consegiiencia, Ii ddna on tractament antiin-

feccids inadequat. Per aquest motiu es prolongara la malaltia i podran apa-

reixer complicacions.

b) En altres casos, el met-e, malgrat de diagnosticar perfectament el

proces infeccids, pot incdrrer en iatrogenia perque pot no csser correcta la

seva actuacid terapeutica. N'exposarem una scrie d'exemples demostratius:

- Diagnosticar un proces viric i, malgrat la ineficacia dels antibiotics,

receptar-ne un o diversos, la qual cosa suposara una despesa i unes moles-

tics intitils. D'altra part, aquests antibiotics podran originar reaccions ad-

verses dissortadament frequents, i mes si han estat emprades associacions

comercialitzadcs que molt sovint son altament toxiques.
- Associar, sense motiu fonamentat, dos antibiotics, associacid feta a

mes sense observar les regles basiques que cal que les regeixin: per exem-

ple, associar un bactericida i un bacteriostatic, o be dos antibiotics del

mateix grup (que tenon els mateixos efectes) o be dos antibiotics amb

efectes toxics similars, amb que augmenta el rise de la reaccid toxica

(per exemple: aminoglucosids amb cefaloridina).
- Administrar 1'antibi6tic en dosis baixes i sense ]a periodicitat ade-

quada, amb la qual cosa no son assolits els nivells optims en sang i organs

mes afectats i, per tant, no resta controlat el proces infeccids.

- Indicar un antibiotic que no arribara en quantitat a 1'6rgan que

interessa pel fet de no haver tingut present la seva via d'elirninacio; per

exemple: cloramfenicol per a la colecistitis tifodica, en Hoc d'ampicillina.

- No tenir en compte, en 1'administraci6 oral de certs antibiotics o

quimioterapics, les possibles interferencies en l'absorcid; per exemple: les

tetraciclines formen un quelat amb cls cations calci, magnesi i alumini, i

per tant estan contraindicats per a ]a ingestid els antiacids que els contenen

i els aliments rics en els dos primer cations, com es ara llet i sue de

taronja; l'eritromicina base es destruida en gran part pel sue gastric, i per

aixo es interessant d'acudir a preparats amb capsules protectores o a 1'es-

Icarat; les penicillines sensibics a la penicillinasa i 1'ampicillina son ataca-

des per 1'esmentat ferment en plena digestid, pet qual motiu han d'esser

donades una Nora abans o be dues bores despres; les sulfamides, pel fet

d'esser acids debils, son neutralitzades en part per antiacids i els aliments

que els contenen.

- No valorar 1'existencia d'insuficiencia hepatica i donar antibiotics

hepatotoxics (tetraciclines, isoniacida), o be d'insuficiencia renal i donar

antibiotics nefrotoxics (aminoglucosids, polipcptidics, celaforidina o associa-

cions d'aquests).

- No haver investigat la sensibilitat demostrada anteriorment daavnt

un antibiotic Lie la mateixa familia, per exemple betalacmatics, amb que
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cl patient rcsta exposat a un shock anafilactic en donar-li penicillina o cc-

falosporines.
-Donar dosis excessives de medicament capaccs d'originar lisis bacte-

rianes en massa, amb la consegdcnt reaccio do Herxheimer; per exemple,

dosis d'atac molt altcs en el tractament de la febre tifoide.

- Acudir a un antibiotic bacteriostatic en comptes d'un bactericide

cn infecciosos amb defenses molt baixes (diabetics, agranulocitosics, ane-

mia aplastica, leucotics, etc.).
- Administrar tetraciclines a una malalta crnbarassada des de la

mcitat de la gestacio fins al final, o be al ncn des de la naixcnca fins als

4-6 mesos, per tal corn, a causa de la quelacio amb ci calci, es diposita en els

germens dentaris dc la primcra denticio i origina, en brotar aquests, una

coloracio groga i fosca i hipoplasia de 1'esmalt. Els cartilags de creixement

tambc son afectats per aquests mateix mecanisme, i aixo repercuteix en

llur dcscnvolupamcnt.
- Tambc, donar les tetraciclines al nen entre cl 6 mesos i els 5 a

7 anys, per tal corn, pcl mateix mecanisme esmentat, Ii alterara la denta-

dura definitiva i el crcixeemnt ossi.

- No disminuir les dosis d'antibiotics en ]a insuficiencia renal, amb

que recta prolongada llur accio i, per tant, es afavorida 1'aparici6 d'efec-

tes toxics. .s molt tipica l'encefalopatia penicil•linica amb quadre polimorf

(mioclonies, espasmes musculars, convulsions, obnubilacio i, fins i tot,

coma).

- Donar lincomicina quan un macrolid no ha estat eficac, sense tenir

en compte que pot haver-hi una resistencia encreuada entre ambdos (par-

ticularment en el cas de St. viridans).

c) Altres vegades, el metge diagnostica correctament i segueix les nor-

mes per a 1'administraci6 dels antibiotics o quimioterapics d'eleccio i indica

les dosis, les vies i la fregiiencia corresponents, pero, malgrat tot, es pre-

senten efectes nocius o indesitjables. Son les anomenades reactions adver-

ses als medicaments, que poden esser degudes a diversos mecanismes.

En uns casos es tracta dels efectes taxies que tenen tots els medica-

ments i que es presenten per sobredosificacio a causa de la variabilitat indi-

vidual respecte als limits entre dosi eficac i dosi toxica, ]a qua] coca, en

definitive, obliga a parlar de sobredosificacio relativa. Aixo cs molt facil

que s'esdevingui en el nado del temps i encara mcs en el prcmatur, per

tal corn cis sistemes enzimatics, especialment cis dc glucuronoconjugacio,

estan immaturs; igualment es poden presentar en els ancians, puix que, a

mesura que augmenta l'edat, involuciona la funcio renal i horn considera

que als 80 ant's es la mcitat de ]a d'un adult jove.

Entre aquests efectes, esmentarem els mes importants do cadascun

dell grups de medicaments:

- Sulfamides: alteracions hematologiques (leucopenia, agranulocitosis

subagudes) i alteracions renals (cristal•luria i nefrosi toxica).

- Cotrimoxazol: depressio medullar, per tal corn conic on antifolic.
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- Etambutol: neuritis i ptica quc arriba a la atrofia i quc en les pri-

meres Eases origina trastorns en la pcrcepcio del color verd.

- Isoniazides: virus-like hepatitis i altcracions ncurologiques (polincu-
ritis, encefalopatia, etc.).

- Betalactamics: nefrotoxicitat de ]a cefaloridina, possibles altcra-
cions electrolitiqucs (hipernatremia o hiperpotassemia) en usar grans dosis
de penicil•lina G, sobretot en ancians, i alterations de l'hemostasia, per
l'efecte do la carbenicillina sobre la funcio plaquetaria.
- Lincomicina i clindamicina. Possible colitis L11-Cu pseudo-membrano-

sa, quc pot obligar fins i tot a practicar una colcctomia.
- Aminogiucosids: nefrotoxicitat i ototoxicitat. A mes, cal tenir pre-

sent I'efecte bloquejant neuromuscular (curaritzant), de gran interes si el

pacient ha d'esser operat, per tal com potencia l'efecte de la tubocurarina

usada per l'anestesista.

- Tetraciclines: virus-like hepatitis, nefrotoxicitat i hipertensio endo-
craniana (fall tumor cerebral).
- Cloramfenicol: anemia aplastica, especialment en tractaments pro-

longats i repetits.
- Polipeptfdics: superposables als aminoglucosids, pel que fa referen-

cia a nefrotoxicitat i efecte curaritzant.

Un altre tipus dc reaccio advcrsa son els efectes col-laterals, mes acusats
corn mes gran sigui la sobredosificacio. Incloem entre aquests corn a mes
(lestacats les altcracions dieestives altos (pesadesa, nausees) davant torts
productes (cotrimoxazol, sulfamides, PAS, tetraciclines, etc.) i les altcra-
cions cutanies de l'ampicillina, relacionades amb residus proteinics.

Els efectes seccuidaris (tambe en relacio dirccta amb la sobredosifica-
cio) mes dcstacats son els deguts a anullacio de par de la flora intestinal per
les tetraciclines i el cloramfenicol, la qual cosa crca una disbacteriosi i ]a
corresponent disminucio del complex B sintctitzat per aquclla, igualment
de vitamina K; i la sobreinfeccio intestinal per Caudida albicans, per tal
com pot reproduir-se amb tota facilitat.

En ocasions, i corn a consegi.iencia de la dita disbacteriosi, hi ha una
excessiva proliferacio de la flora grampositiva, especialment de l'estafilococ
daurat, i s'origina un quadre sever d'enterocolitis estafilococcica.

Unes altres reaccions adverses son degudes a hiperseusibilitat, i per
Cant pressuposen un contacte previ amb I'antibiotic o cl quimioterapic.
Entre les mes destacadcs tenim:
- Betalactamics: shock anafilactic davant qualsevol dells.
- Macrolids: hepatitis colestatica amb dolor i febre davant l'eritromi-

cina (estolat) i de l'oleandomicina, com a minim al cap de 10 dies.
- Sulfamides: altcracions cutanies.
Reston finalment les reactions adverses relacionades amb ]a idiosincra-

sia, que consisteix en una sensibilitat especial a una substancia per singular
estructura d'un pro(--6s enzimatic. Farem esment de dos exemples, dels
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quals hem vist diversos casos: als malalts amb porfiria aguda intermitcnt,

o sigui amb un exces de delta ALA sintetasa, davant I'administracio de sul-

farnicles sc'ls pot desencadenar una crisi (Taula 6-I) i els malalts amb defi-

cit de G6PD poden preesntar, en prendre sulfamides, una crisi hemolitica

similar a la que presenten quan mengen faves (favisme) (Taula 6-lI).

TAOi.A 6-I

Productes capacos de proovcar un atac de porfiria aguda

Aminofenazona Griscofulvina

Apronalida Nitrobenzol

Barbiturics Quinina

Cocaina Sulfonal

Diuretics mercurials Sulfamides
Esteroides ant7concepcionals Trional

Fenilbutazona

TAULA 6-11

Productes capacos de cproduir hemolisi en individus deficitaris

en glucosa-6-fosfat deshidrogenasa (G-6-PD)

Acetanilida Naftale

Acid acetilsalicilic Nitrofurans

Acid ascorbic PAS

Antipaludics sintetics Piramidon

Antipirina Quinina

Blau de metilc Quinidina
Cloramfcnicol Sulfamides
Dimercaprol (BAL) Sulfones
Fenacetina Trinitrotolue
Fenilhidrazina Vitarnina K

2. - Amb la terapeutica collaboradora hom pot incorrcr tambc en iatro-

genia. En comentarem els processos mes frequents.

Els corticoides poden originar una sfndrome cushingoide, amb ]a hiper-

glucemia consegdent, que pot agreujar la infeccio; altres vegades desenca-

denen alteracions psicotiques en malalts amb antecedents psiquiatrics; en

]'aparell digestiu poden produir ulcus gastroduodenal o gastritis hemorra-

gica. Els anticoagulants heparfnics o cumarinics poden originar alopecia.

Llur efecte es potenciat per l'administracio d'aspirina (antiagregant plaque-

tari). Els cumarinics resten potenciats en coincidir amb antibiotics clue

originen disbacteriosi, i tambe per les sulfamides (per competencia en la
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fixacid de la protcIna plasmatica). La Ienilbutazona pot originar agranuloci-

tosi aguda, brot de porfiria aguda intermitcnt, ulcus o gastritis hemorragi-

ca, i potencia l'efccte dels cumarinics.
3. - Finalment comentare in la possible iatrogenia deguda a la terapcu-

tica simptomatica, tot exposant cis casos mes frequents i, per tant, d'un

major interes practic.
Com a antireumatics i antipiretics, horn usa basicament l'aspirina i cis

pirazolonics. La primera pot ocasionar per via oral ulceracions gastriques o

be posar en marxa un brot ulceros, facilita les hemorragies pcl que ja hem

dit i pot desencadenar crisis agudes de gota articular, per tal com Os un
:rntiuricosuric. Amb les pirazolones hem vist (a part d'exantemes polimorfs
sense massa importancia) agranulocitosis i crisis de porfiria aguda inter-
mitent.

Amb els expanscrs del plasma poden apareixcr hemorragies, per tal
corn son antiagregants plaquetaris, i mes si es donen les circumstancies
esmentades de potenciacid d'anticoagulants. Tant amb la sang corn amb cl
plasma i els diversos tipus de serums poden apareixcr rcaccions pirdgcnes,
a vegades alarmants si ocorren en malalts amb una severa alteracio cardio-
circulatdria. Amb la sang conservada poden apareixcr diverses complica-
cions quan hom no observa lcs regles conegudes per a la seva administra-
cid: hipocoagulabilitr.t (per esgotament de diversos factors dc la coagulacio
i disminucio de plaquetes), hiperpotassemia per sortida del potassi dc l'he-
matia, acidosi (pcl let de conscrvar-la en solucid de citrat acid de dextrosa
i per 1'acid lactic i piruvic de la glicolisi eritrocitaria), disminucio del calci
i subsegiient tetania per formacio de citrat calcic, i, finalment, gran dava-
llada tcrmica pci fet que la sang es conservada en nevera a 3 o 4 graus.

La patologia iatrbgena fonamental deguda al plasma i a la sang es sens
dubte ('hepatitis A o B. Tambe cs possible cl contagi del paludisme.
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