	
  

	
  

	
  

La relació de diferents variables amb la malaltia vascular del
pacient renal és diferent segons el territori estudiat
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Introducció: La patologia vascular es molt prevalent ja al inici de la insuficiència renal i responsable en part de la
elevada morbi-mortalitat. La fisiopatologia es complexa i no del tot coneguda. Objectius: determinar la relació de
diverses variables clíniques i biològiques amb els resultats de diferents exploracions vasculars. Material i mètodes:
estudi descriptiu, criteris d’inclusió restrictius per disminuir les variables de confusió: pacients amb IRC (FGe<60
mlx'/1,73m2 ), sense patologia cardio-vascular prèvia, edat:40-65 anys, amb fosforèmia normal i no tractats amb
quelants. S’analitzen variables clíniques (n=10), biològiques (n=20, entre elles PTHi, 25-OH-VD, Fracció d'excreció
de P (FEF), FGF-23 i Klotho) i terapèutiques (n=4). L’estudi vascular ha consistit en l’anàlisi de la velocitat de la ona
del pols (VOP); TA central i AI; ecocardiografia per valorar massa ventricular (MVE) i calcificació valvular; ecografia
carotídia (GIM, placa i/o calcificació), i valoració de la calcificació vascular amb els index d’Adragao (AS) i Kauppila
(KS). Resultats: 60 pacients (72% homes, edat:54±8); FGe=32,8±11,8 mlx', (3a:18,3%; 3b:38,3%; 4:38,3%; 5:5%).
Tant la VOP com l'existència de placa carotídia correlacionen amb els factors de risc tradicionals, el P i el quocient
FEF/FGF-23. La MVE s’ha relacionat amb la TA, FGF-23, FEF i PTHi. En quan a la calcificació vascular, AS es
relaciona amb TA, FGF-23 i quocient EFF/FGF-23 mentre que KS mostra una forta associació amb la edat i els
nivells de Ca. Sorprenentment el FGe no correlaciona amb cap dels dos índex de calcificació. Conclusions: La
relació de les variables del context "urèmic" amb la patologia vascular es complexa i diferent segons els territoris
estudiats. La TA, el FGF-23 i en especial el quocient EFF/FGF-23 son les que expliquen majoritàriament les
troballes. Aclarir aquestes relacions es important de cara a establir les mesures terapèutiques més adequades per la
prevenció de la lesió vascular	
  

	
  

	
  

