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Introducció: La calcificació vascular és un predictor independent de morbi-mortalitat cardiovascular en la malaltia 
renal crònica (IRC). La fisiopatologia és multifactorial i no del tot coneguda. 
Objectius: analitzar les diferències clíniques i biològiques observades entre pacients amb i sense calcificació 
vascular amb IRC estadis 3-4. 
 
Material i mètodes: s’estudien 46 pacients consecutius d’edat entre 40 i 65 anys, sense antecedents clínics 
cardiovasculars i no diabètics. S’ha realitzat ecografia carotídia i s’han obtingut els index de Kauppila i Adragao. 
S’ha considerat com a pacient amb calcificació quan s’ha observat calcificació a la eco carotídia i/o un index de 
Kauppila ? 6 i/o un índex d’Adragao ? 2. S’han registrat les dades cíniques i analítiques amb orina de 24 hores. 
Resultats: edat: 53±8; 33% dones; Creatinina: 2,2±0,7; FGe CKD-EPI: 33±11mlx’; 15 pacients (33%) 
presentaven calcificacions. Les dades comparatives entre els grups “calcificació” vs “no calcificació” son les 
següents: sense diferències en el CKD-EPI: 34±13 vs 33,3±10; sí diferències en l’edat: 58±6 vs 50±8 (p < 0,01); 
tensió arterial sistòlica 148±20 vs 134±15 (p<0,01); excreció urinària de P: 676±218 vs 910±322mg (p<0,01); 
quocient excreció fraccional de  P/ FGF-23: 0,18±0,1 vs 0,3±0,25 (p 0,05). Diferències que no van arribar a la 
significació estadística: P: 3,75±0,6 vs 3,39±0,6 mg (p 0,07); Ca 9,46± 0,4 vs 9,25±0,3 (p 0,08) i FGF-23: 
374±453 vs 222±213 (p 0,1). No es van observar diferències relacionades amb altres variables com sexe, 
tabaquisme, nivells de 25OH-VD, 1-25OH-VD, metabolisme lipídic o paràmetres inflamatoris. 
 
Conclusions: en aquest grup de pacients amb un grau de funció renal equivalent, una de les variables que millor 
diferenciaven l’existència o no de calcificació vascular ha estat la dificultat per desfer-se de la sobrecàrrega de P, 
evidenciat per una menor excreció urinària de P degut a la resistència a l’acció del FGF-23 (FEF/FGF-23 
inferior). 
 
 
 
 
 

	


