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OBJECTIUS: Degut al seu efecte anti-neoplàsic, els inhibidors de mTOR (mTORi) podrien reduir l’aparició de 
neoplàsia post-trasplantament però els estudis han estat controvertits en quan a incidència de rebuig comparat amb 
micofenolat. Així, l’objectiu del nostre estudi va ser analitzar el paper dels mTORi en la pràctica clínica habitual per 
valorar la seva eficàcia immunosupressora. MATERIAL I MÈTODE: Es van analitzar pacients receptors de 
trasplantament renal des de Juny de 2013 fins Maig de 2016 (n=413) en tractament immunosupressor basat en 
tacrolimus i prednisona en combinació amb mTORi (sirolimus/everolimus) o micofenolat (n final=347). Es van excloure 
pacients amb trasplantament doble (n=51), trasplactectomia precoç (n=5), pèrdua de seguiment (n=7) o règim 
inmunosupresor diferent (n=3). Es van recollir també de manera retrospectiva les característiques basals dels 
pacients així com l’evolució durant el primer any. Els nivells d’immunosupressors objectiu 6-10 ng/ml per tacrolimus i 
3-6 ng/ml per mTORi. RESULTATS: En l’anàlisi per intenció de tractar els pacients que rebien micofenolat eren mes 
joves (52.52 ± 13.24 vs 58.68 ± 12.26, p<0.01) i en major proporció receptors de donant viu (57.9% vs 24.3%, p<0.01) 
comparat amb el grup de mTORi. No es van trobar diferències en quan a incidència de rebuig cel•lular i/o humoral, 
pèrdua de l’empelt renal o mortalitat a l’any. No es trobaren tampoc diferències en quan a la funció renal a l’any 
(creatinina 1.39 ± 0.54 vs 1.45 ± 0.55 mg/dl micofenolat vs mTORi respectivament, p=0.25). CONCLUSIONS: Per 
tant, en la nostra pràctica clínica habitual, el protocol basat en mTORi, tacrolimus i prednisona s’ha utilitzat com un 
règim immunosupressor estàndard obtenint la mateixa incidència de rebuig i pèrdua de l’empelt i sense trobar 
diferències en quan a funció renal a l’any comparat amb el règim clàssic basat en micofenolat.	


