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Introducció: Els productes de glicació avançada (AGEs), associats clàssicament amb la diabetis tipus 2, permeten 
estimar el risc cardiovascular i l’edat vascular. En absència d'hiperglucèmia, els AGEs poden augmentar en 
presència d’estrès oxidatiu i inflamació. La mesura d’AGEs subcutanis es una tècnica ràpida, fàcil i innòcua. No 
existeix informació dels nivells d’AGEs en estadis precoços de malaltia renal. Objectiu: Analitzar els nivells d’AGEs 
en pacients amb malaltia renal. Material i mètodes: Estudi cas-control observacional. Inclou: 87 individus amb 
malaltia renal estadis 2, 3a i 3b, i 87 sense malaltia renal, aparellats per edat, sexe, IMC, perímetre de cintura i 
tabaquisme. Queden exclosos els diabètics. La concentració d’AGEs s’obté per autofluorescència cutània (SAF) 
mitjançant un AGE Reader (DiagnOptics Technologies, Netherlands).Regressió lineal múltiple per determinar els 
factors associats a nivells elevats d’AGEs. Resultats: No hi han diferencies estadísticament significatives d’edat, 
sexe i factors de risc cardiovascular entre els dos grups. Els pacients amb malaltia renal tenien uns nivells de SAF 
superiors als del grup control (2.2±0.4 vs. 2.5±0.6; p<0.001). L’edat vascular estimada va ser 12 anys superior en els 
pacients amb malaltia renal (p=0.001). En l’anàlisi univariant, SAF es va correlacionar negativament amb el filtrat 
glomerular (r=-0.312, p=0.003), i positivament amb l'edat (r=0.586, p<0.001), la pressió del pols (r=0.380, p<0.001) i 
l’SCORE (r=0.434, p<0.001). La regressió lineal múltiple va mostrar que l'edat i el filtrat glomerular s’associen 
independentment als valors de SAF (p<0.001). Conclusions: Els AGEs estan augmentats en estadis inicials de 
malaltia renal i augmenten en la mesura que disminueix el filtrat glomerular. Els pacients amb malaltia renal tenen 
una edat vascular 12 anys superior a l’edat cronològica. Aquest envelliment vascular prematur podria afavorir futurs 
esdeveniments cardiovasculars. La mesura dels AGEs, apareix com una eina útil per a valorar el risc cardiovascular 
en pacients renals.	  


