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Antecedents: El transplantament al·logènic de progenitors hematopoètics (al·lo-TPH) és un procediment convencional
a Hematologia amb una elevada taxa de mortalitat (15-20%). El 50% dels pacients a qui es realitza un al·lo-TPH
presenten insuficiència renal aguda (IRA), i un percentatge significatiu poden desenvolupar malaltia renal crònica.
L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la disfunció renal, factors de risc i supervivència dels pacients amb al·lo-TPH al
nostre centre. Mètodes: anàlisi retrospectiu de les característiques dels pacients tractats amb al·lo-TPH a l’Hospital
Clínic entre 2001-2012. Resultats: En aquest període van ser tractats amb al·lo-TPH 407 pacients [232 homes (57%),
edat mitjana 43 anys]. En 206 pacients (51%) es va realitzar condicionament mieloablatiu, i en 166 (41%) inclogué
irradiació corporal total. Tots els pacients reberen profilaxis de malaltia d’empelt contra hoste (MECH) amb
ciclosporina, i 183 (45%) a més van rebre metotrexat (MTX). La indicació d’al·lo-TPH fou leucèmia aguda en 174
pacients (43%), limfoma en 77 (17%), mielodisplàsia en 49 (12%), i altres en 107 (28%). Només el 3% dels pacients
tenien disminució de massa renal. El 84% tenien una fracció d’ejecció ventricular >60% previ a l’al·lo-TPH, i la mitjana
de FG pre-TPH fou 104 ml/min/1.73m2. 250 pacients (59%) desenvoluparen IRA durant el transplantament. Al final
del seguiment, un 20% dels pacients presentà FG<45 ml/min/1.73m2. 34 pacients (8%) requeriren teràpia de
substitució renal. La profilaxis de MECH amb MTX fou l’única variable que es correlacionà amb la presència
d’insuficiència renal (MTX_si, 63% vs. MTX_no, 54%; p=0,04). Conclusió: la incidència de IRA a l’al·lo-TPH és
elevada, i l’ús de MTX com a profilaxis de MECH podria ser un factor determinant.

