
	  

	  

	   	  
	  

 
Recomanacions i realitats del bloqueig del sistema renina-

angiotensina-aldosterona en pacients amb malaltia diabètica 
renal avançada 

 
 

Sheila Bermejo, Carles Oriol García, Carla Cristina Burballa, Eva Rodriguez, Clara Barrios, Julio Pascual, María José Soler 
Servei de Nefrologia, Hospital del Mar, Barcelona 

 
 
Introducció: La malaltia diabètica renal (MDR) és la primera causa de malaltia renal crònica terminal (MRCT). El bloqueig 
del sistema renina-angiotensina aldosterona (BSRA) ha demostrat disminuir la progressió de la MDR. Les guies de 
pràctica mèdica recomanen BSRA en pacients amb MDR. Els objectius són estudiar el percentatge de MDR tractats amb 
BSRA en el nostre medi i l’evolució de la seva funció renal, progressió a MRCT i mortalitat. Materials i mètodes: 200 
pacients amb MDR y es van dividir en tres grups segons tractament: no-BSRA, BSRA-inconstant, BSRA-constant. Es van 
estudiar característiques clíniques i analítiques: funció renal (creatinina sèrica, filtrat glomerular estimat (FGe)), ionograma, 
hemoglobina glicosilada, es van calcular els FGe mitjançant fórmules CKD-EPI i MDRD segons la seva evolució temporal ( 
basal, any i tres anys) en relació al grup de tractament al que pertany el pacient. A més, vam estudiar la incidència de 
MRCT i mortalitat. Resultats: Els pacients no-BSRA presentaren en el moment basal de l’estudi pitjor funció renal 
(augment de creatinina sèrica i disminució FGe) i major edat (p<0,05) en comparació amb els pacients que van rebre 
BSRA. No s’observaren diferències en relació a complicacions cardiovasculars i la necessitat de teràpia renal substitutiva. 
En l’anàlisi univariant la mortalitat va ser major en no-BSRA en comparació amb el grup BSRA-constant (p<0,05). L’anàlisi 
multivariant de regressió logística va demostrar que el factor independent de risc de mortalitat en la població estudiada va 
ser l’edat avançada i no el BSRA (p<0,001). Conclusions: La freqüència de tractament amb BSRA en MDR és menor en 
pacient amb FGe<30 ml/min/m². En el nostre estudi no s’observaren diferències en l’evolució de la funció renal entre els 
tres grups durant el seguiment. Existeix menor seguiment esperat de les guies de pràctica clínica, no obstant són 
necessaris assaigs clínics aleatoritzats en pacients amb MDR avançada. 
	  


