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L'augment de la incidencia de tumors malignes en els malalts trasplantats, es un fet ja

conegut i referit en la literatura per molts autors (1, 2, 3). Diferetns circumstancies poden

contribuir a aquesta situacio: es poden trasplantar tumors conjuntament amb I'empelt, es pot
trasplantar un pacient amb un tumor preexistent i I'altra circumstancia es l'aparicio d'un

tumor maligne <de novo» despres del trasplantament, amb caracteristiques propies i certes

peculiaritats que els fan diferents dels altres.
Presentem la casuistica de malalts trasplantats de ronyo, portadors d'un tumor maligne

ede novos. Des de gener de 1971 fins a desembre de 1987 s'han realitzat en el nostre
hospital un total de 661 trasplantaments (454 amb ronyo procedent de donant cadaver i 207

amb ronyo de donant viu emparentat). S'han diagnosticat 16 tumors malignes <de novo»,

cosa que suposa una incidencia del 2,04 % (amb un seguiment minim de nou mesos).

Els tipus de tumors que presentaren els setze malalts trasplantats son els segi ents: 8
tumors de pell (5 epiteliomes basocel lulars i 3 carcinomes espinocel.lulars), un limfoma, un

sarcoma de Kaposi, un seminoma, un carcinoma d'ileum, un carcinoma metaplas-

tic pseudosarcomatos de mama, un tumor vesical, un carcinoma de vulva i un carcinoma
d'estomac.

L'edat del malalt en el moment del trasplantament era de 33,56 + 9,46 anys, el temps
mitja d'aparicio es de 80 ± 51,06 mesos despres del trasplantament, amb un predomini del

sexe masculi sobre el femeni (13/3) i una incidencia superior en el grup de malalts trasplantats

amb ronyo de donant viu emparentat (p = 0,01). No hi ha diferencies estadisticament signifi-
catives pel que fa a la malaltia renal primaria. El tractament immunosupressor que seguien

aquests malalts era I'azatioprina en 15 casos i la ciclosporina A en 1 cas.
Una vegada diagnosticats aquests tumors, la conducta terapeutica va esser diferent

segons el tipus i la seva localitzacio; aixi doncs, s'utilitza la cirurgia, la radioterapia i la

quimioterapia o be soles, o be acompanyades. El tractament immunosupressor no es va
modificar en alguns casos (tumors de pell, considerats de baixa malignitat), es va reduir en

altres casos (seminoma i tumors vesicals) i es va suspendre en els demes.

L'evolucio va esser diferent en tots ells; els pacients portadors d'un tumor de pell evolu-
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cionaren favorablement, com tambe ho feren els malalts portadors del seminoma, el tumor

vesical, el sarcoma de Kaposi, el carcinoma de vulva i el d'estomac, i portaren a la mort del

pacient el cancer de mama, el d'ileum i el limfoma (en els tres casos el ronyb trasplantat

funcionava en el moment de la mort).

Comentaris

Una vegada considerat aquest augment de tumors malignes ade novov en els malalts

trasplantats (immunosuprimits) son moltes les questions a considerar.

La primera peculiaritat que ens crida I'atencio es ('especial distribucio quant a la frequen-

cia d'aquests tumors. Els tipus de tumors mes frequents en la poblacio general no son els

mateixos que en els malalts trasplantats.

Els tumors mes frequents en el trasplantat son els epiteliomes (quatre o cinc vegades

mes que en la poblacio general) i els anomenats limfomes no-Hodgkin (300-500 vegades mes

que en la poblacio general). Els primers suposen el 50 % dels tumors del trasplantat i els

segons el 25-30 % (4).

Pel que fa als epiteliomes, crida I'atencio que la relacio de basocel-lulars i espinocellulars

es de 10:1, quasi s'inverteix en els trasplantats (5), i I'aparicio de tumors multiples es veu en

un 40 % del casos, mentre que en la poblacio general es del 16 % (6). Cal remarcar el baix

grau de malignitat i la bona resposta a la terapia convencional (cirugia, radioterapia, etc.)
sense interrompre el tractament immunosupressor.

A vegades es fa dificultos el diagnostic diferencial amb la hiperqueratosi o amb lesions a
la pell aparegudes despres del trasplantament, que recorders els cancers de pell. En aquest
cas es fa necessari fer el diagnostic diferencial mitjangant la biopsia. Ja que la majoria dels
tumors de pell es localitzen a les zones exposades a la Ilum solar, noes recomana I'exposicio
perllongada al sol.

Els limfomes son tambe molt frequents en els paciens trasplantats. Cal assenyalar que
aixi com el limfoma de Hodgkin es el mes frequent a qualsevol eclat, en els trasplantats es
presenta molt poques vegades; ans al contrari, el sarcoma de cel.lules reticulars es el tipus

mes frequent (300-500 vegades mes); sovint afecta el sistema nervios central. La supervi-
vencia del malalt es molt reduida. No tots els autors estan d'acord amb la conducta a seguir,
pero la majoria, en la qual ens comptem, pensa que es millor suspendre la medicacio immu-
nosupressora.

Cal fer una referencia especial al sarcoma de Kaposi, tumor limfoprol liferatiu molt estrany
en la poblacio general i forga frequent en els malalts trasplantats, 2.8 % segons I. Penn (7).

Altres tipus de tumors sembla que presentin una incidencia si fa no fa igual a la de la
poblacio general, si be la seva histologia sovint to caracteristiques especials i poc frequents.
L'altra questio a analitzar es el perque de totes aquestes peculiaritats. Son moltes les teories
que s'han elaborat per explicar-ho i posiblement no es una sofa sing varies les que ens en
donarien I'explicacio.

Es facil pensar que la immunosupressio es la responsable de la perdua de la normal
«vigilancia immunologicav, essent mes facil aixi la proliferacio de les cel-lules tumorals que
apareixen espontaniament (8). Ara be, aquesta teoria explica facilment ('augment de la inci-
dencia de tumors, pero no ('augment selectiu dells (9). Tambe resulta dificil explicar amb
aquesta teoria per que els tumors malignes en els malalts trasplantats apareixen especial-
ment en els receptors que millor toleren I'empelt i, moltes vegades, reben un tractament
immunosupressor menys intens (10).

Facilment s'oblida que la bona tolerancia de I'empelt I'hem d'explicar mes per I'aparicio
d'un nou equilibri immunologic en el receptor, que no pas pel propi tractament immunosu-
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pressor. Si entenem aixi la tolerancia, podria esser que els mecanismes que fan possible
aquesta bona tolerancia de I'empelt, facilitin tambe la tolerancia dunes formes tumorals
concretes i no d'altres (4). D'altres teories corn la de la persistent estimulacio antigenica del
sistema limfoproliferatiu, i la de I'accio oncogena d'algunes drogues, no ens expliquen el
relativament curt periode de temps que va des del trasplantament fins a I'aparicio dels tu-
mors; doncs es conegut que d'altres factors oncogens fan efecte a molt Ilarg termini.

Tambe s'ha pensat en la uremia corn un altre factor implicat en l'origen dels tumors del
malalt trasplantant; sembla esser que tambe en la uremia la incidencia de tumors malignes
augmenta (12-13), i seria facil pensar que despres del trasplantament es fa evident una lesio

ja existent en la fase uremica. Aquesta teoria dificilment es pot acceptar; poques vegades els
tumors malignes apareixen durant els primers mesos del trasplantament, la majoria ho fan
mes tard; i per altra banda, la distribucio dels tipus de neoplasies en els malalts uremics es
molt semblant a la de la poblacio general i, per tant, diferent a la distribucio observada
despres del trasplantament. Cal fer, per aixo, referencia als tumors que apareixen sobre la
malatia quistica adquirida en el ronyo terminal, una neoplasia que segons els autors (14-15)

es relativament frequent i sembla que depen mes de la prbpia malaltia que de la situacio

d'uremia o trasplantament.
En I'actualitat, possiblement sigui la teoria viral la que to mes raons i mes defensors.

Certament, les infeccions viriques son molt frequents en el trasplantament, i concretament les
produides pels virus del grup de I'herpes. No sembla pas una casualitat que els tumors mali-
gned mes frequents en el malalt trasplantat es relacionin amb aquest virus. L'Epstein-Barr es
un virus limfotrop que indueix processos limfoproliferatius i limfomes propiament dits (16). El
citomegalovirus esta relacionat amb el sarcoma de Kaposi (17), i el virus de I'herpes simple
tipus II i el papil-lomavirus son responsables de certs tumors malignes de la pell (18-19).

Certament, aquesta teoria viral no explica per si sola ('augment dels tumors en el trasplan-
tat, ja que els virus oncogens necessiten molts any per provocar I'aparicio dels tumors. Pero la
conjuncio amb les altres teories referides i, concretament, amb la de I'estimul antigenic cronic i
els mecanismes de tolerancia poden modificar les condicios d'aparicio d'un tumor.

Cal fer referencia a les sindromes limfoproliferatives i als limfomes apareguts amb I'as-
sociacio de la ciclosporina A i altres immunosupressors, on s'ha involucrat ('Epstein-Barr

(20). Des de la introduccio de la ciclosporina, crida I'atencio ('augment dels limfomes respecte
als tumors de pell, i la seva rapida aparicio (21).

Conclusiones

El notable augment de tumors malignes en el malalt trasplantat no ha de representar un
problema especial a I'hora d'indicar un trasplantament. Els procesos infecciosos i els acci-
dents vasculars segueixen essent causes molt mes importants de mort entre els trasplan-
tats, i no per aixo el trasplantament deixa de considerar-se la terapeutica d'eleccio en la
majoria dels malalts renals. Encara que el pronostic dels tumors viscerals i concretament dels
limfomes es molt dolent en els trasplants, adhuc suspenent drasticament el tractament im-
munosupressor, els tumors cutanis son facilment curables en una majaria dels casos, fins i
tot sense la necessitat de disminuir la immunosupressio.
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