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INTRODUCCIÓ: La introducció de diferents tècniques d’afèresi ha permès la realització de trasplantaments de grup 
sanguini incompatible (ABOi), formant part també del tractament del rebuig mitjançant anticossos (RMA). Presentem 
l’experiència en la introducció de la immunoadsorció no secectiva (IAD) com a desensibilització prèvia a un TR ABOi i 
en el tractament del RMA. MATERIAL I MÈTODES: Es tracta d’un estudi retrospectiu, descriptiu, dels primers 18 
pacients tractats al nostre servei amb IAD. En els casos de ABOi l’objectiu fou assolir un títol d’isoaglutinines pre-
trasplantament < 4/4. En el RMA es van realitzar 5 sessions. En ambdós indicacions el tractament es va completar 
amb l’ús de Rituximab i reposició amb IVIg. El protocol immunosupressor es va adaptar de forma individual en cada 
receptor. RESULTATS: Durant un període de 4 anys s’han analitzat un total de 126 sessions d’IAD en 18 pacients 
(44,4% RMA i 55,54% ABOi). L’edat mitja dels pacients tractats enfront un TR ABOi fou de 45,3 ± 12,7 anys, essent el 
14,3% dones i el 85,7% homes. Van ser necessàries una mitja de 8,3±0,49 sessions d’IAD prèvies al TR. En 
l’actualitat el 100% dels pacients presenten un empelt funcionant (seguiment mig 18 mesos). La creatinina mitja és de 
1,5±0,59 mg/dL i la proteïnúria de 304,7±179,3 mg/24h. Els pacients tractats enfront la presència de RMA 
presentaven una edat mitja de 51,2±14,9 anys (72,7% homes). En l’actualitat el 81,8% dels pacients mantenen un 
empelt funcionant (seguiment 11 mesos). La creatinina mitja és de 2,2±1,3 mg/dl, amb clarament pitjor pronòstic dels 
pacients amb signes de cronicitat histològica en el diagnòstic. CONCLUSIONS: La introducció de la IAD en el nostre 
servei ha permès de forma eficaç i segura realitzar TR ABOi, amb un 100% de supervivència de l’empelt. A més, 
suposa una eina imprescindible en el tractament concomitant del rebuig mitjançant anticossos.	


