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INTRODUCCIÓ:Les glomerulonefritis(GN) són causa freqüent de malaltia renal crònica (MRC).El tractament 
d’elecció és el trasplantament renal(TR).La recidiva de les glomerulonefritis (RGN) post trasplantament són la 
tercera causa de pèrdua de l’empelt a partir del primer any post trasplant. OBJECTIU:Analitzar en la nostra 
població trasplantada la incidència de RGN,la presentación clínica,factors que poden influir en la RGN i evolució 
de l’injert renal. PACIENTS I MÈTODES:Realitzada la revisió dels pacients amb MRC secundària a GN que 
s’han trasplantat entre gener 2007 i febrer 2013. Seleccionats els casos de RGN confirmada per biòpsia. Dades 
analitzades:sexe, edat en el moment del TR,temps en diàlisi,tipus de GN,tipus de TR(donant viu(TRDV) vs 
donant cadàver(TRDC)), temps de recurrència i evolució de l’injert.La biòpsia renal s’ha processat amb tincions 
de HE,PAS,tricròmic de Masson i plata metenamina.Tècniques d’inmunofluorescència directa per a IgA,IgG,IgM, 
C3,C4,C1q,kappa,lambda i fibrinògen. RESULTATS:Nombre de TR: 316.En 83 casos la malaltia de base:GN 
primària. D’aquests 83 TR,15 (18%) tenen una RGN confirmada per biòpsia.Dades basades en aquests 15 
pacients:sexe (73,3%homes;26,7% dones),edat 42,2(29-73)anys, tipus TR(80%TRDC i 20%TRDV).Indicació 
biòpsia: tots els casos per criteris clínics. Tipus de GN:40%nefropatia IgA(NIgA),20%GN membranosa,20%GN 
membranoproliferativa tipus I(GNMP I) i 20% GN focal i segmentària(GNFS). Temps de RGN:2 anys(1m-16 
anys).Els receptors de TRDV presenten un temps de RGN menor que pacients amb TRDC.2 pacients(un amb 
GNFS i un amb GNMP I)van presentar temps de recidiva inferior a 1 any.Evolució funció renal:33,3% pèrdua de 
l’empelt i reinici de diàlisi(4 hemodiàlisi i 1 diàlisi peritoneal). CONCLUSIÓ:L’índex de RGN de la nostra població 
és inferior (18%)a l’index de RGN descrit a la literatura.La NIgA és la causa més freqüent de RGN post 
trasplantament.Les nostres troballes corroboren el menor intèrval de temps fins l’aparició de la RGN en els 
pacients trasplantats de donant viu amb una NIgA i també en pacients amb GNFS i GNMP I. 

 


