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Objectiu: Estudi de les biòpsies renals (BR) d’un Servei de Nefrologia amb població referenciada de 162000. Anàlisi i 
modificació del protocol d’actuació. Material i mètodes: Estudi descriptiu retrospectiu de BR indicades pel Servei de 
nefrologia del 2006-2015. Totes seguint protocol: ingrés hospitalari, consentiment informat, anàlisi i ecografia prèvia. 
Sempre sota control ecogràfic i punció amb agulla de 16G, analítica a les 6 hores (Hb6h) i ecografia a les 24h. Pacients (p) 
amb insuficiència renal (IR) reben desmopresina. Biòpsia diagnòstica: ≥ 5 glomèruls. Complicació Menor: Descens Hb 
≥1g/dL a les 6 hores i/o presència d’hematoma ≥2cm. Complicació Major: requeriment transfusional, intervenció 
quirúrgica/angioradiològica o mort. Resultats: 152 BR sobre ronyó natiu. Edat: 51.38a (18-85). Creatinina: 237.25 µmol/L 
(12-1222), ingres electiu(IE): 40.8%. En 59.9% es realitzen 2 passis. Els IE són més joves, menor IR i s’ indiquen per 
proteïnúria glomerular (61.3%) i síndrome nefròtica( 16.1%); amb diferències significatives respecte als no electius (fracàs 
renal agut: 40% i síndrome nefrítica: 31.4%). Descens significatiu de la Hb6h (11.82 vs 11.12 g/dl, p=0.000). No 
s’objectiven diferències entre número de passis/descens de la Hb6h (p=0.83), ni aparició d’hematoma ≥2cm (p=0.35), ni 
tipus d’ingrés (p=0.42). Complicacions Menors: 42.1% (Diferència Hb≥1g/dL: 34.9%, hematoma ≥2cm: 11.8% i ambdues: 
4.6% (7p). Ninguna Complicació Major. Mitjana de Nº de glomèruls: 12.38. Microscopia òptica: 100%, inmunofuorescència: 
86.8%, inmunohistoquímica: 4.6% y 6.6% microscopia electrònica. Diagnòstiques: 95.4% (glomerular: 53.2%, intersticial: 
7.9%, tubular: 4.6%, malaltia hematològica: 8.6%, malaltia sistèmica: 13.1%, nefropatia diabètica: 3.3%) i 4.69% no 
diagnòstiques. Conclusions: 1-L’aplicació sistemàtica d’un protocol minimitza riscs i complicacions. L’Hb6h 
sobredimensiona les complicacions menors (42.1%), no confirmades amb presència d’hematoma. 2- Suggerim una 
modificació del protocol d’actuació amb ambulatorització de BR en pacients de baix risc, amb un període d’observació de 6 
hores i realitzant control analític i ecogràfic únicament en aquells pacients amb clínica compatible de sagnat.  
	  


