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Presentem un cas d’insuficiència respiratòria (IR) després d’un trasplantament renal (TR). Una dona de 79 anys 
sense cardiopneumopaties conegudes amb malaltia renal crònica terminal secundaria a diabetis i trasplantada al juny 
del 2017. A nivell immunosupressor amb basiliximab, tacrolimus, micofenolat i prednisona. Sense complicacions 
posteriors i assolint una funció renal correcta al mes del TR. Sis mesos després presenta un quadre d’IR sense 
deteriorament de la funció renal amb infiltrats alveolo-intersticials bilaterals. Es realitza balanç hídric negatiu intensiu i 
s’inicia antibioteràpia empírica. Davant l’empitjorament clínic i radiogràfic s’amplia espectre per infeccions 
oportunistes, s’afegeix corticoterapia i es suspèn el MMF. Es descarta vasculitits o patologia autoimmune. Es realitza 
broncoscòpia sense troballes patològiques i microbiologia negativa, pel que es suspèn el tractament antimicrobià. Es 
realitza estudi cardiològic que no mostra alteracions. S’amplia estudi radiogràfic amb TC de tòrax que mostra 
extenses àrees en vidre esmerilat bilaterals. Davant l’evolució tòrpida a nivell respiratori i guiats per la bibliografia 
existent en altres camps, es decideix suspendre el tacrolimus i iniciar ciclosporina. La pacient presenta milloria clínica 
a les 48 hores i radiogràfica posterior. Es realitza un diagnòstic d’exlusió de toxicitat per tacrolimus. La toxicitat 
pulmonar en TR per fàrmacs immunosupressors com els im-TOR ha estat àmpliament descrita. Així mateix, s’han 
publicat casos relacionats amb el MMF. En quant al tacrolimus no es disposa de literatura suficient. No obstant, 
destaquem l’existència d’un estudi de farmacovigilància japonès on es notifiquen un total de 98 casos d’afectació 
pulmonar en relació al tacrolimus. D’aquestos el 88% corresponen a AR i només quatre casos estan relacionats amb 
el trasplantament d’òrgan sòlid. La mortalitat global és del 25%, valor coincident amb altres sèries on l’edat avançada i 
la lesió alveolar difosa en el patró radiogràfic s’associen a un augment de mortalitat. Aquest cas remarca la 
importancia dels sistemes de farmacovigilancia.	


