
 
 
 
 
 
 
 

 
TESI DOCTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERACCIÓ FARMACOLÒGICA ENTRE LA  

3,4-METILENDIOXIMETAMFETAMINA (MDMA, ÈXTASI)  

I LA PAROXETINA EN HUMANS 

 

 

 

 

 

 

Mireia Segura i Agulló 

2004 



 
 
 
 
Dipòsit legal:  B.49648-2004 
ISBN: 84-689-0635-2 



 

 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT 

PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) 

 

 

 

 

INTERACCIÓ FARMACOLÒGICA ENTRE LA  

3,4-METILENDIOXIMETAMFETAMINA (MDMA, ÈXTASI)  

I LA PAROXETINA EN HUMANS 

 

 

 

Memòria presentada per Mireia Segura i Agulló per optar a títol de doctor per la 

Universitat Pompeu Fabra. Treball realitzat sota la direcció del Dr. Rafael de la Torre i 

Fornell, en la Unitat de Recerca en Farmacologia, de l’Institut Municipal d’Investigació 

Mèdica (IMIM). Programa de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra.  

 

 

 

 

  Signatura del director de tesi                Signatura de la doctoranda 

(Dr. Rafael de la Torre i Fornell)         (Mireia Segura i Agulló) 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Edu, 
         als meus pares. 





AGRAÏMENTS 
 
Són moltes les persones que directa o indirectament han col.laborat en la realització 
d’aquesta tesi. Des d’aquí els hi vull agrair la seva ajuda a totes elles: 
 
En primer lloc, vull agrair al Dr. Rafael de la Torre, director d’aquesta tesi, per 
l’orientació que m’ha sabut donar, els seus enriquidors i pertinents comentaris, per 
l’ajuda mostrada en tot moment i per fer-me sentir que sempre podré comptar amb ell. 
 
A l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) per a haver-me lliurat la possibilitat 
de realitzar la tesi doctoral. 
 
Al Dr. Jordi Segura, cap de la Unitat de Recerca en Farmacologia de l’IMIM, per la 
confiança dipositada sempre en la meva feina, per l’ajuda i consells rebuts al llarg de 
tots aquest anys. 
 
A tots els companys de la Unitat de Recerca en Farmacologia que d’una manera o altra 
m’han ajudat a tirar endavant aquesta tesi. Gràcies als companys que m’han fet viure 
molt bons moments, m’han recolzat, m’han escoltat quan ho he necessitat i han fet 
que les hores de treball fossin més “amenes”.   
 
Vull agrair especialment al Jordi Ortuño pels seus savis suggeriments i consells que han 
estat de gran utilitat al llarg d’aquesta tesi, i per la paciència mostrada en tot moment. 
De tot cor, has estat un molt bon mestre. Però sobretot, per l’amistat mostrada durant 
aquests anys.  
 
Als companys de l’àrea d’assaigs clínics, especialment el Dr. Magí Farré i a l’Esther 
Menoyo, per facilitar les mostres biològiques recollides. 
 
Al Dr. Jesús Joglar, la Dra. Lídia Roura i el Dr. Amadeu Llebaria per la seva gran ajuda i 
orientació mostrada en tot moment quan vaig fer una estada en els laboratoris de  
l’IIQAB-CSIC. Gràcies a tots els companys del laboratori. 
 
Al Dr. Martin Lennard i al Dr. Geoff Tucker per acollir-me a formar part del seu grup de 
recerca en els laboratoris de la Universitat de Sheffield durant uns mesos. Gràcies a 
tots els companys que em van oferir la seva ajuda en tot moment. També als amics 
que vaig fer a la residència que van fer que la meva estada a Sheffield fos una 
experiència inoblidable. 
 
Als informàtics de l’IMIM per estar sempre disponibles a les meves infinites consultes. 
 
A tots el voluntaris participants als assaig clínics ja que sense ells no s’hagués pogut 
realitzar aquesta tesi. 
 
A l’ajut rebut per part de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) per a 
l’enquadernació d’aquesta tesi i les beques anuals que m’han estat concedides. 
 
Al Carlos Coronell per l’ajuda final en l’enquadernació d’aquesta tesi. 
  
Al Sergi per la seva amistat, pel seu gran entusiasme per la vida científica i la seva 
gran paciència que ha mostrat en tot moment, sobretot prenent cafès. Avui convido 
jo... 



A l’Olga, per mostrar-me sempre la seva més sincera amistat. 
 
A l’Anna, Carmen i Elena per la seva gran amistat mostrada en tot moment. Gràcies 
pels sopars “a les 22h a la farmàcia”. 
 
A la Tarin, Mireia, David i Juli per ser molt bons amics i compartir moltes estones junts, 
especialment dinars i sopars a St. Vicenç.    
 
A dues grans amigues, la Laia i la Mariona, que malgrat actualment viuen molt lluny, 
m’han mostrat sempre la seva valuosa amistat i el seu recolzament en tot moment. Sé 
que sempre podré comptar amb elles. Diuen que els amics són com les estrelles, 
malgrat no sempre els pots veure, saps que hi són... 
 
A la vila del pingüí per ser uns amics increïbles amb qui he compartit molt moments 
divertits que sempre portaré al meu cor i per l’allau d’e-mails que molt sovint m’han 
saturat la “bandeja de entrada”. Gràcies per recordar-me que hi ha persones valuoses 
en el món i gràcies per estar en el meu. 
 
A la meva GRAN família. Als meus pares, Jordi i Rosa, per ajudar-me i recolzar-me en 
tots els sentits i fer-me costat sempre que ho he necessitat. A la meva germana Berta, 
pel disseny de la portada d’aquesta tesi, i sobretot per la vitalitat que portes dins, no 
canviïs mai. Als meus avis, àvia Lluïsa, àvia Carme i avi Josep per fer-me sentir sempre 
una néta molt afortunada. A tots els meus cosins per organitzar, passar-nos-ho molt bé 
i riure en els BIG PRIMO. Als meus sogres, l’Eduard i la Mª Rosa, per tractar-me i 
cuidar-me sempre tan bé. Als meus cunyats, la Sònia, l’Efrén i la Gemma per ser com 
sou, així d’autèntics tots tres. A la Carleta per ser l’alegria de la casa. 
 
A tu Edu, per ser com ets. Gràcies per ajudar-me, recolzar-me, mimar-me, entendre’m, 
etc i moltes altres coses que no acabaria mai d’agrair-te. Per estar sempre amb mi, en 
el dies bons i en els no tan bons. De debò, això sense tu no hagués estat el mateix. 
Però sobretot gràcies per estimar-me i ser el meu marit. 
 

A tots vosaltres, de tot cor, moltes gràcies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest treball s’ha dut a terme amb el suport del Progetto N.1 “Area Progetto Droga” 
de l’Istituto Superiore di Sanità, Roma (Itàlia) i subvencions del FIS 00/077 i 01/1336. 



ABREVIACIONS 
 
5-HIAA Àcid  5-hidroxiindole acètic 

5-HT    5-hidroxitriptamina; Serotonina 

ACTH    Hormona corticotropa; Corticotropina 

ADH    Hormona antidiurètica 

AUC∞   Àrea sota la corba de 0 a infinit 

AUCx    Àrea sota la corba de 0 a un temps determinat  

CLplas   Depuració en plasma  

CLR   Depuració renal 

CLhep   Depuració hepàtica 

Cmax    Concentració màxima assolida en plasma 

COMT   Catecol O-metil transferasa 

CYP   Citocrom 

DHBA   3,4-dihidroxibenzilamina 

DHEA   Dehidroepiandrosterona 

DMF   Dimetilformamida 

DSM-IV  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth 

Edition 
EDTA     Àcid etilendiamintetraacètic  

EM   Metabolitzadors ràpids 

FC      Freqüència cardíaca 

GABA   4-gamma-aminobutirat 
GC   Cromatografia de gasos 

GC-MS  Cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses 

HFBA    Àcid heptafluorobutíric 
HHA    3,4-dihidroxiamfetamina 

HH-paroxetina  (3S,4R)-3-(3,4-dihidroxifenoximetil)-4-(4-fluorofenil)-piperidina 

HHMA   3,4-dihidroximetamfetamina 
HMA    4-hidroxi-3-metoxiamfetamina 

HMMA   4-hidroxi-3-metoximetamfetamina 

HM-paroxetina         (3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenoximetil) 

piperidina 

HPLC   Cromatografia líquida d’alta resolució 

Id   Diàmetre intern 

I.S.    Estàndard intern 



IMAO   Inhibidors de la monoaminooxidasa 
ISRS    Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina 

Ka   Constant d’absorció 

Ke    Constant d’eliminació 

Ki   Constant d’inhibició 

MAO    Monoaminaoxidasa 

MBTFA  N-Metil-bistrifluoroacetamida 

MCPBA  Àcid m-cloroperoxibenzoic 

MDA    3,4-metilendioxiamfetamina 

MDA-d5  3,4-metilendioxiamfetamina deuterada 

MDE   3,4-metilendioxietamfetamina 
MDMA   3,4-metilendioximetamfetamina 

MDMA-d5  3,4-metilendioximetamfetamina deuterada 

MDP-2-P  3,4-metilendioxi-fenil-2-propanona 
MeOH   Metanol 

MRM   Multiple Reaction Monitoring 

MS   Espectrometria de masses 
PAD    Pressió arterial diastòlica 

PAS   Pressió arterial sistòlica 
PET   Tomografia amb Emissió de Positrons  

PM     Metabolitzadors lents 

q.s.p   Quantitat suficient per 

rpm   Revolucions per minut 
T    Temperatura 

t1/2    Temps de vida mitja 

TAS   Tampó d’acetat de sodi 

TFP   Tampó de fosfat de potassi 

tmax    Temps per assolir la concentració màxima 

TPH   Triptòfan hidroxilasa 

UM   Metabolitzadors ultra-ràpids 
UV        Ultraviolat 
 



Índex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          ÍNDEX



Índex 



Índex 

ÍNDEX 
 
 
JUSTIFICACIÓ I 
 
1. INTRODUCCIÓ  1              
1.1. MDMA  3 

1.1.1. Propietats químiques 3 
1.1.2. Història   4 
1.1.3. Síntesi  5 
1.1.4. Forma farmacèutica, via d’administració i dosi  7 
1.1.5. Patró de consum i epidemiologia   8 
1.1.6. Mecanisme d’acció  10 
1.1.7. Efectes subjectius  13 
1.1.8. Efectes fisiològics 13 

1.1.8.1. Sistema nerviós autònom 14 
1.1.8.2. Sistema cardiovascular  14 

   1.1.8.3. Manifestacions neurològiques  14 
   1.1.8.4. Alteracions psiquiàtriques  14 
   1.1.8.5. Sistema neuroendocrí  15 
   1.1.8.6. Sistema hepatobiliar  15 
   1.1.8.7. Fallida multiorgànica  15 
   1.1.8.8. Sistema immunitari  16 

1.1.9. Farmacocinètica  16 
1.1.9.1. Disposició estereoselectiva  17 
1.1.9.2. Metabolisme 17 

1.1.9.2.1. Rutes metabòliques i enzims involucrats  
en humans  17                            
1.1.9.2.2. Paràmetres farmacocinètics  20 

1.1.9.3. Excreció urinària  21 
1.1.9.4. Cinètica no lineal  23 

1.1.10. Interaccions farmacològiques   23 
1.1.11. Toxicitat en humans  25 

1.1.11.1. Intoxicacions agudes i reaccions adverses  26 
1.1.11.2. Neurotoxicitat  27 

1.1.11.2.1. Neurotoxicitat en animals d’experimentació  27 
1.1.11.2.2. Neurotoxicitat en humans 36 

1.1.12. Estudis de recerca  37 
1.1.13. Anàlisi de la MDMA i metabòlits en fluids biològics  38 

1.2. Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS)  40 
1.3. Paroxetina 41 

   1.3.1. Mecanisme d’acció i ús terapèutic 41 
   1.3.2. Farmacocinètica   42 

 1.3.2.1. Absorció 42 
 1.3.2.2. Distribució  42 
 1.3.2.3. Metabolisme  43 
 1.3.2.4. Excreció urinària  44 
 1.3.2.5. Cinètica no lineal 45 
            1.3.3. Estudis in vitro amb la paroxetina  45 

1.3.4. Interaccions amb altres fàrmacs. Estudis in vivo utilitzant la paroxetina  
 com a inhibidor del CYP2D6 46     

1.3.5. Anàlisi de la paroxetina en plasma  49 
1.4. Enzims P450  50 
 1.4.1. Descripció  50 
           1.4.2. Classificació   52 



Índex 

 1.4.3. Modulació de l’activitat enzimàtica 53 
                      1.4.3.1. Inhibició reversible i irreversible 54 
                      1.4.3.2. Inducció  55 

1.4.4. CYP2D6 56 
 

2. OBJECTIUS 59 
 
3. MATERIAL i MÈTODES 63 
3.1. Síntesi química 65 

3.1.1. Síntesi química de l’HHMA 65 
3.1.2. Síntesi química de la paroxetina, l’HM-paroxetina i  
          l’HH-paroxetina   66 

3.2. Assaig clínic 69 
3.2.1  Disseny de l’assaig clínic i descripció del tractament 69 
3.2.2. Característiques dels fàrmacs administrats  70 
3.2.3. Selecció dels subjectes  70 

3.2.3.1. Criteris d’inclusió 70 
3.2.3.2. Criteris d’exclusió 71 
3.2.3.3. Característiques demogràfiques i de consum dels 

subjectes participants  72 
3.2.4. Obtenció de les mostres de plasma i d’orina 72 
3.2.5. Paràmetres farmacocinètics 72 
3.2.6. Anàlisi estadística 73 
3.2.7. Criteris de valoració clínica 73 
3.2.8. Efectes subjectius 74 

3.3. Mètodes d’anàlisi  74 
3.3.1. Mètode analític per a quantificar la MDMA, l’HMMA, la MDA 

i l’HMA en orina i plasma  74 
                       3.3.1.1. Procediment d’extracció 74 
                       3.3.1.2. Instrumentació 75 

3.3.2. Mètode analític per a quantificar l’HHMA en orina i plasma  75 
            3.3.2.1. Procediment d’extracció en mostres d’orina  75 
            3.3.2.2. Procediment d’extracció en mostres de plasma  76 
            3.2.2.3. Instrumentació  76 
3.3.3. Mètode analític per a quantificar la paroxetina i  
 l’HM-paroxetina en plasma 76 
 3.3.3.1. Procediment d’extracció 77 
          3.3.3.2. Instrumentació 77 
3.3.4. Protocol de validació 77 

 
4. RESULTATS 81 
4.1. 85 
High-Performance Liquid Chromatography with Electrochemical Detection Applied to 
Analysis of 3,4-Dihydroxymetamphetamine (HHMA) in Human Plasma and Urine. Segura 
M, Ortuño J, McLure JA, Pujadas M, Pizarro N, Farré M, Llebaria A, Joglar J, Segura J, de 
la Torre R. J Chromatogr B. 2002; 769: 313-321. 
 
4.2.  95 
3,4-dihidroxymethamphetamine (HHMA). A major in vivo MDMA metabolite in humans. 
Segura M, Ortuño J, Farré M, McLure JA, Pujadas M, Pizarro N, Llebaria A, Joglar J, 
Roset PN, Segura J, de la Torre R. Chem Res Toxicol. 2001; 14: 1203-1208. 
 
4.3.  101 
Synthesis of the major metabolites of Paroxetine. Segura M, Roura L, de la Torre R, 
Joglar J. Bioorg Chem. 2003; 31: 248-258. 
 



Índex 

4.4.  113 
Quantitative determination of paroxetine and its 4-hydroxy-3-methoxy metabolite in 
plasma by high performance liquid chromatography/electrospray ion trap mass 
spectrometry: application to pharmacokinetic studies. Segura M, Ortuño J, Farré M, 
Pacifici R, Pichini S, Joglar J, Segura J, de la Torre R. Rapid Commun Mass Spectrom. 
2003; 17: 1455-1461. 
 
4.5.  121 
Contribution of CYP2D6 to 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) disposition in 
humans: use of paroxetine as a metabolic inhibitor probe. Segura M, Farré M, Pichini S, 
Peiró AM; Roset PN, Ramírez A, Ortuño J, Pacifici R, Zuccaro P, Segura J, de la Torre R. 
Clin Pharmacokinet. 2004 (en premsa). 
 
5. DISCUSSIÓ 147 
Capítol I  151 
Metodologia analítica per a la determinació d’HHMA en plasma i en orina. Descripció de 
la farmacocinètica de l’HHMA i rellevància en la disposició global de la MDMA en humans 
després d’una administració de 100mg de MDMA. 

 
Capítol II  163 
Síntesi química de la paroxetina, HH-paroxetina i HM-paroxetina. Metodologia analítica 
per a la determinació de la paroxetina i HM-paroxetina en plasma i descripció de les 
corresponents característiques farmacocinètiques després d’una administració de 20mg 
de paroxetina. 

 
Capítol III  171 
Interacció farmacològica entre la MDMA i la paroxetina. 
 
6. CONCLUSIONS 181 
 
7. BIBLIOGRAFIA 185 
 
8. ANNEXES 201 
 ANNEX I. Formularis de recollida de mostres 203 
          ANNEX II. Diagrames de flux per a cada determinació analítica 207 



Índex 

 



Justificació 

 I

 

 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     JUSTIFICACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Justificació 

 II

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               



Justificació 

 III

JUSTIFICACIÓ 
La 3,4-metilendioximetamfetamina (MDMA, èxtasi) és una droga sintètica que es 

consumeix habitualment entre els joves de forma recreativa. En els darrers anys ha 

esdevingut popular a causa de les seves propietats entactògenes, és a dir, a la MDMA 

se li atribueix la capacitat d’induir un estat emocional positiu, caracteritzat per un 

augment de la intimació i empatia, un estat que facilita les relacions i el contacte amb 

terceres persones. Tanmateix, el consum de la MDMA està associat a efectes tòxics 

aguts i a mig-llarg termini. La MDMA pot induir una gran varietat d’efectes tòxics aguts 

com hipertèrmia, hiperactivitat, moviment de mandíbula, fallida cardiovascular, 

hepàtica, renal i confusió mental. La toxicitat a mig-llarg termini s’associa a una 

neurodegeneració del sistema serotonèrgic i és una de les principals preocupacions de 

l’abús de la MDMA. En termes clínics aquesta neurotoxicitat es relaciona amb una 

pèrdua gradual de les funcions cognitives com poden ser la memòria i l’habilitat de 

realitzar tasques complexes. S’observa també que els subjectes que consumeixen la 

MDMA presenten una impulsivitat i una agressivitat més gran i un comportament en 

ocasions violent. Alhora, també s’ha observat una major incidència en psicopatologies.  

 

La farmacologia de la MDMA en humans s’ha estudiat de manera controlada  

mitjançant assaigs clínics amb voluntaris sans administrant dosis comparables amb les 

ingerides de manera recreativa. El metabolisme de la MDMA ha estat relacionat amb 

la neurotoxicitat induïda per aquesta substància. Els estudis realitzats fins ara mostren 

un metabolisme molt complex i no del tot aclarit en aspectes que són claus per explicar 

tant la toxicitat aguda com a mig-llarg termini. Està descrit que el metabolisme de la 

MDMA involucra la seva N-demetilació a 3,4-metilendioxiamfetamina (MDA), a 

continuació, tant la MDMA com la MDA pateixen una O-demetilenació donant lloc a 

dos metabòlits catecol, la 3,4-dihidroximetamfetamina (HHMA) i la 3,4-

dihidroxiamfetamina (HHA) respectivament. Ambdues reaccions són catalitzades per 

diferents isoenzims del citocrom P450. Aquests dos metabòlits catecol (l’HHMA i 

l’HHA) s’O-metilen a través majoritàriament de la catecol-O-metil transferasa (COMT) 

donant lloc a la 4-hidroxi-3-metoximetamfetamina (HMMA) i a la 4-hidroxi-3-

metoxiamfetamina (HMA) respectivament. Aquests metabòlits metilats així com els 

catecol es conjuguen amb l’àcid glucurònic i amb sulfats, i són excretats a l’orina. En 

humans, la ruta metabòlica a través de la MDA és minoritària. 

 

Està descrit que el metabòlit catecol HHMA és capaç d’autooxidar-se ràpidament a la 

corresponent quinona, formant adductes amb el glutatió i altres compostos que 
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contenen grups tiol. S’ha postulat que aquests adductes podrien tenir un paper 

important en el desenvolupament de la neurotoxicitat atribuïda a la MDMA.  

 

Tenint en compte la participació de la depuració metabòlica de la MDMA en 
l’aparició d’efectes tòxics a curt i mig-llarg termini, és rellevant poder establir 
quin paper juga i quina importància té, des d’un punt quantitatiu, aquest 
metabòlit catecol HHMA en el metabolisme global de la MDMA in vivo. És per 
això que aquesta tesi vol aprofundir en l’estudi de la farmacologia en humans de 
la MDMA i concretament en la via metabòlica que dóna lloc a l’HHMA ja que fins 
ara mai ha estat estudiada. 
 

Per altra banda, mitjançant experiments in vitro amb microsomes hepàtics humans, 

s’ha descrit que l’O-demetilenació de la MDMA a HHMA (metabòlit catecol) té lloc 

principalment a través del CYP2D6. Aquest enzim és polimòrfic amb diferents variants 

al.lèliques que donen lloc a activitats enzimàtiques que permeten classificar els 

subjectes fenotípicament com a metabolitzadors ràpids, lents o ultraràpids. S’ha de 

tenir present que el CYP2D6 és en gran part responsable del metabolisme oxidatiu 

d’altres compostos rellevants en terapèutica (per ex.: antidepressius tricíclics, 

neurolèptics, fàrmacs cardiovasculars, inhibidors selectius de la recaptació de 

serotonina, etc) donant lloc a possibles interaccions farmacocinètiques amb la MDMA. 

Addicionalment, està reportat que en voluntaris sans a mesura que s’augmenta la dosi 

de la MDMA, l’augment de les concentracions de la MDMA no segueix la mateixa 

proporció, existint una tendència a l’acumulació a dosis altes, el que suggereix una 

cinètica no lineal in vivo. Aquest fet sembla implicar una interacció dels metabòlits de 

la MDMA amb els enzims metabolitzadors. La hipòtesi més plausible és que la MDMA 

o algun dels seus metabòlits podrien actuar d’inhibidor/s de l’activitat del CYP2D6 i els 

mecanismes involucrats en aquesta activitat inhibitòria passessin per la formació d’un 

complex enzim/metabòlit amb el CYP2D6. 

 

Des de que es va descriure que el CYP2D6 podria tenir un paper clau en el 

metabolisme global de la MDMA, es pensà que certes circumstàncies podrien 

constituir-se en factors de risc pel que fa a l’aparició d’episodis de toxicitat aguda com: 

- el consum concomitant d’altres substrats del CYP2D6 (interaccions 

farmacocinètiques). 

- certs trets genètics lligats al polimorfisme de l’enzim CYP2D6 (els 

metabolitzadors lents tindrien que ser més susceptibles). 
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- el consum de dosis repetides (la no linealitat de la seva cinètica fa preveure 

l’acumulació de la MDMA a l’organisme). 

 

Malgrat aquests factors, que poden contribuir de forma significativa, a la toxicitat aguda 

de la MDMA, aquesta no ha esdevingut una droga tan “perillosa” com s’esperava tenint 

en compte la grandària de la població exposada. S’han reportat casos d’intoxicacions 

agudes, algunes mortals, però no s’ha observat un biaix genètic que faci pensar que 

els metabolitzadors lents, pel que fa a l’enzim CYP2D6, siguin molt més susceptibles 

als efectes tòxics aguts.   

 

Tots aquests fets configuren una realitat confusa que encara complica més entendre el 

metabolisme in vivo de la MDMA, els enzims involucrats, les causes de les 

intoxicacions i els mecanismes metabòlics els quals compensen el poc metabolisme 

de la MDMA en subjectes deficitaris del CYP2D6.  

 

Es proposa avaluar la contribució del CYP2D6 en la depuració metabòlica de la 
MDMA de l’organisme per tal d’establir la seva rellevància com a factor de risc 
en l’aparició d’episodis aguts de toxicitat en humans. 
 
S’ha descrit en alguns subjectes l’ús concomitant de la MDMA i d’inhibidors selectius 

de la recaptació de serotonina (compostos amb un mecanisme d’acció similar i molts 

d’ells substrats del CYP2D6) per tal de modular els efectes farmacològics induïts per la 

MDMA. Estudis controlats han mostrat una reducció significativa en els efectes 

subjectius i fisiològics induïts per la MDMA, sense que s’hagi observat una major 

toxicitat aguda fruit de la interacció entre la MDMA i els inhibidors selectius de la 

recaptació de serotonina. Mai s’ha estudiat fins ara de forma controlada la interacció 

d’aquests compostos a nivell farmacocinètic. 

 

Tenint en compte que la paroxetina és un inhibidor selectiu de la recaptació de 
serotonina i a la vegada un substrat/inhibidor del CYP2D6, es proposa realitzar 
un assaig clínic amb voluntaris sans els quals se’ls administra prèviament varies 
dosis de paroxetina amb la finalitat d’inhibir l’activitat del citocrom abans de 
l’administració de la MDMA i poder avaluar així la seva contribució al 
metabolisme de la MDMA.  
 

La paroxetina pot ser una bona eina experimental per dur a terme l’estudi ja que té una 

estructura química molt similar a la MDMA (conté un anell 3,4-metilendioxi) i per tant  
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metabolisme, enzims involucrats i possibles mecanismes d’inhibició del CYP2D6 

mitjançant la formació d’un complex entre enzim i metabòlits molt similars a la MDMA. 

 

L’assaig que es proposa realitzar és aleatori, doble cec, creuat i controlat amb placebo. 

Cada voluntari participa en dos sessions separades per al menys 15 dies de 

blanqueig. Un tractament es basa en administrar durant 3 dies consecutius paroxetina i 

el tercer dia administrar MDMA (20mg paroxetina/dies 1, 2 i 3 i 100mg MDMA dia 3) i 

l’altre tractament, en administrar placebo en lloc de paroxetina (20mg placebo/dies 1, 2 

i 3 i 100mg MDMA dia 3).  

 

Mitjançant un assaig clínic s’estudiarà la rellevància de la inhibició de l’activitat 
del CYP2D6 i la seva contribució en el metabolisme de la MDMA i els efectes 
farmacològics que resulten de la co-administració de la MDMA i paroxetina en 
humans.   
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. MDMA 

La 3,4-metilendioximetamfetamina, més coneguda com a MDMA o èxtasi, és una 

droga de síntesi que es consumeix habitualment entre els joves de forma recreativa. 

En els darrers anys ha esdevingut molt popular ja que presenta propietats 

entactògenes, és a dir, la MDMA es caracteritza per induir sentiments de benestar i 

plaer, un estat emocional positiu amb un augment de la intimació i empatia que facilita 

les relacions i el contacte amb terceres persones. La MDMA també indueix sentiments 

d’eufòria amb un augment de l’energia. Tanmateix, el consum de la MDMA està 

associat a efectes tòxics aguts i a mig-llarg termini. La MDMA pot induir una gran 

varietat d’efectes tòxics aguts com hipertèrmia, hiperactivitat, moviment de mandíbula, 

fallida cardiovascular, hepàtica i renal, confusió mental i canvis en la percepció de 

colors i sons. La toxicitat a mig-llarg termini s’associa a una neurodegeneració del 

sistema serotonèrgic i és una de les principals preocupacions de l’abús de la MDMA.  

 

1.1.1. Propietats químiques 

Químicament, la MDMA és una feniletilamina, consta d’un anell fenòlic i d’una cadena 

lateral etilamina substituïda. Quan es troba com a base lliure és de color blanc, sent 

insoluble en aigua però soluble en la majoria de solvents orgànics (Shulgin, 1986). La 

MDMA és una substància liposoluble que té un pKa de 9.8, i per tant és una base dèbil. 

A la Taula 1.1. es presenten les principals característiques químiques de la MDMA. 

 

Taula 1.1. Principals característiques químiques de la MDMA (Índex Merck 13ª ed.). 

 
Nom  MDMA 
 N,α-dimetil-1,3-benzodioxole-5-etanamina 
 
Noms químics  

3,4-metilendioximetamfetamina 
N-metil-3,4-metilendioxifenilisopropilamina 
N-α-dimetil-homopiperonilamina 
1-(3,4-metilendioxifenil)-2-(N-metilamino)-propà 

Noms populars  Èxtasi, E, XTC, Adam, Clarity, Lover’s Speed 
Fórmula empírica C11H15NO2 
Pes molecular 193.25 
Punt de fusió 147-148ºC (Cristalls de clorhidrat/isopropanol/hexà) 

152-153ºC (Cristalls de clorhidrat/isopropanol/èter) 
UVmax (etanol) 286 nm  
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A continuació, es mostra l’estructura química de la MDMA, juntament amb el parell 

d’isòmers òptics (enantiòmers) degut al centre quiral en posició α que presenta aquest 

compost. La MDMA es troba al mercat com a racemat, és a dir, com una barreja al 

50% de cada enantiòmer. 

 
 
 
 
 
           MDMA 
 

* centre quiral 
 

O

O

CH3

NH
CH3

H

O

O

CH3

NH
CH3

H

RS

 
 
 
     S-(+)-MDMA      R-(-)-MDMA 
 
1.1.2. Història 

La primera preparació i descripció de la MDMA va tenir lloc a Darmstadt (Alemanya) 

l’any 1912 per part dels científics de la companyia farmacèutica Merck. Aquell any, la 

companyia va sol.licitar la patent i no va ser fins el maig de 1914 que se’ls hi va 

concedir (Shugin, 1986), però finalment, la MDMA no va ser comercialitzada. La 

pèrdua d’interès comercial va fer que no fos fins molts anys després que es tornessin a 

emprendre les investigacions. El 1965, Alexander Shulgin va tornar a sintetitzar la 

MDMA i a fer experiments. Posteriorment, ja a la dècada dels 70 i 80, la MD MA va 

anar guanyant popularitat en psicoteràpia i també com a droga recreativa en diferents 

ambients. Així, es coneix que els psiquiatres nord-americans utilitzaven la MDMA amb 

finalitats terapèutiques durant el període 1970-1985. Els metges utilitzaven aquest 

fàrmac per facilitar la comunicació amb els seus pacients ja que sota els seus efectes 

es produïa un augment de la confiança i acceptació d’un mateix (Liester et al., 1992).  

 

Paral.lelament es va començar a produir el tràfic de la MDMA en determinats cercles 

socials. Concretament, es creu que aquesta substància va començar a fabricar-se cap 

el 1970 en un laboratori clandestí situat a Califòrnia. Poc a poc, aquest fabricant va 

anar incrementant la producció de la MDMA i es va estendre per altres estats, Canadà 

i algunes zones d’Europa. A principis dels anys 80 la popularitat de la MDMA va anar 

augmentant progressivament i es va anar estenent entre els estudiants universitaris 

com a “droga de diversió” (Peroutka, 1987). Des de mitjans dels anys 80, la MDMA ha 

O

NHCH 3O

 
 * 

  *  * 
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experimentat un increment en el seu consum en macrofestes i en discoteques. Avui en 

dia, aquesta droga de síntesi il.legal és consumeix de forma recreativa sobretot entre 

els joves i és molt popular. Recentment, febrer 2004, ha estat autoritzada la seva 

utilització per part de la FDA (Food and Drugs Administration d’EEUU) en el tractament 

de l’estrès post-traumàtic en dones víctimes d’assetjament sexual (p.ex.: casos de 

violació) (El Mundo 27/2/2004 pàgina 46). 

 

1.1.3. Síntesi 

Respecte a la síntesi de la MDMA, certs llibres i pàgines web descriuen diferents 

procediments sintètics per a l’obtenció de la MDMA en laboratoris clandestins 

(Erowid.org; Totse.com; Thedea.org; Rhodium.ws/chemistry; Fester, 1998). 

 

Alguns dels precursors i intermedis més comuns per a la síntesi clandestina de la 

MDMA són: safrole (èter aromàtic que ocorre en els olis de càmfora i de sassafràs), 

isosafrole, 3,4-metilendioxifenil-2-propanona (MDP-2-P), piperonal, β-nitrosafrole o 3,4-

metilendioxi-fenil-2-brompropà. La safrole i isosafrole són els precursors més comuns 

de la MDP-2-P mentre que el piperonal és el típic precursor de la β-nitrosafrole. Els 

fabricants clandestins poden utilitzar varies rutes sintètiques, com és el cas de la 

reacció de Leuckart utilitzant la safrole i isosafrole com a precursors de la MDP-2-P. 

 

A continuació, a la Figura 1.1. es mostra la via sintètica a través de la MDP-2-P i la 

posterior reacció de Leuckart per tal d’obtenir la MDMA: la safrole s’extreu de recursos 

naturals (oli), la seva isomerització mitjançant escalfament i NaOH o KOH dóna lloc a 

la isosafrole i després s’oxida a MDP-2-P. Una vegada sintetitzada la MDP-2-P es pot 

obtenir la MDMA mitjançant la reacció de Leuckart que consta de dues etapes. 

 

Una altra ruta sintètica alternativa es basa en obtenir la MDMA a partir de la N-

alquilació de la MDA, simplement afegint un grup metil. No obstant, aquesta ruta 

requereix tenir sintetitzada la MDA i és per això que aquesta via sintètica generalment 

no s’utilitza en els laboratoris clandestins. 
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Figura 1.1. Esquema sintètic de la MDMA a través de la MDP-2-P i la reacció de 

Leuckart. 
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1.1.4. Forma farmacèutica, via d’administració i dosi 

L’èxtasi és una droga que es ven il.legalment, normalment en forma de pastilles, 

malgrat a vegades es ven en càpsules o en pols. Les pastilles són de diferent 

grandària, color i generalment contenen diferents “logos” amb atractius dibuixos de 

marques conegudes (per ex.: Mitsubishi, Calvin Klein, McDonalds). A la Figura 1.2. es 

mostra una representació de pastilles que circulen arreu del món. El contingut de les 

pastilles d’èxtasi és variable, però la proporció de falsificacions és baixa. Al voltant del 

80% conté MDMA i la resta sol contenir altres compostos com cafeïna, efedrina, 

amfetamines, MDA, MDE, dextrometorfà, mescles o simplement no contenen cap 

psicoestimulant.  

 

La ruta d’administració més freqüent és l’oral, però algunes persones l’aspiren com a 

speed i una minoria de subjectes se la injecten per via intravenosa. Una dosi normal es 

troba entre 70 i 150mg, sent la més habitual la de 75mg. Respecte el preu de la MDMA 

varia depenent del lloc on es compra i la quantitat. Una pastilla comprada en festes 

conegudes com “raves” pot costar entre 10 i 15€. 

 

Figura 1.2. Representació de pastilles que circulen arreu del món (Erowid.org). 
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1.1.5. Patró de consum i epidemiologia 

Actualment, el consum d’èxtasi és un fenomen extens a la majoria de països 

desenvolupats. Així, el nostre país té un nombre estimat d’entre 200.000 i 250.000 

consumidors d’èxtasi cada cap de setmana (Delegació del Govern PNSD, 2001; 

www.mir.es/pnd). Aquesta xifra fa que la MDMA sigui una substància il.lícita plenament 

integrada en el mercat de consum recreatiu.  

 

Després de realitzar una enquesta domiciliaria a l’any 2001 sobre el consum de 

drogues a la població resident a Espanya de 15 a 64 anys, ambdós inclusius, feta per 

la Delegació del Govern pel Plan Nacional sobre Drogas, on es van entrevistar 14.113 

persones, es va arribar a les següents conclusions: 

 

El 4.2% de la població espanyola entre 15 i 65 anys afirma haver provat èxtasi alguna 

vegada a la seva vida, percentatge que es duplica entre els joves de 15 a 24 (8%). Un 

1.8% de la població general va prendre aquesta substància durant l’últim any, i un 

0.7% al llarg de l’últim mes, sent aquesta prevalença més elevada entre els joves de 

15-24 anys, 4.6% i 1.9% respectivament. Entre els homes és més freqüent haver 

provat alguna vegada aquesta droga (6.2%) que entre les dones (2.2%). Al igual que 

ha succeït amb altres estimulants com la cocaïna, al llarg dels últims anys ha 

augmentat el consum d’èxtasi. L’augment es deu principalment al comportament dels 

joves (15-34 anys), especialment dels homes. De fet, entre els homes de 15-34 anys la 

prevalença de consum durant els últims 12 mesos ha passat del 2.3% l’any 1999 al 

5.9% l’any 2001. La mitjana d’edat de la població en l’inici al consum d’èxtasi és de 

20.7 anys en homes i de 19.7 anys en dones. 

 

Respecte el patró de consum d’èxtasi, no hi ha un consum diari d’aquesta droga i la 

freqüència del consum és mensual o setmanal. Durant l’últim any, el 1.3% en va 

consumir un cop o menys al mes, el 0.4% ho va fer entre 2 i 4 dies al mes i el 0.2% en 

va prendre 1 o 2 dies a la setmana. És freqüent que es consumeixin varies 

substàncies de forma simultània, donant lloc al que es coneix com a policonsum. Així, 

per exemple, els consumidors d’èxtasi són en un 93.8% consumidors d’alcohol, en un 

88.1% consumidors de cànem i en un 56.6% consumidors de cocaïna. Els 

consumidors de cànem consumeixen altres substàncies com: alcohol (94.7%), tabac 

(86.6%), cocaïna (20.9%) i èxtasi (16.2%). Altres exemples els constitueixen els 

consumidors de cocaïna que són en un 38.6% consumidors d’èxtasi, en un 95.2% 

consumidors d’alcohol i en un 79.1% consumidors de cànem.  

 



  Introducció  

 9 

L’informe nº 5 realitzat pel Plan Nacional sobre Drogas al mes de juliol de 2002 

(www.mir.es/pnd), presenta diverses dades sobre l’evolució i extensió del consum de 

la MDMA en centres universitaris i d’ensenyament secundari (veure Taula 1.2.).  

 

Dins del grup dels psicoestimulants (cocaïna, amfetamines, etc), l’èxtasi és la 

substància amb una major proporció de consumidors habituals (2.5%). Els 

consumidors habituals d’èxtasi són clarament superiors entre els nois (3.4%) que entre 

les noies (1.6%). El 5.7% dels estudiants entrevistats afirmen haver consumit èxtasi 

alguna vegada a la seva vida, el 4.6% en els últims dotze mesos i el 2.5% en l’últim 

mes. Està descrit que l’èxtasi es comença a consumir com a mitjana d’edat als 15.6 

anys i el seu consum s’incrementa amb l’edat (en el segment d’edat avaluat). 

 

Un percentatge elevat dels escolars entrevistats són policonsumidors. Els resultats de 

l’enquesta semblen demostrar que és freqüent l’ús simultani de la MDMA i alcohol, 

tabac o alguna altra droga. Així, també sembla que un percentatge alt de consumidors 

de MDMA pren una dosi inicial (mitja o una pastilla) i després, passades entre mitja i 

dues hores pren una altra dosi. Els moments més freqüents de consum de la MDMA 

citats pels entrevistats són el cap de setmana (51.3%) i en ocasions especials (36.2%).  

Respecte el patró de consum, destacar que la gran majoria dels subjectes consumeix 

aquesta substància en companyia d’altres persones o de la seva parella i només un 

baix percentatge dels consumidors la prenen individualment. 

 

Taula 1.2. Prevalença (%) dels consumidors de drogues dels estudiants de secundària 
(14-18 anys), Espanya 2000. 

 

 Alguna vegada* Últims 12 mesos* Últim mes* 

Tabac 34.4 - 30.5 

Alcohol 76.0 75.2 58.0 

Tranquil.lizants 6.8 4.8 2.5 

Cànem  31.2 26.8 19.4 

Cocaïna 5.4 4.0 2.2 

Speed (amfetamina) 4.1 3.1 1.8 

Èxtasi 5.7 4.6 2.5 

Al·lucinògens  5.2 3.7 1.9 

Substàncies inhalades  4.1 2.5 1.4 

       Font: enquesta escolar. Delegació del Govern PNSD, 2002 
*Resultats expressats com a percentatges 
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1.1.6. Mecanisme d’acció 

Malgrat el mecanisme d’acció de la MDMA és complex i no del tot elucidat, actualment, 

hi ha molts estudis que el seu objectiu és aclarir i entendre com actua la MDMA en el 

sistema nerviós central. La revisió feta per Green et al., 2003 mostra d’una manera 

detallada el possible mecanisme d’acció de la MDMA . 

 

És sabut, que una de les primeres accions de la MDMA és induir un alliberament ràpid 

de serotonina, dopamina i noradrenalina a l’espai sinàptic i actuar com un inhibidor 

presinàptic de la recaptació d’aquests neurotransmissors. 

 

En condicions normals, els neurotransmissors poden ser recaptats i reciclats per les 

terminacions neuronals. Aquesta recuperació es realitza mitjançant dos sistemes que 

funcionen en sèrie: un que capta el neurotransmissor extracel.lular i el fa entrar a la 

cèl.lula i l’altre que permet el pas del neurotransmissor des del citoplasma a l’interior 

de les vesícules, on s’emmagatzema. Així, la MDMA s’uneix selectivament als 

transportadors de membrana presinàptics d’aquests neurotransmissors, especialment 

els de serotonina i es creu que la MDMA igual que la serotonina, pot ser transportada 

mitjançant aquests sistemes. Aquest fet provoca que el transport normal de serotonina 

es vegi alterat i a més a més sembla que la MDMA és capaç d’invertir la direcció 

d’aquests transportadors facilitant el flux de neurotransmissor del citoplasma a la 

sinapsi. D’aquesta manera la MDMA tendeix a desplaçar i a expulsar la serotonina que 

es troba a les terminacions nervioses i a les vesícules i per tant, la serotonina tendeix a 

seguir el camí contrari i surt dels compartiments, produint-se un alliberament de 

serotonina a l’espai sinàptic. El fet de que fàrmacs inhibidors de la recaptació de 

serotonina siguin capaços de bloquejar l’alliberament d’aquest neurotransmissor a 

l’espai sinàptic produïda per la MDMA posa en evidència que la MDMA interacciona 

amb el transportador sinàptic de serotonina (Rudnick et al., 1992).  

 

Malgrat hi ha evidències consistents que l’alliberament de serotonina induïda per la 

MDMA es deu a una interacció de la MDMA amb el transportador de serotonina, la 

participació del transportador de la recaptació de dopamina en l’alliberament de 

dopamina és controvertit. Existeixen dades que indiquen que l’estimulació dels 

receptors 5-HT2 postsinàptics augmenta l’alliberament de dopamina induïda per la 

MDMA. Pel cas de la noradrenalina tampoc està clar si el seu alliberament és degut a 

l’activació directa dels receptors o a través d’una mediació indirecte via mecanismes 

serotonèrgics.  
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També s’ha descrit que la MDMA pot activar els següents receptors: serotonèrgic 5-

HT2, adrenèrgic α2 i muscarínic-M1.  

 

És sabut que l’activitat de la triptòfan hidroxilasa (TPH), enzim involucrat en la síntesi 

de la serotonina, és inhibida després de l’administració de la MDMA (Stone et al., 

1987; Schmidt i Taylor, 1987; Johnson et al., 1992; Che et al., 1995). L’activitat de 

l’enzim es veu afectada molt ràpidament i la seva recuperació és molt lenta (unes dues 

setmanes després de l’administració). El mecanisme exacte de la inhibició no és 

totalment conegut, però hi ha evidències que la generació de certs metabòlits actius, 

com les corresponents quinones de la dopamina o de l’HHMA, puguin ser 

responsables de la inactivació de l’enzim a través de formació de radicals lliures 

(Schmidt i Taylor, 1988; Colado et al., 1999 i 1997).  

 

D’aquesta manera, la MDMA provoca un alliberament molt important de 

serotonina, impedeix la seva recaptació i produeix un ràpid esgotament de les 

reserves vesiculars que s’agreuja per la disminució de la seva síntesi. El resultat 

és un gran augment inicial de serotonina que s’acompanya d’una disminució 

després de 2-4 hores i que dura més de 24 hores. 

 

La MDMA també inhibeix la MAO, enzim responsable de metabolitzar la serotonina i la 

dopamina en els nervis terminals (Figura 1.3.) i per tant aquesta acció inhibitòria sobre 

aquest enzim redueix considerablement el metabolisme d’aquests neurotransmissors i 

contribueix a l’alliberament de serotonina i dopamina. 

  

Tenint en compte el mecanisme d’acció de la MDMA, es podrien resumir els canvis 

neuroquímics induïts per la MDMA de la següent manera: 

Efectes aguts (<24h) 

- Augment ràpid a l’espai sinàptic especialment dels nivells de serotonina i del seu 

metabòlit principal (5-HIAA) a l’invertir el flux del transportador de membrana i 

facilitar el buidat de les vesícules sinàptiques. 

- Disminució de l’activitat de la TPH i per tant una reducció de la síntesi de 

serotonina. 

- Interacció amb receptors d’altres neurotransmissors. 

- Inhibició de la MAO. 

 

Efectes a mig-llarg termini (>36h) 

− Disminució de l’activitat de la TPH  
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− Disminució lenta dels nivells de serotonina i 5-HIAA, seguida d’una inicial 

recuperació. 

− Disminució del nombre de transportadors de membrana responsables de la 

recaptació de serotonina. 

− Degeneració de les terminacions nervioses serotonèrgiques (alteracions 

morfològiques de les neurones). Les lesions semblen reversibles, però els 

axons regenerats són estructuralment anòmals (veure Figura 1.4.). 

− S’observen importants variacions neuroquímiques entre espècies (primats més 

afectats que rates i aquests més que ratolins). 

 

Figura 1.3. Estructura química dels neurotransmissors implicats en l’acció de la 
MDMA. Esquema de la síntesi i metabolisme de la serotonina (Flórez i Pazos, 1999). 
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Figura 1.4. Esquema d’una neurona sana i una amb alteracions morfològiques.   

 

 

 

1.1.7. Efectes subjectius  

A la MDMA se li atribueix la capacitat d’induir un estat emocional positiu, caracteritzat 

per un augment de la intimació i empatia, un estat facilitador de les relacions i el 

contacte amb terceres persones. Produeix efectes que estan a mig camí entre els 

propis dels estimulants del sistema nerviós central com són les amfetamines 

clàssiques i de les substàncies al.lucinògenes tipus mescalina. A causa d’aquest perfil 

farmacològic prou específic, la MDMA també és coneguda com la cap de sèrie d’un 

nou grup de fàrmacs anomenats entactògens. Altres efectes atribuïts a la MDMA són: 

eufòria, disminució de la son i de la gana, alteracions visuals i de la percepció subjectiva 

del temps i deteriorament de la capacitat de concentració (Greer i Tolbert, 1986; 

Peroutka 1987; Solowij et al., 1992; Camí et al., 2000). S’ha vist que els efectes màxims 

arriben a les 1.5-2 hores després de l’administració i desapareixen a les 4 hores després 

de la ingesta. D’altra banda, efectes psicològics a llarg termini que resulten de l’ús 

recreatiu de la MDMA inclouen al.lucinacions visuals donant lloc a ansietat, depressió, 

desordres del pànic, deteriorament cognitiu i altres alteracions del comportament.  

 

1.1.8. Efectes fisiològics  

Una dosi de MDMA, a més a més dels efectes subjectius “agradables” buscats pels 

consumidors, produeix tota una sèrie d’efectes fisiològics que poden afectar a quasi 

tots els òrgans del cos. Aquests efectes fisiològics s’inicien a la mitja hora i arriben al 

seu màxim entre 1-1.5 hores després de l’administració (Mas et al., 1999). Cal 

destacar que la intensitat i gravetat dels efectes fisiològics no sempre es correlacionen 

amb casos de sobredosi, sinó que existeixen casos d’intoxicacions i morts ocorreguts 

després del consum d’una sola dosi recreativa (Henry, 1996). 

    Neurona sana   Neurona amb alteracions 
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1.1.8.1. Sistema nerviós autònom 

A aquest nivell, els efectes produïts per la MDMA són els típics d’estimulació 

simpàtica, entre els que destaquen l’augment de freqüència cardíaca i de la pressió 

arterial sistòlica i diastòlica, dels quals se’n parlarà en el següent apartat, midriasi 

(dilatació permanent i anormal de la pupil.la), visió borrosa, augment de la temperatura 

corporal, sudació, sequedat de boca i tremolor muscular (McCann et al., 1996). 

 

1.1.8.2. Sistema cardiovascular 

De les manifestacions sobre el sistema cardiovascular cal destacar l’augment de 

freqüència cardíaca i de la pressió arterial sistòlica i diastòlica. En varis assaigs clínics 

s’han observat augments significatius d’aquestes mesures fisiològiques respecte al 

tractament amb placebo (Grob et al., 1996; Vollenweider et al., 1998, Mas et al., 1999; 

Lester et al., 2000). A vegades augments aguts han portat a l’individu a complir criteris 

d’hipertensió arterial i taquicàrdia. Altres efectes secundaris observats poden ser 

palpitacions, arrítmies auriculars i ventriculars portant en algunes ocasions a la mort 

(Dowling i McDonough, 1987). 

 

1.1.8.3. Manifestacions neurològiques 

Les manifestacions neurològiques produïdes per la MDMA més destacades són el 

bruxisme (acció de carrisquejar les dents), tensió mandibular, vertigen, atàxia (trastorn 

motor caracteritzat per una manca de coordinació del moviment, no acompanyat 

d'alteració paralítica), convulsions i hipertèrmia. El bruxisme i la tensió mandibular 

apareixen com efectes secundaris dels efectes buscats pels consumidors, els quals no 

solen interpretar-se com indesitjables. Els altres efectes citats solen aparèixer en 

quadres d’intoxicació que, depenent de la seva gravetat poden complicar-se amb 

l’aparició d’altres efectes que poden dur a una fallida multiorgànica, com s’exposarà 

més endavant.  

 

1.1.8.4. Alteracions psiquiàtriques 

Respecte a les reaccions psiquiàtriques, es poden distingir per una banda les 

manifestacions associades als efectes subjectius i per altra les reaccions 

psiquiàtriques greus descrites en casos d’intoxicacions. Entre les primeres, es pot 

destacar el cansament i el baix estat d’ànim com efectes residuals que no solen 

prolongar-se més enllà de 24-36h. Altres manifestacions com l’ansietat, l’insomni, la 

fatiga mental, la dificultat de concentració poden durar més temps (McCann et al., 

1996; Prada i Álvarez, 1996). 
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Respecte a les reaccions psiquiàtriques greus, s’han descrit nombrosos casos de 

trastorns obsessius i paranoides, fòbia social, psicosi, crisi de pànic, irritabilitat, 

alteracions de memòria, “flashbacks” i episodis bulímics (Windhaber et al., 1998; 

Schifano et al., 1998; Steele et al., 1994). La majoria d’aquests trastorns s’han 

observat en consumidors crònics de la MDMA o en casos d’intoxicacions després 

d’haver ingerit altes dosis. 

 

1.1.8.5. Sistema neuroendocrí 

Hi ha evidències que la MD MA afecta a la secreció de prolactina, cortisol, 

corticotropina (ACTH), dehidroepiandrosterona (DHEA) i l’hormona antidiurètica (ADH, 

vasopressina) (Grob et al., 1996; Mas et al., 1999; Harris et al., 2002). Grob et al., 

1996 van reportar que després d’una administració de la MDMA, les concentracions de 

prolactina i ACTH eren més altes respecte al tractament amb placebo. Henry et al., 

1998b van mostrar un augment de l’ADH i una disminució del sodi (hiponatrèmia) 

després de l’administració de la MDMA respecte als valors basals. Respecte al 

comportament de l’ADH, es coneix que la seva secreció està regulada per la 

serotonina. L’aparició de hiponatrèmia es pot veure agreujada pels efectes com la 

sudació, la ingesta abundant d’aigua i l’exercici físic en condicions d’elevada 

temperatura, les quals són les condicions típiques dels consumidors de la MDMA. 

 

1.1.8.6. Sistema hepatobiliar 

S’han descrit casos d’hepatitis associades a la MDMA encara que el quadre clínic 

difereix segons els subjectes. En alguns casos s’ha descrit una hepatitis aguda o 

subaguda que s’ha resolt espontàniament (Huarte i Pueyo 1995; Pascual et al., 1997; 

Khakoo et al., 1995) i en altres casos s’ha presentat una hepatitis d’extrema gravetat 

que han donat lloc a una fallida hepàtica fulminant i mort (Henry et al., 1996).  

 
1.1.8.7. Fallida multiorgànica 

La fallida multiorgànica és la complicació més greu associada al consum de la MDMA. 

El quadre clínic més freqüent consisteix en hipertèrmia, convulsions, rabdomiòlisi 

(activitat muscular intensa que contribueix a la producció de calor i que causa dany al 

teixit muscular), fallida renal i coagulació intramuscular diseminada (Henry et al., 1992; 

Kalant, 2001; Burnat et al., 1996). Els casos descrits en la literatura s’han produït en 

ambients calorosos (discoteques i clubs) i amb importants aglomeracions de gent. 
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1.1.8.8. Sistema immunitari 

La MDMA té propietats immunomoduladores amb augments significatius en el nombre 

de cèl.lules assassines naturals (natural killer) i una reducció del nombre de limfòcits 

CD4. La MDMA redueix la producció d’interleucina-2 i interferó-alfa i augmenta les 

concentracions d’interleucines 4 i 10 amb una reducció de funcionalitat dels limfòcits, 

sense canvis en el nombre d’elements cel.lulars totals. Aquests resultats es podrien 

interpretar com que la MDMA és un immunosupressor (Pacifici et al., 1999; Pacifici et 

al., 2000; Pacifici et al., 2001). S’ha suggerit que el sistema central monoaminèrgic 

està implicat en la regulació del sistema immunitari. La funció immunitària es recupera 

quasi totalment després de 24h de l’administració de la MDMA. Contràriament, 

després d’un ús crònic de consum de la MDMA, el nombre absolut de limfòcits, 

particularment limfòcits T i més específicament les cèl.lules cooperadores “helpers” 

CD4, mostra una tendència a disminuir, però dins d’un interval normal de valors, 

mentre que les cèl.lules NK es redueixen a un terç en comparació amb subjectes sans, 

amb una clara davallada de la funcionalitat del sistema immunitari (Pacifici et al., 

2002). 

 

1.1.9. Farmacocinètica  

Hi ha casos reportats d’intoxicació de la MDMA, estudis no controlats o informes 

forenses que descriuen concentracions en plasma de la MDMA, però no es coneixen 

les dosis ingerides per la persona afectada i per tant no són útils per descriure la 

farmacocinètica de la MDMA de manera acurada. En assaigs clínics controlats en 

voluntaris sans la farmacocinètica de la MDMA (concentracions plasmàtiques i 

urinàries, etc.) ha estat estudiada, sent els estudis realitzats en la nostra Unitat de 

Recerca en Farmacologia de l’IMIM els més rellevants (Mas et al., 1999; De la Torre et 

al., 2000a i b, 2004a).  

 

La MDMA s’absorbeix ràpidament per via oral arribant les concentracions màximes a 

1-2 hores post-administració. La MDMA es distribueix seguint un model 

monocompartimental, en el que es considera a l’organisme com un compartiment únic, 

presentant una distribució ràpida i uniforme entre el plasma, el fluid intersticial i l’aigua 

intracel.lular (Mas et al., 1999; de la Torre et al., 2000a i b). La unió a proteïnes només 

ha estat investigada en plasma de gos i s’ha estimat en un 34% per a la MDMA i un 

40% per a la MDA (Garret et al., 1991). El temps de vida mitja de la MDMA (100mg) és 

aproximadament entre 8 i 9 hores. S’ha suggerit una farmacocinètica no lineal de la 

MDMA després de l’administració de diferents dosis (50, 100, 125, 150mg de MDMA) 

en voluntaris sans (De la Torre et al., 2000a i b) de la que se’n parlarà més endavant. 



  Introducció  

 17 

En els darrers anys la recerca s’ha centrat en aprofundir en el metabolisme de la 

MDMA in vivo incloent la farmacocinètica de metabòlits importants de la MDMA, com 

és un dels objectius principals de la present memòria. 

 

1.1.9.1. Disposició estereoselectiva 

La MDMA, que conté un centre quiral, normalment es prepara com una mescla 

racèmica dels enantiòmers R-(-) i S-(+). Aquests enantiòmers presenten propietats 

farmacodinàmiques diferents: l’enantiòmer S-(+) ha estat relacionat amb els efectes 

més plaents de tipus estimulant i entactogen i en canvi, l’enantiòmer R-(-) ha estat 

relacionat amb efectes “no plaents” i de tipus disfòric.   

 

La farmacocinètica de la MDMA és estereoselectiva degut a l’enantioselectivitat del 

CYP2D6, així les concentracions plasmàtiques i urinàries del isòmer R-(-)-MDMA són 

molt superiors a les del S-(+)-MDMA en una proporció de 2:1 aproximadament. Les 

concentracions dels metabòlits S-(+)-HMMA i R-(-)-HMMA són similars tant en plasma 

com en orina (Fallon et al., 1999; Pizarro et al., 2002a i 2003).  

 

1.1.9.2. Metabolisme  

1.1.9.2.1. Rutes metabòliques i enzims involucrats en humans  

Es fa difícil poder extrapolar el metabolisme de fàrmacs en diferents espècies animals 

quan es combinen fenòmens de cinètica no lineal, existència de gran nombre de 

polimorfismes en els enzims involucrats o bé la neurotoxicitat d’un fàrmac està lligada 

a la seva bioactivació metabòlica. Aquests i altres factors dificulten el poder extrapolar 

la depuració metabòlica de la MDMA a partir d’espècies animals a humans. Així, 

aquesta tesi només es centrarà a discutir el metabolisme de la MDMA en humans. 

 

Les rutes metabòliques i possibles enzims involucrats en humans es mostren a la 

Figura 1.5.. En un primer pas, la MDMA s’O-demetilena a HHMA majoritàriament a 

través del CYP2D6, malgrat que altres isoenzims (CYP1A2, CYP3A4) podrien 

contribuir a aquesta reacció metabòlica (Tucker et al., 1994; Kreth et al., 2000; 

Kraemer i Maurer, 2002). Mitjançant experiments in vitro, més concretament utilitzant 

microsomes de llevat que expressen CYP2D6 humà i microsomes hepàtics humans de 

subjectes metabolitzadors ràpids (EM) i lents (PM), s’ha demostrat que el CYP2D6 té 

una contribució important (al voltant d’un 60%) en l’O-demetilenació hepàtica de la 

MDMA. Tucker et al., 1994 han reportat valors de Km per a l’O-demetilenació de la (-)-

MDMA de 2.90 (±0.10) µM i per a la (+)-MDMA de 1.72 (±0.12) µM. Kreth et al., 2000 

van observar com l’anàlisi de l’O-demetilenació revelava un comportament bifàsic, sent 
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el citocrom més implicat el CYP2D6. Aquest enzim va ser l’únic que va presentar un 

valor de Km baix. Es van realitzar una sèrie de combinacions amb altres enzims de la 

família del CYP450, observant-se que el comportament del CYP1A2 també contribuïa 

a l’O-demetilenació. Es va determinar que si existia gran quantitat d’enzim, el CYP2D6 

era l’enzim més implicat i el més ràpid, però a menor quantitat de CYP2D6 o en 

individus que no el tenien funcional, principalment s’implicava el CYP1A2 i de manera 

secundaria s’implicaven al CYP2B6 i CYP3A4. És a dir, que es va mostrar que hi havia 

un considerable metabolisme via la demetilenació en absència de CYP2D6 funcional i 

que altres enzims podien ser actius. Aquests resultats suggereixen que la inhibició o 

interacció de fàrmacs amb aquests enzims de baixa afinitat també podrien ser 

responsables d’efectes adversos. 

 

Més recentment, s’ha estudiat aquesta O-demetilenació en microsomes que expressen 

variants al.lèliques funcionals del CYP2D6, com la variant CYP2D6(*10) prevalents en 

ètnies asiàtiques, on s’observà una menor activitat enzimàtica que podria estar lligada 

a un major risc de toxicitat aguda (Ramamoorthy et al., 2002).  

 

L’O-metilació del metabòlit catecol HHMA mitjançant la COMT dóna lloc a la formació 

de l’HMMA. Per altra banda, la MDA és un metabòlit que es forma per N-demetilació 

de la MDMA, reacció regulada majoritàriament pel CYP2B6 (Kreth et al., 2000). Aquest 

metabòlit és també O-demetilenat a HHA i a continuació O-metilat a HMA. Com es 

mostra a la Figura 1.6., tant la MDA com els seus metabòlits hidroxilats (HHA i HMA) i 

la MDMA i els seus metabòlits hidroxilats (HHMA i HMMA) poden ser deaminats 

mitjançant la monoaminoxidasa i formar posteriorment conjugats de glicina dels 

corresponents àcids benzoics 3,4-disubstituits (àcids hipúrics) (Maurer 1996). Aquesta 

ruta de deaminació a través de la MAO és minoritària ja que aquest enzim té gran 

afinitat per les amines primàries (per ex.: dopamina) i la MDA, HMA i HHA malgrat ser 

amines primàries tenen impediment estèric pel fet de tenir un metil en alfa i per tant no 

són bons substrats per la MAO i per altra banda la MDMA, HHMA i HMMA encara 

presenten menys afinitat al no ser amines primàries donant lloc a una via no gaire 

rellevant en el metabolisme global de la MDMA. Des del punt de vista farmacològic, 

aquests metabòlits conjugats de glicina no són actius. 
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Figura 1.5. Metabolisme de la MDMA en humans i possibles enzims involucrats. 
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Figura 1.6. Via minoritària de deaminació de la MDA, HHA i HMA mitjançant la MAO. 
La MDMA, HHMA i HMMA pateixen també la corresponent deaminació.  
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1.1.9.2.2. Paràmetres farmacocinètics 

Després d’un estudi pilot amb dos voluntaris sans realitzat a la nostra Unitat de 

Recerca en Farmacologia on es van estudiar 3 dosis de MDMA (50, 100, 150mg), es 

decidí fer un estudi definitiu amb 8 voluntaris sans els quals se’ls hi va administrar 75 i 

125mg de MDMA, per tal d’avaluar la farmacologia de la MDMA en humans. Es van 

obtenir els següents resultats: 

 

Mas et al., 1999 van descriure paràmetres farmacocinètics corresponents a la MDMA i 

a la MDA després de les dues dosis de 75 i 125mg de MDMA en els 8 subjectes sans 

de l’estudi definitiu. En aquell moment només es disposava de metodologia analítica 

adequada per ambdós compostos i per tant només es van estudiar aquests dos. Es va 

observar que la MDA, en les dues dosis, era un metabòlit minoritari en comparació 

amb la MDMA, és a dir, les concentracions plasmàtiques de MDA eren molt més 

baixes comparant-les amb les de la MDMA. 
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Posteriorment, com que s’intuïa que altres metabòlits podien formar part de manera 

important en el metabolisme global de la MDMA, es van incloure en l’anàlisi alguns 

dels altres metabòlits (HMMA i HMA). D’aquesta manera, De la Torre et al., 2000a i b 

van mostrar per primera vegada les farmacocinètiques de la MDMA, MDA, HMMA i 

HMA després de 50, 75, 100, 125 i 150 mg de MDMA en humans i es va poder 

aprofundir una mica més en el metabolisme in vivo de la MDMA. D’aquest treball es va 

observar que la MDA resulta ser un metabòlit minoritari representant un 8-9% de les 

concentracions de MDMA per totes les dosis estudiades corroborant l’article de Mas et 

al., 1999. També es va observar que l’HMMA és un dels metabòlits principals arribant 

a concentracions similars o superiors a les de la MDMA, i l’HMA és un metabòlit 

minoritari i presenta una AUC24 similar a la del seu precursor, la MDA. Tots aquests 

metabòlits són excretats a l’orina en forma de conjugats glucurònids i sulfats (Helmlin 

et al., 1996; De la Torre et al., 2000a i b).  

 

A la Taula 1.3. es resumeixen els paràmetres farmacocinètics de la MDMA i dels 

metabòlits estudiats després d’una dosi de 100mg. 

 

Taula 1.3. Paràmetres farmacocinètics de la MDMA i altres metabòlits després d’una 
dosi de 100mg de MDMA en 8 subjectes sans. (De la Torre et al., 2000a). 
 

 MDMA MDA HMMA HMA 

Cmax (ng/mL) 222.5±26.1 13.1±4.5 236.7±87.1 7.5±4.0 

tmax (h) 2.3±1.1 6.7±2.6 2.3±0.9 8.2±1.7 

AUC24(ng/mL*h) 2431.4±766.5 191.8±58.3 2592.2±668.8 132.0±86.8 

AUC∞ (ng/mL*h) 3053.2±1115.9 - 3351.6±748.8 - 

Ka (h
-1) 2.70±1.5 0.63±0.33 2.31±0.91 0.40±0.12 

Ke (h
-1) 0.081±0.018 0.035±0.017 0.064±0.014 0.023±0.0024 

t1/2 (h) 9.0±2.3 24.9±14.5 11.3±2.9 37.4±17.9 

 

1.1.9.3. Excreció urinària 

En humans, la via renal és la principal via d’excreció de la MDMA i dels seus 

metabòlits, pel que s’ha de tenir present que al ser la MDMA una base dèbil, els canvis 

del pH urinari poden afectar la seva reabsorció tubular. 

 

Del mateixos estudis citats anteriorment es va reportar una recuperació urinària de la 

MDMA en 24 hores del 15% i del seu metabòlit principal, l’HMMA, del 23% després 

d’una administració de 100mg de MDMA. La recuperació urinària de la MDA i l’HMA va 
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ser molt baixa, al voltant de 1.5% de la dosi en 24 hores. A la Taula 1.4. es mostra 

l’excreció urinària en diferents períodes de temps de la MDMA i metabòlits reportada 

per De la Torre et al., 2000a i b. 

 

Taula 1.4. Excreció urinària de la MDMA i metabòlits en diferents períodes de temps 
després d’una dosi de 100mg de MDMA. (Els resultats es mostren en µmols i les 
recuperacions de (0-24h) com a percentatge de la dosi administrada).  
 

 MDMA MDA HMMA HMA 

0-4h 22.7±9.9 1.4±0.5 35.4±9.2 1.5±0.4 

4-8h 15.5±6.1 1.1±0.2 30.3±9.5 1.4±0.3 

8-12h 8.8±2.9 0.8±0.3 11.7±5.6 0.9±0.5 

12-24h 30.8±15.2 4.6±2.8 40.0±28.1 3.2±1.0 

0-24h 77.8±25.4 (15%) 7.8±3.0 (1.5%) 117±40.0 (22.7%) 7.0±1.6 (1.35%) 

 

Va ser en aquest punt, quan es va observar que hi havia una baixa recuperació 

urinària de la dosi de la MDMA, un 40%, la qual es va estimar com la suma dels 

percentatges de la MDMA i dels metabòlits estudiats (veure Taula 1.4.) i, que per tant, 

significava que no s’estava recuperant tota la dosi i que possiblement existien altres 

metabòlits que no s’estaven avaluant. Tenint en compte aquest fet i tenint present que 

la via de deaminació mitjançant la MAO té molt poca rellevància en el metabolisme 

global de la MDMA com s’ha comentat anteriorment, el metabòlit que podria tenir un 

paper clau havia de ser l’HHMA. Fins aleshores, aquest metabòlit catecol no s’havia 

determinat en fluids biològics perquè es postulava que podia ser molt inestable i 

metabolitzar-se molt ràpidament (De la Torre et al., 2000b).  

 

Davant d’aquests resultats, els quals posen en evidència que no s’estava 

recuperant tota la dosi de la MDMA, i partint de la hipòtesi que l’HHMA podria 

tenir un paper important i ser rellevant en el desenvolupament de la 

neurotoxicitat atribuïda a la MDMA, és de gran interès desenvolupar una 

metodologia analítica per a determinar l’HHMA en orina i plasma i poder establir 

la rellevància que té aquest metabòlit en el metabolisme global de la MDMA en 

humans.  

 

Així, aquesta tasca de descriure per primera vegada les propietats farmacocinètiques 

in vivo de l’HHMA i establir la seva rellevància és un dels objectius d’aquesta tesi i que 

queda de manifest en els articles aquí presentats (Segura et al., 2001 i 2002). 
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1.1.9.4. Cinètica no lineal 

De la Torre et al., 2000b van descriure en voluntaris sans que a mesura que 

s’augmenta la dosi de la MDMA, l’augment de les concentracions de la MDMA no 

segueix la mateixa proporció, existint una tendència a l’acumulació a dosis altes, el 

que suggereix una no linealitat in vivo.  

 

Aquesta no linealitat podria tenir conseqüències tòxiques, doncs si el subjecte 

augmenta la dosi per obtenir majors efectes plaents, també arribarà a concentracions 

més elevades de les esperades.  

 

És sabut que el pas metabòlic de la MDMA a l’HHMA està regulat in vitro en gran part 

pel CYP2D6, i s’ha observat que la MDMA o algun dels seus metabòlits pot actuar 

d’inhibidor de l’activitat del CYP2D6. El mecanisme involucrat en aquesta activitat 

inhibitòria seria la formació d’un complex amb el CYP2D6 (Wu et al., 1997; Delaforge 

et al., 1999). De fet, quan la MDMA es preincuba amb microsomes humans a 

concentracions compatibles amb les trobades in vivo, s’observa un increment en la 

capacitat inhibitòria de la MDMA. Per altra banda, s’ha descrit que compostos amb una 

estructura 3,4-metilendioxi tenen molta afinitat pel CYP2D6 (Murray, 1991).  

 

1.1.10. Interaccions farmacològiques  

Una de les interaccions més rellevants de la MDMA per ara descrites és amb substrats 

del CYP3A4, especialment amb antiretrovirals pel tractament de la SIDA, les quals 

poden esdevenir mortals (Henry i Hill 1998a). També s’han descrit morts després de la 

ingesta de la MDMA amb IMAO (per ex.: moclobemida) degut segurament al síndrome 

serotonèrgic (Vuori et al., 2003). En aquest cas, cap de les víctimes tenien prescrit 

moclobemida, pel que fa pensar que en tots els casos s’ho van prendre per millorar els 

efectes de la MDMA, però desgraciadament es van obtenir unes conseqüències fatals. 

Està descrit que s’ha d’esperar al menys dues setmanes després d’haver consumit 

IMAO per consumir la MDMA ja que sinó poden esdevenir estats de confusió i 

reaccions adverses greus. 

 

Aquesta no linealitat sembla implicar una interacció de la MDMA o dels seus 

metabòlits amb els enzims metabolitzadors. La hipòtesi més plausible és que 

la MDMA o algun dels seus metabòlit podrien actuar d’inhibidor/s de l’activitat 

del CYP2D6.  
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El CYP2D6 és en gran part responsable del metabolisme oxidatiu de molts compostos 

(per ex.: antidepressius tricíclics, neurolèptics, fàrmacs cardiovasculars, ISRS). Aquest 

fet pot donar lloc a interaccions farmacològiques quan s’administren alhora dos 

fàrmacs que es metabolitzen majoritàriament a través del mateix enzim. De fet, hi ha 

varis articles que descriuen la manipulació de les preparacions de la MDMA afegint-li 

dextrometorfà (Baggott et al., 2000). Com que les dues drogues són substrats del 

CYP2D6 s’espera una interacció farmacològica i unes concentracions plasmàtiques de 

la MDMA més altes.  

 

S’ha descrit en alguns subjectes l’ús concomitant de la MDMA i ISRS (compostos amb 

un mecanisme d’acció similar a la MDMA i molts d’ells substrats del CYP2D6) per tal 

de modular els efectes farmacològics induïts per la MDMA (Liechti i Vollenweider, 

2001; Stein i Rink, 1999; Windhaber et al., 1998; Lauerma et al., 1998; McCann i 

Ricaurte, 1993). Estudis controlats han mostrat una reducció significativa en els 

efectes subjectius i fisiològics induïts per la MDMA, sense que s’hagi observat una 

major toxicitat aguda fruit de la interacció entre ambdós compostos (Liechti i 

Vollenweider, 2001; Liechti et al., 2000a i b). A nivell neurofarmacològic, es va trobar 

que el pretractament amb citalopram (40mg i.v.) reduïa significativament els efectes 

psicològics i fisiològics induïts per la MDMA i que també es reduïa la resposta 

cardiovascular i els efectes vegetatius (Liechti et al., 2000a i b). Aquests resultats 

experimentals estan d’acord amb casos anecdòtics de consumidors d’èxtasi que 

havien pres prèviament ISRS (20mg de fluoxetina) i que descriuen que els efectes 

col.laterals típics com la sequedat de boca i el moviment de mandíbula havien estat 

atenuats gràcies a la fluoxetina (McCann i Ricaurte, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

El pretractament amb haloperidol (un fàrmac neurolèptic) 1.4mg i.v. va reduir 

significativament l’eufòria i l’estat d’humor, sense modificar la resta de sensacions 

subjectives ni cardiovasculars (Liechti i Vollenweider, 2000c), mostrant que el sistema 

dopaminèrgic contribueix en part als efectes plaents induïts per la MDMA. En un altre 

estudi, el pretractament amb ketanserina (un antagonista dels receptors 5-HT2) 50mg 

p.o. va reduir significativament els canvis induïts per la MDMA en les percepcions i 

Sembla doncs, que la co-administració de la MDMA i ISRS pot modular els 

efectes farmacològics de la MDMA i no sembla augmentar la toxicitat en 

humans. Però fins ara mai s’ha estudiat d’una manera controlada la 

interacció d’aquests compostos a nivell farmacocinètic. 
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excitació emocional (Liechti et al., 2000b) indicant que l’activació d’aquest receptor pot 

estar en relació amb els efectes disfòrics induïts per la MDMA. 

 

A la nostra Unitat s’ha estudiat la interacció de la MDMA i l’etanol en voluntaris sans, i 

en aquest cas, aquesta interacció dóna lloc a una dissociació entre la sedació 

objectiva i subjectiva. És a dir, els subjectes podrien sentir-se eufòrics i menys sedats i 

tenir una millor sensació d’habilitat per fer coses, però realment l’habilitat de realitzar 

tasques continuaria empitjorada degut als efectes de l’alcohol (Hernández-López et al., 

2001). 

 

1.1.11. Toxicitat en humans  

El consum de la MDMA està associat a efectes tòxics aguts i a mig/llarg termini. La 

MDMA pot induir a una gran varietat d’efectes tòxics aguts com hipertèrmia, 

hiperactivitat, moviment de mandíbula, fallida cardiovascular, hepàtica o renal, 

confusió mental, etc. Consumidors habituals de la MDMA descriuen que aquests 

símptomes es poden presentar en diferents graus.  

 

Malgrat la toxicitat descrita, el nombre de morts associat al consum de la MDMA és 

relativament baix comparat amb el gran nombre de persones exposades a aquesta 

droga (Schifano et al., 2003; Gilhooly i Daly, 2002; Gill et al., 2002; McKenna, 2002; 

Forrest, 2003).  

 

 

 

 

En termes clínics aquesta neurodegeneració es relaciona amb una pèrdua gradual de 

les funcions cognitives com poden ser la memòria i l’habilitat de realitzar tasques 

complexes. S’observa també que els subjectes que consumeixen la MDMA presenten 

una impulsivitat i una agressivitat més gran i un comportament en ocasions violent. 

Alhora, també s’ha observat una major incidència en psicopatologies.  

 

Malgrat el mecanisme responsable de la neurotoxicitat no ha estat encara totalment 

determinat, hi ha un gran nombre d’estudis amb animals que demostren canvis 

neuroquímics i morfològics de les neurones serotonèrgiques a llarg termini després de 

l’administració de la MDMA (Ricaurte et al., 2000; Morgan, 1999). 

 

 

La toxicitat a mig-llarg termini s’associa a una neurodegeneració del sistema 

serotonèrgic i és la principal preocupació de l’abús de la MDMA.  
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1.1.11.1. Intoxicacions agudes i reaccions adverses 

Si s’assumeix que molts dels efectes adversos aguts estan relacionats directament 

amb la concentració de la MDMA, és d’esperar que altes concentracions d’aquesta 

droga puguin donar lloc a un alt risc desproporcionat d’efectes adversos en 

comparació amb concentracions més baixes. Per exemple, un factor important d’una 

sobredosi de la MDMA és la hipertèrmia que resulta d’una acció directa de la droga en 

el centre regulador de la temperatura. Un augment brusc de la temperatura és una 

complicació molt greu que pot causar la mort (Greene et al., 2003).  

 

Es fa difícil poder avaluar els efectes adversos deguts únicament a la MDMA ja que en 

molts casos descrits d’intoxicacions no se sap quina ha estat la dosi administrada i 

molts subjectes són consumidors habituals d’altres drogues (Forrest, 2003; PNSD 

Informe nº5, Juliol 2002). Un problema afegit rau en el fet que les ‘pastilles’ 

sintetitzades il.legalment, són de dosi i puresa desconegudes.  

 

 

 

 

 

 

Gilhooly et al., 2002 van reportar 14 casos d’intoxicació a causa de la ingesta de la 

MDMA, tots ells es van genotipar i cap subjecte es va considerar PM donant suport a 

la idea que aquests individus no tenen un risc més alt de patir intoxicacions respecte 

als subjectes amb un fenotip ràpid. Aquesta observació molt probablement s’explica 

pel fet que l’autoinhibició del CYP2D6 induïda per la MDMA hores després del seu 

consum transforma els individus amb fenotip de metabolitzador ràpid en 

metabolitzadors lents i per tant l’impacte del genotip dels individus esdevé menys 

rellevant. No obstant, no s’ha d’oblidar que els individus amb fenotip metabolitzador 

lent tendeixen a acumular més MDMA a l’organisme i per tant és un factor a considerar 

quan es considerin els efectes tòxics aguts induïts per la MDMA. 

 

Tenint en compte aquesta realitat, és d’interès estudiar d’una manera controlada 

la contribució del CYP2D6 en la depuració de la MDMA de l’organisme per tal 

d’establir la seva rellevància com a factor de risc en l’aparició d’episodis aguts 

de toxicitat en humans. 

 

 

El fet que la MDMA presenta a altes concentracions una cinètica no lineal, i que 

els enzims reguladors del metabolisme de la MDMA siguin altament polimòrfics 

a l’espècie humana no fan més que complicar la comprensió dels factors que 

intervenen en l’aparició d’episodis de toxicitat aguda. 
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1.1.11.2. Neurotoxicitat 

1.1.11.2.1. Neurotoxicitat en animals d’experimentació  

La neurotoxicitat de la MDMA s’associa a canvis neuroquímics i morfològics de les 

neurones serotonèrgiques. Els efectes neurotòxics induïts per la MDMA es poden 

entendre com: una disminució dels nivells de serotonina i del seu metabòlit principal 

(5-HIAA), una disminució en el nombre dels transportadors de serotonina, una 

disminució de l’activitat de la triptòfan hidroxilasa i una degeneració de l’axó de la 

neurona serotonèrgica (Battaglia et al., 1988; Ricaurte et al., 2000).  

 

Hi ha evidències que suggereixen que la neurotoxicitat depèn en gran mesura de la 

disposició metabòlica de la MDMA, és a dir, diferències metabòliques interespècies 

podrien ser responsables de les diferents susceptibilitats als efectes neurotòxics que 

presenta cada espècie animal. La neurotoxicitat serotonèrgica ha estat demostrada en 

rates, micos i conills d’Índies, però no en ratolins, sent els micos els més sensibles als 

efectes de la MDMA (Ricaurte, 1989).  

 

Malgrat les rutes metabòliques de la MDMA en animals i humans són similars, des 

d’un punt de vista quantitatiu difereixen considerablement (veure Figura 1.7.).  

 

D’aquesta manera, en rates s’ha observat que la N-demetilació que dóna lloc a la MDA 

és la ruta metabòlica més important mentre que en humans la via majoritària és l’O-

demetilenació donant lloc a l’HHMA. En ratolins, s’ha observat que quasi tot es troba 

en forma de MDMA i hi ha molt poc metabolisme. Aquestes diferències metabòliques 

podrien explicar les diferents susceptibilitats en la neurotoxicitat entre rates i ratolins 

(serotonèrgica vs. dopaminèrgica). Aquests resultats reforcen més el paper dels 

enzims metabòlics en el desenvolupament de la neurotoxicitat. En el cas dels humans, 

a més a més, la depuració metabòlica de la MDMA inclou una cinètica no lineal i un 

polimorfisme en un dels enzims responsables de l’O-demetilenació, el CYP2D6, que 

encara fa més difícil poder extrapolar i preveure els efectes neurotòxics induïts per la 

MDMA a partir d’espècies animals a humans. 

 

Malgrat això, i tenint en compte que les rates presenten un metabolisme més similar 

als humans que els ratolins, seria més adient investigar la neurotoxicitat de la MDMA 

en aquest model animal si es vol comparar amb el que podria passar en humans. 
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Hi ha evidències que la 

toxicitat induïda per la 

MDMA està relacionada 

directament amb la formació 

de radicals lliures. Els 

radicals lliures són espècies 

químiques que tenen un 

electró desaparellat i que 

han mostrat que poden 

danyar l’ADN, membranes i 

proteïnes mitjançant atacs 

destructius en enllaços 

químics. Un radical lliure 

comú és el radical hidroxil 

(OH.), el qual es forma a 

partir del peròxid d’hidrogen 

(H2O2) quan aquest es 

parteix en dos radicals lliures 

hidroxils després de la 

interacció amb metalls de 

transició (Cadet, 1988).  

 

S’ha reportat que les accions 

neurotòxiques de la MDMA a 

les neurones 

serotonèrgiques depenen de 

la dosi administrada i del 

nombre de vegades que 

s’administra la droga, però 

es desconeixen els intervals 

de dosis a partir de les quals 

possiblement augmenta el risc de neurotoxicitat. En rates, sembla ser que una única 

dosi de 20mg/Kg o una dosi de 5mg/Kg/12h administrada durant quatre dies és 

suficient. En micos (Saimiri sciureus) una dosi de 2.5mg/Kg (dues vegades al dia 

durant 4 dies) produeix una reducció de serotonina del 44% en el còrtex i una dosi de 

5mg/Kg  produeix una disminució del 90% (Ricaurte et al., 1988). Així, les dosis i la 
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pauta d’administració que indueixen als efectes neurotòxics depenen de l’espècie 

considerada. 

 

Malgrat no es coneix de manera definitiva el mecanisme de la neurotoxicitat de la 

MDMA, s’han proposat diverses hipòtesis per explicar els efectes neurotòxics i la 

possible formació de radicals lliures (Lyles i Cadet, 2003; Sprague et al., 1998). 

Segurament hi ha varis mecanismes responsables que expliquin la neurotoxicitat 

atribuïda a la MDMA. A continuació s’exposen les diferents hipòtesis que s’han descrit 

que poden desencadenar la neurodegeneració:  

 

Formació d’un metabòlit tòxic 

S’ha proposat que metabòlits de la MDMA podrien ser els agents responsables de la 

neurodegenaració. Aquests metabòlits podrien generar radicals lliures i està associats 

a un estrès oxidatiu i per tant provocar dany neuronal. 

 

Aquesta hipòtesi sorgeix del fet que la MDMA produeix neurotoxicitat. No obstant, 

quan s’injecta directament al cervell d’animals, no és capaç de reproduir aquesta 

neurotoxicitat associada, només indueix alliberament de monoamines (Esteban et al., 

2001). Aquest fet suggereix que ha de tenir lloc una prèvia activació metabòlica pel 

desenvolupament de la neurotoxicitat (Chu et al., 1996). L’administració dels 

metabòlits principals de la MDMA (HMMA, HHMA, MDA, HHA) en el cervell tampoc 

reprodueix neurotoxicitat. Aquestes observacions han dut a investigar el perfil 

farmacològic i toxicològic de metabòlits hidroxilats minoritaris (Lim et al., 1991), però 

s’han descartat ja que produeixen neurotoxicitat tant dopaminèrgica com 

serotonèrgica. Aquests resultats han donat lloc a postular altres possibles metabòlits 

responsables de la neurotoxicitat serotonèrgica. Una de les hipòtesis més plausibles 

que involucra els metabòlits en el desenvolupament de la neurotoxicitat és la formació 

d’adductes de tioéter (glutatió i cisteïna) amb l’HHMA i l’HMA (Bai et al., 1999; Miller et 

al., 1995, 1996 i 1997), és a dir, els metabòlits catecol es poden autooxidar a la seva 

corresponent quinona i aquestes quinones poden formar adductes amb compostos 

nucleòfils que contenen grups tiols com són el glutatió, cisteïna o N-acetil-cisteïna 

(Hiramatsu et al., 1990). Aquests adductes de tioèter tenen un potencial redox baix i 

poden patir una oxidació espontània i generar superòxids i peròxids a través del cicle 

redox que donaria lloc a una peroxidació lipídica i dany a les terminacions 

serotonèrgiques.  
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Aquests metabòlits formats (2,5-bis(glutatió-S-il)-α-metildopamina, 5-(glutatió-S-il)-α-

metildopamina i 5-(N-acetilcisteïna-S-il)-α-metildopamina són capaços de reproduir 

alteracions comparables amb les observades després de l’administració sistèmica de 

la MDMA. Quan aquests metabòlits s’administren a l’estriat o en el còrtex són capaços 

de reduir les concentracions de serotonina, produir esgotament a llarg termini (7 dies) i 

induir neurodegeneració del sistema serotonèrgic similar a l’observat després d’una 

administració sistèmica. Hi ha estudis que suggereixen que aquests metabòlits 

neurotòxics de la MDMA es podrien produir en el fetge i arribar al cervell mitjançant 

transportadors específics de glutatió (Bai et al., 1999). Recentment ha estat 

demostrada la seva formació in vivo en rates, donant encara més veracitat a 

l’esmentada hipòtesi (veure Figura 1.8., dades del Laboratori del Dr. Monks, UAHSC, 

Texas, EEUU). 

 

 

Figura 1.8. Concentracions de 
dos metabòlits potencialment 
neurotòxics en el cervell de rata 
després d’una administració 
sistèmica de la MDMA. 
 

 

 

 

 

Paper de la inhibició de la triptòfan hidroxilasa 

La MDMA produeix una inhibició de la triptòfan hidroxilasa, enzim limitant en la síntesi 

de serotonina. Aquesta inhibició és irreversible ja que el restabliment de l’activitat de la 

TPH requereix sintetitzar de nou aquest enzim. Un dels mecanismes que s’han 

proposat per explicar la inhibició de la TPH és l’estrès oxidatiu. Che et al., 1995 van 

demostrar que la disminució d’activitat de la TPH estava influenciada per la 

temperatura corporal. Aquesta observació indica el possible paper dels radicals lliures 

en la inactivació de l’enzim ja que s’ha descrit que la formació de radicals lliures 

augmenta amb la hipertèrmia (Colado et al., 1999). La hipertèrmia és un efecte 

característic induït per la MDMA, addicionalment cal no descartar que productes 

relacionats amb quinones formades a partir de la dopamina o l’HHMA, poden 

interaccionar directament amb els grups sulfidril de l’enzim, grups fàcilment oxidables i 

per tant aquestes quinones serien les responsables de la inhibició de l’enzim generant 

radicals lliures (Schmidt i Taylor, 1987).  
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Paper de la serotonina o metabòlits de la serotonina 

En rates, hi ha compostos que prevenen la neurotoxicitat induïda per la MDMA. 

Concretament, hi ha ISRS que prevenen completament la pèrdua de concentracions 

de serotonina a llarg termini. Battaglia et al., 1987 van reportar que el pretractament de 

citalopram (10mg/Kg), compost que bloqueja selectivament la recaptació de 

serotonina, abans de cada injecció de la MDMA protegia quasi completament dels 

efectes neurotòxics de la MDMA i també prevenia la disminució de serotonina i del seu 

metabòlit. Aquests estudis demostren que la degeneració dels axons de serotonina 

després d’una administració de la MDMA involucra el transportador de serotonina. És 

adient pensar que si els transportadors de serotonina es troben bloquejats per algun 

fàrmac tipus ISRS, tant la MDMA com metabòlits tenen el pas bloquejat i per tant no 

tenen accés a entrar dins la neurona, dificultant així poder dur a terme els seus efectes 

neurotòxics i farmacològics. A més a més, hi ha estudis que descriuen que 

antagonistes dels receptors 5-HT2A poden atenuar la neurotoxicitat atribuïda a la 

MDMA suggerint que aquests receptors poden participar en la neurotoxicitat a través 

de canvis en la homeòstasi del calci o per la via de la translocació i activació de la 

proteïna kinasa C. El fet que la nimipodina, un bloquejador del canal de calci, 

protegeixi de la toxicitat de la MDMA, fa pensar que el flux de calci pugui estar 

involucrat en el desenvolupament de la neurotoxicitat (Johnson et al., 1992). Com que 

antagonistes dels receptors 5-HT2A poden atenuar l’alliberament de dopamina, existeix 

la possibilitat de que la dopamina també participi dels efectes tòxics de la MDMA. 

 

Paper de la dopamina 

La serotonina activa els receptors 5-HT2A, els quals intensifiquen l’alliberament i síntesi 

de dopamina (Gudelsky i Nash, 1996) obtenint-se uns nivells extracel.lulars de 

dopamina anormalment alts, els quals provoquen que la dopamina pugui ocupar les 

terminacions serotonèrgiques i ser transportada de la sinapsi a les terminacions 

nervioses mitjançant el transportador de la recaptació de serotonina. S’ha observat 

una relació lineal entre l’alliberament de dopamina i el grau de dany en les 

terminacions serotonèrgiques (Nash i Nichols, 1991). S’ha descrit que la prèvia 

administració de 6-hidroxidopamina, agent que destrueix les terminacions 

dopaminèrgiques, bloqueja la neurotoxicitat; en canvi el pretractament amb L-DOPA, 

un precursor de la dopamina, augmenta la neurotoxicitat (Schmidt et al., 1991). També 

s’ha reportat que agonistes dels receptors de 5-HT2A administrats juntament amb la 

MDMA potencien l’alliberament de dopamina induïda per la MDMA i augmenten els 

efectes tòxics de la MDMA (Gudelsky et al., 1994; White et al., 1996).  
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Aquests resultats posen de manifest que concentracions exageradament altes de 

dopamina poden donar lloc a neurodegenaració ja que el procés oxidatiu que té lloc a 

les terminacions pot produir metabòlits tòxics i danyar la cèl.lula. S’ha descrit que la 

MAO-B pot metabolitzar la dopamina a les terminacions serotonèrgiques i formar 

peròxid d’hidrogen el qual donaria lloc a una peroxidació lipídica i a un estrès oxidatiu, 

és a dir, l’excés de dopamina seria deaminada per la MAO-B, produint una sèrie de 

radicals lliures, que podrien ser els responsables de la peroxidació lipídica i la 

destrucció selectiva de les terminacions serotonèrgiques (Sprague et al., 1998). Per 

tant, inhibidors de la MAO-B podrien mostrar eficàcia en prevenir dany neuronal quan 

s’administren amb la MDMA (Sprague i Nichols, 1995a i b).  

 

Cadet et al., 1995 han mostrat que altes dosis de la MDMA (50mg/Kg) produeixen 

esgotament de dopamina en ratolins no transgènics i en canvi en ratolins transgènics 

homozigots que porten la seqüència completa del gen de la superòxid dismutasa 

(CuZnSOD) no pateixen esgotament de dopamina, suggerint que la superòxid 

dismutasa protegeix els axons dopaminèrgics dels radicals lliures d’oxigen en els 

ratolins transgènics, és a dir, la superòxid dismutasa té un paper important en la 

conversió de radicals superòxid a H2O2, una espècie menys reactiva. 

 

També s’ha postulat que el sistema GABAèrgic pot modular l’activitat dopaminèrgica. 

La serotonina alliberada a l’espai sinàptic seria capaç d’activar als receptors  5-HT2A-2C, 

localitzats en les interneurones gabaèrgiques, disminuint la transmissió GABA 

(disminució de les concentracions extracel.lulars GABA) i provocant un increment en la 

síntesi i alliberament de la dopamina (Cameron i Williams, 1993). S’ha demostrat que 

la clormetiazole, un agonista del GABA, atenua la toxicitat serotonèrgica induïda per la 

MDMA en rates (Colado et al., 1993). 

 

Paper de l’òxid nítric 

El paper de l’òxid nítric en el desenvolupament de la neurotoxicitat ha estat també 

investigat. El tractament amb N-nitro-L-arginina, un inhibidor de l’òxid nítric sintasa, ha 

mostrat que protegeix l’esgotament a llarg termini de serotonina al còrtex frontal, però 

no en altres zones del cervell com poden ser l’estriat i l’hipocamp. Això fa pensar que 

els mecanismes responsables de la neurotoxicitat en les diferents zones del cervell 

podrien no ser els mateixos. 
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Paper de la hipertèrmia 

Malgrat canvis en el sistema serotonèrgic i dopaminèrgic semblen ser els principals 

desencadenants de la neurotoxiciat, també poden existir altres factors determinants 

com la hipertèrmia. S’ha suggerit que la MDMA pot causar la pèrdua dels mecanismes 

de la termoregulació. Sembla que la hipertèrmia afavoriria la degeneració axonal al 

provocar canvis en la capacitat redox de l’organisme i amb la producció de radicals 

lliures en l’espai sinàptic (Colado et al., 1998). La hipertèmia, es veu afectada 

clarament per la temperatura ambiental. Estudis en animals han mostrat que la dosi 

letal (LD50) és menor quan la substància s’administra en animals que estan en gàbies 

en contacte amb molts altres animals en comparació a quan s’administra en animals 

en solitari. Es considera que els animals agregats tenen més capacitat de dissipació 

de calor i podrien presentar hipertèmia amb major facilitat després d’una administració 

de la MDMA. Malgrat la MDMA causa hipertèrmia, el paper que juga en el 

desenvolupament de la neurotoxicitat no està del tot clar. Està descrit que es pot reduir 

la neurotoxicitat administrant substàncies que eviten la hipertèrmia associada a la 

MDMA (Schmidt i Taylor, 1990).  

 

A les Figures 1.9. i 1.10. es resumeixen els mecanismes que explicarien els efectes 

neurotòxics induïts per la MDMA i la formació de radicals lliures tant en models 

animals com en humans. 
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Figura 1.9. Disposició metabòlica en espècies animals i en humans. Generació de radicals lliures. SULT: sulfotransferasa; UDPGT: 
glucoronosiltransferasa; COMT: catecolmetiltransferasa; MAO: monoaminoxidasa. 
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Figura 1.10. Possibles mecanismes de formació de radicals lliures a partir de la 
dopamina mitjançant els sistemes serotonèrgic i dopaminèrgic. 
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1.1.11.2.2. Neurotoxicitat en humans 

Els efectes neuorotòxics clarament demostrats en animals, són motiu de gran 

preocupació per la seva possible existència en humans. Cada vegada més apareixen 

treballs que suggereixen la neurotoxicitat en humans.  

 

A causa de que es fa difícil extrapolar els resultats obtinguts en espècies animals 

segons s’ha comentat anteriorment (veure apartat 1.1.11.2.1.) i els models 

experimentals en humans per estudiar la neurotoxicitat induïda per la MDMA són 

inviables, s’ha d’estudiar aquesta qüestió a través de mesures indirectes.  

 

Mitjançant estudis neurobiològics, s’han observat nivells més baixos de 5-HIAA en el 

fluid cerebroespinal en consumidors habituals de la MDMA comparats amb els de la 

població control (Peroutka 1987; Ricaurte et al., 1990; McCann et al., 1994 i 1999.  

 

McCann et al., 1998 han explorat la funcionalitat dels transportadors de serotonina 

mitjançant la tècnica de Tomografia amb Emissió de Positrons (PET), una tècnica 

validada per detectar dany en els axons de serotonina i han observat una disminució 

de la densitat dels llocs dels transportadors de serotonina. Un estudi de Reneman et 

al., 2000 han suggerit que els consumidors de la MDMA tenen alterada la densitat dels 

receptors 5-HT2 i s’ha demostrat que una reducció aguda de serotonina pot afectar la 

memòria en voluntaris (Riedel et al., 1999). Bolla et al., 1998 han reportat que la 

disminució dels nivells de 5-HIAA en el líquid cefaloraquidi correlaciona amb una 

disminució de la memòria visual. També s’associa l’ús recreatiu de la MDMA a un 

augment de la presència de patologia psiquiàtrica entre els consumidors.  

 

Una altra aproximació que utilitzen els investigadors per avaluar la funcionalitat del 

sistema serotonèrgic in vivo com a avaluació indirecta de la neurotoxicitat és exposar 

als consumidors de la MDMA a agonistes de serotonina (per ex.: fenfluramina), 

substàncies que estimulen les vies serotonèrgiques i llavors es mesuren les respostes 

endocrines, és a dir, es mesuren els canvis en els nivells plasmàtics de prolactina i 

cortisol ja que la seva secreció depèn de la serotonina i per tant donen idea de quin 

estat es troba el sistema serotonèrgic. 

 

Mitjançant totes aquestes mesures indirectes es pot estimar la funcionalitat de les 

cèl.lules serotonèrgiques en individus vius. No obstant, no es coneix de manera 

definitiva si aquests trastorns neurotòxics poden millorar o empitjorar, ni si són 

temporals o definitius o si són reversibles o irreversibles.  
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Aquests estudis indirectes de neurotoxicitat en humans es veuen encara més limitats 

pel fet que els consumidors de la MDMA són policonsumidors, és a dir, generalment 

els subjectes consumeixen la MDMA juntament amb altres drogues com el cànem, la 

cocaïna etc. i es fa difícil establir quins efectes neurotòxics són atribuïbles única i 

exclusivament al consum de la MDMA. També es fa difícil poder conèixer l’estimació 

de la dosi d’exposició i la pauta d’administració de la MDMA per part dels subjectes ja 

que aquests acostumen a no recordar correctament ni quan ni quantes pastilles van 

prendre en els darrers mesos o anys. També ho limita el fet que els canvis clínics 

observats després de l’administració de la MDMA són molt subtils, els quals 

requereixen d’una instrumentació adequada i actualment no es disposa de mètodes 

clínics (qüestionaris, proves psicomotores, etc) prou sensibles per afinar i avaluar els 

petits canvis clínics. 

 

1.1.12. Estudis de recerca  

Els primers estudis científics coneguts amb la MDMA, que daten dels anys 80, es van 

realitzar en animals d’experimentació (gossos i micos). En ells es va observar una 

estimulació del sistema simpàtic (augment de la pressió arterial i de la freqüència 

cardíaca, midriasis, hipertèmia etc).  

 

La majoria de publicacions sobre els seus efectes en humans es basaven en casos 

d’intoxicacions o en la informació recollida en les enquestes als consumidors i no va 

ser fins a mitjans dels anys 90 que es van autoritzar els primers assaigs clínics 

d’administració de la MDMA en humans per tal d’avaluar de manera científica els seus 

efectes farmacològics. Aquests estudis es van realitzar a EEUU (Grob et al., 1996; 

Harris et al., 2002), al Regne Unit (Henry et al., 1998a i b; Fallon et al., 1999), a Suïssa 

(Vollenweider et al., 1998), a Bèlgica el grup del Dr. Riedel i a Espanya (Mas et al., 

1999; Camí et al., 2000; De la Torre et al., 2000a i b; Farré et al., 2004). A Alemanya 

es van autoritzar estudis amb la MDE (Gouzoulis-Mayfrank et al., 1999a i b). 

 

El grup del Dr. Vollenweider ha publicat varis estudis en humans sobre la interacció de 

la MDMA amb varies eines farmacològiques per tal d’esbrinar la contribució de 

diferents sistemes de neurotransmissió sobre els efectes farmacològics induïts per la 

MDMA. En concret, estudià quins efectes té un pretractament de citalopram (ISRS), de 

ketanserina (antagonista de receptors 5-HT2) i d’haloperidol (antagonista de receptors 

D2) (Veure apartat 1.1.10.). L’eina d’estudi fou l’assaig clínic en voluntaris sans  (Liechti 

i Wollenweider, 2000 i 2001; Liechti et al., 2000a i b). 
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Recentment, a la nostra Unitat també s’han dut a terme dos assaigs clínics 

d’administració múltiple de la MDMA en humans. En un d’ells es va administrar dues 

dosis de 100mg en un interval de 4 hores a 8 voluntaris sans consumidors habituals de 

la MDMA (Tomillero, 2001) i es va observar un augment de la concentració de la 

MDMA d’un 20% i d’un 10% de MDA. En contraposició, es va observar una disminució 

d’un 45% d’HMMA i d’un 40% d’HMA. En l’altre assaig es van administrar també dues 

dosis de 100mg separades per 24 hores a 9 subjectes sans consumidors habituals de 

la MDMA. En aquest cas també es va observar un augment de les concentracions de 

la MDMA en comparació amb la primera dosi. L’augment va ser més gran del que es 

podia esperar per la simple acumulació (Farré et al., 2004). Tots aquests fets podien 

indicar una possible inhibició enzimàtica deguda a l’aparició d’un complex metabòlic 

format per la pròpia MDMA, que dificultaria el pas metabòlic. Amb aquests resultats es 

va posar de manifest que no existeix una relació proporcional entre l’augment de la 

dosi i les concentracions de la MDMA. També s’ha dut a terme a la nostra Unitat un 

assaig clínic d’interacció de la MDMA i l’etanol (Hernández-López et al., 2002). També 

s’ha avaluat l’efecte que té la MDMA sobre el sistema immunitari (Pacifici et al., 2001 i 

2002).  

 

1.1.13. Anàlisi de la MDMA i metabòlits en fluids biològics 

S’han descrit diverses tècniques d’anàlisi per a la quantificació de la MDMA i certs 

metabòlits (MDA, HMMA i HMA) en fluids biològics. La tècnica més utilitzada és la 

cromatografia de gasos ja sigui acoblada a un detector nitrogen-fósfor, captura 

d’electrons o d’espectrometria de masses (Ortuño et al., 1999; Pizarro et al., 2002a; 

Maurer, 1996; Kraemer et al., 1998). Algun autor també ha descrit la cromatografia 

líquida amb detecció UV (Helmlin et al., 1996) i acoblada a espectrometria de masses 

(Clauwaert et al., 2000). Degut a que la MDMA és una molècula que presenta un 

centre quiral, hi ha mètodes que descriuen un anàlisi quiral de la MDMA i respectius 

metabòlits mitjançant GC-MS o electroforesi capil.lar (Hensley i Cody, 1999; Pizarro et 

al., 2002a i 2003).  

 

Respecte a la preparació de la mostra s’han reportat varis processos d’extracció com  

l’extracció líquid-líquid o la sòlid-líquid. En tos dos casos es requereix una prèvia 

hidròlisi enzimàtica de les mostres ja que els metabòlits de la MDMA es troben 

conjugats amb l’àcid glucurònic i amb sulfats amb més d’un 95%. És per això que és 

necessari incubar les mostres a 37ºC durant 16 hores amb l’enzim β-

glucuronidasa/sulfatasa de l’Helix Pomatia amb la finalitat de trencar els corresponents 

conjugats. Una vegada realitzada la hidròlisi es du a terme el procediment d’extracció. 
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L’extracció en fase líquida generalment es basa en una extracció a pH bàsic utilitzant 

un solvent orgànic adient i l’extracció en fase sòlida utilitza unes columnes farcides 

amb una fase estacionària que consta alhora d’un mecanisme d’interacció de tipus 

hidrofòbic i de bescanvi catiònic.  

 

En quasi tots els mètodes descrits per cromatografia de gasos es requereix un procés 

de derivatització. Existeix diversitat de reactius de derivatització, fonamentalment 

agents acilants, sent els més utilitzats el MBTFA (N-Metil-bistrifluoroacetamida), el 

HFBA (àcid heptafluorobutíric) o el TPC (N-trifluoroacetil-prolilclorur). 

 

Pel cas del metabòlit catecol, l’HHMA, no hi ha treballs que descriguin d’una manera 

detallada la seva determinació en fluids biològics. Això es deu en gran part a les 

dificultats analítiques que presenten els compostos tipus catecol. Aquestes estructures 

són molt polars i reactives dificultant així la seva determinació. El fet que l’HHMA sigui 

tan polar i tan reactiva obliga a seguir un procediment d’extracció diferent al seguit pel 

cas de la pròpia MDMA i altres metabòlits (MDA, HMMA i HMA). Així, degut a la 

manca d’un mètode analític per a la determinació d’HHMA en plasma i orina, un dels 

objectius d’aquesta tesi ha estat desenvolupar i validar un mètode analític adient per 

aquest compost.  

 

En preparacions microsomals, Maurer et al., 2000 han descrit la detecció d’HHMA com 

el seu derivat O-metilat, l’HMMA, després de du a terme la reacció catalitzada per la 

COMT. Tenint en compte que l’HMMA es troba quasi totalment conjugat en fluids 

biològics, l’anàlisi d’HMMA lliure seria una mesura indirecta per quantificar l’HHMA 

lliure. No obstant, l’HHMA no es troba en forma lliure en fluids biològics i per tant en el 

nostre cas, seria necessari un pas d’hidròlisi per obtenir l’HHMA en forma lliure. Per 

tant, si es du a terme el pas d’hidròlisi, llavors aquesta mesura indirecta no és 

plausible.  
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1.2. INHIBIDORS SELECTIUS DE LA RECAPTACIÓ DE SEROTONINA (ISRS) 

Els ISRS són fàrmacs que s’utilitzen pel tractament de la depressió i van ser introduïts 

en la pràctica clínica farà uns 15 anys. Els ISRS més comuns són la paroxetina, 

fluoxetina, citalopram, sertralina i fluvoxamina. A la Figura 1.11. es mostren les 

estructures químiques de cadascun dels antidepressius. Tots ells difereixen en 

l’estructura química i característiques farmacocinètiques, però tenen en comú un 

mateix mecanisme d’acció (inhibició de la recaptació de serotonina) i el fet que tots ells 

inhibeixen amb major o menor grau diferents isoenzims del citocrom P450 donant lloc 

a un gran nombre d’interaccions farmacocinètiques amb d’altres fàrmacs. A la Taula 

1.5. es mostra la potència inhibitòria que té cada ISRS per diferents citocroms (De 

Vane, 1999). La fluvoxamina apareix com l’inhibidor prototipus del CYP1A2, mentre 

que la paroxetina es el més potent pel que fa a la inhibició del CYP2D6.  

 

Figura 1.11. Estructures químiques dels diferents ISRS. 
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Taula 1.5. Potència inhibitòria que té cada ISRS per cada citocrom (De Vane, 1999). 

 CYP 

 1A2 2C 2D6 3A4 

Paroxetina 0 0 ++++ 0 

Fluoxetina (metabòlit) 0 ++ ++++ (++++) + (++) 

Sertralina (metabòlit) 0 + (+) + (++) + (+) 

Fluvoxamina ++++ ++ 0 +++ 

Citalopram 0 0 0 0 

0: no se sap o no significatiu; +: lleu o quasi bé no significatiu; ++: moderat i possiblement no significatiu; 

+++: moderat i possiblement significatiu; ++++: potent. 

 

1.3. PAROXETINA 

La paroxetina [(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(3,4-metilenedioxifenoximetil)piperidina] és 

un antidepressiu inhibidor selectiu de la recaptació de serotonina (ISRS) a nivell de la 

sinapsi neuronal que s’utilitza en la terapèutica arreu del món. La paroxetina clorhidrat 

és una pols blanca, inodora, amb un punt de fusió de 120-138ºC i una solubilitat en 

aigua de 5.4 mg/mL.  

 

1.3.1. Mecanisme d’acció i ús terapèutic  

En les últimes dècades, la recerca pel que fa al tractament de la depressió ha estat 

orientada al desenvolupament de fàrmacs antidepressius que fossin més efectius i 

amb una millor tolerància en comparació amb els agents tradicionals com els 

antidepressius tricíclics (TCA) i els IMAO. Com que hi ha evidències que l’etiologia de 

la depressió sorgeix d’un desequilibri en els sistemes de neurotransmissors 

serotonèrgic i/o noradrenèrgic (baixes concentracions de serotonina en el líquid 

cerebrospinal de pacients amb depressió) s’ha fomentat el desenvolupament de 

compostos que inhibissin selectivament la recaptació serotonèrgica/noradrenèrgica. 

 

 

 

 

 

 

La potencia i selectivitat in vitro de la paroxetina pel que fa a la inhibició de la 

recaptació de serotonina ha demostrat ser major que la d’altres ISRS com la fluoxetina 

o el citalopram. Respecte a la recaptació d’altres neurotransmissors com la 

noradrenalina i la dopamina, la paroxetina exerceix una dèbil inhibició. A diferència 

La paroxetina augmenta la neurotransmissió serotonèrgica mitjançant una 

potent i selectiva inhibició de la recaptació de serotonina presinàptica, la qual 

fa que les concentracions de serotonina augmentin a la sinapsi neuronal i 

l’activitat del neurotransmissor s’allargui en els llocs dels receptors. 
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dels antidepressius tricíclics, la paroxetina presenta una molt baixa afinitat sobre altres 

receptors com els α adrenèrgics, D2, H2 i 5-HT2 i una baixa afinitat sobre el receptor 

colinèrgic muscarínic. Aquesta baixa afinitat sobre altres sistemes de neurotransmissió 

explica la seva millor tolerància respecte als antidepressius tricíclics. En comparació 

amb altres ISRS, la paroxetina ha mostrat una eficàcia terapèutica similar a la 

fluoxetina, fluvoxamina i sertralina. 

 

Respecte a la posologia de la paroxetina, les dosis poden variar en funció de la 

patologia tractada, així en el tractament de la depressió, la dosi inicial recomanada és 

de 20mg/dia en dosi única. La paroxetina és un fàrmac generalment ben tolerat, 

malgrat l’efecte indesitjable descrit més freqüentment són les nàusees. No existeixen 

evidències de que la paroxetina s’associí a dependència psicològica o física.  

 

1.3.2. Farmacocinètica 

Les propietats farmacocinètiques de la paroxetina han estat ben estudiades després 

d’una dosi única i després de múltiples dosis en voluntaris sans, en pacients amb 

depressió i en gent gran. En general, la farmacocinètica de la paroxetina en pacients 

amb depressió és essencialment la mateixa que en subjectes sans. Tanmateix, s’ha 

observat una variació substancial intersubjecte en la Cmax, AUC, el volum de distribució 

i en la depuració (Kaye et al., 1989; Sindrup et al., 1992). El metabolisme de primer 

pas que pateix la paroxetina, podria explicar aquesta variació interindividual tan 

pronunciada. 

 

1.3.2.1. Absorció 

Està descrit que, en subjectes sans, l’absorció d’una dosi oral de paroxetina no es veu 

afectada per la presència o absència de menjar. Un estudi en subjectes sans utilitzant 

paroxetina marcada amb 14C va revelar que el compost s’absorbeix a la zona 

gastrointestinal (Kaye et al., 1989). 

 

1.3.2.2. Distribució 

Com a resultat de les seves propietats lipofíliques, la paroxetina es distribueix 

ràpidament en els teixits, només un 1% queda en la circulació sistèmica. La unió a 

proteïnes plasmàtiques s’estima que és al voltant d’un 95%. 

 

1.3.2.3. Metabolisme 

La paroxetina es metabolitza majoritàriament en el fetge mitjançant oxidació hepàtica. 

La ruta metabòlica de la paroxetina va ser determinada després d’una dosi oral de 
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30mg de paroxetina marcada amb 14C (Haddock et al., 1989). Els metabòlits principals 

aïllats en l’orina van ser identificats per espectrometria de masses.  

 

Actualment, se sap que els metabòlits de la paroxetina són molt polars i apareixen en 

el plasma simultàniament amb la paroxetina suggerint un clar metabolisme de primer 

pas. El metabolisme de la paroxetina inicialment involucra la seva O-demetilenació 

donant lloc a l’intermedi catecol (3S,4R)-3-(3,4-dihidroxifenoximetil)-4-(4-fluorofenil)-

piperidina (HH-paroxetina) i seguidament s’O-metila a la posició 3 i 4 donant lloc als 

metabòlits (3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenoximetil)piperidina (HM-

paroxetina) i (3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(3-hidroxi-4-metoxifenoximetil)piperidina 

(metabòlit II). L’intermedi catecol es pot també metabolitzar donant lloc al metabòlit 

(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(hidroximetil)piperidina (metabòlit III). Tots aquests 

metabòlits pateixen una ràpida i extensiva conjugació amb l’àcid glucurònic i amb 

sulfats. (Haddock et al., 1989; Kaye et al., 1989). A la Figura 1.12. es mostra la ruta 

metabòlica per la paroxetina. Es desconeixen les concentracions plasmàtiques 

d’aquests metabòlits ja que no han estat mai descrites a la literatura. Fins ara, el fet de 

no trobar-se comercialment disponibles aquests metabòlits ha dificultat la seva 

determinació en fluids biològics. És per això que en aquest treball s’han sintetitzat 

químicament per poder-los quantificar posteriorment, donant lloc a dos articles 

científics presentats en aquesta tesi (Segura et al., 2003a i b). 

 

En principi, s’han descrit dos isoenzims P450 que contribueixen a la formació de 

l’intermedi O-demetilenat (intermedi catecol) (Haddock et al., 1989). Estudis in vitro 

suggereixen que el CYP2D6 és responsable d’un 75% de l’activitat d’aquest primer 

pas metabòlic en persones que són metabolitzadors ràpids. El segon enzim P450 

(encara no identificat) té molta més baixa afinitat i és responsable aproximadament 

d’un 25% del metabolisme in vitro en metabolitzadors ràpids pel CYP2D6 i és el primer 

enzim utilitzat pels subjectes que són metabolitzadors lents, és a dir, persones que 

tenen falta de funcionalitat pel CYP2D6. 
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Figura 1.12. Metabolisme de la paroxetina. 
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1.3.2.4. Excreció urinària 

Mentre que un 1-2% de la dosi administrada de paroxetina és excretada inalterada en 

orina, una proporció molt més gran (64%) és eliminada a través dels ronyons en forma 

de metabòlits de paroxetina. En humans, l’excreció metabòlica és bifàsica: la primera 

fase reflecteix el metabolisme de primer pas i la segona fase ve controlada per 

l’eliminació sistèmica de la paroxetina. 

 

 

 

 

Paroxetina 

Intermedi catecol 
  (HH-paroxetina) 

Metabòlit III     Metabòlit I 
(HM-paroxetina)

Metabòlit II 
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1.3.2.5. Cinètica no lineal 

S’ha observat una cinètica no lineal durant administracions repetides de paroxetina o 

després d’augmentar la dosi, és a dir, es troba una desproporció de les concentracions 

plasmàtiques d’aquest fàrmac. Aquesta no linealitat s’atribueix a la saturació i inhibició 

de l’enzim CYP2D6. S’ha descrit que la paroxetina és alhora un substrat i un inhibidor 

del CYP2D6 (Bertelsen et al., 2003; Belpaire et al., 1998; Bloomer et al., 1992; Sindrup 

et al., 1992). A més a més, s’ha observat que amb múltiples dosis de paroxetina, 

l’enzim CYP2D6 es troba saturat i/o inhibit i altres isoenzims P450 alternatius 

esdevenen molt més importants en la depuració de la paroxetina i per tant es podria 

afirmar que protegeixen a l’individu de tenir altes concentracions plasmàtiques 

(Sindrup et al., 1992). 

 

Malgrat la no linealitat i la variació intersubjecte en les propietats farmacocinètiques, la 

paroxetina no es pot considerar un fàrmac tòxic. 

 

1.3.3. Estudis in vitro amb la paroxetina 

Models in vitro han mostrat que la paroxetina és l’ISRS més potent a l’hora d’inhibir el 

CYP2D6 (Taula 1.5.). L’efecte inhibitori de la paroxetina sobre l’activitat del CYP2D6 

en microsomes hepàtics s’ha comparat amb el de la fluoxetina, sertralina, citalopram, 

fluvoxamina i amb algun dels metabòlits tant de la paroxetina com de la fluoxetina. La 

conversió d’esparteïna a dehidroesparteïna s’ha utilitzat per a mesurar l’índex 

d’activitat del CYP2D6. Els valors de Ki per a la inhibició de la formació de 

dehidroesparteïna han estat els següents: paroxetina (Ki=0.15µM), fluoxetina 

(0.60µM), sertralina (0.70µM), citalopram (5.1µM), fluvoxamina (8.2µM), metabòlit 

metilat de la paroxetina (0.5µM) (Crewe et al., 1992). 

 

Per altra banda, Bertelsen et al., 2003 han reportat dades que suggereixen que la 

paroxetina inhibeix el CYP2D6 mitjançant un mecanisme d’inhibició quasi irreversible. 

Aquest tipus d’inhibició difereix de la inhibició reversible en que es requereix una 

activació inicial de la proteïna per obtenir l’efecte de la inhibició. El pas de l’activació 

inicial dóna lloc a la formació d’un inhibidor actiu, generalment anomenat complex 

metabòlic intermedi.  

 

Models in vitro d’inhibició basada en un mecanisme quasi irreversible demostren que 

generalment aquest tipus d’inhibició segueix unes característiques determinades que 

són les següents: la pèrdua de l’activitat de l’enzim depèn del temps, hi ha una 
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saturació cinètica, la inhibició depèn de l’activitat enzimàtica inicial i finalment 

l’estequiometria inhibidor-enzim és 1:1.  

 

Estudis in vitro han demostrat que amb incubacions amb l’enzim i la paroxetina al llarg 

del temps s’augmenta la inhibició, és a dir, com més temps hom deixa incubant el 

substrat amb l’enzim, més potent és l’efecte inhibitori (Bertelsen et al., 2003). 

 

Concretament, pel cas de la paroxetina, el fet que tingui un grup metilendioxi a la seva 

estructura podria explicar la seva capacitat per formar un complex inhibitori amb el 

CYP2D6 (Lin et al., 1996; Wu et al., 1997). El metabolisme dels grups metilendioxi 

comporten la generació d’un intermedi carbè, el qual pot formar un complex covalent 

fort amb el centre de Fe del grup hemo del citocrom (Ortiz de Montellano i Reich, 

1986). 

 

S’ha descrit que la paroxetina inhibeix l’activitat del CYP2D6 a concentracions d’IC50 

que es troben entre 150nM i 2µM depenent del substrat (Crewe et al., 1992; Von 

Moltke et al., 1998). Malgrat les dosis generalment emprades en la terapèutica 

produeixen concentracions plasmàtiques inferiors a 0.5µM (Sindrup et al., 1992), es 

pot produir una important inhibició en la depuració d’un fàrmac que sigui substrat del 

CYP2D6, co-administrat amb la paroxetina. 

 

No és una tasca fàcil poder predir interaccions entre fàrmacs basats en models in vitro 

i poder extrapolar la magnitud de la interacció farmacocinètica que tindrà lloc in vivo. 

Hemeryck et al., 2000 van intentar trobar resultats in vitro compatibles amb una 

observació que havien vist in vivo, (múltiples dosis de paroxetina aboleixen el 

metabolisme estereoselectiu del metoprolol, però fins i tot així van trobar discrepàncies 

entre l’augment d’AUC de metropolol predit i observat després del tractament amb 

paroxetina. La possible limitació per a la predicció la van atribuir a que la paroxetina 

possiblement utilitza una inhibició basada en un mecanisme i no una inhibició 

purament competitiva (Hemeryck et al., 2001) 

 

1.3.4. Interacció amb altres fàrmacs. Estudis in vivo utilitzant la paroxetina com  

a inhibidor del CYP2D6.  

En general, es pot parlar de dos tipus d’interaccions: la farmacodinàmica i la 

farmacocinètica. El primer respon a la pregunta si l’antidepressiu afecta al mecanisme 

d’acció d’un altre fàrmac que el subjecte s’estigui prenent i el segon es refereix si 
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l’antidepressiu afecta al metabolisme d’un altre fàrmac que el subjecte s’estigui 

prenent. El present treball es centrarà principalment en la interacció farmacocinètica. 

 

Les interaccions farmacocinètiques rarament afecten la distribució i l’excreció del 

fàrmac, sinó que generalment es donen a nivell metabòlic, és a dir, tenen lloc 

majoritàriament en el fetge i en l’intestí. S’han descobert alguns enzims en el cervell 

inclòs el CYP2D6 (Krishna i Klotz, 1994), i per tant es suggereix que també podria 

existir una possible interacció en aquest òrgan. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, la paroxetina es metabolitza majoritàriament a través 

del citocrom CYP2D6, al qual al mateix temps pot inhibir. Aquest fet fa que qualsevol 

fàrmac co-administrat amb la paroxetina i substrat del CYP2D6, pugui patir una 

interacció farmacocinètica amb la paroxetina.  

 

Resultats in vivo confirmen que la paroxetina, juntament amb la fluoxetina, té una 

potent activitat per inhibir el CYP2D6. Varis estudis han descrit un canvi fenotípic de 

subjectes metabolitzadors ràpids a lents després del tractament amb paroxetina (Alfaro 

et al., 1999 i 2000). A més a més, s’ha observat que hi ha una correlació entre les 

concentracions de paroxetina i la magnitud de la inhibició (Lam et al., 2002).   

 

L’objectiu de Jeppesen et al., 1996 va ser estudiar in vivo la inhibició depenent de la 

dosi de diferents citocroms, entre ells el CYP2D6, mitjançant diferents ISRS. Pel cas 

del CYP2D6 es va utilitzar l’esparteïna com a substrat d’aquest enzim i la raó 

metabòlica de l’esparteïna i dehidroesparteïna es va utilitzar per mesurar l’activitat del 

CYP2D6. Els resultats van mostrar un augment significatiu en la raó metabòlica de 

l’esparteïna quan s’havia administrat paroxetina i els autors van reportar que tres dels 

sis voluntaris van canviar fenotípicament pel CYP2D6 després de la ingesta de 40 o 

80mg de paroxetina. 

 

Brosen et al., 1993 van estudiar el metabolisme de la desipramina (substrat del 

CYP2D6) en 9 metabolitzadors ràpids (EM) i en 8 metabolitzadors lents (PM) després 

de prendre 20mg diaris de paroxetina. Tant en la Cmax,  t1/2 com en la depuració 

plasmàtica (CLp) de la desipramina es van trobar diferències significatives. Abans del 

tractament amb paroxetina, la depuració de la desipramina era 7 vegades més alta en 

EM que en PM; després del tractament, la depuració dels EM va disminuir obtenint-se 

uns valors similars als dels PM. També es va observar una prolongació de la t1/2 i un 

augment del doble de la Cmax.  



  Introducció  

 48 

Un altre estudi molt similar i que confirma els resultats trobats per Brosen et al. 1993, 

va ser el realitzat per Alderman et al., 1997 en el qual també es va estudiar la 

farmacocinètica de la desipramina co-administrada amb la paroxetina o amb sertralina. 

L’assaig va incloure 24 subjectes tots ells fenotipats com EM. Els resultats van indicar 

que tant en la co-administració de paroxetina o sertralina amb la desipramina, la 

farmacocinètica de la desipramina es veia afectada. No obstant, en el cas de la co-

administració amb la paroxetina, els augments de les concentracions plasmàtiques van 

ser molt més significatius, confirmant que la paroxetina és un potent inhibidor del 

CYP2D6 in vivo. 

 

Un altre estudi és el realitzat per Belle et al., 2002 en el qual es va estudiar l’efecte 

inhibitori del CYP2D6 sobre el primer pas de la ruta metabòlica de l’atomoxetina (un 

potent inhibidor del transportador presinàptic de la noradrenalina) mitjançant la 

paroxetina. La co-administració d’aquests dos fàrmacs és una possible combinació en 

persones que pateixen depressió i per tant cal avaluar la seva potencial interacció 

farmacocinètica. En l’estudi, es va observar que l’administració concomitant de 

paroxetina i atomoxetina va dur a un augment en les concentracions d’atomoxetina i 

una disminució del seu metabòlit 4-hidroatomoxetina (metabòlit format a través del 

CYP2D6). Els paràmetres farmacocinètics d’atomoxetina trobats després del 

tractament en paroxetina van ser els propis de subjectes deficients d’activitat CYP2D6, 

és a dir, subjectes EM s’havien transformat fenotípicament en PM. Malgrat aquests 

canvis en la farmacocinètica, es va descriure que la combinació d’aquests dos fàrmacs 

va ser ben tolerada, excepte algun cas de taquicàrdia observat en algun subjecte. 

 

En un assaig clínic en voluntaris sans es va estudiar l’efecte de múltiples dosis de 

paroxetina (20 mg/dia) sobre la farmacocinètica i farmacodinàmica d’una sola dosi de 

metropolol racèmic. Es va observar que la paroxetina va causar un increment en les 

concentracions plasmàtiques dels enantiòmers (R) i (S) del metropolol amb un clar 

efecte en les AUC, Cmax, t1/2  (Hemeryck et al., 2000). 

 

En un altre article, Begré et al., 2002 van estudiar la interacció de la paroxetina amb la 

metadona ja que molts pacients en tractament amb metadona pateixen depressions i 

per tant se’ls hi prescriu algun antidepressiu. Més concretament, es van mesurar les 

concentracions de la mescla racèmica i d’ambdós enantiòmers de la metadona abans i 

després de la introducció de paroxetina en 10 pacients (8 EM i 2 PM). Els autors van 

observar que als 8 pacients genotipats com EM, les concentracions de metadona els 

augmentava al voltant d’un 42%. En canvi, pels dos subjectes genotipats com PM, 
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l’augment va ser només del 7%. D’aquesta manera es va mostrar com la paroxetina 

modificava el metabolisme de la metadona, sobretot el metabolisme dels subjectes 

EM. Malgrat el canvi de metabolisme, en aquest estudi no es van reportar efectes 

secundaris. 

 

Tots aquests estudis confirmen que la paroxetina és un potent inhibidor selectiu 

del CYP2D6 in vivo. La magnitud de la inhibició del CYP2D6 pot estar 

relacionada amb la dosi i les concentracions plasmàtiques assolides de la 

paroxetina i metabòlits.   

 

A més a més, combinacions de la paroxetina amb fàrmacs que produeixen excessiva 

activitat serotonèrgica pot dur al síndrome serotonèrgic que es caracteritza pels 

següents símptomes: canvis en l’estat mental, febre, manca de coordinació etc. Aquest 

síndrome ha estat descrit en pacients tractats amb fluoxetina o amb IMAO; per tant, 

l’ús de qualsevol ISRS amb IMAO està totalment contraindicat (Gunasekara et al., 

1998). 

 

1.3.5. Anàlisi de la paroxetina en plasma 

S’han descrit diverses tècniques d’anàlisi per a la quantificació de la paroxetina 

juntament amb altres ISRS en fluids biològics. Les més utilitzades són la cromatografia 

líquida d’alta resolució (HPLC) i la cromatografia de gasos (GC) (Tournel et al., 2001; 

Kristoffersen et al., 1999; Lucca et al., 2000; Lacassie et al., 2000; Eap i Baumann, 

1996; López-Calull i Domínguez, 1999; Knoeller et al., 1995; Leis et al., 2001; Shin et 

al., 1998; Gupta, 1994; Zhu i Neirinck, 2002). Els mètodes de cromatografia líquida 

descrits a la literatura utilitzen detectors UV o de fluorescència. Per altra banda, els 

mètodes de cromatografia de gasos acoblada a un detector nitrogen-fósfor, de captura 

d’electrons o de masses requereixen un procediment de derivatització.  

 

En tots ells es du a terme una extracció líquid-líquid amb diferents mescles de solvents 

orgànics o una extracció sòlid-líquid amb columnes de fase inversa. La majoria de 

treballs quantifiquen només nivells plasmàtics de paroxetina i fins ara no s’han reportat 

concentracions dels metabòlits. Només dos treballs descriuen la determinació 

simultània de la paroxetina i del seu metabòlit: Härtter et al., 1994 van descriure un 

mètode per analitzar paroxetina i el seu metabòlit HM-paroxetina en plasma sense fer 

cap pas d’hidròlisi, el que va donar lloc a que en cap mostra es detectés el metabòlit ja 

que s’ha vist posteriorment que aquest s’elimina de forma conjugada. Kristoffersen et 

al., 1999 van reportar límits de detecció de 8 µg/L per la paroxetina i de 40µg/L per 



  Introducció  

 50 

l’HM-paroxetina, els quals són concentracions útils pel diagnòstic d’intoxicacions 

agudes però no són adequades per estudis farmacocinètics on s’esperen 

concentracions més baixes de paroxetina i metabòlit. Degut a l’absència d’un únic 

mètode prou sensible i específic per a la quantificació en plasma de paroxetina i 

metabòlit, en el present treball es proposa el desenvolupament i posterior validació 

d’un mètode analític per la quantificació de paroxetina i del metabòlit metilat en plasma 

i que ha donat lloc al treball científic Segura et al., 2003b. 

 

1.4. ENZIMS P450 

1.4.1. Descripció  

Molts compostos pateixen biotransformacions oxidatives per formar metabòlits, que 

més endavant són eliminats o metabolitzats per conjugació amb l’àcid glucurònic o 

amb sulfats. 

 

La superfamília d’hemoproteïnes citocrom P450 és el major grup d’enzims que 

participen en les biotransformacions oxidatives. Els citocroms (CYPs) es troben 

localitzats en el reticle endoplasmàtic llis (fracció microsomal) o en la fracció 

mitocondrial dels teixits dels mamífers. Els CYPs s’expressen altament en les fraccions 

microsomals hepàtiques i menys intensament en els pulmons, ronyons i intestí.  

 

Els citocroms P450 contenen un grup prostètic hemo, el qual està involucrat en 

l’activació de l’oxigen molecular, i una porció d’apoproteïna que conté entre 400 i 500 

aminoàcids. Les diferències en l’oxidació de substrats a través dels citocroms venen 

determinades per les diferències en la seqüència d’aminoàcids ja que les apoproteïnes 

de cada citocrom consisteixen en una sola cadena polipeptídica codificada per un sol 

gen. A les Figures 1.13. i 1.14. es mostren l’estructura primària i terciària del citocrom 

P450 respectivament. 

 

Figura 1.13. Estructura primària 
del citocrom P450. 
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Figura 1.14. Estructura terciària del citocrom P450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta superfamília de citocroms rep el nom de P450 perquè quan aquests enzims 

es troben complexats amb el CO presenten un màxim d’absorció a 450nm a l’espectre 

UV. El paper fisiològic que tenen aquests enzims és de monooxigenasa, així, a partir 

d’oxigen molecular, un àtom d’oxigen és incorporat al substrat i l’altre és reduït a aigua, 

essent la font d’equivalents reductors la NADPH. La reacció catalítica que té lloc es pot 

resumir de la següent manera: 

 

Substrat(RH) + O2 + 2H+ + 2e- → Producte(ROH) + H2O 
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Canal accés. 
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On RH pot ser un dels molts possible substrats. La reacció té lloc en el grup hemo amb 

la forma Fe(III). El substrat s’uneix al citocrom i forma el complex binari Fe(III)RH que 

es redueix a Fe(II)RH mitjançant un electró del NADPH. L’oxigen molecular entra en el 

cicle i un segon electró és lliurat al complex. Després de la pèrdua d’aigua, el citocrom 

dóna lloc al metabòlit i es regenera l’estat de l’enzim. El mecanisme que es proposa 

s’il.lustra a la Figura 1.15.. 

 

Figura 1.15. Cicle dels citocroms mitjançant transferència d’electrons. 
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1.4.2. Classificació 

S’ha proposat una classificació i una nomenclatura sistemàtica pels diferents  

isoenzims del citocrom P450. La classificació dels CYPs en famílies i subfamílies es 

basa en la similitud dels aminoàcids que conté cada enzim. Els noms dels CYPs 

reflecteixen la família i la subfamília a la qual pertanyen. La nomenclatura es pot 

resumir de la següent manera: la família a la qual pertany un citocrom ve indicada per 

un nombre aràbic (per ex.: CYP1) i una lletra majúscula s’utilitza per indicar la 

subfamília a la qual pertany (per ex.: CYP1A o CYP1B). Entre subfamílies, hom pot 

tenir diferents enzims a partir de diferents gens, els quals tenen una homologia molt 

alta en la seqüència, és per això que un altre nombre aràbic s’utilitza per designar el 

gen (per ex.: CYP1A1). CYPs de la mateixa família són similars al menys en un 40% 

mentre que entre subfamílies són idèntics en un 55% a nivell d’aminoàcids. Aquesta 

nomenclatura es va desenvolupar per indicar l’evolució entre els CYPs. Es coneixen 

43 famílies de citocroms en el regne animal.  
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El paper que té cada citocrom sobre cada fàrmac ve determinat per diferents factors: 

l’afinitat del fàrmac per l’enzim, la velocitat amb la que l’enzim metabolitza el fàrmac i 

l’abundància de l’enzim en el cos. Un fàrmac pot dependre exclusivament d’un enzim 

P450 específic (per ex.: terfenadina i CYP3A). Alguns fàrmacs poden dependre 

principalment d’un enzim específic (per ex.: desipramina i CYP2D6). I altres fàrmacs 

poden utilitzar diferents enzims P450 per metabolitzar-se (per ex.: mirtazapina i 

CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4). Com més depengui un fàrmac d’un enzim principal, més 

gran serà l’impacte si la funció de l’enzim es veu alterada. A la Figura 1.16. s’il.lustra 

l’abundància i rellevància farmacològica dels isoenzims del citocrom P450. 

 

Figura 1.16. Abundància i rellevància farmacològica dels isoenzims del citocrom P450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Modulació de l’activitat enzimàtica  

Com s’ha vist anteriorment, les biotransformacions oxidatives són molt importants en la 

depuració dels fàrmacs i per tant l’alteració de l’activitat de l’enzim sigui una inhibició o 

una inducció influeix molt en la velocitat d’oxidació hepàtica i en l’eliminació dels 

fàrmacs.   

 

Certs factors ambientals com els constituents de la dieta, factors d’estil de vida o certs 

medicaments poden alterar les característiques de l’activitat dels citocroms. Quan es 

parla de constituents de la dieta hom es refereix al grau de cuinat de la carn, al 

consum de certs vegetals (per ex.: cols de Brussel·les, etc). Els factors associats a 

l’estil de vida inclouen hàbits tòxics com el consum d’alcohol, cafeïna, el tabac etc, tots 

plegats poden induir o inhibir l’activitat enzimàtica dels isoenzims del citocrom P450. 

En termes de medicaments, s’inclouen certs antibiòtics, anticonvulsius, antidepressius 

etc que poden també alterar l’activitat dels citocroms.  
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1.4.3.1. Inhibició reversible i irreversible  

Els xenobiòtics poden inhibir els citocroms per mecanismes reversibles o irreversibles. 

La inhibició reversible té lloc quan fàrmacs lipofílics competeixen pel mateix centre 

d’unió catalític dels CYPs. Si un dels substrats té més alta afinitat per l’enzim, el seu 

metabolisme predominarà i els nivells del substrat amb poca afinitat augmentaran i 

llavors aquest fàrmac s’acumularà. La supressió del substrat que inhibeix el centre 

actiu del CYP generalment normalitza la velocitat de depuració del fàrmac acumulat. 

 

En canvi, en la inhibició irreversible es forma un intermedi entre l’enzim i el substrat i/o 

respectius metabòlits i és aquest intermedi metabòlic activat el que pot dur a l’enzim a 

un estat no funcional (complex-IM) o modificar de manera covalent l’hemoproteïna de 

l’enzim (mitjançant una activació autocatalítica). Habitualment, el citocrom converteix 

fàrmacs o drogues relativament no inhibidors en inhibidors eficaços. Generalment, la 

velocitat de la depuració es normalitza molt més lentament després de la retirada 

d’una droga o d’un fàrmac que inhibeix de manera irreversible el CYP que no pas quan 

té lloc una inhibició reversible. 

 

Malgrat s’han descrit varis mecanismes d’inhibició dels citocroms, en aquesta tesi ens 

centrarem amb els que s’han proposat per compostos amb una estructura 

metilendioxifenil, com són la MDMA i la paroxetina.  

 

S’ha establert clarament que els compostos que tenen una estructura metilendioxifenil 

inhibeixen l’activitat dels enzims CYPs en moltes espècies in vivo i en fraccions 

microsomals in vitro.  

 

La naturalesa dels metabòlits metilendioxifenils que es troben involucrats en la 

complexació dels CYPs no està totalment clara i s’han suggerit diferents intermedis. La 

formació d’un carbè en el grup metilendioxifenil és el que està més acceptat. El carbè 

es pot originar per l’abstracció d’un àtom d’hidrogen del carboni metilènic o per 

l’eliminació d’aigua a partir de l’intermedi hidroximetilènic. S’ha observat que 

compostos metilendioxifenil inhibeixen preferiblement alguns CYPs. A la Figura 1.17. 

es mostra el possible mecanisme d’inhibició (Ortiz de Montellano i Reich, 1986). 

 

La preincubació d’anàlegs d’amfetamines com la MDA i la MDMA o altres compostos 

com la paroxetina, en fraccions microsomals que contenen NADPH, augmenta la 

potència inhibitòria pel CYP2D6 i recentment s’ha demostrat la formació d’un complex 
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enzim-substrat amb el CYP2D6 humà (Bertelsen et al., 20003; Wu et al., 1997; 

Delaforge et al., 1999).  

 

Figura 1.17. Possible mecanisme d’inhibició a través del carbè. 

 

1.4.3.2. Inducció  

La inducció de CYPs és un fenomen que ha estat descrit. No obstant, els mecanismes 

moleculars involucrats no estan encara gaire ben definits. La inducció enzimàtica 

reflecteix l’augment de transcripció del corresponent gen.  
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Els gens que codifiquen per aquests enzims són activats transcripcionalment per 

agents químics externs a través de mecanismes dependents de receptors citosòlics o 

nuclears. Els agents químics poden modificar la ruta de senyalització que controla 

l’activació transcripcional d’alguns gens mitjançant la unió amb certs receptors. 

              

1.4.4. CYP2D6 

Malgrat el CYP2D6 constitueix una fracció relativament petita del contingut total del 

P450 hepàtic (Shimada et al., 1994), la contribució d’aquesta isoforma té un paper molt 

important en el metabolisme i depuració de molts fàrmacs (quasi bé un 30% dels 

fàrmacs terapèutics es metabolitzen mitjançant aquest enzim); el CYP2D6 metabolitza 

antidepressius tricíclics, neurolèptics, fàrmacs cardiovasculars, ISRS, opiacis, etc. 

(Figura 1.16.).  

 

S’ha descrit que el CYP2D6 és un enzim polimòrfic, és a dir, existeix en diferents 

formes al.lèliques, en un percentatge mínim d’un 2% de la població. Han estat 

identificats una varietat de polimorfismes en el gen que codifica pel CYP2D6. Aquest 

gen es troba localitzat en el cromosoma 22. A la Figura 1.18. es mostra l’estructura 

terciària del CYP2D6. 

 

D’aquesta manera, persones que tenen poca o nul.la activitat de l’enzim se’ls coneix 

com a metabolitzadors lents (PM). Se sap que aproximadament un 10% de la població 

Caucasiana i un 2% de la població Negra i Asiàtica tenen formes del CYP2D6 que 

tenen molt poca o quasi cap activitat. Aquesta poca o nul.la funcionalitat de l’enzim es 

deu a mutacions en el gen provocades per supressions del propi gen, delecions que 

modifiquen la pauta de lectura o substitucions de nucleòtids que provoquen errors en 

el procés de splicing. 

  

També s’han descrit persones que tenen múltiples còpies del gen actiu que codifica 

per l’enzim i per tant aquests subjectes tenen una molt alta activitat de l’enzim i se’ls 

coneix com metabolitzadors ultra-ràpids (UM).  

 

Les persones que no tenen mutacions en almenys un dels al.lels del gen que codifica 

per aquest enzim es consideren metabolitzadors ràpids (EM). Els individus 

metabolitzadors ràpids són homozigots per l’al.lel “wild-type” (CYP2D6*1/CYP2D6*1) 

(aproximadament un 54% de la població) o heterozigots per l’al.lel “wild-type” i al.lels 

mutants (per ex.: CYP2D6*1/CYP2D6*3, CYP2D6*1/CYP2D6*4) (aproximadament un 

39% de la població) (Özdemir et al., 1999).  
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In vivo, la depuració de substrats pel CYP2D6 en metabolitzadors lents és 

generalment més petita que en metabolitzadors ràpids, donant lloc a concentracions 

més altes i a una possible toxicitat clínica amb dosis terapèutiques. Contràriament, als 

subjectes metabolitzadors ultra-ràpids se’ls hi associen baixes concentracions 

plasmàtiques del fàrmac amb poca o quasi gens resposta a la teràpia, i per tant, 

aquest fenotip es pot considerar un problema quan es prescriuen fàrmacs que es 

metabolitzen mitjançant aquest enzim. Una solució a aquest problema pot ser donar 

dosis més elevades del fàrmac per arribar a concentracions terapèutiques. No obstant, 

prescriure altes dosis pot donar lloc a efectes adversos deguts a l’alta concentració de 

metabòlits hidroxilats que s’han format pel gran grau de metabolisme que pateixen 

aquestes persones. Una altra alternativa per tractar els metabolitzadors ultra-ràpids pot 

ser normalitzar el seu estat a metabolitzadors ràpids inhibint parcialment l’activitat del 

CYP2D6 amb compostos específics per inhibir aquest citocrom.  

 

Pel cas concret de la MDMA, subjectes amb un fenotip lent podrien tenir més toxicitat 

aguda atribuïda a la MDMA degut al poc metabolisme de la MDMA i per tant presentar  

concentracions en plasma de la MDMA considerablement altes. Contràriament, 

aquestes persones podrien patir menys neurotoxicitat atribuïda a la MDMA perquè es 

formaria molta menys quantitat de metabòlits suposadament neurotòxics. En subjectes 

ràpids o ultra-ràpids passaria tot el contrari, tindrien menys susceptibilitat de patir 

toxicitat aguda, però podrien ser més sensibles a presentar neurotoxicitat pel gran grau 

de metabolisme i la formació de metabòlits hidroxilats. 

 

Figura 1.18. Estructura terciària del CYP2D6. 
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OBJECTIUS 
L’objectiu principal de la present tesi és avaluar la interacció a nivell farmacocinètic 

entre la MDMA i la paroxetina en humans, per tal d’establir la contribució del CYP2D6 

en la depuració metabòlica de la MDMA de l’organisme i així determinar la seva 

rellevància com a factor de risc en l’aparició d’episodis de toxicitat aguda en humans.   

 

Amb la finalitat d’avaluar l’objectiu principal de la tesi, es precisa assolir els següents 

objectius: 

 
1. Síntesi química del metabòlit catecol de la MDMA (HHMA) i dels metabòlits 

majoritaris de la paroxetina per a la seva determinació en fluids biològics.  
 
2. Desenvolupar i validar les tècniques analítiques per a la determinació de: 

• l’HHMA en plasma i orina  

• la paroxetina i els seus metabòlits en plasma  
 
3. Anàlisi química de les mostres biològiques (plasma i orina) recollides a 

l’assaig clínic que estudia la interacció entre la MDMA i la paroxetina 
 
4. Anàlisi farmacocinètica de les concentracions trobades de la MDMA, de la 

paroxetina i dels respectius metabòlits en els fluids biològics. 
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3. MATERIAL I MÈTODES 
3.1. SÍNTESI QUÍMICA 
Amb el propòsit de dur a terme un assaig clínic per estudiar la interacció farmacològica 

entre la MDMA i la paroxetina en humans, es va necessitar la determinació de les 

concentracions en plasma i en orina de la MDMA, de la paroxetina i dels respectius 

metabòlits per tal d’establir i avaluar l’esmentada interacció des d’un punt de vista 

farmacocinètic.  

 

El fet de no trobar-se disponible comercialment, tant el metabòlit catecol de la MDMA, 

l’HHMA, com els metabòlits de la paroxetina, l’HM-paroxetina i l’HH-paroxetina, es va 

requerir sintetitzar-los. 

 

En els següents apartats es descriu d’una manera resumida les síntesis químiques 

que es van seguir per cadascun dels compostos d’interès. Tanmateix, tots els detalls 

referents al rendiment de cada reacció, la determinació de la puresa dels productes, 

les tècniques instrumentals utilitzades per a identificar cada compost i les dades 

obtingudes per a cada tècnica, es troben detallades en els respectius articles (Pizarro 

et al., 2002b; Segura et al., 2003a). 

  

3.1.1. Síntesi química de l’HHMA 
La síntesi química de l’HHMA es va dur a terme en els laboratoris del Departament de 

Química Orgànica Biològica de l’Institut d’Investigacions Químiques Ambientals de 

Barcelona (IIQAB-CSIC, Barcelona, Espanya). A continuació s’exposa un breu resum 

del procediment sintètic que es va seguir (Pizarro et al., 2002b). 

 

La 3,4-dihidroximetamfetamina (HHMA) (1) es va obtenir seguint quatre passos de 

síntesi (Figura 3.1). La condensació de 3,4-dibenziloxibenzaldehid amb nitroetà (tots 

dos comercials) va donar lloc a l’amina (2), 1-(3,4-dibenziloxifenil)-2-aminopropà. Per 

condensació d’aquesta amina amb cloroformiat d’etil es va obtenir el carbamat N-

etoxicarbonil-1-(3,4-dibenziloxifenil)-2-aminopropà (3) que es va reduir amb hidrur de 

liti i alumini per aconseguir la corresponent 3,4-dibenziloximetamfetamina (4). Després 

de la formació del clorhidrat, l’HHMA es va aconseguir desprotegint els grups fenol 

mitjançant una hidrogenació catalítica. 
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Figura 3.1. Esquema sintètic per a la preparació de l’HHMA. Condicions i reactius: a: 
1) CH3CO2NH4; 2) LiAlH4; b: ClCO2Et; c: 1) LiAlH4; 2) HCl; d: H2, Pd-C, MeOH. 
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3.1.2. Síntesi química de la paroxetina, l’HM-paroxetina i l’HH-paroxetina 
La síntesi química de la paroxetina i dels respectius metabòlits també es va dur a 

terme en els laboratoris del Departament de Química Orgànica Biològica de l’Institut 

d’Investigacions Químiques Ambientals de Barcelona (IIQAB-CSIC, Barcelona, 

Espanya) i ha donat lloc a un dels articles que forma part de la present tesi (Segura et 

al., 2003a). Més endavant es discutirà aquest article, no obstant, a continuació es 

presenta un breu resum del procediment sintètic que es va seguir:  

 

La ruta sintètica (veure Figures 3.2 i 3.3.) que es va seguir per a la preparació 

d’ambdós metabòlits (metabòlit catecol (3S,4R)-3-(3,4-dihidroxifenoximetil)-4-(4-

fluorofenil)-piperidina (2) i metabòlit metilat (3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(4-hidroxi-3-

metoxifenoximetil)piperidina) (3) va ser la mateixa ruta emprada per sintetitzar la 

paroxetina descrita a la bibliografia (Barrero et al., 1998).  

 

Es va partir de compostos disponibles comercialment, el 3,4-dibenziloxibenzaldehid 

(14) i el 4-benziloxi-3-metoxibenzaldehid (15), i aquests van ser convertits en els seus 

  + a

b 

c

d 

(2) 

(3) (4) 

(1) 
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respectius fenols, 3,4-dibenziloxifenol (16) i 4-benziloxi-3-metoxifenol (17). (Veure 

Figura 3.2.). 

 
Figura 3.2. Preparació del 3,4-dibenziloxifenol (16) i del 4-benziloxi-3-metoxifenol (17). 
Reactius i condicions a: MCPBA, CH2Cl2, 25ºC, 12h; b: NaOH 6N, MeOH, 25ºC, 5 min. 
 

                           

H

O

OR

OBn

OR

OBn

HO

 
 

 

 

Per altra banda, el compost comercial (3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-hidroximetil-1-

metilpiperidina (4) va ser convertit en el seu respectiu derivat tosilat, el qual per 

tractament per separat amb cadascuna de les sals de sodi del corresponent fenol 

sintetitzat en el pas anterior va ser convertit en els respectius intermedis (6) i (7). 
Mitjançant la reacció amb cloroformat de vinil i el posterior escalfament amb HCl en 

etanol absolut es va dur a terme la N-demetilenació d’aquests dos compostos donant 

lloc a dos fenoxipiperidines 3,4-disubstituides en forma de salts d’HCl (10) i (11). Per 

hidrogenació en presència de pal.ladi es van obtenir els corresponents metabòlits de la 

paroxetina (2) i (3) (Veure Figura 3.3.). 

 

A causa de que en algun pas de la ruta sintètica, la configuració de l’estereocentre es 

podia invertir, es va sintetitzar paroxetina seguint exactament els mateixos passos 

descrits anteriorment per tal de poder comparar l’estereoquímica de la paroxetina 

sintetitzada i la comercial. En aquest cas la ruta de síntesi que es va seguir es descriu 

a la Figura 3.4.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14):   R=Bn   (16):    R=Bn 
(15):   R=Me   (17):    R=Me 

a, b
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Figura 3.3. Ruta sintètica dels metabòlits de la paroxetina (2) i (3). Reactius i 
condicions: a: TsCl. Et3N, Me3N.HCl, CH2Cl2, 0ºC, 1.5h; b: NaH, DMF, afegir solució 
del corresponent fenol (16) o (17) en DMF, reflux 3h, refredar T ambient i afegir solució 
de (5) en DMF, reflux 4h i refredar T ambient; c: CH2=CHOCOCl, K2CO3, ClCH2CH2Cl, 
reflux 4h, evaporació a sequedat; d: HCl(g) en etanol absolut, reflux 1.5h; e: H2, Pd-C, 
MeOH 4h. 
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Figura 3.4. Síntesi química de la paroxetina (1). Reactius i condicions: a: NaH, DMF, 
afegir solució de 3,4-metilendioxifenol en DMF, reflux 3h, refredar a T ambient i afegir 
solució de (5) en DMF, reflux 4h, refredar a T ambient; b: CH2CHOCOCl, K2CO3, 
ClCH2CH2Cl, reflux 4h, evaporació a sequedat; c: HCl(g) en etanol absolut, reflux 1.5h. 
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3.2. ASSAIG CLÍNIC  
En aquest apartat es descriu com es va dur a terme i com es va desenvolupar l’assaig 

clínic amb voluntaris sans que es realitzà amb la finalitat d’estudiar la interacció 

farmacològica entre la MDMA i la paroxetina en humans.  
 
3.2.1. Disseny de l’assaig clínic i descripció del tractament 
El disseny de l’estudi fou aleatori, doble-cec (malgrat un membre de l’equip 

investigador, per raons de seguretat, coneixia en tot moment els codis dels 

tractaments aplicats), creuat i controlat amb placebo,  

 

Els voluntaris participaren en dos sessions de tres dies cadascuna separades per un 

període de 15 dies de blanqueig. En cada sessió se’ls administrà una de les 

condicions de tractament que foren les següents: 

1. Paroxetina (20mg/24h dies 1, 2 i 3 de l’assaig) + 100mg MDMA (dia 3 de 

l’assaig) 

2. Placebo (dies 1, 2 i 3 de l’assaig) + 100mg MDMA (dia 3 de l’assaig) 

  

En cada sessió participaren 2 voluntaris que reberen una de les dues condicions de 

tractament de forma aleatòria. Així, en una de las sessions reberen paroxetina/MDMA i 

en l’altra placebo/MDMA. L’administració dels fàrmacs la realitzà un dels investigadors i 

s’administraren de manera emmascarada per assegurar el doble cec. Les sessions 

tingueren una durada de 3 dies, el 1er i el 3er amb una permanència a la Unitat de 8 i 12 

hores, respectivament i el 2on amb una permanència de 3 hores aproximadament. A la 

Figura 3.4. s’il.lustra d’una manera gràfica el desenvolupament de l’assaig clínic. 

 
Figura 3.4. Representació gràfica del disseny de l’assaig (↓ recollida de mostres de 
sang, no estan representats tots els punts experimentals; les mostres d’orina només es 
recolliren el dia 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroxetina 
o  placebo 

MDMA

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

Paroxetina
o  placebo

Paroxetina
o placebo

(3h)

Paroxetina 
o  placebo 

MDMA

Dia 1 Dia 2 Dia 3 
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3.2.2. Característiques dels fàrmacs administrats 
La MDMA es preparà en forma de càpsules blanques opaques contenint 100mg de 

principi actiu. La MDMA fou proporcionada per la Delegació del Govern del “Plan 

Nacional sobre Drogas”, de decomissos policíacs, i prèviament a l’assaig s’analitzà la 

puresa del producte i es comprovà que complís criteris d’homogeneïtat segons 

farmacopea. La paroxetina (Seroxat, Smith Klein Beecham, SKB) i el seu placebo es 

prepararen en forma de càpsules que contenien 20 mg de principi actiu i q.s.p de lactosa 

per omplir la càpsula o bé 100mg de lactosa respectivament. Totes les càpsules foren 

preparades pel Servei de Farmàcia de l’Hospital del Mar i foren d’idèntica grandària i 

color, amb l’objectiu d’emmascarar el seu contingut als participants i investigadors. Tots 

els fàrmacs al llarg de l’assaig s’administraren per via oral.  

3.2.3. Selecció dels subjectes  

A l’assaig clínic s’inclogueren 10 subjectes, tots ells voluntaris sans del sexe masculí. No 

obstant, finalment només s’han avaluat 7 voluntaris dels 10 inicials degut a diverses 

raons, que més endavant es discutiran.  

 

Tots els subjectes foren informats de les característiques de l’estudi i se’ls lliurà el full 

d’informació. Tots els subjectes firmaren un full de consentiment informat abans de ser 

inclosos a l’estudi. Se’ls realitzà una història clínica (anamnesi i exploració física), una 

historia toxicològica, una entrevista psiquiàtrica estructurada seguint els criteris del DSM 

IV, una analítica inicial (bioquímica, hematologia, coagulació, orina, serologies per 

l’hepatitis i VIH) i un electrocardiograma, així com una analítica al final de l’estudi. Abans 

d’iniciar les sessions, els subjectes foren entrenats per a dur a terme les proves de 

rendiment psicomotor fins aconseguir un rendiment estable i per a conèixer els 

qüestionaris autoadministrats d’efectes subjectius.  

  

A tots els participants se’ls determinà el fenotip associat al citocrom CYP2D6, 

mitjançant l’administració de dextrometorfà (30mg) i posterior recollida d’orina 

(Schmidt, 1985). La raó metabòlica entre dextrometorfà i dextrorfà s’utilitzà per 

classificar els subjectes com a metabolitzadors ràpids o lents. Tots els voluntaris 

participants foren metabolitzadors ràpids per aquest enzim (criteri d’inclusió, veure 

apartat següent).  

3.2.3.1. Criteris d’inclusió 

Aquí es mostren els criteris d’inclusió aplicats als subjectes per formar part de l’assaig 

clínic: 
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1. Voluntaris del sexe masculí d’edats compreses entre 18 i 45 anys. 

2. Historial i examen físic que demostri que no es presenten trastorns orgànics o 

psiquiàtrics. 

3. L’electrocardiograma i l’analítica general en sang i orina realitzats abans de l’assaig 

han de ser normals. Es poden admetre petites variacions dels límits de normalitat, 

que els investigadors considerin sense rellevància clínica. 

4. El pes de cada subjecte no ha d’excedir el 15% del pes ideal que li correspongui 

segons la seva talla i ha d’estar comprès entre 50 i 100Kg. 

5. Acceptar els procediments de l’assaig i signar el consentiment informat. 

6. Història de consum recreatiu de la MDMA. Al menys haver pres 6 vegades 

"pastilles" d’èxtasi en tota la seva vida i no haver presentat reacciones adverses 

després de la seva utilització. 

7. Criteris de normalitat en la revisió psiquiàtrica (entrevista estructurada). 

8. Tenir un fenotip de metabolitzador ràpid pel citocrom P450 CYP2D6, objectivat 

mitjançant el test del dextrometorfà. 

3.2.3.2. Criteris d’exclusió 

Aquí es mostren els criteris d’exclusió aplicats als subjectes: 

1. No complir els criteris d’inclusió. 

2. Història d’abús o de dependència de fàrmacs o altres drogues o consum habitual de 

fàrmacs psicoactius (exceptuant l’ús recreatiu de la MDMA).  

3. Haver tingut alguna malaltia orgànica o cirurgia major durant els tres mesos 

anteriors a l’assaig. 

4. Antecedents psiquiàtrics individuals o d’esquizofrènia en familiars de primer grau. 

5. Consum d’alcohol superior a 60g/dia. 

6. Fumadors de més de 20 cigarretes al dia.  

7. Ingesta regular de medicació en el mes que precedeix a l’estudi. Es pot acceptar el 

tractament amb dosis úniques de medicació simptomàtica en la setmana prèvia a 

l’estudi (sempre que es pugui suposar que el fàrmac ingerit s’ha eliminat 

completament el dia de l’estudi). 

8. Haver donat sang o participat en assaigs clínics amb fàrmacs en les 4 setmanes 

anteriors. 

9. Antecedents d’al.lèrgia o reaccions adverses a medicaments. 

10. Història de trastorns gastrointestinals, hepàtics, renals o d’altres tipus que puguin 

fer sospitar una alteració de l’absorció, distribució, metabolisme o excreció del 

fàrmac. 
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11. Subjectes que no siguin capaços d’entendre la naturalesa, conseqüències de 

l’assaig i els procediments que es sol.licitin seguir. 

12. Subjectes amb serologia positiva a Hepatitis B, i/o C i/o VIH. 

 

3.2.3.3. Característiques demogràfiques i de consum dels subjectes participants 

Els subjectes participants a l’assaig definitiu tenien com a mitjana d’edat 22.6±1.8 anys, 

com a mitjana de pes 64.7±7.8 Kg i com a mitjana d’alçada 173±3.9 cm. Els subjectes 

eren fumadors habituals i el seu consum mig d’alcohol era de 10 unitats per setmana (1 

unitat=8 g d’etanol). Tots ells tenien experiència prèvia amb el consum de derivats del 

cànem, cocaïna i metamfetamina. Els subjectes es van abstenir de consumir qualsevol 

tipus de droga en les 72h prèvies i al llarg de cada sessió experimental de l’assaig. 

Abans de cada sessió experimental, es va du a terme un anàlisi per detectar en orina 

l’abús de drogues (cocaïna, opiacis, cànem i psicoestimulants) mitjançant uns tests 

immunològics estandarditzats (FPIA, Abbott Laboratories, Il, USA). 

 
3.2.4. Obtenció de les mostres de plasma i d’orina 
Amb la finalitat de mesurar les concentracions en plasma i en orina de la MDMA, de la 

paroxetina i dels respectius metabòlits, es van recollir mostres de sang i d’orina en 

diferents moments de l’assaig. Les mostres de sang es van obtenir a través d’un 

catèter inserit a una vena perifèrica. El primer dia de l’assaig es van recollir mostres a 

0, 1, 3, 5 i 8h posteriors a l’administració de paroxetina/placebo; el dia 2 es van recollir 

mostres abans de l’administració de paroxetina/placebo (o el que és el mateix, a les 

24h de la primera administració), i el tercer dia, les mostres es van recollir abans de la 

dosi de paroxetina i a les 1, 3, 3.3, 3.6, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 11, 24 i 30 hores 

posteriors a l’administració de paroxetina/placebo (o el que és el mateix, a les 0, 0.3, 

0.6, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 21, i 27h després de l’administració de MDMA). Les 

mostres de sang es van recollir en tubs que contenien heparina i es van centrifugar a 

1.100g i a 4ºC durant 10 minuts, el plasma va ser emmagatzemat a -20ºC fins el 

moment de l’anàlisi. Les mostres d’orina es van recollir només el tercer dia a diferents 

períodes després de l’administració de MDMA (predosi, 0-3, 3-6, 6-9, 9-21, 21-33, 33-

45h) i van ser immediatament acidificades amb 1mL HCl 0.1M i emmagatzemades a    

-20ºC fins l’anàlisi. A l’ANNEX I es mostren els quaderns de recollida de mostres. 

 
3.2.5. Paràmetres farmacocinètics 
Es van determinar les concentracions en plasma de la MDMA, de la paroxetina i dels 

seus respectius metabòlits. També es van determinar les concentracions urinàries de 

la MDMA i metabòlits. Els mètodes analítics que es van desenvolupar, validar i que es 
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van emprar per analitzar les respectives mostres es detallen a l’apartat 3 i són un dels 

punts importants a discutir en aquesta tesi i han donat lloc a dos articles (Segura et al., 

2002 i 2003b). 

 

A partir de les concentracions en plasma de cada compost, s’estimaren una sèrie de 

paràmetres farmacocinètics que foren els següents: 

 

Cmax:   Concentració màxima assolida en plasma 

tmax:   Temps per assolir la concentració màxima 

t1/2:   Temps de vida mitja 

Ke:   Constant d’eliminació 

AUCx:   Àrea sota la corba de 0 a un temps determinat 

AUC∞:   Àrea sota la corba de 0 a infinit 

CLplas:   Depuració en plasma  

CLR:   Depuració renal 

CLhep:   Depuració hepàtica 

 

La constant d’eliminació es va calcular per regressió del logaritme de la concentració 

en front el temps i el temps de vida mitja es va calcular com la raó de 0.693 i la 

constant d’eliminació. La CLplas es va calcular com la raó de la dosi total administrada i 

l’AUC∞; CLR es va calcular com la raó de la quantitat total excretada de substància no 

alterada i AUC∞; La CLhep es va calcular com la diferència entre les depuracions en 

plasma i renal (Rowland i Tozer, 1989). Les AUCx es van determinar per la regla dels 

trapezoides i l’AUC∞ es va obtenir per extrapolació a infinit afegint l’últim punt de 

concentració quantificable dividit per la Ke. Tots els paràmetres farmacocinètics es van 

determinar utilitzant un programa d’ordinador de Microsoft Excel anomenat PK 

functions (Usansky et al., 2002). 

 
3.2.6. Anàlisi estadística 
Els paràmetres farmacocinètics es van comparar mitjançant els tests de la t de Student 

i de WILCOXON. Es van considerar significatius valors de p<0.05. L’anàlisi es va 

realitzar utilitzant el programa SPSS (versió 9.0 per a Windows).    

 
3.2.7. Criteris de valoració clínica 
Malgrat no és l’objectiu de la present tesis i no es discutirà a fons, es van avaluar 

diferents variables al llarg de l’assaig que ja havien demostrat la seva capacitat per a 
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mesurar els efectes de la MDMA en estudis previs (Mas et al., 1999; Camí et al., 

2000). Aquestes variables van ser les següents: 

 

Constants vitals com la pressió arterial sistòlica i diastòlica, freqüència cardíaca i 

temperatura oral. En aquesta tesi no es presenten aquests resultats. 

 
3.2.8. Efectes subjectius 
Malgrat tampoc és l’objectiu d’aquesta tesi, també es van avaluar els efectes 

subjectius mitjançant mesures de conducta verbal presentades com a qüestionaris que 

permeten estudiar els canvis en sensacions i percepcions produïdes per la MDMA. Es 

van avaluar els efectes subjectius mitjançant varis qüestionaris:  

 

Addiction Research Center Inventory short form 49 items (ARCI): Qüestionari que 

consta de 49 ítems de resposta verdader/fals. 

 

Escales visuals analògiques d’efectes farmacològics subjectius (EVA): Es tracta d’una 

sèrie d’escales formades per un adjectiu o frase sobre una línia de 10cm que valoren 

els efectes subjectius 

 

Valoració d’efectes subjectius de substàncies amb potencial d’abús (VESSPA): És un 

qüestionari validat que consta de 36 ítems de resposta tipus Likert (escala ordinal 

generalment de 5 categories utilitzada per la mesura de la personalitat i actituds, on els 

subjectes descriuen la intensitat dels seus sentiments (Nunnally i Bernstein, 1995). Es 

va utilitzar la següent puntuació: 0-res, 1-una mica, 2-moderat, 3-bastant, 4-molt.. 

 
No es presenten els resultats dels efectes subjectius en aquesta tesi. 

 
3.3. MÈTODES D’ANÀLISI 
A continuació es mostren els diferents mètodes d’anàlisi que s’han seguit per a 

determinar les concentracions de la MDMA, de la paroxetina i dels respectius 

metabòlits en plasma i orina. A l’ANNEX II es mostren tots els diagrames de flux 

seguits per a cadascuna de les determinacions. 
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3.3.1. Mètode analític per a quantificar la MDMA, l’HMMA, la MDA i l’HMA en orina 
i plasma  
El mètode analític que s’ha seguit per a determinar la MDMA, HMMA, MDA i HMA tant 

en orina com en plasma va ser desenvolupat i validat a la nostra Unitat de Recerca en 

Farmacologia (Ortuño et al., 1999; Pizarro et al., 2002a). 

 
3.3.1.1. Procediment d’extracció  
El mètode consisteix a sotmetre les mostres (1mL de plasma o 100µL d’orina 

mesclada amb 900µL de blanc d’orina, orina de subjectes no consumidors) a una 

hidròlisi enzimàtica a pH 5.5 amb 50µL de β-glucuronidasa (145.000 unitats per mL) 

durant 16 hores a 37ºC. Una vegada realitzada la hidròlisi, es dur a terme una 

extracció sòlid-líquid amb columnes Bond Elut Certify. El pH de les mostres s’ajusta a 

6 amb 1mL de tampó fosfat 0.1M i es passen les mostres a través de les columnes 

que s’han activat prèviament amb 2mL de metanol i 2mL de tampó fosfat 0.1M pH 6. 

Les columnes es renten seqüencialment amb 1mL d’àcid acètic 1M i 6mL de metanol. 

Els compostos són eluïts amb 2mL d’acetat d’etil que contenen un 2% d’amoníac. Els 

eluats són evaporats a sequedat sota corrent de nitrogen a 40ºC després d’haver 

afegit 20µL de MBTFA, el qual evita que s’evaporin els compostos d’interès. Una 

vegada les mostres estan evaporades es deixen 1 hora en una estufa de buit amb 

pentòxid de fòsfor. Els derivats trifluoroacil es formen quan els extractes secs es 

redissolen amb 50µL de MBTFA i s’escalfen les mostres a 70ºC durant 45 minuts en 

un bany sec. Finalment, s’injecta 1µL d’extracte derivatitzat en el sistema 

cromatogràfic. 

 

3.3.1.2. Instrumentació 
S’utilitza un cromatògraf de gasos (HP 6890 series GC system, Hewlett-Packard, Palo 

Alto, CA) equipat amb un detector de masses (quadrupol) (HP 5973). La separació es 

realitza utilitzant una columna capil.lar “Cross-linked 5% fenilmetilsiloxà” (12m x 0.2mm 

id, 0.3µm grossor) (HP, Ultra-2). Com a gas portador s’utilitza l’heli a un flux de 

1.2mL/min a 180ºC. El forn es manté a 70ºC durant 2 minuts, i llavors es programen 4 

rampes consecutives: primer, des de 70ºC a 160ºC a 30ºC/min; segon, de 160ºC a 

170ºC a 5ºC/min; tercer, de 170ºC a 200ºC a 15ºC/min; i quatre, de 200ºC a 280ºC a 

30ºC/min amb un temps total de 11.67 min. Les mostres s’injecten en mode splitless. 

El detector de masses opera per ionització per impacte electrònic (70eV) i amb el 

mode d’adquisició SIM (Selected Ion Monitoring). Per cada substància es seleccionen 

3 ions i la traça de l’ió amb menys soroll s’utilitza per a quantificar. Els ràtios dels ions 
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seleccionats de cada substància i del corresponent estàndard intern s’utilitzen per a 

quantificar.  

 

La MDMA-d5 i MDA-d5 s’utilitzen com a I.S. per a quantificar la MDMA i la MDA 

respectivament. La foledrina és l’I.S. utilitzat per a quantificar l’HMMA i l’HMA. 

 
3.3.2. Mètode analític per a quantificar l’HHMA en orina i plasma  
En aquesta tesi es presenten dos articles que detallen el desenvolupament i la 

validació del mètode analític per a quantificar l’HHMA tant en plasma com en orina 

(Segura et al., 2001 i 2002). A continuació es presenta un resum del mètode utilitzat: 

 
3.3.2.1. Procediment d’extracció en mostres d’orina 
A 1mL d’orina diluïda (orina diluïda 1:15 amb aigua) se li afegeix 100µL de bisulfit 

sòdic 250mM i 50µL d’EDTA 250mM. A continuació es du a terme una hidròlisi àcida 

afegint 200µL d’HCl 6M. Les mostres s’incuben durant 30 minuts a 100ºC i 

posteriorment es deixen a temperatura ambient. El pH s’ajusta a 5.5-6 amb 1mL de 

tampó fosfat 1M pH6 i amb NaOH 5M. Una vegada realitzada la hidròlisi, les mostres 

s’extreuen mitjançant una extracció sòlid-líquid utilitzant columnes d’intercanvi catiònic 

fort (strong cation exchange columns, SCX). Les columnes s’activen i s’acondicionen 

amb 2mL de metanol i 2mL de tampó fosfat 1M pH6. S’apliquen les mostres i es renten 

seqüencialment amb 1mL d’aigua i 4mL de metanol. Els compostos d’interès són eluïts 

amb 2mL d’una solució de metanol:HCl (99:1, v/v) contenint un 3% EDTA 250mM i 3% 

bisulfit sòdic 250mM. Els eluats s’evaporen a sequedat sota corrent de nitrogen en un 

bany d’aigua a 40ºC. Els extractes es reconstitueixen amb 200µL de fase mòbil i 

s’injecten 30µL al sistema cromatogràfic. S’utilitza la DHBA com a I.S.  

 
3.3.2.2. Procediment d’extracció en mostres de plasma 
A 1mL de plasma se li afegeix 200µL de bisulfit sòdic 250mM, 50µL d’EDTA 250mM i 

50µL de metilcatecol 1g/L. A continuació es du a terme una hidròlisi àcida afegint 1mL 

d’HCl 0.5M. Les mostres s’incuben durant 30 minuts a 100ºC i es deixen a temperatura 

ambient. Després de la hidròlisi les proteïnes es precipiten amb 100µL d’àcid perclòric i 

les mostres es centrifuguen durant 10 minuts a 3000rpm. El sobrenedant s’ajusta a pH 

5.5-6 amb 1mL de tampó fosfat 1M pH6 i amb NaOH 10M. A continuació es realitza 

exactament el mateix procés d’extracció sòlid-líquid que en el cas de mostres d’orina i 

es fa servir també la DHBA com I.S..   
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3.3.2.3. Instrumentació 
Tant per l’orina com pel plasma, l’anàlisi es du a terme utilitzant un cromatògraf de 

líquids (Hewlett-Packard, Palo Alto, CA, EEUU) equipat amb un detector electroquímic 

(Model 5100A Coulochem, ESA, Bedford, MA, EEUU). Els compostos es monitoritzen 

a través d’una cel.la que té fixats uns potencials d’elèctrode 1 i 2 a +0.05 i +0.35V, 

respectivament. Un altra cel.la es posa entre la bomba i l’injector amb la finalitat 

d’acondicionar la fase mòbil. La separació cromatogràfica es du a terme amb una 

columna C4 Kromasil 100 n-butil-silà (Teknokroma, Barcelona, Espanya). La fase mòbil 

consisteix en una mescla d’acetat sòdic 0.1M contenint àcid octanosulfònic 0.1M i 

EDTA 4mM pH3.1 i acetonitril (82:18 v,v).  

 
3.3.3. Mètode analític per a quantificar la paroxetina i l’HM-paroxetina en plasma 
L’article que detalla tot el mètode analític per a quantificar la paroxetina i el metabòlit 

metilat (HM-paroxetina) en plasma i la respectiva validació, forma part d’aquesta tesi i 

serà presentat i discutit més endavant (Segura et al., 2003b). A continuació es mostra 

un resum del mètode utilitzat: 

 

3.3.3.1. Procediment d’extracció  
A 1mL de plasma se li afegeix 1mL d’HCl 1M per dur a terme la hidròlisi àcida a 100ºC 

durant 30 minuts. Una vegada realitzada la hidròlisi es deixen les mostres que arribin a 

temperatura ambient i s’ajusta el pH a 12 amb NaOH 10M i s’extreu amb 5mL d’acetat 

d’etil. Les mostres es centrifuguen durant 10 minuts a 3500rpm i la fase orgànica 

s’evapora a sequedat. Els extractes secs es reconstitueixen en 200µL de fase mòbil i 

s’injecten 10µL al cromatògraf. La metoxifenamina i la foledrina s’utilitzen com a I.S.  

per a quantificar la paroxetina i l’HM-paroxetina, respectivament. 

 

3.3.3.2. Instrumentació 
L’anàlisi es du a terme utilitzant un cromatògraf de líquids (HP 1050, Agilent, Palo Alto, 

CA, EEUU) acoblat a un detector de masses de trampa d’ions (Esquire 3000 Bruker 

Daltonics, Bremen, Alemanya) equipat amb una interfície d’electrospray d’ionització a 

pressió atmosfèrica. La columna cromatogràfica que s’utilitza és una Synergi 4u MAX-

RP 80A (150mm x i.d. 2mm x grandària partícula 4µm); Phenomenex; Acshaffenburg, 

Alemanya. Es treballa a temperatura ambient i en règim isocràtic (acetonitril/àcid 

fòrmic 0.02% (66:34 v/v) a un flux de 0.25mL/min. S’injecten 10µL al sistema 

cromatogràfic. El detector de masses treballa en mode positiu i les condicions 

d’electrospray que s’apliquen són les següents: gas de secat (nitrogen) s’escalfa a 

325ºC a un flux de 8L/min i la pressió del gas nebulitzador (nitrogen) és de 30psi. 
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L’espectròmetre opera en mode MRM (Multiple Reaction Monitoring) i es monitoritzen 

les transicions de fragmentació per [M+H]+ als ions productes de cada substància. 

 

3.3.4. Protocol de validació 
Els mètodes analítics desenvolupats a la nostra Unitat de Recerca i els que es 

presenten a la present tesi segueixen un protocol estandarditzat de validació de 

mètodes quantitatius. El protocol de validació per a procediments d’anàlisi quantitatius 

consta de 4 assaigs mitjançant els quals s’avaluen els següents paràmetres: 

 
Selectivitat/especificitat 
Capacitat per determinar un analit dins d’una barreja complexa, sense ser interferit per 

altres components d’ella. 

Contaminació entre mostres 
Capacitat del mètode per produir resultats d’una mostra, independents de la mostra 

anterior. 

Interval de treball 
Escala de concentracions entre el límit de quantificació inferior (LCi) i el límit de 

quantificació superior (LCs) en el que es pot obtenir una exactitud i una precisió 

adequades a l’objectiu del procediment. 

Linealitat 
És la demostració de que la relació entre la concentració de l’analit (x) i la resposta del 

mètode (y) s’ajusta a una equació del tipus y = a + bx, on a i b són els paràmetres propis 

de l’equació obtinguda. 

Límit de detecció estimat 
És la concentració mínima d’un analit que pot ser detectada reproduïblement. 

Límit de quantificació estimat 
Límit de quantificació inferior (LQi): és la concentració mínima d’un analit que pot ser 

quantificada una vegada definit l’interval de treball, és a dir, la concentració inferior 

d’aquest interval. 

Límit de quantificació superior (LQs): és la concentració màxima d’un analit que pot ser 

quantificada una vegada definit l’interval de treball, és a dir, la concentració superior 

d’aquest interval. 

Recuperació 
Relació existent entre la resposta obtinguda quan la quantitat d’analit es determina 

prescindint de tantes etapes del procediment analític siguin possible, excepte la pròpia 

mesura i quan s’analitza seguint el procediment analític complet. 
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Estabilitat intra-assaig 
Mesura de la independència entre el temps transcorregut fins el moment de l’anàlisi, 

dins d’un mateix lot experimental i els resultats obtinguts.  

Precisió intra-assaig 
Mesura de l’error aleatori expressada per la dispersió obtinguda en una sèrie de 

mesures repetides realitzades en el mateix lot experimental.  

Exactitud intra-assaig 
És el grau de concordança entre el resultat d’una mesura (expressat com la mitja d’una 

sèrie de mesures realitzades en el mateix lot experimental) i el valor de referència 

acceptat. 

Precisió inter-assaig 
Mesura de l’error aleatori expressada per la dispersió obtinguda en una sèrie de 

mesures realitzades durant diversos lots experimentals realitzats en diferents dies. 

Exactitud inter-assaig  
És el grau de concordança entre el resultat d’una mesura (expressat com la mitjana 

d’una sèrie de mesures realitzades durant diversos lots experimentals) i el valor de 

referència acceptat. 

Estabilitat en front a cicles congelació-descongelació (C/D) 
Mesura de la independència entre els nombres de cicles C/D a que ha estat sotmesa la 

mostra i els resultats obtinguts. 

Idoneïtat de l’anàlisi d’una mostra diluïda 
Capacitat per analitzar per dilució mostres de concentracions fora de l’interval de treball 

(superior al LQs) mantenint el compliment dels paràmetres de qualitat del mètode. 

Incertesa associada als resultats   
Paràmetre associat amb el resultat d’una mesura, que caracteritza la dispersió de valors 

que poden ser raonablement atribuïts al mesurador. 

 

El procediment experimental de validació que s’ha seguit per cadascun dels mètodes 

desenvolupats es mostra a la següent Taula 3.1.: 
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Taula 3.1. Esquema del protocol de validació. 

 

1er assaig 2on assaig 3er 
assaig 

4art  assaig 

M M 

Tipus Nivell Descripció 

M S 

C/D  

0 

C/D 

1 

C/D 

2 

M 

V Vr 

Control 0 Blanc 4 2 2   5 2  

Cal 1 LCi 4 4 2   2 2  

Control CI 1.2xLCi - - 3 3 3 3 3  

Cal 2 ≈R 4 - 2   2 2  

Control CM 0.4LCs - - 3 3 3 3 3  

Cal 3 ≈2R 4 4 2   2 2  

Cal 4 ≈3R 4 - 2   2 2  

Control CS 0.85xLCs - - 3 3 3 3 3 3 

Cal 5 LCs 4 4 2   2 2  

Total anàlisis 24 14 21 9 9 24 21 3 

Total anàlisis per assaig 38 39 24 24 

 

Cal:   Mostra de calibració 

Control:  Mostra de control 

CI:   Control inferior (mostra de control de concentració menor) 

CM:   Control mig (mostra de control de concentració mitja) 

CS:   Control superior (mostra de control de concentració superior) 

LCi:   Límit de quantificació inferior. Concentració mínima de calibració 

LCs:   Límit de quantificació superior. Concentració màxima de calibració 

M:   Assaigs realitzats en presència de matriu (plasma o orina) 

S:  Assaigs realitzats sobre solucions patró afegides a matriu prèviament 

extreta o sense matriu. 

Vr:   Assaig realitzat amb un volum inferior a l’establert pel procediment (V) 

mitjançant una dilució. 

C/D:   Cicles de congelació/descongelació 

R :   (LCs-LCi)/4 
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Abstract 
Introduction: 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) is a synthetic 

amphetamine derivative typically used for recreational purposes. The participation of 

CYP2D6 in the oxidative metabolism of MDMA may suggest an increased risk for acute 

toxicity in CYP2D6 poor metabolizers. This study was aimed to assess the contribution 

of CYP2D6 to MDMA disposition in vivo using paroxetine, (3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-

(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)-piperidine), as a metabolic probe inhibitor. 
Paroxetine, a CYP2D6 inhibitor, was repeatedly administered before MDMA 

administration.  
Study design: This was a randomised, double-blind, crossover, and placebo-

controlled trial. Treatment conditions (paroxetine/MDMA and placebo/MDMA) were 

randomly assigned. Each volunteer participated in two 3-day sessions. On days 1, 2 

and 3, subjects received a single oral dose of 20 mg paroxetine or placebo. On the 

third day, a single oral dose of 100 mg MDMA was administered in both paroxetine or 

placebo conditions. 

Participants: Seven healthy males participated. All were CYP2D6 extensive 

metabolizers. 
Methods: Plasma concentration-time profiles and urinary recoveries of MDMA and its 

metabolites were measured as well as plasma concentrations of paroxetine and HM-

paroxetine, (3S, 4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(3-methoxy 4-hydroxyphenoxymethyl)-

piperidine. 

Results: Paroxetine given before MDMA resulted in significant increases of MDMA 

AUC27 (23%), AUC∞ (27%) and Cmax (17%), without significant differences in MDMA 

tmax . MDMA elimination-related pharmacokinetic parameters showed a significant 

reduction of MDMA Ke (-14%) and CLplas (-29%). In the case of HHMA (3,4-

dihydroxymethamphetamine), a 21% decrease in Cmax with no significant differences in 

AUC27, AUC∞, Ke and t1/2 was found. HMMA (4-hydroxy-3-methoxymethamphetamine) 

showed a decrease in plasma concentrations with a reduction in AUC27 (-28%), AUC∞ 

(-20%) and Cmax (-46%). In the case of MDA (3,4-methylenedioxyamphetamine), an 

increase in Cmax (17%) and AUC27 (16%) was found. Following paroxetine pre-treatment 

the urinary recovery (0-45h) of MDMA increased by 11%. HHMA and HMMA urinary 

recoveries were 27% and 16% lower, respectively. The ratio of Cmax values of 

paroxetine and its metabolite on days 1 and 3 showed a threefold reduction, with no 

differences in tmax.  
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Discussion: The contribution of CYP2D6 to MDMA metabolism in humans is not 

higher than 30%, so that other CYP isoenzymes may contribute to O-demethylenation 

of MDMA. Accordingly, the relevance of genetic polymorphism in CYP2D6 activity on 

MDMA effects and MDMA-induced acute toxicity should be examined as well the 

interactions of other CYP2D6 substrates with MDMA, once the enzyme is inhibited. 

The pharmacokinetics of HM-paroxetine in humans after the administration of repeated 

doses is here reported for the first time. 
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DISCUSSIÓ 

Els principals resultats han estat presentats com articles independents en l’apartat 4. 

d’aquesta tesi. A continuació es discutirà els aspectes més rellevants de cadascun 

dels articles agrupats en tres capítols. 

 

 
 

Capítol I: 

Metodologia analítica per a la determinació d’HHMA en plasma i en orina. Descripció 

de la farmacocinètica de l’HHMA i rellevància en la disposició global de la MDMA en 

humans després d’una administració de 100mg de MDMA. 

 

Capítol II:  

Síntesi química de la paroxetina, l’HH-paroxetina i l’HM-paroxetina. Metodologia 

analítica per a la determinació de la paroxetina i l’HM-paroxetina en plasma i 

descripció de les corresponents característiques farmacocinètiques després d’una 

administració de 20mg de paroxetina. 

 

Capítol III:  

Interacció farmacològica entre la MDMA i la paroxetina. 
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L’objectiu d’aquest capítol ha estat desenvolupar i validar una tècnica analítica per a la 

quantificació d’HHMA en fluids biològics i descriure per primera vegada la 

farmacocinètica d’aquest metabòlit i la seva rellevància en la disposició global de la 

MDMA en humans.   

 
Fins la publicació dels presents articles, el metabolisme descrit en humans de la 

MDMA englobava només els metabòlits MDA, HMMA i HMA, sent la MDA i l’HMA 

metabòlits minoritaris i l’HMMA un dels metabòlits majoritaris de la MDMA sense 

reportar cap dada referent al metabòlit HHMA. 

 

Tenint present el metabolisme de la MDMA, la formació de l’HHMA té lloc després de 

l’O-demetilenació de la MDMA mitjançant majoritàriament el CYP2D6, i l’HMMA es 

forma després de l’O-metilació d’aquest metabòlit catecol mitjançant la COMT. 

Aquests dos enzims són polimòrfics i per tant la seva activitat depèn del genotip que 

presenti cada individu per ambdós enzims, així la formació dels metabòlits HHMA i 

HMMA es troba totalment lligada a l’activitat d’aquests enzims. D’aquesta manera, 

diferències farmacològiques intersubjecte de la MDMA podrien ser degudes a 

variacions del genotip dels gens que codifiquen el CYP2D6 i la COMT respectivament. 

A causa d’aquestes variacions farmacològiques entre els individus, es podria esperar 

que subjectes exposats al consum de la MDMA, classificats com a PM, poguessin 

presentar més susceptibilitat a patir efectes tòxics aguts, degut a l’acumulació d’altes 

concentracions de la MDMA a l’organisme. Contràriament, els subjectes amb fenotip 

ultraràpid (varies còpies funcionals del gen CYP2D6) estarien més predisposats a 

desenvolupar efectes neurotòxics, si tal com es postula l’HHMA és substrat que dóna 

lloc a espècies neurotòxiques.  

 

Arribat en aquest punt, es postulà que el paper del CYP2D6 i del metabòlit catecol era 

molt rellevant en el desenvolupament dels efectes tòxics aguts i de la neurotoxicitat 

induïda per la MDMA. Es desconeixia la rellevància, des d’un punt de vista quantitatiu, 

que podia presentar aquest metabòlit catecol dins el metabolisme global de la MDMA 

ja que fins ara mai s’havia descrit la seva presència ni en plasma ni en orina. Així, es 

desconeixia si l’HHMA era un metabòlit important quantitativament o simplement es 

metabolitzava ràpidament a l’HMMA a través de la COMT obtenint-se una quasi nul.la 

presència d’HHMA en plasma i en orina.  

 

Si l’HHMA es troba present quantitativament en el plasma i en l’orina, donarà veracitat 

a la idea de que pot haver quantitat considerable d’HHMA per autooxidar-se a la 
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corresponent quinona i formar els adductes de glutatió i cisteïna potencialment 

neurotòxics ja descrits anteriorment. La reacció d’autooxidació del grup catecol a la 

quinona és una reacció majoritàriament química i no depèn de l’activitat de cap enzim, 

posant en evidència que, en tots els individus, quan més quantitat d’HHMA hi hagi 

present a l’organisme, més substrat hi haurà per formar els respectius adductes, 

potenciant així el procés de la neutotoxicitat. 

 

El fet d’avaluar quantitativament la presència d’aquest metabòlit tant en plasma com 

en orina ajudarà a aclarir i entendre millor el paper que juga aquest metabòlit en el 

metabolisme global i en el desenvolupament de la neurotoxicitat. Així doncs, amb la 

finalitat de descriure d’una manera més completa el metabolisme de la MDMA va ser 

necessari desenvolupar una metodologia analítica per a determinar les concentracions 

en plasma i en orina d’HHMA obtingudes a partir de mostres de voluntaris que havien 

pres prèviament 100mg de MDMA. D’aquesta manera, es descriuria per primera 

vegada i d’una manera controlada la farmacocinètica d’aquest metabòlit catecol.  

 

La manca d’un mètode analític específic per aquest compost es devia sobretot a les 

propietats físico-químiques que presenten els compostos tipus catecolamines, com és 

el cas de l’HHMA. Aquests compostos són inestables, molt sensibles a la llum i a la 

temperatura i s’oxiden fàcilment a la corresponent quinona dificultant la seva 

determinació. Aquestes dificultats previsibles en l’anàlisi d’aquest compost van requerir 

el desenvolupament d’un mètode diferent al seguit pel cas de l’anàlisi de la MDMA, 

HMMA, MDA i HMA i és per això que no s’havia reportat fins ara la seva determinació 

en fluids biològics. A més a més, se li ha de sumar el fet que l’HHMA no es troba 

disponible comercialment i per tant es precisa la seva síntesi química. Tots aquestes 

limitacions van fer que en el passat s’ometés la seva anàlisi.  

 

Malgrat hi ha varis mètodes descrits a la literatura d’extracció de catecolamines en 

fluids biològics, com és l’ús d’alúmina (Al2O3), la formació de boronats cíclics amb una 

posterior extracció líquid-líquid (Macdonald i Lake, 1985; Huang et al., 1988; Fryan i 

Maycock, 1983; Wu et al., 1985), l’opció més adient en el nostre cas va ser l’ús d’una 

extracció en fase sòlida mitjançant columnes de bescanvi iònic.  

 

L’extracció en fase sòlida utilitzant columnes de bescanvi iònic es basa en les 

interaccions entre la fase estacionària que conté càrregues (positives o negatives) i els 

compostos ionitzats a la fase mòbil. Concretament, pel cas de l’HHMA es van utilitzar 

les columnes de bescanvi catiònic fort, anomenades, SCX. La fase estacionària 
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d’aquestes columnes consta de la presència de l’àcid benzensulfònic, compost que té 

un valor de pKa molt baix. Així, a unes condicions de pH de 5-6, la fase estacionària de 

les columnes, és a dir, l’àcid benzensulfònic, es troba ionitzat negativament i tant 

l’HHMA com la DHBA, estàndard intern, es troben ionitzats positivament. D’aquesta 

manera esdevé una unió iònica entre la fase estacionària i els compostos. En aquest 

pas, els compostos es troben retinguts fortament a la columna i per tant es pot 

addicionar aigua i metanol a les columnes, emportant-se així altres compostos tant 

polars com no polars sense afectar la unió iònica entre la fase estacionària i els 

compostos ionitzats d’interès. A continuació, per recuperar els compostos, s’ha 

d’utilitzar una mescla d’elució capaç de trencar aquesta unió iònica i eluir els 

compostos. Això, s’obté o bé amb mescles de solvents (normalment un solvent orgànic 

modificat amb un àcid o bé una base forta) capaces de canviar el pH del medi, ja sigui 

augmentant-lo o disminuint-lo o amb solucions reguladores de pH de força iònica molt 

elevada. Aquestes solucions reguladores de pH no són gaire útils ja que es necessita 

força volum per obtenir una bona recuperació dels compostos i es fa difícil concentrar 

la mostra abans de l’anàlisi cromatogràfica ja que l’evaporació és costosa pel fet de 

ser solucions aquoses. Pel cas de l’HHMA, els eluents orgànics que van donar millors 

resultats van ser una mescla de metanol-HCl (99:1 v,v) i acetat d’etil-NH3 (98:2 v,v) 

sent la primera mescla la que va donar lloc a una major recuperació dels compostos. 

El fet de disminuir el pH mitjançant l’HCl fa que l’àcid benzensulfònic es protoni i ja no 

tingui càrrega negativa, trencant-se així l’enllaç iònic. Pel cas de la barreja acetat d’etil-

NH3 (98:2 v.v) és l’amina de l’HHMA la que ja no es troba ionitzada i per tant també es 

trenca la unió iònica. Es va escollir la DHBA com a I.S. per les seves propietats fisico-

químiques tan similars a l’HHMA. A continuació es mostren les estructures químiques 

d’ambdós compostos. 
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És important destacar que va ser necessari addicionar, al principi del procediment 

d’extracció i a la mescla d’elució, bisulfit sòdic i EDTA, per tal de prevenir l’oxidació i la 

degradació dels compostos al llarg de l’extracció. 

 

Pel que respecte al pas d’hidròlisi, com es desconeixia quin o quins conjugats podia 

formar l’HHMA, es van assajar dos tipus d’hidròlisis: una hidròlisi enzimàtica (mateixes 

condicions que l’utilitzada per l’HMMA i l’HMA) i una hidròlisi àcida amb HCl. Els 

resultats van concloure que es recuperava menys quantitat d’HHMA en la seva forma 

lliure quan es duia a terme la hidròlisi enzimàtica amb β-glucuronidasa d’Helix pomatia 

en comparació amb la hidròlisi àcida. I a més, sinó es feia cap pas d’hidròlisi no es 

recuperava gens d’HHMA lliure. És ben sabut que la corresponent hidròlisi enzimàtica 

és molt selectiva pels conjugats glucurònids i en canvi, una hidròlisi àcida és molt més 

potent i és capaç de trencar qualsevol conjugat present a la matriu ja sigui conjugat 

glucurònid, sulfat o altre tipus de conjugat o adducte. Així doncs, amb els resultats 

obtinguts, es va poder afirmar que l’HHMA es troba conjugat tant en plasma com en 

orina. Amb els treballs presentats en aquesta tesi no es pot indicar quin o quins 

conjugats específics pot formar l’HHMA ja que no han estat identificats i caldria futurs 

estudis. Tanmateix, sí que es pot afirmar que l’HHMA es troba conjugat tant en plasma 

com en orina i això podria corroborar la possible hipòtesi de que l’HHMA pot formar 

adductes amb el glutatió, cisteïna o N-acetil-cisteïna. 

 

Respecte a l’anàlisi cromatogràfica es va dur a terme mitjançant la tècnica d’HPLC 

amb detecció electroquímica. Com s’ha comentat anteriorment, els grups catecols 

s’oxiden molt fàcilment i per tant s’aprofita el baix potencial redox que presenten 

aquests compostos per a ser detectats electroquímicament donant lloc a una alta 

sensibilitat i especificitat al mètode. 

 

Es va utilitzar una columna farcida de fase estacionària C4 per a la separació 

cromatogràfica de l’HHMA, la qual es basa en les interaccions hidrofòbiques entre el 

compost i la fase estacionària. A causa de que l’HHMA és un compost molt polar i la 

seva amina es troba ionitzada en tot el rang de pH 2-8, interval òptim de treball de la 

fase estacionària de la columna cromatogràfica, va ser necessari recórrer a treballar 

en cromatografia “de parell iònic”. És a dir, a la fase mòbil se li va afegir un reactiu 

específic que es caracteritza per ser una molècula iònica gran amb càrrega oposada a 

l’analit d’interès i per tenir una cadena hidrofòbica que pugui interaccionar amb la fase 

estacionària. D’aquesta manera és possible treballar amb compostos molt polars 

mitjançant fase inversa ja que té lloc una unió iònica entre el compost i la molècula 
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iònica que s’ha addicionat a la fase mòbil, resultant així, una molècula sense càrrega 

que pot interaccionar fàcilment amb la fase estacionària patint interaccions 

hidrofòbiques. El reactiu que es va escollir pel nostre anàlisi va ser l’1-octansulfonat de 

sodi monohidratat donant molt bons resultats.  

 

Una vegada desenvolupat el mètode analític es va procedir a validar-lo seguint el 

protocol de validació desenvolupat a la nostra Unitat i descrit a l’apartat 3.3.4. 

d’aquesta tesi. El mètode analític va presentar uns límits de detecció i quantificació 

adients pel propòsit establert inicialment, una imprecisió i inexactitud que no van 

excedir el 15% i una linealitat sempre amb un coeficient de determinació (r2) superior a 

0.99 dins l’interval de concentracions estudiat. La recuperació de l’HHMA i l’I.S. tant en 

plasma com en orina va ser d’aproximadament el 55%, rendiment baix, però que pel 

cas de compostos tipus catecolamines és prou acceptable. 

 

Després d’haver validat el mètode analític i haver demostrat que és adient per 

l’objectiu proposat, es va aplicar el mètode per a dur a terme l’anàlisi quantitativa 

d’HHMA d’unes mostres reals de plasma i d’orina obtingudes d’un assaig clínic amb 4 

voluntaris que es va realitzar a la nostra Unitat de Recerca en Farmacologia previ a 

l’estudi definitiu d’interacció entre la MDMA i la paroxetina, el qual és l’objectiu principal 

d’aquesta tesi.  

 

Seguint el procés d’extracció i l’anàlisi instrumental descrits anteriorment es va 

reportar, per primera vegada, la farmacocinètica i l’excreció urinària d’aquest metabòlit 

en humans després d’una administració de 100mg de MDMA. Els resultats reportats 

van ser la mitjana de 4 voluntaris que havien pres 100mg de MDMA. 

 

Les concentracions plasmàtiques (Cmax 154µg/L) i l’excreció urinària (17.7% de la dosi) 

trobades d’HHMA van ser molt similars a les trobades per a la MDMA (Cmax 181µg/L i 

15% excreció urinària), posant de manifest que aquest metabòlit catecol no era un 

metabòlit minoritari com la MDA i l’HMA, sinó tot el contrari, tenia un pes molt rellevant 

en el metabolisme global de la MDMA i les concentracions trobades eren de la mateixa 

magnitud que les de la MDMA. L’HMMA va resultà ser també un metabòlit important 

des del punt de vista quantitatiu. També es va observar que, malgrat no era 

estadísticament significatiu, la tmax del metabòlit catecol precedia a la de la MDMA, 

suggerint un clar metabolisme de primer pas de la MDMA. Amb les concentracions en 

plasma es van poder calcular els principals paràmetres farmacocinètics, detallant per 

primer cop les seves característiques cinètiques després d’una administració de 
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100mg de MDMA en humans. En l’article d’interacció de la MDMA amb la paroxetina 

(apartat 4.5), hi ha una condició de l’estudi placebo/MDMA que ha permès confirmar 

aquestes dades amb un nombre més gran de subjectes. 

 

Respecte a l’excreció urinària, s’observà que es recuperava aproximadament un 60% 

de la dosi total administrada de MDMA (incloent MDMA, HMMA, HHMA, MDA i HMA).  

D’aquesta manera, els resultats obtinguts són molt rellevants ja que donen idea del 

pes que té l’HHMA dins del metabolisme global, des d’un punt de vista quantitatiu, i 

corrobora la idea que la via metabòlica de l’O-demetilenació de la MDMA a HHMA i la 

posterior O-metilació de l’HHMA a HMMA és una de les principals vies metabòliques 

en humans en comparació a l’equivalent via d’O-demetilenació de la MDA a HHA i la 

posterior O-metilació de l’HHA a HMA. Així, es posa de manifest que hi ha grans 

diferències metabòliques interespècie en la depuració de la MDMA on ja s’ha descrit 

que la MDA és el metabòlit principal en rata i la MDMA quasi no pateix metabolisme en 

ratolins. 

 

Addicionalment, s’inclouen a la present discussió alguns resultats referents als 

genotips del CYP2D6 dels quatre voluntaris estudiats en l’estudi previ, els quals es van 

obtenir posteriorment a la publicació dels articles presentats en aquesta tesi. També 

s’inclou a la discussió, resultats que fan referència a un altre voluntari que també se li 

va administrar 100mg de la MDMA i va esdevenir genotípicament PM. Totes aquestes 

dades es troben publicades en l’article de De la Torre et al., 2004b. Aquests resultats, 

on es combinen els genotips i les concentracions de la MDMA i metabòlits en plasma i 

en orina són de gran utilitat i rellevancia per entendre i acalrir qüestions referents al 

complicat metabolisme de la MDMA en humans.  

 

El resultat de la determinació dels genotips dels quatre voluntaris que formaven part de 

l’estudi previ, va ser el següent: dos d’ells van presentar un genotip CYP2D6*1/*1 

(wild-type homozigot) i els altres dos, el genotip CYP2D6*1/*4 (wild-type heterozigot). 

El genotip del voluntari PM va ser CYP2D6*4/*4. 

 

Classificant els subjectes pel seu genotip i agrupant les concentracions de plasma i 

orina que s’havien reportat per cadascun d’ells, es van obtenir els següents resultats: 

(Veure també Figura 5.1. i 5.2.). 
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En els subjectes que se li va assignar el genotip CYP2D6*1/*1, l’HMMA va ser el 

metabòlit principal seguit de la MDMA i l’HHMA, amb concentracions molt similars. La 

MDA i l’HMA van presentar concentracions baixes. 

 

L’únic subjecte amb un genotip CYP2D6*4/*4 (PM) va exhibir una farmacocinètica molt 

diferent. La MDMA va ser el principal compost trobat en plasma amb unes 

concentracions considerablement superiors a les observades pels subjectes 

CYP2D6*1/*1. Les concentracions d’HHMA van ser la meitat de les trobades pels 

subjectes wild-type homozigots, però la diferència més rellevant va ser en les 

concentracions d’HMMA trobades ja que representaven només un 12% de les 

reportades pels subjectes CYP2D6*1/*1. Pel que va fer referència a l’HMA i la MDA en 

el subjecte PM, es va observar un lleuger augment de les concentracions de la MDA 

comparades amb els subjectes CYP2D6*1/*1, mentre que les concentracions d’HMA 

van ser igualment baixes. 

 

Les concentracions observades per a la MDMA i metabòlits en els dos subjectes amb 

genotip CYP2D6*1/*4 es van trobar a mig camí entre els genotips CYP2D6*1/*1 i 

CYP2D6*4/*4. Tenint en compte aquestes concentracions, es pot observar que els 

subjectes que posseeixen un al.lel *4 presenten una farmacocinètica de la MDMA 

lleugerament diferent a l’observada pels subjectes homozigots wild-type.  

 

Les concentracions urinàries trobades segons el genotip dels individus van tenir un 

perfil molt similar a l’observat en el cas del plasma. És a dir, els subjectes amb genotip 

CYP2D6*1/*1 van ser els que van mostrar una excreció urinària major dels metabòlits 

HHMA i HMMA, i conseqüentment els nivells urinàris més baixos de la MDMA. En 

contraposció, el subjecte PM amb genotip CYP2D6*4/*4 va mostrar una alta excreció 

de la MDMA i quasi molt poca de l’HHMA i l’HMMA, corroborant així la hipòtesi del poc 

metabolisme oxidatiu que presenta la MDMA en aquest tipus de subjectes. L’excreció 

urinària tant de la MDMA com dels altres metabòlits en els subjectes amb un genotip 

CYP2D6*1/*4 es van trobar a mig camí dels altres dos.  

 

Fins ara, només s’ha parlat de l’anàlisi aquiral dels compostos, però també és 

important fer èmfasi en els resultats obtinguts de l’anàlisi quiral. És conegut que el pas 

de l’O-demetilenació de la MDMA per donar lloc a l’HHMA mitjançant el CYP2D6 és un 

pas enantioselectiu. Certs estudis han mostrat que tant in vitro com in vivo el CYP2D6 

mostra una afinitat més gran cap a l’enantiòmer S-(+)-MDMA que pel seu corresponent 

enantiòmer R-(-)-MDMA (Fitzgerald et al., 1990; Cho et al., 1990). Així doncs, 
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generalment la raó R/S de la MDMA en subjectes EM és superior a 1 mostrant 

concentracions elevades de l’enantiòmer R-(-)-MDMA. Conseqüentment, la raó de 

l’HHMA en subjectes EM tindria que ser inferior a 1 mostrant concentracions superiors 

de l’enantiòmer S-(+)-HHMA. Les raons trobades en el subjecte PM van ser similars a 

les observades en els subjectes EM (de la Torre et al., 2004b). Actualment, es 

desconeix si un dels enantiòmers de l’HHMA té més afinitat per autooxidar-se a la 

corresponent quinona que l’altre i per tant, presentar una susceptibilitat superior a 

desenvolupar la neurotoxicitat. 

 

El fet que s’hagi postulat que la neurotoxicitat induïda per la MDMA pot ser, en part, 

deguda al metabòlit catecol, dóna més rellevància als resultats obtinguts, així, una 

producció excessiva d’aquest metabòlit podria donar més susceptibilitat a patir 

neurotoxicitat. També és important pensar el paper i la relació que pot tenir el 

CYP2D6, un dels enzims responsables de la producció d’HHMA, en el 

desenvolupament de la neurotoxicitat, i per tant, si l’activitat de l’enzim pot jugar un 

paper clau en la major o menor producció d’HHMA i conseqüentment en un major o 

menor grau de neurotoxicitat. 

 

En aquest capítol s’ha de destacar que s’ha desenvolupat i validat una 

metodologia analítica per a la determinació d’HHMA en plasma i en orina per 

primera vegada, s’ha pogut mostrar que l’HHMA és un metabòlit molt rellevant 

en el metabolisme global de la MDMA i ha estat possible descriure la 

farmacocinètica de l’HHMA en humans després d’una administració de 100mg de 

MDMA. Addicionalment, s’han reportat diferències farmacocinètiques de la 

MDMA i respectius metabòlits depenent del genotip del CYP2D6 de cada 

individu. 
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Figura 5.1. Concentracions en plasma de la MDMA i metabòlits basades en el genotip 
del CYP2D6. Subjecte CYP2D6*4/*4 (- -), subjectes CYP2D6*1/*4 (-o-), subjectes 
CYP2D61*/*1 (-¾-). 
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Figura 5.2. Recuperació urinària de la MDMA i metabòlits després d’una administració 
oral de 100mg de MDMA en cadascun dels genotips estudiats. 
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Un dels objectius principals de la present tesi és avaluar la interacció farmacològica 

entre la MDMA i la paroxetina en humans mitjançant un assaig clínic en voluntaris 

sans, tal i com ja s’ha exposat prèviament. Una de les eines necessàries per estudiar 

aquesta interacció des d’un punt de vista farmacocinètic és determinar les 

concentracions en plasma i en orina de la MDMA, de la paroxetina i dels respectius 

metabòlits. El present capítol es centrarà a discutir el que fa referència a la síntesi, 

anàlisi química i farmacocinètica de la paroxetina i dels seus metabòlits. 

 

Amb la finalitat de determinar les concentracions en plasma de la paroxetina i dels 

respectius metabòlits de les mostres obtingudes a partir de l’assaig clínic descrit en 

l’apartat 3.2. de la present tesi, va ser necessari sintetitzar la paroxetina i els 

metabòlits per utilitzar-los com a patrons per a la seva posterior anàlisi en plasma.  

 

Es va requerir la síntesi química dels metabòlits de la paroxetina ja que aquests no es 

trobaven disponibles comercialment. Concretament, la síntesi química es va centrar en 

el metabòlit catecol (HH-paroxetina), en el metabòlit metilat (HM-paroxetina) i en la 

pròpia paroxetina. La presència d’aquests metabòlits en l’organisme havia estat 

descrita en treballs preliminars del desenvolupament d’aquest fàrmac per part de 

l’empresa farmacèutica, però no s’havien reportat de manera detallada les seves 

respectives farmacocinètiques, donant així rellevància al fet de descriure-les per 

primera vegada.  

 

A causa de la manca d’una descripció de la via sintètica pels metabòlits de la 

paroxetina en la literatura, es va pensar en seguir l’equivalent síntesi descrita pel cas 

de la paroxetina (Barrero et al., 1998). En principi, no es requeria sintetitzar la pròpia 

paroxetina ja que es pot obtenir comercialment, però va ser necessari sintetitzar-la per 

tal de verificar la configuració d’un dels estereocentres comú a la paroxetina i els seus 

metabòlits, ja que en una de les reaccions realitzades al llarg de la ruta sintètica era 

probable que hi hagués una inversió de configuració. L’esteroquímica es va confirmar 

per comparació de la paroxetina sintetitzada i la comercial i es va poder establir que no 

hi havia hagut l’esmentada inversió de configuració en la paroxetina i per tant es podia 

extrapolar que aquesta tampoc succeïa en la síntesi dels seus metabòlits.  

 

Així, seguint procediments semblants als descrits per a la síntesi de la paroxetina, es 

va dur a terme amb èxit l’equivalent síntesi química per ambdós metabòlits (l’HH-

paroxetina i l’HM-paroxetina) i es va descriure per primer cop la seva síntesi. Es van 
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obtenir quantitats suficients d’ambdós metabòlits per utilitzar-los com a patrons per a la 

seva posterior anàlisi química.  

 

Una vegada obtinguts els patrons dels compostos, l’objectiu va ser desenvolupar i 

validar una tècnica analítica per a quantificar-los en plasma. S’han descrit mètodes 

analítics emprant la cromatografia líquida acoblada a detectors UV, de fluorescència o 

bé coulomètrics (Gupta, 1994; Knoeller et al., 1995; Shin et al., 1998; López-Calull  i 

Dominguez, 1999; Lucca et al., 2000; Lacassie et al., 2000; Tournel et al., 2001; 

Kristoffersen et al., 1999). Cap dels procediments descrits per a l’anàlisi de la 

paroxetina en plasma, tant en estudis farmacocinètics com en casos d’intoxicacions 

agudes, incloïa la prèvia hidròlisi de les mostres per tal d’analitzar els seus metabòlits. 

Aquest requisit es considerà essencial per a l’anàlisi de metabòlits de la paroxetina, 

donada l’experiència en l’anàlisi de metabòlits de la MDMA d’estructura química 

similar. Normalment una hidròlisi prèvia de les mostres biològiques a analitzar dóna 

uns extractes molt bruts o bé es requereix una neteja extensiva de l’extracte per tal 

d’eliminar possibles interferències en els cromatogrames. Aquests motius portaren a 

escollir la cromatografia líquida acoblada a un detector de masses com la tècnica més 

adequada, donada la selectivitat del detector que permet obviar algunes de les 

interferències derivades del tractament de les mostres abans de la seva anàlisi.  

 

Així, s’emprà la cromatografia líquida acoblada a un espectròmetre de masses amb 

trampa d’ions equipat amb una interfície d’ionització tipus electrospray a pressió 

atmosfèrica, tal com Zhu et al., 2002 havien descrit per a l’anàlisi de la paroxetina. 

Amb l’objectiu d’aconseguir un mètode prou sensible, els paràmetres de  

l’espectròmetre de masses es van optimitzar per tal d’aconseguir la màxima senyal de 

la transició de l’ió precursor (en tots els compostos l’ió precursor va ser [M+H+] sent M 

el pes molecular de cada compost) a l’ió producte més abundant. D’aquesta manera, 

l’instrument va treballar amb el mode anomenat MRM (Multiple Reaction Monitoring) 

donant molta sensibilitat i selectivitat al mètode analític. Un dels grans avantatges de 

treballar amb un detector de MS/MS, el qual dóna molta selectivitat com s’ha comentat 

anteriorment, és el fet de no ser imprescindible tenir una bona separació 

cromatogràfica dels analits, permetent l’anàlisi d’un gran nombre de mostres (com els 

que provenen d’estudis farmacocinètics) amb temps d’adquisició prou curts.   

 

A causa de no trobar-se disponible els respectius anàlegs deuterats, va ser necessari 

escollir altres compostos que fossin adients com a estàndards interns, presentant 

propietats físico-químiques similars als compostos objecte d’anàlisi. Així, tant la 
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metoxifenamina com la foledrina van ser escollits per a l’anàlisi de la paroxetina i de 

l’HM-paroxetina, respectivament. 

 

Pel que respecte al procés d’extracció, malgrat hi havia varis mètodes descrits a la 

literatura, no tots van ser compatibles amb la tècnica instrumental escollida (HPLC-

MS/MS). Es va observar que la sensibilitat del mètode depenia en gran mesura del 

tipus d’extracció que s’havia seguit, donant molta importància a l’efecte matriu. Així, 

una extracció en fase sòlida amb columnes de bescanvi catiònic fort, molt adients per 

compostos tipus catecol com s’ha vist en el capítol anterior, era totalment incompatible 

amb l’espectròmetre de masses, obtenint-se molt poca senyal en el detector. Es van 

assajar altres tipus de fases sòlides per a l’extracció, com les mixtes de bescanvi iònic 

i d’interaccions hidrofòbiques (Bond Elut Certify), ja utilitzades per a l’anàlisi de la 

MDMA i metabòlits, i els resultats obtinguts tampoc foren adients.   

 

Aquestes limitacions van dur a orientar el procediment d’extracció cap a una extracció 

en fase líquida. Així, com Lucca et al., 2000 van descriure, l’acetat d’etil era un solvent 

adequat per a l’extracció a pH bàsic de la paroxetina. D’aquesta manera, una extracció 

amb acetat d’etil a pH molt bàsic (pH 12) va esdevenir l’extracció més adequada 

compatible amb el detector d’espectrometria de masses, obtenint-se molt bons 

resultats i una molt bona recuperació dels analits. 

 

El fet que aquesta extracció no fos idònia pel metabòlit catecol (HH-paroxetina) va fer 

descartar la seva determinació en plasma i el mètode va ser aplicat a quantificar 

només les concentracions de la paroxetina i del metabòlit metilat (HM-paroxetina). Per 

la manca de suficient volum de plasma no va ser possible la determinació d’HH-

paroxetina mitjançant un altre procediment analític. Tanmateix, això no va limitar el 

nostre estudi ja que amb la determinació de les concentracions en plasma de la 

paroxetina i de l’HM-paroxetina va ser suficient per establir si la no linealitat de la 

paroxetina era deguda a una autoinhibició del CYP2D6, qüestió que serà comentada 

en el capítol III.  

 

Com que fins ara no s’havia descrit la farmacocinètica de l’HM-paroxetina, es 

desconeixia en quina o quines formes es podia trobar en plasma i en orina, malgrat 

alguns treballs suggerien que podia ser excretat majoritàriament en forma de conjugats 

glucurònids (Kaye et al., 1989; Haddock et al., 1989). Amb l’objectiu d’aprofundir més 

en aquest tema, es va proposar aplicar un protocol d’hidròlisi a una mostra d’orina que 

provenia d’un voluntari de l’assaig. Així, l’orina es va sotmetre a diferents tipus 
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d’hidròlisis: hidròlisi àcida, hidròlisi enzimàtica amb β-glucuronidasa, hidròlisi 

enzimàtica amb sulfatasa i sense aplicar cap tipus d’hidròlisi. Després de les diverses 

incubacions es va identificar la paroxetina tant en les orines hidrolitzades com en la no 

hidrolitzada, Contràriament, el metabòlit HM-paroxetina no es va identificar en l’orina 

no hidrolitzada i va ser identificat només en les orines hidrolitzades, independentment 

del tipus d’hidròlisi que s’hagués aplicat. Aquestes observacions confirmen que l’HM-

paroxetina es troba present en fluids biològics majoritàriament en forma de conjugats 

glucurònids i sulfats, de la mateixa manera que s’ha reportat que ho fa el seu homòleg 

HMMA.  

 

Tenint en compte els resultats obtinguts després de seguir el protocol d’hidròlisi, 

finalment es decidir aplicar a les mostres un pas d’hidròlisi àcida previ al procés 

d’extracció ja que és ben sabut que aquest tipus d’hidròlisi és molt potent i capaç de 

trencar molts tipus de conjugats com ja s’ha comentat en el capítol I, i per tant, ens 

asseguràvem de recuperar la màxima quantitat d’HM-paroxetina en forma lliure.  

 

Una vegada desenvolupat el mètode es procedí a validar-lo seguint el mateix protocol 

que pel cas de l’HHMA. Tots els paràmetres assajats (límit de detecció, límit de 

quantificació, exactitud, precisió, linealitat, etc) van entrar dins els intervals establerts 

demostrant idoneïtat al mètode per ambdós compostos.  

 

Una vegada validat el mètode analític, es va aplicar a analitzar les concentracions en 

plasma de la paroxetina i de l’HM-paroxetina després d’una administració oral de 20mg 

de paroxetina en voluntaris sans, que corresponia al dia 1 de l’assaig clínic descrit en 

l’apartat 3.2. d’aquesta tesi. Després d’analitzar les diferents mostres de cadascun dels 

voluntaris es va obtenir la farmacocinètica d’ambdós compostos. Els resultats descrits 

van ser la mitjana de 9 voluntaris. 

 

Es va observar que hi havia molta variabilitat intersubjecte en les concentracions tant 

de la paroxetina com de l’HM-paroxetina. Les Cmax de la paroxetina van variar de 2 a 

16µg/L i les de l’HM-paroxetina de 34 a 146µg/L. Aquests valors indicaven, en primer 

lloc, una variabilitat de 1:5 i 1:10 per a la paroxetina i per a l’HM-paroxetina, 

respectivament, i en segon lloc, que les concentracions de metabòlit eren 

aproximadament 10 vegades superiors a les de la paroxetina confirmant que la 

depuració de la paroxetina de l’organisme és essencialment hepàtica.   
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A partir de les corbes de nivells plasmàtics, es van calcular i definir els principals 

paràmetres farmacocinètics (Cmax, tmax, t1/2, Ke i AUC24) per ambdós compostos. 

S’observà que la tmax del metabòlit precedia a la de la paroxetina suggerint un clar 

metabolisme de primer pas en el metabolisme de la paroxetina que podria explicar 

molt bé la variabilitat observada intersubjecte. 

 

En aquest capítol només ens hem referit a les concentracions en plasma que es van 

observar de la paroxetina i del metabòlit al llarg de les primeres 24 hores després de la 

primera administració de paroxetina (dia 1 de l’assaig clínic). Tot i que la paroxetina es 

un fàrmac àmpliament difós en terapèutica, excepte pel que fa a algunes dades 

metabòliques aportades pel laboratori farmacèutic propietari de la patent, es 

desconeixia quina és la farmacocinètica dels metabòlits d’aquest fàrmac en humans. 

El desenvolupament de les eines analítiques necessàries per a materialitzar l’estudi 

d’interacció farmacocinètica, ha permès descriure per primer cop la farmacocinètica de 

l’HM-paroxetina. Subsidiàriament, comparant les corbes de nivells plasmàtics del 

primer i del tercer dia (per la paroxetina i l’HM-paroxetina), ha estat possible 

addicionalment entendre el mecanisme de la no-linealitat de la farmacocinètica de la 

paroxetina, que segueix un mecanisme paral.lel al de la MDMA. En el capítol III es 

discutirà les diferències farmacocinètiques d’ambdós compostos (paroxetina i HM-

paroxetina) observades entre el dia 1 i el dia 3 de l’assaig clínic (el dia 3 és el dia que 

els subjectes porten administrades tres dosis prèvies de 20mg de paroxetina).    

 

En aquest capítol cal destacar que s’han sintetitzat químicament la paroxetina, 

l’HM-paroxetina, l’HH-paroxetina i s’han obtingut quantitats suficients per 

utilitzar-los com a patrons per a la seva anàlisi química. S’ha validat una 

metodologia analítica per a la quantificació de la paroxetina i l’HM-paroxetina en 

plasma humà i s’ha reportat per primera vegada la farmacocinètica de l’HM-

paroxetina després d’una administració de 20mg de paroxetina.   

 

Així doncs, amb les eines desenvolupades i presentades als capítols I i II estem en 

disposició d’estudiar la interacció entre la MDMA i la paroxetina i estimar la contribució 

del CYP2D6 en la depuració global de la MDMA utilitzant la paroxetina com a eina 

farmacològica mitjançant un assaig clínic amb voluntaris sans. Aquest estudi es 

discutirà en detall en el següent capítol. 
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En el present capítol es discutirà els resultats que s’han obtingut després d’haver 

realitzar l’assaig clínic d’interacció de la MDMA i de la paroxetina en humans descrit a 

l’apartat 3.2. d’aquesta tesi. 

 

Una de les grans preocupacions del consum de la MDMA era el fet que individus amb 

genotip no funcional del CYP2D6 (PM) o individus que consumissin la MDMA quan 

l’activitat d’aquest enzim es troba inhibida (per ex.: múltiples dosis de MDMA, o co-

administració de la MDMA amb fàrmacs substrats del CYP2D6), els pogués dur a patir 

episodis de toxicitat aguda pel fet de l’acumulació de la MDMA a l’organisme a causa 

del poc grau de metabolisme que presentarien aquests subjectes. 

 

És prou conegut que altres isoenzims del citocrom P450 (CYP1A2, CYP3A4) poden 

contribuir de forma significativa a la depuració de la MDMA en particular quan el 

CYP2D6 està inactivat/inhibit. L’afinitat de la MDMA per aquests isoenzims és prou 

baixa però podrien contribuir de forma significativa a la depuració de la MDMA, 

explicant perquè en estudis realitzats en series d’intoxicacions agudes, aquestes no 

son atribuïbles al genotip dels subjectes sinó a la dosi ingerida. Es desconeix però la 

contribució quantitativa del CYP2D6 i dels altres isoenzims del citocrom P450 en la 

depuració hepàtica de la MDMA. També es desconeix quina pot ser la contribució de 

la depuració renal de la MDMA en una situació d’inhibició metabòlica. Seguint aquesta 

línia de pensament, es decidí dur a terme un assaig clínic en voluntaris sans amb la 

finalitat d’estudiar el paper que tenia el CYP2D6 en la depuració de la MDMA. Es va 

pretendre estudiar in vivo com es comportava la MDMA quan aquesta s’administrava 

en subjectes EM que presentaven l’activitat del CYP2D6 inhibida. 

 

S’escollí la paroxetina com a substància capaç d’inhibir l’activitat d’aquest citocrom i 

utilitzar-la com a eina farmacològica per a realitzar l’assaig clínic. La paroxetina fou 

escollida per vàries raons:  

- Ja s’havia descrit a la literatura que aquest fàrmac era un dels inhibidors del 

CYP2D6 més potents i selectius in vivo.  

- Comparteix vies metabòliques i enzims involucrats molt similars a la MDMA. 

- L’estructura química és molt similar a la MDMA mostrant ambdues substàncies un 

anell metilendioxi. S’ha postulat que aquesta agrupació química, en el procés de 

l’O-demetilenació, podria estar involucrada en la inactivació del CYP2D6 

mitjançant un mecanisme d’inhibició quasi irreversible. De fet, tant la MDMA com 

la paroxetina presenten una cinètica no lineal en l’home que es basa en la 

formació d’un intermedi enzim-metabòlit que inhibeix la seva activitat. 



Discussió 

 174

- La paroxetina presenta un t1/2 similar a la MDMA i compatible per a realitzar 

l’assaig clínic (15 dies de període de blanqueig són suficients). 

- No s’ha descrit la presència de metabòlits actius de la paroxetina que poguessin 

dificultar la interpretació dels resultats farmacodinàmics. 

- Els efectes aguts de la paroxetina són deguts a la inhibició de la recaptació de 

serotonina a nivell neuronal, lloc d’acció similar al de la MDMA. Aquesta possible 

interacció farmacodinàmica podria explicar els diferents casos descrits 

d’administració conjunta de la MDMA amb ISRS per tal de modular els efectes 

subjectius (Liechti et al., 2000a, Lauerma et al., 1998). 

- S’ha descrit que l’ús concomitant de la MDMA amb ISRS, com el citalopram o la 

fluoxetina (també potents inhibidors del CYP2D6), no augmenta el risc de toxicitat, 

donant evidència que l’administració conjunta de la MDMA i la paroxetina seria 

segura i els voluntaris no tindrien risc de patir una toxicitat aguda. 

 

S’administrà la paroxetina tres dies abans de l’administració de la MDMA, amb 

l’objectiu d’aconseguir d’aquesta manera, que quan la MDMA fos administrada, l’enzim 

es trobés parcial o totalment inhibit per la paroxetina i per tant seria el punt de partida 

per avaluar la contribució del CYP2D6 dins el metabolisme global de la MDMA en 

humans i descriure quines variacions farmacocinètiques esdevenen quan l’activitat 

d’aquest enzim es troba alterada. 

 

Així doncs, l’assaig clínic es realitzà amb 10 voluntaris. A causa de la complexitat del 

nombre de determinacions analítiques a realitzar tant en plasma com en orina per a les 

dues condicions actives de l’assaig clínic (paroxetina/MDMA i placebo/MDMA) només 

fou possible tenir informació farmacocinètica completa de 7 subjectes que són els 

inclosos a l’hora d’avaluar els resultats.   

 

L’estudi va ésser dissenyat per estudiar el comportament de la MDMA quan l’activitat 

del CYP2D6 estava inhibida mitjançant la paroxetina i no a la inversa. Tanmateix, les 

concentracions en plasma obtingudes de la paroxetina i del metabòlit HM-paroxetina 

han estat essencials per confirmar la inhibició del CYP2D6 el dia tres de l’estudi. 

 

Quan es compararen els nivells en plasma tant de la paroxetina com del metabòlit HM-

paroxetina del dia 1 i del dia 3 de l’assaig, s’observaren diferències farmacocinètiques 

estadísticament significatives. La Cmax de la paroxetina del dia 3 de l’assaig va 

augmentar tres vegades en comparació al dia 1 (26µg/L vs 10µg/L) i en contraposició, 

la Cmax de l’HM-paroxetina va disminuir lleugerament, encara que la diferencia no va 
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ser significativa (91 vs 71µg/L). També es van comparar les AUC8 dels dos dies, tant 

de la paroxetina com de l’HM-paroxetina, i es van observar diferències molt rellevants 

entre els dos dies (l’AUC8 de la paroxetina va augmentar un 66% i l’AUC8 de l’HM-

paroxetina va disminuir un 25%). Es compararen les AUC8 d’ambdós compostos i no 

les AUC24, bàsicament per la manca de suficients punts experimentals en el primer dia 

de l’estudi, i per evitar la mínima influència de l’administració de la MDMA, tres hores 

després de la tercera dosi de paroxetina. Així i tot, és d’interès observar que quan fou 

administrada la MDMA, les concentracions de la paroxetina i metabòlit ja mostraven 

una clara cinètica no lineal. Per tant, tots aquests resultats ens apunten a que el 

metabolisme de la paroxetina no és lineal, qüestió ja esperada i previsible i que ens 

confirmen que el dia tres de l’assaig, l’activitat del CYP2D6 es trobava inhibida i 

conseqüentment la paroxetina mostrava un clara disminució del seu metabolisme 

oxidatiu. Segons les observacions fetes per Jeppesen et al., 1996, es descriuen canvis 

fenotípics d’EM a PM en subjectes que se’ls administrà 40 i 80 mg de paroxetina i que 

suggereixen que la pronunciada acumulació de la paroxetina observada el dia tres de 

l’estudi es deu a la inactivació del CYP2D6. 

 

Per altra banda, els resultats referents a les concentracions en plasma de la MDMA, 

HMMA, MDA, HMA i HHMA que es van observar després de l’administració de 100mg 

de MDMA (tractament placebo/MDMA) van ésser de magnitud similars a les 

observades en previs estudis on ja s’havia administrat 100mg de MDMA (De la Torre 

et al., 2000a i b; Hernández-López et al.,  2002). 

 

Contràriament, els perfils farmacocinètics observats i la recuperació urinària de la 

MDMA i metabòlits quan els subjectes havien estat sotmesos a una administració 

prèvia de paroxetina (tractament paroxetina/MDMA), van ésser estadísticament 

diferents en comparació als observats després d’una simple administració de 100mg 

de MDMA (tractament placebo/MDMA). Així doncs, es va observar un augment de la 

Cmax (17%), de l’AUC27 (23%) i de l’AUC∞ (27%) de la MDMA, sense veure’s 

estadísticament afectada la tmax, fet que ens va dur a pensar que les diferències 

farmacocinètiques de la MDMA entre els dos tractaments eren degudes a canvis 

metabòlics i no a processos d’absorció i distribució de la MDMA. Addicionalment, 

també es van observar diferències en certs paràmetres farmacocinètics relacionats 

amb l’eliminació de la MDMA, posant encara més en evidència que la paroxetina i la 

MDMA pateixen una interacció metabòlica.  
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En referència als metabòlits de la MDMA, aquests també van patir diferències en les 

respectives farmacocinètiques. Els nivells plasmàtics tant de l’HHMA com de l’HMMA 

van disminuir estadísticament en el tractament paroxetina/MDMA en comparació al 

tractament placebo/MDMA. Les diferències més rellevants en el cas de l’HHMA, es 

van observar en les primeres 8 hores després de l’administració de la MDMA. Així 

l’AUC8 en el tractament paroxetina/MDMA va ser estadísticament menor (-20%) en 

comparació amb l’altre tractament. En tots els subjectes estudiats es va observar que 

la tmax de l’HHMA era superior quan s’havia administrat prèviament paroxetina, molt 

probablement, a causa de la inactivació del CYP2D6 i mostrant-se una clara 

disminució del metabolisme de primer pas de la MDMA en el tractament 

paroxetina/MDMA. La formació de l’HMMA també es va veure disminuïda observant-se 

una reducció de la Cmax, de l’AUC27 i de l’AUC∞ (-46%, -28%, -20%, respectivament). 

La tmax de l’HMMA no es va veure influenciada pel tractament previ de la paroxetina. 

Totes aquestes observacions poden ser explicades pel fet que la via d’O-demetilenació 

de la MDMA mitjançant el CYP2D6 es troba alterada per part de la paroxetina i per 

tant, dóna lloc a un grau més baix de metabolisme oxidatiu, amb la corresponent 

acumulació de la MDMA i la disminució de la formació de metabòlits. 

 

En contraposició, la Cmax i l’AUC27 de la MDA van augmentar considerablement (17% i 

16%, respectivament). Aquest augment es pot explicar en primer lloc per la més alta 

disponibilitat de la MDMA per ser transformada a MDA i en segon lloc perquè 

l’equivalent via d’O-demetilenació de la MDA a HHA mitjançant el CYP2D6 també ha 

d’estar inhibida, en part, per la paroxetina. Conseqüentment, les concentracions 

d’HMA i l’AUC27 també es van veure afectades mostrant una clara disminució. 

 

També és important observar les diferències trobades en la recuperació urinària de la 

MDMA i metabòlits entre els dos tractaments. Així, no s’observà diferències 

significatives en la recuperació total de la dosi de 100mg de MDMA amb o sense 

paroxetina, 64% vs 60% de la dosi, respectivament, però sí en com es va distribuir 

l’excreció urinària entre la MDMA i els metabòlits. D’aquesta manera, els µmols 

excretats en orina de la MDMA van augmentar un 11% i els d’HHMA i HMMA van 

disminuir un 27% i 16% respectivament en el cas del tractament previ amb paroxetina. 

Es va calcular la raó d’excreció urinària (µmols/h) per a l’HHMA i va ser notablement 

menor (una disminució del quasi 40%) sobretot en les primeres tres hores després de 

l’administració de la MDMA en el tractament previ amb paroxetina.  
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Tots aquests resultats, tant plasmàtics com urinaris, evidencien que la MDMA pateix 

una clara disminució del seu metabolisme oxidatiu quan s’ha administrat prèviament 

paroxetina i que per tant ambdós compostos pateixen una interacció metabòlica. 

 

Tanmateix, la inhibició del metabolisme oxidatiu de la MDMA per part de la paroxetina 

observada en aquesta tesi és aproximadament d’un 30% (comparació de les AUC de 

la MDMA) i és molt similar a l’observada en un altre estudi on es van administrar 

múltiples dosis de MDMA (Farré et al., 2004). La modelització matemàtica dels nivells 

plasmàtics observats en aquest i altres estudis en voluntaris sans administrats amb 

dosis repetides de MDMA suggereixen que el CYP2D6 triga aproximadament 280 

hores en recuperar l’activitat basal (prèvia a l’administració de MDMA) (Yang et al., 

2003; Heydari et al., 2003). És conegut que tant la MDMA com la paroxetina utilitzen el 

mateix mecanisme d’inhibició, el qual es basa en la formació d’un complex enzim-

metabòlit que inactiva l’enzim de manera quasi irreversible (Delaforge et al., 1999; 

Bertelsen et al., 2003). Aquest fet podria explicar el perquè de la mateixa magnitud de 

la inhibició, tant per part de la paroxetina com de la pròpia MDMA (aproximadament un 

30%). Estudis in vitro recents mostren que la Ki de la MDMA sobre l’activitat del 

CYP2D6 és 3.3 µM (Heydari et al., 2004) mentre que la de la paroxetina es de 6.6 µM 

(Bertelsen et al., 2003). La Ki de la MDMA és molt propera a les concentracions de 

MDMA que s’observen després de la seva administració en humans i per tant una 

rellevant interacció entre l’enzim i el substrat és previsible. En el cas de la paroxetina, 

la Ki és prou semblant a la de la de la MDMA, però hi ha que tenir en compte que les 

concentracions de paroxetina en plasma són un ordre de magnitud més baixes que les 

de la MDMA, per tant la interacció del substrat amb l’enzim en estudis in vivo és menys 

rellevant que l’observable per la MDMA. Aquest fet en el context del present estudi 

queda compensat per l’administració de dosis repetides de la paroxetina per tal 

d’inhibir el CYP2D6. En qualsevol cas, d’aquests estudis in vitro es desprèn que la 

MDMA és un dels inhibidors més potents fins ara coneguts que forma un complex 

enzim-metabolit del CYP2D6.     

 

La inhibició d’aproximadament un 30% ens pot estar indicant que el CYP2D6 podria 

participar en l’O-demetilenació de la MDMA in vivo en un 30%. Les dades presentades 

en aquesta tesi difereixen de les reportades in vitro, on es descriuen experiments que 

mostren una contribució per part del CYP2D6 en el metabolisme de la MDMA entre un 

50-60% (Tucker et al., 1994). Aquestes discrepàncies entre in vitro i in vivo podrien ser 

explicades principalment per les vies metabòliques alternatives que existirien in vivo i 

que protegirien a l’individu de toxicitats agudes quan l’activitat d’aquest enzim es troba 
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inhibida. Altres experiments in vitro han reportat que certs enzims com el CYP1A2, el 

CYP2B6 i el CYP3A4 podrien participar en la formació de l’HHMA a partir de la MDMA 

(Kreth et al., 2000). D’aquesta manera, aquests enzims podrien agafar més 

protagonisme in vivo i ajudar a la conversió de la MDMA a l’HHMA especialment quan 

el CYP2D6 està completament inhibit. Aquesta hipòtesi és molt plausible ja que 

malgrat l’activitat del CYP2D6 es troba inhibida, s’ha observat en la present tesi la 

formació del metabòlit catecol en tots els subjectes estudiats. A més a més, com ja 

s’ha vist en el capítol I, el subjecte amb un genotip PM, ha mostrat menys grau de 

metabolisme oxidatiu de la MDMA en comparació als EM, però fins i tot així, s’ha 

reportat la presència d’HHMA.  

 

Les dades farmacocinètiques aquí reportades mostren que malgrat el CYP2D6 es 

troba inhibit, hi ha altres mecanismes que participen en la depuració global de la 

MDMA de l’organisme. Per una banda, la contribució d’altres isoenzims que ajudarien 

a metabolitzar la MDMA, i per una altra banda el possible augment de la depuració 

renal a expenses de la depuració hepàtica. Tenint en compte les dades que fan 

referència a la depuració global de la MDMA, s’observa que en el tractament previ amb 

paroxetina, la depuració renal contribueix en un 30% i en canvi en el tractament 

placebo/MDMA la MDMA és eliminada per via renal en un 25%, sent aquestes 

diferències estadísticament significatives. Aquest augment de la depuració renal quan 

la MDMA és co-administrada amb la paroxetina podria explicar el fet d’haver trobar 

una contribució del CYP2D6 al voltant d’un 30% enlloc d’una contribució superior, la 

qual predeien els experiments in vitro.  

 

El fet d’haver estudiat de manera controlada la interacció farmacològica entre la 

MDMA i la paroxetina i haver avaluat el metabolisme de la MDMA quan el CYP2D6 es 

troba inhibit, mostra que l’organisme té certs mecanismes que ajuden i faciliten a que 

els subjectes no pateixin episodis de toxicitat aguda i que el genotip del CYP2D6 no 

esdevingui un factor de risc tan rellevant com s’havia postulat. 

 

Aquests resultats contribueixen a entendre millor el paper de l’O-demetilenació de la 

MDMA en la depuració global de la MDMA en humans, així com les implicacions 

clíniques associades als canvis farmacocinètics. 

 

Malgrat no és l’objectiu d’aquesta tesi avaluar la interacció farmacodinàmica entre la 

MDMA i la paroxetina, és d’interès fer-ne un breu resum. L’administració prèvia de la 

paroxetina ha permès observar una interacció tant a nivell farmacocinètic (reducció del 
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metabolisme de la MDMA), com farmacodinàmic (reducció dels efectes farmacològics   

de la MDMA).  

 

Si bé es produeix un augment de la concentració en plasma de la MDMA, aquest no es 

tradueix en un augment dels efectes farmacològics i subjectius propis de 

l’administració de la MDMA. Contràriament, es produeix una clara disminució 

d’aquests efectes. Les dues substàncies són capaces d’inhibir la recaptació de la 

serotonina a l’interaccionar amb el transportador sinàptic d’aquest neurotransmissor. 

Un possible mecanisme que explicaria la interacció, seria l’ocupació del transportador 

de la serotonina per part de la paroxetina impedint la unió de la MDMA en el 

transportador, o impedint l’alliberament de la serotonina mediat per la MDMA a través 

del transportador. Una altra possible explicació seria l’existència d’un metabòlit actiu 

de la MDMA, responsable dels seus efectes. Tanmateix, aquesta hipòtesi sembla 

desmentir-se en estudis en animals.  

 

L’administració prèvia de la paroxetina va produir una reducció significativa dels 

efectes fisiològics (freqüència cardíaca, tensió muscular, temperatura corporal, 

diàmetre pupil.lar, etc) i dels efectes subjectius de la MDMA com l’estimulació, l’eufòria 

i canvis perceptius. Així doncs, es va observar una marcada reducció dels efectes 

euforitzants i plaents produïts per l’administració de la MDMA. Concretament, aquesta 

reducció dels efectes euforitzants típics de la MDMA va ser una de la conclusions de 

l’estudi d’interacció citalopram-MDMA (Liechti i Vollenweider, 2000a) realitzat 

prèviament.  

 

Donat que la inhibició dels efectes produïts per la paroxetina no és completa, aquest 

fet pot suggerir que altres neurotransmissors (dopamina i noradrenalina) i altres 

receptors puguin estar implicats en les accions de la MDMA (Liechti i Vollenweider, 

2001). 

 

L’estudi aquí presentat no pot respondre a les pràctiques d’alguns consumidors de la 

MDMA que combinen el seu consum amb una ingesta prèvia de fàrmacs ISRS per tal 

d’esmorteir alguns dels seus efectes. En el present estudi els subjectes han estat 

exposats a tres dosis successives de paroxetina per tal d’inhibir de forma completa el 

CYP2D6. Els usuaris que combinen ambdós fàrmacs tenen unes pautes de consum 

diferents, que fan que els efectes de la MDMA no siguin tan marcats, però sense que 

la reducció dels seus efectes farmacològics sigui tan rellevant (McCann i Ricaurte, 

1993). En canvi, l’estudi sí que estaria d’acord amb els efectes relatats per pacients 
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depressius tractats amb ISRS que han pres MDMA, on s’informa d’una reducció molt 

important dels seus efectes (Stein i Rink, 1999).   

 

En aquest capítol cal destacar que s’ha dut a terme un assaig clínic amb 

voluntaris sans per avaluar la contribució del CYP2D6 en la depuració global de 

la MDMA utilitzant la paroxetina com a eina farmacològica per tal d’inhibir el 

CYP2D6. Els perfils farmacocinètics així com la recuperació urinària de la MDMA 

i respectius metabòlits han estat estadísticament diferents quan hi ha hagut una 

administració prèvia de paroxetina. S’ha estimat que la inhibició del metabolisme 

oxidatiu de la MDMA per part de la paroxetina és d’aproximadament un 30% i per 

tant, altres isoenzims i un cert augment de la depuració renal de la MDMA 

ajudarien als subjectes a no patir episodis d’intoxicacions agudes. Així doncs, el 

genotip del CYP2D6 no esdevindria un factor de risc tan rellevant com s’havia 

postulat en un principi. També s’ha observat que l’administració prèvia de la 

paroxetina ha produït una reducció significativa dels efectes fisiològics i 

subjectius induïts per la MDMA.  
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Conclusions 

CONCLUSIONS 
 
1. L’HHMA és un metabòlit rellevant des d’un punt de vista quantitatiu en la 
depuració metabòlica de la MDMA. S’han observat diferències farmacocinètiques 
en la formació de l’HHMA depenent del genotip del CYP2D6 que presenta cada 
individu. 

• Les concentracions en plasma (Cmax 154µg/L) i l’excreció urinària (18% de la dosi) 

trobades d’HHMA han estat molt similars a les trobades per a la MDMA (Cmax 

181µg/L i excreció urinària 15% de la dosi). L’HHMA es troba en fluids biològics en 

forma conjugada i la tmax de l’HHMA precedeix a la de l’HMMA i la de la MDMA, 

confirmant un important metabolisme de primer pas de la MDMA. 

• En el subjecte amb genotip CYP2D6*4/*4 (PM), les concentracions d’HHMA han 

esdevingut la meitat en comparació a les observades pels subjectes CYP2D6*1/*1 

(EM). Les concentracions observades tant per a la MDMA com per a l’HHMA en els 

subjectes amb genotip CYP2D6*1/*4, s’han trobat a mig camí dels altres dos 

genotips, el CYP2D6*1/*1 i el CYP2D6*4/*4.  

 

2. S’ha descrit per primer cop la farmacocinètica en humans de la paroxetina 
junt amb el seu principal metabòlit: l’HM-paroxetina. 

• La paroxetina presenta una forta depuració metabòlica tal com ho demostren les 

concentracions en plasma de l’HM-paroxetina observades en humans. L’HM-

paroxetina es troba en fluids biològics en forma conjugada i la tmax precedeix a la 

de la paroxetina, suggerint un metabolisme de primer pas de la paroxetina.  

• La farmacocinètica de la paroxetina és no lineal. Les concentracions plasmàtiques 

tant de la paroxetina com de l’HM-paroxetina observades el tercer dia de l’assaig 

confirmen aquesta observació. La no linealitat en la cinètica de la paroxetina, està 

lligada a una alteració a nivell metabòlic. Això molt probablement és degut, en 

concordança amb treballs realitzats in vitro, a una inhibició enzimàtica quasi 

irreversible semblant a la descrita per a la MDMA. 

 

3. L’estudi d’interacció de la MDMA i la paroxetina mostra que la MDMA pateix 
una reducció del seu metabolisme oxidatiu i que ambdós compostos pateixen 
una interacció farmacològica a nivell farmacocinètic i farmacodinàmic. 

• L’avaluació dels paràmetres farmacocinètics així com la recuperació urinària de la 

MDMA i metabòlits indiquen que la MDMA veu afectada la seva depuració 

metabòlica quan s’administra conjuntament amb la paroxetina.   
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Conclusions 

• La inhibició del metabolisme oxidatiu de la MDMA in vivo es tradueix en un 

increment de les concentracions plasmàtiques de la MDMA del 30%. Aquestes 

dades es corroboren amb la reducció de les concentracions plasmàtiques de 

metabòlits de la MDMA, especialment l’HHMA i l’HMMA. El CYP2D6 podria 

contribuir in vivo en l’O-demetilenació de la MDMA en un 30%. 

• Altres isoenzims del citocrom P450 semblen contribuir de forma significativa a la 

depuració metabòlica de la MDMA.  

• L’administració prèvia de la paroxetina ha produït una reducció significativa dels 

efectes fisiològics i subjectius induïts per la MDMA. 

 

4. L’activitat del CYP2D6 com a factor de risc de toxicitat aguda tant des d’un 
punt de vista genètic com de les possibles interaccions amb altres substrats del 
CYP2D6 sembla tenir una rellevància menor.  
En canvi, la toxicitat derivada de l’acumulació de certs substrats del CYP2D6 a 

l’organisme deguda a la inhibició del enzim provocada per la pròpia MDMA podria ser 

prou rellevant. 
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ANNEX I 
 
      Formularis de recollida de mostres 
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Unitat de Farmacologia - IMIM Protocolo: IMIMFTCL/MDMA/4 

Iniciales: __ __ __ Número: __ __ __ Sesión 1 (día 1 y día 2) Fecha: __ / __ / __ Página: x 

 

HOJA REGISTRO MUESTRAS BIOLÓGICAS 

 

Peso    Kg        Tipo de muestra: plasma, orina 
 

H HR Nº DE MUESTRA OBSERVACIONES 

-15'  
   Bioquímica basal, drogas orina        

paroxetina, inmunología 

1:00 
  

  paroxetina 
 

3:00 
 

  paroxetina, inmunología 

5:00 
 
 

  paroxetina 

8:00 
 

  paroxetina, inmunología 

24:00 
  

  paroxetina, inmunología 

Extracción sangre para paroxetina: 5 mL de sangre total (25µL heparina de litio, en frío); Inmunología: 8 mL 
(tubo con EDTA tapón lila cubierto de papel de plata). 
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Unitat de Farmacologia - IMIM Protocolo: IMIMFTCL/MDMA/4 

Iniciales: __ __ __ Número: __ __ __ Sesión 3 (día 1 y día 2) Fecha: __ / __ / __ Página: x 

 

HOJA REGISTRO MUESTRAS BIOLÓGICAS 

 

Peso    Kg        Tipo de muestra: plasma, orina 

 
H H / F4 HR Nº DE MUESTRA OBSERVACIONES 

-15'  
 

    MDMA, paroxetina, Hormonas, 
Inmunología (Inm), Drogas orina, Orina 
basal; pH:          Densidad:         

1:00 
   

paroxetina 

3:00 0:00 
  MDMA, paroxetina, Hormonas, Inm 

Orina 0-3h; pH:              Densidad: 
Volumen orina:                    mL 

3:20 0:20   
MDMA 

3:40 0:40   
MDMA 

4:00 1:00   MDMA, Hormonas 

4:30 1:30   
MDMA,  Inm 

5:00 2:00   MDMA, paroxetina, Hormonas  

5:30 2:30   MDMA,  

6:00 3:00 
  MDMA, Hormonas 

Orina 3-6h; pH:               Densidad: 
Volumen orina:                    mL 

7:00 4:00   MDMA, Hormonas 

8:00 5:00   MDMA, paroxetina, Inm 

9:00 6:00 
  MDMA, Hormonas 

Orina 6-9h; pH:               Densidad: 
Volumen orina:                     mL 

11:00 8:00   MDMA, paroxetina, Inm 

12:00 9:00   Orina 9-12h; pH:              Densidad: 
Volumen orina:                    mL 

24:00  21:00   
MDMA, paroxetina, Inm 

Orina 12-24; pH:              Densidad:            
Volumen orina:                mL 

30:00 27:00   MDMA, paroxetina, Inm 

36:00  33:00   
Orina 24-36; pH:              Densidad:            

Volumen orina:                    mL 

48:00  45:00   Orina 36-48; pH:              Densidad:            
Volumen orina:                    mL 

Extracción de sangre para cinética (MDMA, paroxetina): 10 mL de sangre total (tubo con heparina de litio, en frío). 
Inmunología: 8 mL (tubo EDTA tapón lila cubierto de papel de plata). Extracción de sangre para hormonas: 2 mL (tubo con 
EDTA, en frío).  
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ANNEX II 

            Diagrames de flux per a cada determinació analítica 
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QUANTIFICACIÓ DE MDMA, HMMA, MDA i HMA EN PLASMA HUMÀ 
 

 
 A. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 
 GRADILLA, identificar # lote 

 
1__ +TUBO: identificar : CI (control inferior) [LOTE:       ] 
2__ +TUBO: identificar : CM (control medio) [LOTE:       ] 
3__ +TUBO: identificar : CS (control superior) [LOTE:      ] 
  
4__ +TUBO: identificar BLR1 (blanco de reactivo)  
5__   + 1 mL de H2O MilliQ [DI:        ] 
 
6__ +TUBO: identificar BLP1 (blanco de plasma sin estándar interno)  
7__   + 1 mL de plasma blanco* 
 
8__ +TUBO: identificar BLP2 (blanco de plasma con estándar interno) 
9__   + 1 mL de plasma blanco* 
 
10__ +10 TUBOS: identificar: 
11__   CA11 y CA12: + 1 mL plasma blanco* + 25 µL de solución 1 [LOTE:         ][DI:        ] 
12__   CA21 y CA22: + 1 mL plasma blanco* + 10 µL de solución 2 [LOTE:         ][DI:        ] 
13__   CA31 y CA32: + 1 mL plasma blanco* + 20 µL de solución 2 [LOTE:         ][DI:        ] 
14__   CA41 y CA42: + 1 mL plasma blanco* + 30 µL de solución 2 [LOTE:         ][DI:        ] 
15__  CA51 y CA52: + 1 mL plasma blanco* + 40 µL de solución 2 [LOTE:         ][DI:        ]  
 
16__ vórtex 10 seg (a todos los tubos) 
 
17__ Adjuntar los  TUBOS necesarios para las muestras e identificarlos con el código 

orrespondiente.  
18__  + 1 mL de la muestra correspondiente en cada tubo [DI:           ]  
    (Las muestras deben estar previamente homogeneizadas con vórtex) 
 
19__ + 20 µL de la solución ISTD [LOTE:        ] [DI:         ] a todos los tubos excepto al tubo BLP1. 
20__ vórtex, 5 seg 
 
21__ +1 mL de TAS 1M pH=5.2 [LOTE:          ] [DI:           ] 
22__ + 50µL de β-glucuronidasa HP-2. [LOTE:          ] [DI:         ] 
23__ vórtex, 5 seg.; tapar los tubos  
 
24__ baño a 37ºC durante 16 horas  
 
25__ +1 mL de TFP 0.1M pH 6 [LOTE:         ] [DI:           ] 
26__ vórtex, 5 seg 
  
27__ centrifugar 5 minutos a 3500 rpm. 
 
   PROCESADOR ESL, identificar # lote 

 
28 __ + COLUMNAS BOND-ELUT CERTIFY[LOTE:  ]; identificadas como los 

tubos  
 
29 __ +2 mL MeOH [LOTE:          ] [DI:            ] 
30 __ +2 mL TFP 0.1M pH 6  (evitar secado columna) [LOTE:         ] [DI:           ] 
 
31 __ decantar muestra 
32 __ pasar la muestra lentamente 
 
33 __ +1 mL de ácido acético 1M [LOTE:       ] [DI:           ] 
34 __ +6 mL MeOH [LOTE:         ][DI:          ] 
35 __ secar las columnas 2 min. (presión máxima) 
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36__             + TUBOS DE ELUCIÓN: identificarlos y ponerlos bajo las columnas  
                  respectivas 
37__             +2 mL de acetato de etilo al 2 % NH3 [LOTE:       ] [DI:          ] 
   (preparación extemporánea) 
  
38__             +20 µL de MBTFA [LOTE:         ] [DI:           ] 
 
39__               evaporar a sequedad bajo N2 (40ºC) 
 
40__               estufa de vacío 1 hora 
 
41__             +50 µL de MBTFA [LOTE:           ] [DI:        ] 
                                     vórtex 10 seg; tapar 
 
42__              baño seco a 70°C durante 45 min 
 
 
    CAJA SOPORTE VIALES , identificar # lote 
 
43__    + VIALES con microvial, identificar 
 
44__  transferir contenido tubos    
    
 
 
45__    capsular  
       
 
      ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 
 
 

B. ANÁLISIS INSTRUMENTAL 
 
 
46__ Instrumento:  CG/EM  Código instrumento: ______________ 
 
 Método instrumental:  _____________  
 
 NOTA:  Los viales de l impieza del inyector deben contener acetona. 
 
 
 
 
 
* BLANCO DE PLASMA: [LOTE:          ]  [DI:          ] 
 
 
 
 
 
FECHA OPERACIONES  NOMBRE FIRMA 
    
    
    

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO CÓDIGO: MF018E01, 03/12/99 
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QUANTIFICACIÓ DE MDMA, HMMA, MDA i HMA EN ORINA HUMANA 
 
 

A. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
 GRADILLA, identificar # lote 

 
1__ +TUBO: identificar : CI (control inferior) [LOTE:           ] 
2__ +TUBO: identificar : CM (control medio) [LOTE:          ] 
3__ +TUBO: identificar : CS (control superior) [LOTE:        ] 
   
4__ +TUBO: identificar BLR1 (blanco de reactivo)  
5__   + 1 mL de H2O MilliQ [DI:            ] 
 
6__ +TUBO: identificar BLOR1 (blanco de orina sin estándar interno)  
7__   + 1 mL de orina blanco* 
 
8__ +TUBO: identificar BLOR2 (blanco de orina con es tándar interno) 
9__   + 1 mL de orina blanco* 
 
10__ +10 TUBOS: identificar: 
11__   CA11 y CA12: + 1 mL orina blanco*  + 25 µL de solución 1 [LOTE:         ][DI:         ] 
                                                                                        + 10 µL de solución 2 [LOTE:         ][DI:         ] 
 
12__   CA21 y CA22: + 1 mL orina blanco*  + 50 µL de solución 1 [LOTE:         ][DI:         ] 
                                                                                        + 25 µL de solución 2 [LOTE:         ][DI:         ] 
 
13__   CA31 y CA32: + 1 mL orina blanco*  + 75 µL de solución 1 [LOTE:         ][DI:         ] 
                                                                                        +   5 µl de solución 4 [LOTE:          ][DI:         ] 
    
14__   CA41 y CA42: + 1 mL orina blanco*  + 10 µL de solución 3  [LOTE:         ][DI:         ] 
                                                                                        + 7.5 µL de solución 4 [LOTE:         ][DI:         ] 
 
15__  CA51 y CA52: + 1 mL orina blanco*  + 20 µL de solución 3 [LOTE:         ][DI:          ]  
                                                                                        + 10 µL de solución 4 [LOTE:         ][DI:          ] 
 
16__ vórtex 10 seg (a todos los tubos) 
 
17__ Adjuntar los  TUBOS necesarios para las muestras e identificarlos con el código  
  correspondiente. 
18__ + 1 mL de la muestra correspondiente en cada tubo + blanco de orina (1:10)  [DI:           ]  
    (Las muestras deben estar previamente homogeneizadas con vórtex) 
 
19__ + 50 µl de la solución ISTD [LOTE:         ] [DI:      ] a todos los tubos excepto al tubo BLOR1. 
20__ vórtex, 5 seg 
 
21__ +1 mL de TAS 1M pH=5.2 [LOTE:          ] [DI:         ] 
22__ + 50µL de β-glucuronidasa HP-2. [LOTE:        /         ] [DI:          ] 
23__ vórtex, 5 seg.; tapar los tubos  
 
24__ baño a 37ºC durante 16 horas  
 
25__ +1 mL de TFP 0.1M pH 6 [LOTE:         ] [DI:          ] 
26__ vórtex, 5 seg 
  
27__ centrifugar 5 minutos a 3500 rpm  
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PROCESADOR ESL, identificar # lote 
 

28 __                                     + COLUMNAS BOND-ELUT CERTIFY [LOTE:  /   ];identificadas como  
  los  tubos. 
29 __ +2 mL MeOH  [LOTE:         /           ] [DI:            ] 
30 __ +2 mL TFP 0.1M pH 6  (evitar secado columna) [LOTE:        ] [DI:             ] 
 
31 __ decantar muestra 
32 __ pasar la muestra lentamente 
 
33 __ +1 mL de ácido acético 1M [LOTE:            ] [DI:           ] 
34 __ +6 mL MeOH [LOTE:          /            ][ DI:            ] 
35 __ secar las columnas 2 min. (presión máxima) 
 
            + TUBOS DE ELUCIÓN: identificarlos y ponerlos bajo las columnas  
  respectivas 
37__ +2 mL de acetato de etilo al 2 % NH3 [LOTE:         ] [DI:           ] 
   (preparación extemporánea) 
  
38__ +20 µL de MBTFA [LOTE:       /          ] [DI:            ] 
 
39__ evaporar a sequedad bajo N2 (40ºC) 
 
40__ estufa de vacío 1 hora 
 
41__ +50 µL de MBTFA [LOTE:       /            ] [DI:            ] 
                                                   vórtex 10 seg; tapar 
 
42__ baño seco a 70 °C durante 45 min 
 
 
    CAJA SOPORTE VIALES , identificar # lote 
 
43__    + VIALES con microvial, identificar 
 
44__  transferir contenido tubos    
    
 
 
45__    capsular  
       
  
                                                                         B. ANÁLISIS INSTRUMENTAL 
 
 
46__ Instrumento:  CG/EM  Código instrumento: ______________ 
 
 Método instrumental:  _____________  
 
 NOTA:  Los viales de limpieza del inyector deben contener acetona. 
 
* BLANCO DE ORINA: [LOTE:            ]  [DI:              ] 
 
 
FECHA OPERACIONES  NOMBRE FIRMA 
    
    
    

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO CÓDIGO: MF018E02, 06/01/00 
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QUANTIFICACIÓ D’HHMA EN PLASMA HUMÀ 
 

A. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
 GRADILLA, identificar # lote 

 
1__ +TUBO: identificar:  CI (control inferior) [LOTE:               ] 
2__ +TUBO: identificar:  CM (control medio) [LOTE:              ] 
3__ +TUBO: identificar:  CS (control superior) [LOTE:            ] 
  
4__ +TUBO: identificar BLR1 (blanco de reactivo)  
5__   + 1 mL de H2O MilliQ [DI:            ] 
 
6__ +TUBO: identificar BLP1 (blanco de plasma sin estándar interno)  
7__   + 1 mL de plasma blanco* 
 
8__ +TUBO: identificar BLP2 (blanco de plasma con estándar interno) 
9__   + 1 mL de plasma blanco* 
 
10__ +10 TUBOS: identificar: 
11__ CA11 y CA12: + 1 mL plasma blanco* + 10 µL de solución   1 µg/mL   [LOTE           ][DI:        ] 
12__ CA21 y CA22: + 1 mL plasma blanco* + 25 µL de solución   1 µg/mL   [LOTE:          ][DI:        ] 
13__ CA31 y CA32: + 1 mL plasma blanco* + 50 µL de solución   1 µg/mL   [LOTE:          ][DI:        ]      
14__ CA41 y CA42: + 1 mL plasma blanco* + 15 µL de solución 10 µg/mL   [LOTE:          ][DI:        ] 
15__          CA51 y CA52: + 1 mL plasma blanco* + 30 µL de solución 10 µg/mL   [LOTE:          ][DI:        ]  
 
16__ vórtex 10 seg (a todos los tubos) 
 
17__ Adjuntar los  TUBOS necesarios para las muestras e identificarlos con el código 
  correspondiente.  
18__ + 1 mL de la muestra correspondiente en cada tubo [DI:               ]  
    (Las muestras deben estar previamente homogeneizadas con vórtex) 
 
19__ +75 µL de la solución ISTD de 1 µg/mL [LOTE:      ] [DI:     ] a todos los tubos excepto al  
  tubo BLP1. 
 
20__ +50 µL de la solución de metilcatecol 1mg/mL [LOTE:              ] [DI:             ] 
 
21__ +200 µL de metabisulfito de sodio 250 mM [LOTE:              ] [DI:             ] 
 
22__          +50 µL de EDTA 250 mM [LOTE:               ] [DI:              ] 
 
23__ vórtex 5 seg 
 
24__ +1mL HCl 0.5M [LOTE:               ] [DI:              ] 
 
25__ vórtex 5 seg; tapar los tubos  
 
26__ baño a 100ºC durante 30 minutos  
 
27__ Dejar los tubos a temperatura ambiente 
 
28__ +100µL de ácido perclórico concentrado [LOTE:               ] [DI:              ] 
 
29__ vórtex, 5 seg 
 
30__ Centrifugar 3500 rpm, 10 min  
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31__          Rotular tubos nuevos 

32 __         Transferir sobrenadante a los tubos nuevos  

33 __ +1 mL de TFP 0.1M pH 6 [LOTE:                ] [DI:              ] 

34__ vórtex, 5 seg 
 
35 __         Ajustar pH 5.5 – 6 (aprox. 130µL NaOH 10M LOTE:            ;Papel de pH [LOTE:                ] 
 
   PROCESADOR ESL, identificar # lote 

 
36 __ + COLUMNAS SCX [LOTE:                ]; identificadas como los tubos  
 
37 __ +2 mL MeOH [ LOTE:                 ] [ DI:            ] 
38 __ +2 mL TFP 0.1M pH 6  (evitar secado columna) [LOTE:         ] [ DI:           ] 
 
39 __ decantar muestra 
40 __ pasar la muestra lentamente 
 
41 __ +1 mL agua [LOTE:             ] [ DI:             ] 
42 __ +4 mL MeOH [LOTE:             ] [ DI:             ] 
 
43 __ secar las columnas 2 m in. (presión máxima) 
 
 
44__ + TUBOS DE ELUCIÓN: identificarlos y ponerlos bajo las columnas  
  respectivas 
 
45__ +2 mL MeOH/HCl (99:1) conteniendo 3% v/v EDTA 250 mM y 3% v/v 

metabisulfito de sodio 250 mM [LOTE:              ] [DI:               ] 
   
46__ evaporar a sequedad bajo N2 (40ºC) 
 
47__ + 200µL de fase móvil [LOTE:             ]  [DI:              ] 
 
    CAJA SOPORTE VIALES , identificar # lote 
 
48__    + VIALES con microvial, identificar 
 
49__  transferir contenido tubos    
    
 
 
50__    capsular  
       
 
      ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 
 

B. ANÁLISIS INSTRUMENTAL 
 
51__ Instrumento:  HPLC/ED  Código instrumento: ______________ 
 
 Método instrumental:  _____________  
 
 
* BLANCO DE PLASMA: [LOTE:               ]  [DI:              ] 
 

FECHA OPERACIONES  NOMBRE FIRMA 
    
    
    

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO CÓDIGO:               ;26/10/2000 
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QUANTIFICACIÓ D’HHMA EN ORINA HUMANA 
 

A. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
  
GRADILLA, identificar # lote 

 
1__ +TUBO: identificar:  CI (control inferior) [LOTE:           ] 
2__ +TUBO: identificar:  CM (control medio) [LOTE:          ] 
3__ +TUBO: identificar:  CS (control superior) [LOTE:        ] 
  
4__ +TUBO: identificar BLR1 (blanco de reactivo)  
5__   + 1 mL de H2O MilliQ [DI:         ] 
 
6__ +TUBO: identificar BLO1 (blanco de orina sin estándar interno)  
7__   + 1 mL de orina blanco* 
 
8__ +TUBO: identificar BLO2 (blanco de orina con estándar interno) 
9__   + 1 mL de orina blanco* 
 
10__ +10 TUBOS: identificar: 
11__  CA11 y CA12: + 1 mL orina blanco* + 50 µL de solución 1 µg/mL     [LOTE:         ][DI:         ] 
12__  CA21 y CA22: + 1 mL orina blanco* + 10 µL de solución 10 µg/mL   [LOTE:         ][DI:         ] 
13__  CA31 y CA32: + 1 mL orina blanco* + 25 µL de solución 10 µg/mL   [LOTE:         ][DI:         ] 
14__  CA41 y CA42: + 1 mL orina blanco* + 50 µL de solución 10 µg/mL   [LOTE:         ][DI:         ] 
15__ CA51 y CA52: + 1 mL orina blanco* + 10 µL de solución 100 µg/mL [LOTE:         ][DI:         ]  
 
16__ vórtex 10 seg (a todos los tubos) 
 
17__ Adjuntar los  TUBOS necesarios para las muestras e identificarlos con el código  
  correspondiente. 
18__  + 1 mL de la muestra correspondiente en cada tubo [DI:           ]  
    (Las muestras deben estar previamente homogeneizadas con vórtex) 
 
19__ + 25 µL de la solución ISTD de 10 µg/mL [LOTE:   ] [DI:    ] a todos los tubos excepto al tubo 
  BLO1. 
  
20__ + 100 µL de metabisulfito de sodio 250 mM [LOTE:          ] [DI:         ] 
 
21__ + 50 µL de EDTA 250 mM [LOTE:          ] [DI:         ] 
 
22__ vórtex 5 seg 
 
23__ +200 µL HCl 6 M [LOTE:          ] [DI:          ] 
 
24__ vórtex 5 seg; tapar los tubos  
 
25__ baño a 100ºC durante 30 minutos  
 
26__ Dejar los tubos a temperatura ambiente 
 
27__ +1 ml de TFP 0.1M pH 6 [LOTE:          ] [DI:          ] 
 
28__ vórtex, 5 seg 
 
29__ Ajustar pH 6 (aprox. 110 µL NaOH 10M [LOTE:              ]; Papel de pH [LOTE:              ] 
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  PROCESADOR ESL, identificar # lote 
 

30 __ + COLUMNAS SCX [LOTE:         ]; identificadas como los tubos  
 
31 __ +2 mL MeOH [LOTE:          ] [ DI:        ] 
32 __ +2 mL TFP 0.1M pH 6  (evitar secado columna) [LOTE:         ] [ DI:        ] 
 
33 __ decantar muestra 
34 __ pasar la muestra lentamente 
 
35 __ +1 mL agua [LOTE:        ] [ DI:        ]  
36 __ +4 mL MeOH [LOTE:        ] [ DI:        ] 
 
37 __ secar las columnas 2 min. (presión máxima) 
 
 
38__ + TUBOS DE ELUCIÓN: identificarlos y ponerlos bajo las columnas  
  respectivas 
 
39__ +2 mL MeOH/HCl (99:1) conteniendo 3% v/v EDTA 250 mM y 3% v/v 

metabisulfito de sodio 250 mM [LOTE:       ] [DI:          ] 
   
40__ evaporar a sequedad bajo N2 (40ºC) 
 
41__ + 200µL de fase móvil [DI:          ] 
 
    CAJA SOPORTE VIALES , identificar # lote 
 
42__    + VIALES con microvial, identificar 
 
43__  transferir contenido tubos    
    
 
 
44__    capsular  
       
 
      ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 
 
 

B. ANÁLISIS INSTRUMENTAL 
 
 
45__ Instrumento:  HPLC/ED  Código instrumento: ______________ 
 
 Método instrumental:  _____________  
 
 
 
 
* BLANCO DE ORINA: [LOTE:          ]  [DI:          ] 
 
 
 
FECHA OPERACIONES  NOMBRE FIRMA 
    
    
    

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO CÓDIGO:               ;20/06/00 
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QUANTIFICACIÓ DE PAROXETINA I HM-PAROXETINA EN PLASMA HUMÀ 
 

A. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
 GRADILLA, identificar # lote 

 
1__ +TUBO: identificar:  CI (control inferior) [LOTE:               ] 
2__ +TUBO: identificar:  CM (control medio) [LOTE:              ] 
3__ +TUBO: identificar:  CS (control superior) [LOTE:            ] 
  
4__ +TUBO: identificar BLR1 (blanco de reactivo)  
5__   + 1 mL de H2O MilliQ [DI:            ] 
 
6__ +TUBO: identificar BLP1 (blanco de plasma sin estándar interno)  
7__   + 1 mL de plasma blanco* 
 
8__ +TUBO: identificar BLP2 (blanco de plasma con estándar interno) 
9__   + 1 mL de plasma blanco* 
 
10__ +10 TUBOS: identificar: 
11__    CA01 y CA02   (0.75 ng/mL) + 1 ml BLP*+ 7.5 µl paroxetina  0.1 µg/mL [LOTE:   ][DI:          ] 
 
12__  CA11 y CA12   (3 ng/mL): + 1 ml BLP* + 30 µl paroxetina  0.1 µg/mL [LOTE:        ][DI:          ] 
                                        (5 ng/mL):            + 10 µl HMparoxetina  0.5 µg/mL [LOTE:       ][DI:      ] 
 
13__ CA21 y CA22 (10 ng/mL): + 1 ml BLP* + 10 µl paroxetina 1 µg/mL [LOTE:        ][DI:               ] 
                + 20 µl HMparoxetina  0.5 µg/mL [LOTE:      ][DI:        ] 
 
14__ CA31 y CA32 (25 ng/mL): + 1 ml BLP* + 25 µl paroxetina 1 µg/mL [LOTE:               ][DI:        ] 
                             +  5 µl HMparoxetina  5 µg/mL [LOTE:        ][DI:          ] 
 
15__          CA41 y CA42 (50 ng/mL): + 1 ml BLP* + 5 µl paroxetina 10 µg/mL [LOTE:         ][DI:              ] 
                            + 10 µl HMparoxetina  5 µg/mL [LOTE:       ][DI:          ] 
 
16__          CA51 y CA52 (100 ng/mL): + 1 ml BLP* + 10 µl paroxetina 10 µg/mL [LOTE:         ][DI:          ]  
                              + 20 µl HMparoxetina  5 µg/mL [LOTE:    ][DI:           ] 
 
17__ vórtex 10 seg (a todos los tubos) 
 
18__ Adjuntar los  TUBOS necesarios para las muestras e identificarlos con el código  
  correspondiente. 
19__ + 1 mL de la muestra correspondiente en cada tubo [DI:               ]  
    (Las muestras deben estar previamente homogeneizadas con vórtex) 
 
20__ +30 µL Foledrina 1µg/mL [LOTE:           ] [DI:          ] a todos los tubos excepto al tubo BLP1. 
 
21__ +30 µL Metoxifenamina 1µg/mL [LOTE       ] [DI:     ] a todos los tubos excepto al tubo BLP1. 
 
22__ vórtex 5 seg 
 
23__ +1mL HCl 0.5M [LOTE:               ] [DI:              ] 
 
24__ vórtex 5 seg; tapar los tubos  
 
25__ baño a 100ºC durante 30 minutos  
 
26__ Dejar los tubos a temperatura ambiente 
 
27__ Ajustar pH 12 aproximadamente con NaOH 10M        [LOTE:               ] [DI:             ] 
             Papel de pH       [ LOTE:                  ] 
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28__  +5 mL Acetato de etilo [LOTE:                   ] [DI:             ] 
 
29__            Agitación basculante 20 minutos [AG:               ] 
 
30__   Centrifugar 10 minutos  
   
31__   Rotular tubos nuevos 
 
32__            Traspasar fase orgánica a tubos nuevos 
  
33__            Evaporar a sequedad 40ºC 
 
34__            Reconstituir 200µL (Fase móvil) 
 
 
 
   CAJA SOPORTE VIALES , identificar # lote 
 
35__      + VIALES con microvial, identificar 
 
36__     transferir contenido tubos     
   
 
 
37__      capsular   
      
 
       
 
   
 
  ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

 
 
 
 

B. ANÁLISIS INSTRUMENTAL 
 
 
37__ Instrumento:  HPLC/MS/MS   Código instrumento: ______________ 
 
 Método instrumental:  _____________  
 
 
 
# HM-PAROXETINA: (3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenoximetil)piperidina 

* BLANCO DE PLASMA: [LOTE:               ]  [DI:              ] 

 
 
 

OPERACIONES FECHA NOMBRE FIRMA 
    
    
    

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO CÓDIGO:               ;25/06/2002 
 




