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RESUM CAS CLÍNIC
• Dona 18 anys, sense AMC ni hàbits tòxics. AP d’interès: cesària als 14 anys.

• Dolor hipogastri/FID i 1 vòmit  TC abdominal i EcoTV: quist hemorràgic no 
complicat. 

• Febre 38.9ºC  Hemocultius i UC negatius (sediment escassa leucocitúria), PCR 
de C. trachomatis i N. gonorrhoeae negatives. 

• Als 10 dies de la febre... “rash” canells i turmells (pruïja lleu) i artràlgies.

• INSUFICIÈNCIA RENAL AGUDA (FG 40ml/min) amb:

SÍNDROME 
NEFRÍTIC

-Microhematúria 
-Proteïnúria 2.4g/24h

Patró 
FULL-HOUSE

Component inflamatori 
intersticial i lleu fibrosi. 

IF focal i segmentària amb 
IgG+ (parietal i granular), 

IgA+, IgM+, C3+, C1q+, 
kap+/-, lam+/-

AUTOIMMUNITAT 
NEGATIVA

ANAs, antiDNA, ACL

hipoC'
C3, C4, CH50



1-LES
• Patró full-house...
• És molt típic de la nefritis lúpica (a totes les classes)
• La nostra pacient.... Pot tenir LES???

???

???

 Anti-dsDNA: molt ESPECÍFICS del LES (70-80%). 
 ANAs: inespecífics (>95%). 



I si no és LES....?



I si no és LES....?

Patró 
FULL-HOUSE

GN membranosa

LES

Nefropatia IgA /SHP

GN membranoproliferativa 
tipus I

GN relacionada amb la 
infecció (IRGN)

Idiopàtica >> Associada a: 
tumors sòlids, infeccions, VHB

Idiopàtica o associada 
a infeccions,  AI (LES o 

crioglobulinèmia), 
neoplàsies 

hematològiques. 
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• Relacions sexuals de risc? Xancre sifilític? 

• Sífilis 2aria: rash macular (màcules 1-2cm) vermellós, afecta palmells i plantes. Rash molt variable: 
“la gran simuladora”. Símptomes inespecífic: malestar, miàlgies, mal de coll, mal de cap, febre,...

• A més...pot presentar ADP difuses, hepatosplenomegàlia, hepatitis, SD NEFRÒTIC, altres,... 

• Les lesions cutànies poden resoldre’s sense deixar cicatriu... i ha rebut ttm amb ceftriaxona x10 
dies.

• Afectació renal de la sífilis:
o GN membranosa: sense hipoC’, dipòsits granulars i parietals (subepitelials) d’IgG i C3. 
o Altres GN

EN CONTRA....
No està descrit afectació renal amb patró full-house.

SÍFILIS
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TOXOPLASMOSI

GN relacionades amb la infecció

• En pacients immunocompetents normalment és asimptomàtica.

• Sd mononucleòsid: febre, sovint perllongada, cefalea i adenopaties. 
Ocasionalment miàlgies, rash cutani i símptomes GI. 

• Afectació renal amb sd. nefròtic. Diferents tipus d’afectació:
o GN membranoproliferativa amb IF negativa. 
o GN de canvis mínims (on la IF és negativa). 
o GN esclerosant segmentaria i focal amb IF negativa. 
o GN amb mínims canvis amb IF amb IgM i C3. 
o GN esclerosant segmentaria i focal amb IF amb IgM i C3.
o GN canvis mínims amb IF negativa. 

EN CONTRA....
Quadre retallat . No està descrit afectació renal 
amb patró full-house.
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• Quadre clínic molt VARIAT  típic mononucleosi infecciosa: febre, faringoamigdalitis, 
poliadenopaties i esplenomegàlia. +/- rash maculo papular, petequial o escarlatiniforme.

• Leucocitosi marcada, limfomonocitosi (60-70%), amb limfòcits atípics. Cert grau de 
trombopènia. Hipertransaminèmia de grau variable. 

EN CONTRA....
Quadre autolimitat, analítica no compatible. 
Afectació renal: és rara, típicament NIA o GN membranoproliferativa. No descrit patró full-house. 

• Pacients no ID: sd mononucleòsid amb febre (fins a 2-3 setmanes), artràlgies i postració. 
L’odinofagia, amigdalitis, esplenomegàlia i adenopaties són poc freqüents. 

• @: limfocitosi relativa. Augment transaminases, trombocitopènia i anèmia, de poca entitat.
• La majoria curen de forma espontània i sense seqüeles. 
• Afectació renal en immunocompetents és rara. En ID  quadres de NIA amb inclusions 

citomegàliques tubulars o endotelials (també glomerulitis sense dipòsit 
d'immunocomplexes). Excepcionalment quadres de GN endocapil·lar amb dipòsits de C3 
predominant i IgG +/- IgM catalogat com postinfecciosa. 

EN CONTRA....
Quadre autolimitat. Afectació renal infreqüent, típica d’ID i no s’hi ha descrit patró full-house. 

VEB

GN relacionades amb la infecció

CMV
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• Virus ADN, familia Parvoviridae.

• Infància >> adults joves i ancians. 

• Finals hivern, primavera i principis d’estiu. Transmissió via respiratòria. 

• Clínica variable:

• Variacions Sx dermatològics: rash vesículopustulós, 
Sd papular pruriginòs amb afectació en “guante y calcetín”,

erupció purpúrica, eritema multiforme,…

2-IRGN: Virus
PARVOVIRUS B19

Pròdroms inespecífics

febre, congestió nassal, 
cefalea, molèsties GI  amb

N/V i diarrea

 2-5 dies Eritema característic
“signe bufetada” 

 2-5 dies Erupció 2ª fase
exantema 

maculopapular
a tronc i EE.



• Artràlgies/artritis franca: típicament simètrica, peus i mans. Més important en adults (dones 
joves). Similar a AR (pot cursar amb FR). 

• Crisi aplàsica transitòria (++sèrie vermella), pancitopènia és infreqüent. En IS  aplasia eritroide
pura més perllongada.  

• Altres: infecció fetal (hídrops fetal i abort), afectación NRL (meningitis, encefalitis, 
polineuropatia), miocarditis, nefropatía (GN), hepatitis, vasculitis,…

• Afectació renal: Sd nefrític o nefròtic, diferents patrons d’afectació renal,… GN amb patró full-
house o lupus like.

IRGN: Virus
PARVOVIRUS B19



• Primoinfecció pel VIH: malaltia simptomàtica, transitòria, que s’acomanya d’una elevada 
replicació del VIH a plasma i teixit limfàtic. 

• Aparició del Sx en dies (en general a les dues setmanes) o fins a 10 setmanes després del 
contagi. 

• Pot passar inadvertit o confondre’s amb altres processos banals. 

• Clínica: síndrome mononuclòsid. Duració 1-3 setmanes. Febre, mialgies, exantema, sudoració 
nocturna i artralgies. 

• +/- Infeccions oportunistes. 

• Poliadenopaties. 

• Afectació renal ben descrita, relativament freqüent. Tipus: 
o GN clàssica associada al VIH (+freq): Bx amb glomeruloesclerosi focal i segmentària. 
o Altres: microangiopatia trombòtica, GN mediada per immunocomplexes: entre les quals s’han descrit 

casos amb patró full-house. 

IRGN: Virus
VIH - Primoinfecció



• Primoinfecció pel VIH: malaltia simptomàtica, transitòria, que s’acomanya d’una elevada replicació del 
VIH a plasma i teixit limfàtic. 

• Aparició del Sx en dies (en general a les dues setmanes) o fins a 10 setmanes després del contagi. 

• Pot passar inadvertit o confondre’s amb altres processos banals. 

• Clínica: síndrome mononuclòsid. Duració 1-3 setmanes. Febre, mialgies, exantema, sudoració nocturna 
i artralgies. 

• +/- Infeccions oportunistes. 

• Poliadenopaties. 

• Afectació renal ben descrita, relativament freqüent. Tipus: 
o GN clàssica associada al VIH (+freq): Bx amb glomeruloesclerosi focal i segmentària. 
o Altres: microangiopatia trombòtica, GN mediada per immunocomplexes: entre les quals s’han descrit casos 

amb patró full-house. 

EN CONTRA....
• Afectació renal.... en fases avançades de la malaltia.

IRGN: Virus
VIH - Primoinfecció



• Hepatitis aguda:
o Normalment assimptomàtica…. pot producir quadre HEPATITIS VIRAL AGUDA: mal estar general, nàusees

i dolor a HCD  colúria i icterícia. 
o Detecció ARN en sang als poc dies de l’exposició. 
o @ augment dels enzims hepàtics (+/- Bi). 

• Hepatitis crònica per VHC:
o La majoria desenvoluparan infecció persistent amb virèmia perllongada.
o Escassos símptomes (MEG, astenia)
o @ fluctuació de les transaminases i concentración sérica de ARN del VHC                                                                            

quasi constant. 
o Evolució a cirrosi. 

• A nivell renal el VHC...
o Típicament GN membranoproliferativa tipus I per crioglobulinèmia mixta (tipus II o III) 
o També està descrita la GN membranoproliferativa lupus-like o amb patró full house i doncs caldrà fer el 

DD amb crioglobulinèmia. 
o Altres formes d’afectació renal pel VHC: GN membranosa.  

IRGN: Virus
VHC
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• Quadre clínic similar al VHC, amb un % molt més baix que evoluciona a infecció 
crònica i cirrosi. 

• La infecció crònica pel VHB s’associa a diverses malalties glomerulars, els més 
freqüents són :
o GN membranosa
o GN membranoproliferativa tipus I 

• Clínicament : sd nefròtic (també sd nefrític). 

• El patró full-house o lupus-like no és gens 
freqüent a la GN produïda per VHB, 
però s’han descrit casos.

IRGN: Virus
VHB



1) Completar l’estudi de causes no infeccioses de la GN: coombs, crioglobulines,  
ANCAs.

2) Revisar amb AP la biòpsia (a part de la IF...?)

3) Diagnòstic  microbiològic: 
o Parvovirus B19: serologies IgM + IgG PCR en sèrum i PCR a biòpsia renal. 

o Serologies VIH
o Serologies de VHC i VHB

(incidir més en l’anamnesi... factors epidemiològics, conductes sexuals de risc, ...?)

Exploracions complementàries
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1) Completar l’estudi de causes no infeccioses de la GN: coombs, crioglobulines,  
ANCAs.

2) Revisar amb AP la biòpsia (a part de la IF...?)

3) Diagnòstic  microbiològic: 
o Parvovirus B19: serologies IgM + IgG PCR en sèrum i PCR a biòpsia renal. 

o Serologies VIH
o Serologies de VHC i VHB

(incidir més en l’anamnesi... factors epidemiològics, conductes sexuals de risc, ...?)

Exploracions complementàries

Diagnòstic final...
PARVOVIRUS B19

En segon lloc....
LES o VIH
VHC/VHB
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