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La glomerulonefritis aguda postinfecciosa(GNAPI) de l’empelt renal és una entitat rara,amb pocs casos documentats.
Les particularitats del pacient trasplantat renal han ocasionat un canvi del desencadenant típic d’aquest procés,haventse descrit casos secundaris a infecció estreptocòccica,estafil·locòccica,fúngica o vírica. Es manifesta agressivament,no
disposa d’un tractament eficaç i té un pronòstic dolent amb pèrdua freqüent de l’empelt renal. Presentem dos casos de
GNAPI postrasplantament documentats a l’Hospital Clínic de Barcelona,remarcant el cas associat a GNAPI IgA
dominant,entitat reportada únicament en una ocasió en trasplantats renals. El primer fou un home de 69 anys amb
nefropatia IgA portador d’un tercer empelt renal normofuncionant de 2.5 anys(immunosupressió amb micofenolatprednisona-tacrolimus). Ingressa per febre i diarrea amb hemocultius positius(2/2) per a S.aureus,descartant-se
endocarditis aguda. S’inicià tractament amb cloxacil·lina i daptomicina. Tot i la inicial bona evolució,6 dies desprès
presenta microhematúria,proteïnúria de 2.4g/dia i insuficiència renal ràpidament progressiva amb necessitat
d’hemodiàlisi. Una primera biòpsia renal objectivà GNAPI i una nova biòpsia una setmana després mostrava
proliferació extracapil·lar. S’iniciaren bolus de metilprednisolona i recanvis plasmàtics,però l’evolució fou tòrpida,amb
signes de cronicitat a les biòpsies posteriors i requeriment d’hemodiàlisi crònica. El segon cas tracta d’un home de 65
anys amb nefropatia diabètica,receptor d’un trasplantament renal normofuncionant feia 5 anys(immunosupressió amb
micofenolat-prednisona-tacrolimus). Ingressa per una meningoencefalitis per VHZ tractada amb aciclovir durant 2
setmanes amb resolució,complicada posteriorment amb una infecció respiratòria per influenzavirus A tractada amb
oseltamivir. 17 dies desprès desenvolupa una síndrome nefrítica,fracàs renal i oligoanúria. La biòpsia evidencià una
GNAPI IgA dominant,sense proliferació extracapil·lar. S’inicià tractament amb bolus de metilprednisolona sense
resposta clínica,amb deteriorament progressiu de la funció renal i necessitat d’hemodiàlisi crònica. En conclusió,la
GNAPI és una causa infreqüent però que s’ha d’incorporar al diagnòstic diferencial del fracàs agut de l’empelt renal
donada la seva agressivitat i necessitat d’un tractament precoç que tracti d’evitar la freqüent pèrdua d’aquest.

