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INTRODUCCIÓ: La infecció pel virus de l’hepatitis C (VHC) en els pacients trasplantats renals(TR) és prevalent i té un 
impacte negatiu en el desenvolupament de complicacions post-trasplantament renal. Les noves teràpies lliures d’interferó 
pel tractament del VHC s’han descrit com a bona alternativa terapèutica en els pacients TR. OBJECTIU: Analitzar l’eficàcia 
de l’ús dels nous tractaments antivirals en els pacients TR del nostre centre, així com l’evolució de la funció renal, 
proteïnúria i modificacions del tractament immunosupressor(IS). PACIENTS I MÈTODES: S’han recollit dades 
demogràfiques, tractament antiviral, modificacions del tractament IS durant tractament VHC, nivells d’IS, funció renal i 
complicacions secundàries al tractament. RESULTATS: Pacients: n=8(7 homes). Edat: 56,5(32-69)anys. Etiologia malaltia 
renal: 2 glomerulonefritis, 1 vasculitis, 1 nefroangiosclerosi, 1 nefropatia diabètica, 1 agenèsia renal, 2 no filiades. La 
mediana de la càrrega viral a l’inici del tractament és:452744,5(46490-2332136)U/L. Genotip: 7 genotips 1b(3 tractats amb 
Sofosbuvir+Lepidasvir durant 12 setmanes; 1 tractat amb Sofosbuvir+Lepidasvir durant 8 setmanes; i 3 tractats amb 
Viekirax+Exviera durant 12 setmanes); 1 genotip 3(Sofosbuvir+Daclatasvir durant 24 setmanes). Mediana de creatinina a 
l’inici del tractament:1,42(1,13-1,75)mg/dl i al final: 1,27(1,14-1,87)mg/dl. Mediana de la proteïnúria a l’inici del 
tractament:217,5(85-273)mg/24h i al final:112(69,7-281)mg/24h. 5 casos(3 en tractament amb Viekirax+Exviera i 2 amb 
Sofosbuvir+Lepidasvir) han precisat reajustament de la dosi per interacció amb els fàrmacs antivirals per mantenir nivells 
terapèutics en rang (d’àcid micofenòlic, tacrolimus i everolimus). CONCLUSIONS: Els nous antivirals pel tractament del 
VHC són molt ben tolerats en la població TR. Tots els pacients que han finalitzat el tractament han negativitzat la càrrega 
viral. La funció renal i la proteïnúria s’han mantingut estables durant el tractament tot i haver modificat el tractament IS. El 
100% dels pacients que han finalitzat el tractament presenten un empelt funcionant.  
	  


