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Introducció: La hipertensió arterial (HTA) és un dels factors de risc cardiovascular més prevalent en la 
insuficiència renal crònica (IRC) i trasplantament renal. L´objectiu va ser avaluar la pressió arterial (PA) durant la 
visita i mitjançant monitoratge ambulatori de la pressió arterial (MAPA) de 24 hores en 2 cohorts de pacients 
trasplantats i amb IRC amb filtrat glomerular estimat (e-FG) <60 ml/min/1.73m2 per caracteritzar la contribució 
del trasplantament en la prevalença, severitat i patró circadià de la HTA. Mètodes: Durant l’estudi es van reclutar 
92 pacients trasplantats renals i 97 amb IRC amb e-FG <60 ml/min/1.73m2 no en diàlisi. Es va determinar la PA 
durant la visita i MAPA de 24 hores. Resultats: La pressió arterial sistòlica (PAS) durant la visita no va ser 
diferent entre els pacients trasplantats i amb IRC (139.5±14.3 vs 135.2±19.3,p=1.0, respectivament). La PAS de 
24 hores (133.9±14.3 vs 126.2±16.1,p=0.014), la PAS diürna (135.6±15.2 vs. 128.7±16.2,p=0.042) i la PAS 
nocturna (131.2±16.2 vs. 120.2±17.9,p=0.0014) van ser superiors en els pacients trasplantats. Es van classificar 
als pacients segons patrons de PA observant que la proporció de pacients amb hipertensió nocturna i non dipper 
(associats amb un alt risc cardiovascular) va a ser superior en els trasplantats (68.5% vs 47.4%,p=0.03) (figura 
1). En l’anàlisi de regressió múltiple, el trasplantament va ser un predictor independent de la PAS de 24 hores, 
PAS diürna i PAS nocturna. Conclusió: La PA a la visita va ser similar en els pacients trasplantats i amb IRC amb 
un e-FG similar. Quan la PA va ser avaluada mitjançant MAPA de 24 hores observem que és més severa en els 
trasplantats principalment per un increment de la PAS nocturna. És per això que, és necessària la utilització del 
MAPA de 24 hores per a la valoració de la PA en els pacients trasplantats renals. 

 


