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Objectius Donar a conèixer un efecte secundari infreqüent de les fluorquinolones com n’és la rabdomiòlisi i mostrar la
utilitat de la gammagrafia com a prova diagnòstica d’aquesta patologia. Material Cas clínic d’un pacient trasplantat
renal que presenta rabdomiòlisi després de la presa de levofloxací per una pneumònia. Diagnòstic de rabdomiòlisi en
context de miàlgies intenses i debilitat incapacitant, nivells elevats de creatinina quinasa-(CKs) en plasma i
mioglobinúria; reafirmant diagnòstic amb la realització d’una gammagrafia òssia. Mètode Home de 56 anys amb
malaltia renal secundària a Nefropatia Intersticial Crònica trasplantat el 1993 (règim immunosupressor amb
prednisona + ciclosporina) amb creatinines habituals de 150umol/L. Diagnosticat de pneumònia tractada amb
levofloxací durant 14 dies amb una evolució clínica favorable. Pocs dies després, el pacient consulta per miàlgies i
debilitat muscular incapacitant. Resultats A l’analítica, s’objectiva AKI 1 (creatinina 250 umol/L) amb hemoglobinúria i
absència d’hematies. CKs elevades >25000 i mioglobinúria >120 000 µg/L. S’inicia serumteràpia intensa davant la
sospita diagnòstica de rabdomiòlisi, presentant millora progressiva i complerta de funció renal i de les xifres de CK. Es
decideix realització de gammagrafia òssia per a confirmació diagnòstica. A la prova d’imatge es constata una captació
generalitzada del traçador més intensa als grups musculars clínicament més afectats. Conclusions Malgrat que la
rabdomiòlisi farmatògena és freqüent, el levofloxací no forma part dels fàrmacs habituals que poden causar-la tot i
que trobem casos aïllats descrits a la literatura, presentant la majoria d’ells l’associació de levofloxací amb estatines.
En el nostre cas, però, cal destacar l’associació de levofloxací amb ciclosporina i prednisona, dos fàrmacs que poden
també afavorir les miopaties. En resum, el levofloxací és un fàrmac que pot presentar una complicació potencialment
greu sobretot amb medicació concomitant associada i recordar que la gammagrafia òssia és una prova no invasiva
que pot confirmar precoçment la sospita de rabdomiòlisi.

