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Valganciclovir està indicat a pediatria per la prevenció de la malaltia per CMV en pacients 

trasplantats d’òrgans sòlids.  

  

La dosi que recomana la fitxa tècnica per a prevenció (administrada cada 24h): 

 

Dosi (mg): 7 x SC x Clcr (calculada segons fórmula modificada de Schwartz) (*) 

                      

SC (m
2
) = √  (alçada (cm) x pes (Kg)) / 3600 

 

Clcr Schawrtz (ml/min/1.73 m
2
) = k x alçada (cm) / creatinina sérica (mg/dl) (**) 

K= 0.45 per pacients entre 4 mesos – 1 any 

K= 0.45 per pacients entre 1 any - < 2 anys (K és 0.45 en compte del valor habitual de 0.55) 

K= 0.55 per nens entre 2 anys - < 13 anys i nenes entre 2-16 anys 

K= 0.7 per nens entre 13-16 anys 

 

(*) Si la dosi calculada és superior a 900 mg, la dosi a administrar serà de 900 mg.  

(**) Si el Clcr calculat segons la formula modificada de Schwartz supera els 150 ml/min/1.73 

m2,  aquest serà el valor màxim a utilitzar a la fórmula.  

 

La dosi recomanada segons fitxa tècnica es basa en dos estudis de farmacocinètica: 

Data 

27.05.aa 
R/N R/V 

            

Registre de sortida 



 

 

- Fase II: 63 pacients pediàtrics (4 mesos- 16 anys) 

- Fase I: 14 pacients pediàtrics (<4 mesos) 

 

Si comparem els resultats de la AUC(0-24h) entre la població adulta i la pediàtrica d’aquests dos 

estudis, veiem com els nivells són més elevats a la població pediàtrica. A més si considerem com 

a òptims els nivells de ganciclovir recomanats en adults (40-60 mcg h/ml), ens trobem amb 

concentracions supraterapèutiques (sobretot en els nens més petits). No obstant, tampoc estan 

ben definits el rangs a assolir a pediatria. 

 

Paràmetre 
farmacocinétic 

Adults Població pediàtrica 

  ≥ 18 anys 

(n=160) 

< 4 mesos 

(n=14) 

4 mesos - ≤ 2 
anys 

(n=17) 

> 2 - < 12 
anys 

(n=21) 

≥ 12 – 16 anys 

(n=25) 

AUC0-

24 h (mcg
.
h/ml) 

46.3 ± 15.2 68.1 ± 19.8 64.3 ± 29.2 59.2 ± 15.1 50.3 ± 15.0 

 

Diferents estudis posen en evidencia aquesta fórmula ja que un percentatge important de pacients 

poden assolir nivells supraterapèutics: Villeneuve et al reporten fins un 80% (edat de la població 

estudiada: 6 mesos i 3 anys) i Peled et al fins un 46% (edat de la població estudiada: 7.3 anys, 

rang interquantil 2.2-11.6 anys). Per aquesta raó, en els últims anys s’han fet intents per 

desenvolupar nous algoritmes que puguin preveure millor l’assoliment de nivells terapèutics (40-

60 mcg h/ml). No obstant, ni els algoritmes més complexos publicats aconsegueixen ajustar dosis 

a nivells terapèutics en un percentatge superior al 21% dels pacients 

 

Mentre no tinguem un millor algoritme i aquest no s’acabi de validar amb mostres de població més 

extenses, suggerim continuar utilitzant la fórmula de la fitxa tècnica però modificant:  

1. El valor màxim del Clcr utilitzat a la fórmula: passar de 150 a 100 ml/min/1.73 m2. Creiem 

que el valor de l’aclariment es sobreestima en el pacient pediàtric 

2. Els valors de la K del càlcul de creatinina: 

Si edat <1 any = 0.45  (fórmula original de Schwartz) 

Si edat 1-16 anys = 0.413 (fórmula modificada de Schwartz 2009) 

 



 

 

Per tant, el càlcul de la dosi de profilaxi per CMV en pacients pediàtrics TOS quedaria de la 

següent manera : 

  

Dosi (mg): 7 x SC x Clcr (calculada segons fórmula modificada de Schwartz 2009) (*) 

                      

SC (m
2
) = √  (alçada (cm) x pes (Kg)) / 3600 

 

Clcr Schawrtz (ml/min/1.73 m
2
) = k x alçada (cm) / creatinina sérica (mg/dl) (**) 

K= 0.413 si edat 1-16 anys  

K= 0.45 si edat <1 any   

 

(*) Si la dosi calculada és superior a 900 mg, la dosi a administrar serà de 900 mg.  

(**) Si el Clcr calculat supera els 100 ml/min/1.73 m2,  aquest serà el valor màxim a utilitzar a 

la fórmula.  

 

La dosi pel tractament es calcularà de la mateixa manera, i s’administrarà cada 12 hores enlloc 

de cada 24 hores.  
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