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Introducció: 
La vancomicina és un antibiòtic freqüentment usat en l?àmbit hospitalari que es veu alterat en cas de fallida renal 
i hemodiàlisi. Habitualment les dosis prescrites en aquests pacients són fixes i no ajustades a les característiques 
del pacient, el que podria suposar infradosificació del fàrmac i aparició de resistències. 
 
Objectius: 
Analitzar la prescripció actual de vancomicina endovenosa en pacients en hemodiàlisi del nostre centre i valorar 
quins factors podrien influir en la infradosificació de vancomicina d’aquests pacients. 
 
Material i mètodes: 
Anàlisis retrospectiu observacional de pacients en hemodiàlisis al nostre centre a qui es va realitzar determinacions 
de vancomicina plasmàtica entre juny 2020 i desembre 2021. Es classifiquen els pacient en dos grups en base la 
concentració mínima assolida (nivells òptims: Cmin >15mcg/Kg, vs subòptims Cmin <15mcg/Kg) i s’estudien 
variables demogràfiques, farmacològiques i dialítiques. 
 
Resultats: 
Es varen analitzar 41 determinacions, observant que el 41.5% assoleixen dosis òptimes de tractament i 58.5% no. 
No s’observen diferències significatives en IMC, dies tractament, albúmina sèrica, pes sec, sexe i diüresi residual. 
S’observen diferències estadísticament significatives en la variable dosis de càrrega (1000mcg) en el grup que 
assoleix nivells de vancomicina òptims. 
 
Conclusions: 
Amb els protocols actuals d’administració de vancomicina en hemodiàlisi del nostre centre, només s’assoleixen 
concentracions adequades en el 41.5% dels casos. El factor limitant més important dels analitzats, ha estat el fet 
d’administrar o no la dosi de càrrega. 
S’han d’establir protocols estandarditzats de tractament amb vancomicina en pacients en hemodiàlisi segons les 
noves guies de tractament, i prescriure dosis de càrrega per assolir concentracions òptimes del fàrmac. 


