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Introducció La nefritis lúpica(NL) és una de les complicacions més greus del Lupus Eritematós Sistèmic(LES). La seva 
presència augmenta la mortalitat i morbiditat essent de vital importància un diagnòstic precoç. La biòpsia renal(BR) és 
decisiva en aquests pacients. Mètodes Anàlisi retrospectiu de 24 casos de LES amb afectació renal diagnosticats entre el 
2004 -2015. S’han analitzat variables clíniques, laboratori, BR, tractament immunosupressor i supervivència renal/pacient. 
Per comparar proporcions de pacients es realitza el test Khi-quadrat, pels valors de creatinina el test Mann-Whitney i per la 
supervivència renal/pacient, corbes de Kaplan-Meier. Resultats 24 pacients amb presència de NL. Mediana d’edat al 
diagnòstic:29(14-61)anys; 25% homes; 58% de raça caucàsica. Mediana de la creatinina 0,7(0,42-2)mg/dL; mediana de 
proteïnúria 1100(248-7860)mg/dia. El 57% presenten microhematúria al moment de la BR. Mediana d’anys de seguiment 
50(7-134)mesos. De les 24 BR, 8(33,3%) són classe III, 8(33,3%) IV, 4(16,7%) V, 1(4,2%) III+V, 2(8,3%) IV+V i 1(4,2%) 
altres. 20/22 pacients van ser tractats amb teràpia d’inducció al moment del diagnòstic: 7/22(31,82%) 
ciclofosfamida+prednisona; 12/22(54,54%) micofenolat de mofetil+prednisona; 1/22(4,55%) altres. La remissió renal es va 
aconseguir en 88,2%(47,1% completa; 41,2% parcial); 2/17(11,8%) no van respondre. 2/24(8,3%) de rebrots renals. 
2/24(8,3%) van requerir hemodiàlisi. La mediana de la creatinina i de la proteïnúria al final del seguiment són, 
respectivament, 0,69(0,5-1,5)mg/dL i 214(79-2000)mg/dia. Cap pacient va morir. Conclusions S’ha observat una bona 
supervivència del pacient i renal amb el tractament immunosupressor emprat. Destaquem que la remissió renal es va 
obtenir en un 91,3% i solament un 8,3% va desenvolupar malaltia renal crònica estadi 5.	  


