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Objectius Donar a conèixer l’evolució d’una infecció crònica de llarga evolució amb reagudització amb l’inici
d’inmunosupressió en sotmetre’s a un trasplantament renal. Material Cas clínic d’un pacient trasplantat renal que
presenta una col·lecció de parts toves localitzada en zona quirúrgica d’una pielolititomia esquerra ampliada realitzada
el 1993 sense complicacions posteriors aparents. Mètode Home de 60 anys, múltiples antecedents urològics amb una
malaltia renal secundària a Nefritis Intersticial Crónica, que és trasplantat renal el 01/2017. TAC abdominopèlvic
efectuat en context d’estudi pre-trasplantament sense troballes a destacar. El pacient acut el 02/2018 amb bultoma
vermell, calent i fluctuant en hipogastri, afebril però amb leucocitosi (15850x109/L) i PCR elevada (216 mg/L). Es
realitzen ecografia i TAC abdominopèlvic que mostren col·lecció (98x78mm) en teixit cel·lular subcutani que és
drenada obtenint-se abundant material purulent que requereix de col·locació provisional de drenatge. S’inicia
tractament profilàctic amb Meropenem amb millora clínica i analítica. Resultats En l’estudi de la mostra s’observen
colònies anaeròbies de creixement lent, compatibles amb actinomicosi. Per aquest motiu, es desescala antibioteràpia
a Ceftriaxona (es descarta Penicil·lina per facilitar el tractament de manera ambulatòria donada la favorable evolució
clínica). El pacient presenta bona evolució a domicili. Sospita d’infecció latent per actinomicosi localitzada en zona de
cirurgia prèvia (bultoma inicial sota cicatriu d’aquesta) no objectivada en estudis d’imatge previs que, a causa de la
immunosupressió iniciada pel trasplantament renal, presenta un desenvolupament ràpid amb repercussió clínica.
Conclusions L’actinomicosi és una infecció invasiva infreqüent de curs crònic o subagut que és causada per les
espècies Actinomyces, podent afectar diversos teixits i òrgans. Els principals factors de risc són la inmunosupressió i
les cirurgies prèvies (arribant a aparèixer molt temps després del procediment).

