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Introducció El volum renal (VR) i la hipertensió arterial (HTA) són els millors predictors d'evolució a malaltia renal 
crònica en poliquistosi renal autosòmica dominant (PQRAD). La HTA apareix precoçment i s'associa a major 
lesió subclínica d'òrgan diana (LOD) que en HTA essencial. Objectiu Avaluar l'associació entre VR, pressió 
arterial (PA) i LOD en una població de pacients amb PQRAD normotensos i sense insuficiència renal. Materials i 
mètodes En 62 adults amb PQRAD s'han avaluat VR mitjançant ecografia, monitorització ambulatòria de la PA 
de 24h (MAPA-24h) i determinació de PA central (PAc) mitjançant tonometria per aplanament radial. S'ha 
determinat LOD: índex de remodelat ventricular esquerre (IRVE), gruix íntima-mitja carotidi (GIM), velocitat de 
l'ona del pols (VOP) i excreció urinària d'albúmina (EUA). L'associació entre variables s'ha analitzat mitjançant 
correlacions de Pearson. Resultats N= 62. 59.7% dones, edat 34±9 anys. VR total (mediana [rang interquartil]) 
661.1 [ 506.3-915.7] ml, MAPA24h 117,0±11,0/ 76,0±7,4 mmHg, PAc 109.5±13.4/76.7±9.2 mmHg. IRVE 
0.373±0.062, VOP 6.76±1.05 m/s, GIM 0.532±0.088 mm, EUA 10.32 [ 6.18-22.79] mg/g. FGe (CKD-EPI) 
105,1±14,7 ml/min/1,73m2 . El VR total es correlaciona amb PAS-24h i PAD-24h (r=0.3431** i 0.484**) i PAc 
(r=0.372** i 0.411** per PAS i PAD respectivament) i amb les LOD IRVE (r=0,259*),VOP (r=0.342**) i EUA 
(r=0.509 **). En l'anàlisi multivariant, el VR total es correlaciona amb l'EUA (0,510 **) independentment de la PA 
central i perifèrica i de la funció renal. La corba ROC amb una AUC de 0,839 IC (0,674 - 1) mostra que un VR 
total > 800ml s'associa amb la presència de microalbuminúria (EUA≥30mg/g) amb una sensibilitat i especificitat 
del 90,9% i del 75,5%. (*p<0,05) (**p<0.01). Conclusions En fases precoces de PQRAD, el VR es correlaciona 
amb la PA-24h i PAc i s'associa de forma independent amb la microalbuminúria. 

 


