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Antecedents: Les lesions tubulointersticials (TI) són una troballa freqüent a la nefritis lúpica (NL) i tenen un impacte al
pronòstic renal independentment de les lesions glomerulars. Malgrat tot, la classificació actual no inclou una puntuació
obligatòria per a aquestes lesions. L’objectiu d’aquest treball és determinar el seu impacte sobre el pronòstic renal en
aquests pacients. Mètodes: anàlisi retrospectiu d’una cohort de 82 pacients amb 100 biòpsies confirmatòries de NL
diagnosticades i tractades a l’Hospital Clínic (Barcelona) entre 2006-2015. Resultats: un 74% de les biòpsies mostrà
dany inflamatori TI: 62% agut i un 89% crònic. El grau de lesió aguda es correlacionà amb pitjor funció renal i
proteïnúria a l’any: FGe 66, 59 i 39 ml/min per als graus 0,1,2 respectivament (p=0.004) (cap pacient presentà lesió
aguda grau 3) amb proteïnúria 0.37, 0.77 i 2.6 gr/24h (p=0.001), respectivament. En quant al dany crònic es trobaren
diferències al FGe als 24 mesos segons el grau d’IF/TA: FGe 69, 68, 60 i 29 ml/min als graus 0,1,2,3 respectivament
(p=0.04). Es realitzaren biòpsies de control a 16 pacients, el 81% dels quals havia assolit remissió completa al
moment de la biòpsia. Es trobà dany TI en un 69% d’ells: 38% inflamació aguda (grau I/II) i dany crònic en un 63%
(70% grau I, i 30% grau II/III). Els pacients amb IF/TA <25% tenien menor risc de desenvolupar MRC-estadi IV
(KDOQI) comparat amb els pacients amb IF/TA >25% (HR 0.25, IC 95% 0.0971-0.684). Finalment, la presència de
fracàs renal agut, hematúria o leucocitúria amb cilindres tingueren una capacitat significativa per a predir la presència
d’inflamació TI a la biòpsia. Conclusions: el dany crònic i la inflamació TI tenen un impacte important en el pronòstic
renal i són essencials a la avaluació de la resposta al tractament.

