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Objectiu: revisió dels casos de trasplantament renal AB0  incompatible a l'Hospital Universitari de Bellvitge entre 2013 i 
2015. Material i mètode: Revisió dels pacients trasplantats renals AB0 incompatible i anàlisi descriptiu de dades 
poblacionals, de funció renal, incidència de CMV, incidència de rebuig i pauta de tractament immunosupressor. Resultats: 
Es van realitzar 13 TR AB0i. El 69.2% eren dones amb una mitjana de 54.77 ±10.125 anys. El 84.5% es trobava en 
tractament substitutiu renal. En el 84.5% fou un primer trasplantament. El grup sanguini més freqüent fou 0 als receptors i 
A als donants (76.9% en ambdós casos), amb un 71% de donants A1 entre els donants A. El match d'HLA va ser ≥3 en el 
84,7%.  Dos pacients tenien DSA. Es va tractar amb rituximab en 12/13 pacients i afèresi en 10/13 pacients 
pretrasplantament. El 84,5% tenien títols d'isoaglutinines IgG pretrasplantament ≤1/8. El 46,2% dels trasplantats van 
requerir aferesi post-trasplantament per increment del títol d'isoaglutinines. La inducció es va establir amb rATG o anti-
CD25 en funció del risc immunològic HLA. La mitjana de creatinina fou 107umol/L als 6 mesos de seguiment. Esdeveniren 
dos casos de rebuig agut cel·lular (grau IB i IIB) en pacients amb DSA pretrasplantament amb bona resposta a corticoides. 
Un pacient va patir rebuig agut cel·lular grau IB en context de malaltia per CMV.  Dos pacients van presentar virèmia per 
CMV sense malaltia. La supervivència de l’empelt és del 92.3%, i la del pacient del 100%. Es va fer biopsia de protocol als 
10 dies. Un 69.23% mostrava c4d positiu. El c4d va ser negatiu en els empelts de donant A2. Conclusions: el 
trasplantament AB0 incompatible és un procediment segur, ofereix bons resultats de funció renal, supervivència de 
l’empelt i del pacient, i incrementa les opcions de trasplantament de donant viu.  
	  


