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INTRODUCCIÓ:El trasplantament renal (TR) és el tractament d’elecció de la malaltia renal crònica terminal.Les 
neoplàsies de novo post trasplantament renal són una de les principals causes de mortalitat dels pacientes 
trasplantats,essent les més freqüents les linfoproliferatives i els tumors cutanis.El tumor de l’empelt renal és una 
entitat poc freqüent, un 0.5% en diferents sèries.El seu tractament no està ben estandaritzat, depenent de la 
localització,el tamany tumoral i les característiques de cada pacient. OBJECTIU:Analitzar la incidència de lesions 
tumorals en l’empelt renal a la nostra població trasplantada,així com el tractament inmunosupresor (IS),mètode 
diagnòstic, origen tumoral i actitud terapèutica. PACIENTS I MÈTODES:Període: juliol 1985-octubre 
2012.Pacients trasplantants: 813(69 TRDV).Tractament IS amb triple teràpia:prednisona,anticalcineurínics 
(ciclosporina,tacrolimus),fàrmacs antiproliferatius (azatioprina,àcid micofenòlic). Diagnòstic de sospita: 
ecografia.Punció de les masses guiades per TAC.Estudi extensió: Tomografia computeritzada abdominopèlvica i 
gammagrafia òssia.Estudi genètic de l’origen tumoral amb micro-arrays de DNA. RESULTATS: Neoplàsies 
diagnosticades:5.Sexe:3 dones i 2 homes.Edat: 32-72anys. Malaltia de base:Nefropatia diabètica(n=1),nefropatia 
IgA(n=3), nefropatia hipertensiva (n=1).Temps mig: 10,1anys post trasplantament (12m-20 anys).Tamany del 
tumor: 32mm(17-50mm).Assimptomàtics.Diagnòstic: ecografia.Localització:2 pol superior,2 terç mig,1 pol 
inferior.AP:carcinoma de cèl.lules clares variant sarcomatoide pT3aN0 (n=1),carcinoma cèl.lules renals tipus 
papilar pT1a (n=2),carcinoma cèl.lules papilars tipus I(n=2).Tractament: trasplantectomia extracapsular amb 
limfadenectomia (n=2),no actitud ablativa per la localització i seguiment (n=1),nefrectomia parcial laparoscòpica 
(n=2).Origen tumoral (DNA):origen de les cèl.lules del propi pacient(n=1),origen tumoral del donant(n=3),origen 
indeterminat (n=1).Modificació del tractament IS: minimització IS i inici Everolimus.Seguiment mig dels pacients: 
37,5mesos(14-76), sense evidència de recidiva ni augment del tamany tumoral en el cas de seguiment de la 
massa.Només 1 pacient ha precisat diàlisi després de la intervenció. CONCLUSIÓ:Les neoplàsies dels injerts 
renals són infreqüents i d’aparició tardana.El seguiment periòdic amb ecografies permet un diagnòstic precoç de 
masses de menor tamany.Els tractaments de preservació renal són la primera opció terapèutica per conservar la 
funció renal i evitar la reentrada del pacient en diàlisi. 

 


