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Introducció:Al nostre centre, seguim un total de 26 pacients en els que s'ha realitzat un canvi en la pauta 
d'immunosupressió (IS), canviant-se o afegint-se els i-mTOR. Realitzem una revisió d'aquests casos, valorant causes i 
evolució després d'aquest canvi. Mètodes: recull restrospectiu de dades epidemiològiques, del TR i de l'evolució d'aquests 
pacients. Resultats: edat: 62+/-12anys, 69.23% de sexe masculí. La mitjana de temps entre el TR-canvi d'IS fou de 4.5+/-
4.1anys, rang:0-18anys i 5 pacients amb canvi abans dels 6mesos. Causa del canvi: 84.61%neoplasia (9cutànies), resta: 
CMV, VHS de repetició, cistitis de repetició. L'IS d'origen fou: 57.69% triple teràpia (prednisona+tacrolimus+micofenolat), 
30.77% prednisona+tacrolimus i 11.54% prednisona+micofenolat. L’IS després del canvi : 69.23% 
prednisona+tacrolimus+i-mTOR, 26.92% prednisona+i- mTOR i 3.84% prednisona+tacrolimus+imTOR. Principal canvi: 
substitució de micofenolat per i-mTOR. Funció renal: va romandre estable (basal, un, sis i dotze mesos) creatinina: 
1.45±0.35mg/dL, 1.37±0.37mg/dL, 1.47±0.51mg/dL i 1.57±0.48mg/dL; la proteinuria va augmentar de 
176.32±84.24mg/grCre a 314.58±345.08 mg/grCre el primer mes, 399.71±359.8mg/grCre al sisè i 324.05±300.65mg/grCre 
a l'any, amb una gran variabilitat entre pacients (rang 56-1763 mg/grCre). Abans del canvi d’immunosupressió, només un 
pacient presentava anticossos anti-HLA positius i cap pacient ha desenvolupat anticossos posteriorment. No s'han 
documentat episodis de rebuig agut cel•lular ni per anticossos després del canvi, ni pèrdues de l'empelt. Tres drop-outs: un 
per deteriorament de la funció renal i proteinúria i dos per toxicitat pulmonar, amb milloria posterior. Quatre exitus; dos per 
causa infecciosa, un per neoplàsia i l'altre per TEP. Conclusions: 1. La conversió a i-mTOR és una bona opció en pacients 
amb certes característiques: neoplasia, infeccions de repetició. 2. L'evolució de la funció renal ha estat bona, si bé s'ha vist 
un esperat augment de la proteinúria, només en un cas ha requerit retirada del fàrmac. 2. No s’ha vist un augment en la 
formació d’anticossos de novo després del canvi d’IS.	  


