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El trasplantament hepàtic i renal (THR) té com a objectiu millorar la supervivència de pacients amb malaltia hepàtica i 
renal en fase terminal. El primer THR al nostre centre es realitzà al 1993, i fins al març de 2018 s'han realitzat 89 
trasplantaments (86 pacients). L'objectiu d'aquest treball és descriure els resultats del programa de THR amb motiu del 
25é aniversari del primer trasplantament combinat al nostre hospital. Vint pacients (22,4%) al moment del 
trasplantament tenien un risc immunològic alt definit per positivitat al Crossmatch per Citotoxicitat i/o per Citometria de 
flux (n=10), i/o per detectar anticossos anti-HLA contra el donant (DSAs)(Crossmatch virtual positiu, n=10). Només tres 
pacients van presentar rebuig agut humoral (RAH) entre 1 i 3 setmanes post-THR, dels quals solament un va precisar 
tractament amb recanvis plasmàtics i rituximab amb bona resposta. Els dos restants negativitzaren els DSAs i van 
normalitzar la histologia renal espontàniament. Un quart pacient amb DSAs pre-THR, després de 6 anys d’aquest, va 
presentar un RAH en context del tractament anti-VHC i solament amb l'increment de la dosi de tacrolimus l'evolució ha 
estat correcta. La supervivència a l'any, 5 anys, 10 anys, 15 anys i 20 anys és, per al pacient, del 88%, 77%, 70%, 
45%, 33% , i per a l'empelt renal del 85%, 69%, 59%, 45%, 33%, respectivament. Malgrat l'alta proporció de pacients 
d'alt risc immunològic, cap pacient presenta pèrdua renal per rebuig, sent la principal causa de pèrdua la mort del 
pacient. En conclusió, en la nostra experiència el THR s'associa a una baixa incidència de complicacions 
immunològiques a nivell de l'empelt renal, fet que recolza l'efecte protector del fetge sobre l'empelt renal al THR. El 
THR ofereix uns resultats de supervivència bons, comparables als reportats en la literatura.	


