ONCONEFROLOGIA, UNA SUB-ESPECIALITAT
ESSENCIAL. EXPERIÈNCIA D’UN CENTRE HOSPITALARI
TERCIARI
Sheila Bermejo; Mónica Bolufer; Davide Viggiano; Ana Callejo; Enriqueta Felip; Marina López; Ander Vergara; Irene Agraz;
Oriol Bestard; María José Soler
Hospital Vall d'Hebron

Introducció
S’ha evidenciat un augment de les necessitats nefrològiques dels pacients oncològics degut a alta prevalença de
complicacions renals i de malaltia oncològica en els pacients renals. Al 2021 inaugurarem la unitat d’onconefrologia.
L’objectiu de l’estudi és avaluar l’activitat assistencial de la consulta d’onco-nefrologia durant un any a hospital
terciari.
Material i mètodes
Estudi observacional prospectiu de la consulta d?onco-nefrologia a l?Hospital Vall d’Hebron durant l’any 2021.
S’han analitzat les característiques clíniques i analítiques i motiu de derivació. A més, s’avaluà la qualitat del son,
estat anímic i cognitiu mitjançant escales de valoració(Epsworth,Geriatric Depression Scale i Montreal).
Resultats
Valorarem 74 pacients, edat de 69.6(±11)anys, 41(55.4%)homes, 47(63.5%) hipertensos i 18(24.3%) diabètics. A
més, creatinina de 1.93(±1.1)mg/dl, FGe 39.97(±20.3)mL/min, proteïnúria de 187[29-515.9]mg/gr i 4(5.4%)
presentaven microhematuria. Les neoplàsies més freqüents són intestinals, ginecològiques i mamàries amb un
12.16%(n=9) cadascuna. Un 58.3%(n=42) dels pacients patien metastàsis. Un 48.7%(n=36) han rebut
quimioteràpia i un 58.1%(n=43) teràpies dirigides. El platí és la quimioteràpia més utilitzada i els antiVEGF de les
teràpies dirigides. El motiu de derivació més freqüent és fracàs renal agut(n=36;48.7%) seguit de malaltia renal
crònica(n=27;36.49%) i proteïnúria (n=5;6.76%). Vam obtenir escales de valoració en 51 pacients:un 49%(n=25)
eren roncadors. 27 pacients(36.5%) presentaven deteriorament cognitiu. En 13 casos(25.5%) es detectà depressió
lleu i en un 11.6%(n=6) depressió moderada. S’han realitzat 21 biòpsies renals, el diagnòstic més freqüent va ser
la NIA(71.4%, n=15) i MAT(19% n=4). 15 pacients(20.3%) van morir durant l’any 2021.
Conclusions
La majoria de pacients derivats a Onco-Nefrologia són afectes de neoplàsies avançades existint una elevada
mortalitat.
El motiu de derivació més freqüent és el fracàs renal agut. És important una atenció integral donada la prevalença
de la síndrome depressiva. La Onco-Nefrologia és un exemple d’un abordatge integral per incrementar la
supervivència i qualitat de vida de les persones amb neoplàsia avançada.

