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La nefropatia diabètica(ND) constitueix la primera causa de malaltia renal crònica terminal(MRCT) i de trasplantament 
renopancreàtic(TRP) al nostre entorn. Freqüentment s’acompanya de diversos factors de risc cardiovascular(FRCV) 
la identificació dels quals resulta clau per aconseguir un òptim control d’aquests que redueixi les complicacions pre i 
postrasplantament. En aquest context, l’objectiu del present estudi fou analitzar l’evolució del control dels FRCV i 
prevalença de complicacions macrovasculars als últims 18 anys en una cohort de pacients amb diabetis mellitus tipus 
1(DT1) i MRCT per ND candidats a TRP. Es van incloure 360 pacients amb DT1 i MRCT valorats per a TRP entre 
1999 i 2017(64,4% homes, edat 38,8±7,1 anys, durada de la diabetis de 25,6±7,1 anys fins l’avaluació 
pretrasplantament).S’establiren dos conjunts de 4 anys i es comparà la prevalença dels FRCV (tabaquisme, pressió 
arterial, dislipèmia i control glucèmic) i complicacions macrovasculars (cardiopatia isquèmica, malaltia cerebrovascular 
i vascular perifèrica) entre el primer(1999-2002,n=92) i el segon(2014-2017,n=63). El percentatge de pacients en 
diàlisi fou significativament menor al segon grup (63,5% vs. 88%), així com l’edat mitja i temps d’evolució de la DT1 
(40,6±8,0 vs. 37,9±6,2; 27,6±8,9 vs. 24,1±5,4 anys). Es trobaren diferències significatives al tractament intensiu de la 
DT1 (primer 34,4 vs. segon 93,5%) sense canvis significatius a l’HbA1c. El tabaquisme actiu es reduí del 48 al 28,6% 
al segon grup (p<0,05). Es documentà un millor control tensional sistòlic (138,8±27,6 vs 126,2±28,1 mmHg; p<0,01) 
sense canvis en l’ ús d’hipotensors. La utilització d’hipolipemiants i pacients amb cLDL<70 augmentà significativament 
al segon grup (24,7 vs. 74,2%; 9,1% vs. 8,3%).No van haver-hi diferències significatives en la prevalença de malaltia 
cardiovascular i ús d’antiagregants plaquetaris. Malgrat els resultats favorables, continua sent necessària una major 
optimització del control dels FRCV en aquesta població, així com l’avaluació de la repercussió d’aquest sobre la 
supervivència dels empelts i pacients al postrasplantament.	


