
	  

	  

	   	  
	  

 
Perfil estacional d'iPTH i vitamina D en pacients en hemodiàlisi 

crònica: anàlisi de les clíniques Fresenius Medical Care 
Espanya 

 
 

Francesc Moreso, Javier Varas, Nicolás Marigliano, Rosa Ramos, Rafael Pérez-García, Josep Aguilera, Francesc Barbosa, 
Amparo Fernández-Robres, Josep Mora, Mercè Pons-Aguilar, Laura Ribera-Tello, Jordi Soler, José I Merello-Godino 

FMC Services Catalunya 
 
 
Introducció: L’hiperparatiroïdisme secundari associat a la MRC és una complicació que es modula per diversos 
factors. A la població general s'ha demostrat una variació estacional de 25(OH)D3 amb un patró invers per l'i-PTH. 
S’avalua la variació estacional de l'i-PTH i 25(OH)D3 en pacients en hemodiàlisi crónica. Pacients i Mètodes: 
Pacients en hemodiàlisi a FMC Espanya que tenen almenys 2 detemrinacions d’ i-PTH entre juliol de 2011 i març 
2015. S’han enregistrat els nivells sèrics de 25(OH)D3, calci i fòsfor. Els resultats trimestrals s'expressen com a 
mitjana±desviació estàndard i s’han comparar mitjançant la prova d'ANOVA. S’ha aplicat un model de sèries 
temporals amb suavitzat exponencial per estudiar el perfil estacional d’i-PTH i 25(OH)D3. Resultats: S’analitzen 
8670 pacients tractats en 64 clíniques FMC Espanya. S’han avaluat 14±10 determinacions d’i-PTH i 5±3 
determinacions de 25(OH)D3 per pacient. L'i-PTH va mostrar un pic durant l'hivern (361 ± 322) i una vall durant 
l'estiu (327 ± 305; p <0.001), mentre que la 25(OH)D3 va mostrar un patró invers. Els perfil d'i -PTH i 25(OH)D3 
s'ajusten al perfil estimat pels models de suavitzat exponencial amb alta precisió (R2=0.72 per a i-PTH i R2 = 0.598 
per a 25(OH)D3). Aquesta variació estacional en el nivells de 25(OH)D3 i i-PTH es va associar amb canvis 
estadísticament significatius en els nivells sèrics de calci i fòsfor (8.94±0.63 i 4.28±1.28 a l'hivern, 8.95±0.62 i 
4.28±1.27 a la primavera, 8.96±0.62 i 4.27±1.29 a l'estiu i 9.00±0.65 i 4.30±1.30 a la tardor; p <0.001). Conclusions: 
Els nivells d’i-PTH en pacients en hemodiàlisi crònica a Espanya mostren un perfil estacional amb un patró invers 
per la 25(OH)D3. La variació dels nivells sèrics de calci i fòsfor té poca rellevància clínica. Aquest perfil estacional 
s'ha de considerar per tal de millorar l'equilibri entre l'eficàcia i els efectes secundaris/cost dels medicaments anti-
paratiroideos.  
	  


