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Glomerulopaties

 PRIMÀRIES

 SECUNDÀRIES

 Diabetis

 Lupus eritematós sistèmic

 Amiloïdosi

 Hipertensió arterial



Glomerulopaties. Terminologia

 DIFUSA: la majoria de glomèruls.

 FOCAL: una minoria de glomèruls.

 GLOBAL: afecta tot el glomèrul, per complet.

 SEGMENTÀRIA:  només una part de cada 
glomèrul.



Glomerulopaties. Patogènia

 Generalment immunològica

 Ac anticomponents glomerulars

 Antimembrana basal glomerular 

(Síndrome de Goodpasture)

 Nefritis de Heymann

 Immunocomplexos circulants

 Antígens exògens (virus, bacteris)

 Antígens endògens (lupus)





Glomerulopaties. Formes clíniques

 S. nefròtica (proteïnúria> 3,5 g / dia, hipoproteïnèmia, 
edemes, hiperlipidèmia).

 S. nefrítica (hematúria, hipertensió, oligoanúria, 
proteïnúria, edemes).

 Varietat: ràpidament progressiva.

 Asimptomàtica (microhematúria).



Síndrome nefròtica



Síndrome nefròtica

 ADULTS

 > 50%: primàries: GN membranosa, glomeruloesclerosi 
segmentària i focal, GN membranoproliferativa.

 <50%: secundàries: diabetis, amiloïdosi, lupus 
eritematós.

 NENS

 Nefropatia amb canvis mínims (65%).

 GN membranosa (5%).



GN membranosa

 Engruiximent difús de la paret capil·lar glomerular per  

acumulació de dipòsits electrodensos de complexos Ag-

Ac seguint la cara subepitelial de la membrana basal.

 85%: idiopàtica

 15%: secundària

 Infeccions

 V.  de l’hepatitis B

 V.  de l’hepatitis C

 Tumors

 Pulmó, còlon, melanoma

 lupus eritematós

 Fàrmacs (AINE)





GN membranosa
(tricròmic)







Dipòsits granulars IgG



IgG

Dipòsits granulars C3



GN membranosa



GN membranosa



GN membranosa



GN membranosa



GN segmentària i focal

 Es caracteritza per l'esclerosi d'alguns glomèruls (focal) i 

en els afectats tan sols es lesiona una porció del cabdell 

glomerular (segmentària).

 Etiologia

 Idiopàtica (primària).

 Secundària (VIH, drogoaddicció EV, Berger).

 Morfologia

 > Glomèruls juxtamedul·lars

 Augment de matriu mesangial.

 Masses hialines.

 Adherències capsulars.



GS focal i segmentària



GS focal i segmentària

Hi pot haver dipòsits d’IgM i C3.



GS focal i segmentària
Nefropatia HIV

Glomerulopatia col·lapsant



GN membranoproliferativa

(Mesangiocapil·lar)

 Es caracteritza per alteracions de la membrana basal 

glomerular, proliferació de cèl·lules del glomèrul (mesangi

i endotelials) i infiltrat leucocitari.

 La GNMP primària es divideix en dos tipus segons l’ME i 

la IF: 

 Tipus I (dipòsits subendotelials).

 Tipus II (malaltia de dipòsits densos intramembranosos).

 La GNMP secundària és sempre de tipus II: LES, VHB, 

VHC i dèficit d’α1-antitripsina.



GN membranoproliferativa
GN mesangiocapilar



GN membranoproliferativa de tipus I



GN membranoproliferativa de tipus I



 ME: doble via x dipòsits 
subendotelials. 

 IF: dipòsits de C3 i IgG.



GN membranoproliferativa de tipus I
Dipòsits subendotelials



GN membranoproliferativa de tipus II
Malaltia de dipòsits densos



 IF: C3 IgG
 ME dipòsit lineal dens

C3



GN a canvis mínims (nefrosi lipoidea)

 Glomèruls d'aspecte normal vistos amb microscòpia 

òptica i esborrament uniforme i difús a ME dels pedicels. 

Vistos amb immunofluorescència, no s’hi observen 

dipòsits d'Ig o C.



Nefritis aguda



Síndrome nefrítica aguda

 Glomerulonefritis (GN) aguda postinfecciosa

(postestreptocòccica)

 Glomèruls hipercel·lulars augmentats de mida.

 La hipercel·lularitat és per: a) infiltració per neutròfils i 

monòcits; b) proliferació de les cèl·lules endotelials i 

mesangials; c) en els casos greus, formació de semillunes.

 GN ràpidament progressiva: GN difusa amb semillunes

 Semillunes: proliferació en la càpsula de Bowman (epiteli 

parietal).

 Composició: cèl·lules epitelials parietals, fibrina, macròfags i 

neutròfils.



GN postinfecciosa

Normal

Dipòsits en gepa subepitelials Dipòsits granulars d’IgG, IgM i C3



GN difusa amb semillunes



GN difusa amb semillunes





GN difusa amb semillunes





 Tipus

 I: S. Goodpasture:  anti-MBG: (dipòsit lineal d’IgG i C3 a 

MBG i MB alveolar).

 II: postinfecciosa, LES, nefropatia IgA, Schönlein-Henoch 

(immunocomplexos circulants: dipòsit granular).

 III:  Wegener, poliangiïtis microscòpica: (pauci immune, 

ANCA+).

GN difusa amb semillunes
GNRP



 Adults joves.

 Homes > dones

 Antecedents (tabaquisme / tòxics).

 Anticossos anti-MBG i MB alveolar: antidominis no col·làgens 

cadena alfa 3 del col·lagen IV.

 GN amb semillunes i proliferació difusa o segmentària i focal.

 IF: IgG lineal MBG.

 Pronòstic: dolent.

GN difusa amb semillunes de tipus I
Malaltia de Goodpasture



GN difusa amb semillunes de tipus I
Malaltia de Goodpasture



GN difusa amb semillunes de tipus I
Malaltia de Goodpasture







Asimptomàtica



GN mesangial IgA
Malaltia de Berger

 Es caracteritza per dipòsits prominents d’IgA al 

mesangi.

 La forma més freqüent de GN en Occident. Xiquets i 
adults. 

 Associació amb amigdalitis, cirrosi, Crohn, m. celíaca, 
dermatitis herpetiforme i neoplàsies hematològiques.

 Hematúria (macro o micro) recidivant.

 Micro: proliferació variable focal o difusa mesangial 
+/- semillunes.



GN mesangial IgA
Malaltia de Berger



GN mesangial IgA



Formes secundàries



 Nefropatia diabètica

 Amiloïdosi

 Lupus eritematós sistèmic

GN secundàries



 Glomeruloesclerosi (Kimmelstiel-Wilson)

 Microangiopatia (engruiximent MB)

 Arterioloesclerosi

 Gota capsular

Nefropatia diabètica



Glomeruloesclerosi nodular
(Kimmelstiel-Wilson)



Glomeruloesclerosi nodular
(Kimmelstiel-Wilson)



Glomeruloesclerosi difusa



Amiloïdosi renal



Amiloïdosi renal



 Classificació de l’OMS de la nefritis lúpica

 I: glomèruls normals

 II: mesangial pura

 III: GN focal i segmentària

 IV: GN proliferativa difusa

 V: GN membranosa

 VI: GN esclerosant avançada

 IF: C1q + altres, dipòsit subendotelial

Nefropatia del lupus



GN crònica



 Malalties glomerulars terminals ocasionades per diversos 

tipus de glomerulonefritis.

 Renyons disminuïts de mida i superfície granulosa.

 Obliteració dels gomèruls que es transformen en masses 

hialines eosinòfiles.

 Esclerosi arterial i arteriolar.

 Atròfia dels túbuls.

 Fibrosi intersticial i infiltrat limfocitari.

Gromerulonefritis crònica



Gromerulonefritis crònica





Nefritis tubulointersticials



 Lesió renal aguda

 Nefritis tubulointersticial

Nefritis tubulointersticials



 Entitat clinicopatològica que es caracteritza clínicament 

per disminució de la funció renal i sovint, però no 

invariablement, per evidències morfològiques de lesió 

tubular.

 Etiologia

 Isquèmia.

 Lesió tòxica directa.

 Nefritis tubulointersticial aguda (reacció a fàrmacs).

 Obstrucció urinària.

Lesió renal aguda 
Necrosi tubular aguda



 Necrosi epitelial tubular focal en diversos punts al llarg de 

la nefrona sovint acompanyada de ruptura de les 

membranes basals (tubulorrexi) i oclusió de les llums 

tubulars amb cilindres. Entre les zones necròtiques hi ha 

grans zones normals.

 Afecta, fonamentalment, la porció recta del túbul proximal 

i la branca ascendent gruixuda de l’ansa de Henle.

 Els cilindres poden ser hialins eosinòfils o granulars 

pigmentats i són proteics.

Lesió renal aguda 
Necrosi tubular aguda





Necrosi tubular aguda



 Grup de nefropaties que es caracteritza per alteracions 

histològiques i funcionals que afecten predominantment 

els túbuls i l'interstici.

 Pot ser

 Aguda: inici ràpid amb edema intersticial, infiltrats leucocitaris 

a l'interstici i els túbuls i necrosi tubular focal.

 Crònica:  infiltrats limfocitaris, fibrosi intersticial prominent i 

atròfia tubular disseminada.

Nefritis tubulointersticial





Notes per a casa

 Glomerulopaties primàries i secundàries.

 Concepte de síndrome nefròtica i nefrítica.

 Conèixer les diverses entitats segons que 
produïsquen síndromes nefròtiques o nefrítiques.

 Saber quines entitats afecten més adults i nens.

 Conèixer els trets clínics, immunològics i 
ultraestructurals de cadascuna de les GN.
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