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Introducció: ADAM17 i TNF-α correlacionen positivament en la malaltia cardiovascular (CV). L’increment en
l’expressió d’ADAM17 i TNF-α té implicacions en la disfunció cardíaca. Ens proposem estudiar la relació entre
l’activitat circulant de l’ADAM17 basal amb l’esdeveniment CV i la mortalitat en pacients amb malaltia renal crònica
(MRC) als 48 mesos de seguiment procedents de l’estudi NEFRONA. Mètodes: Es determinà l’activitat circulant de
l’ADAM17 basal mitjançant mètode fluorimètric en plasma. Es van estudiar 2570 pacients sense història prèvia de
malaltia CV dividits en 3 grups: pacients amb MRC estadi 3-5, pacients en diàlisi (MRC5D) i controls. Es van analitzar
corbes de supervivència pels següents esdeveniments: esdeveniment CV, mortalitat CV, no-CV i general en funció de
l’activitat basal de l’ADAM17, diabetis, edat, tabaquisme o necessitat de diàlisi. Per identificar els factors de risc per
aquests esdeveniments es va realitzar una regressió de Cox. Resultats: L’activitat circulant de l’ADAM17 està
augmentada en pacients que presenten esdeveniment CV i amb mortalitat CV, no-CV i general segons les corbes de
supervivència de Kaplan-Meier. En pacients amb MRC, l’increment en l’activitat circulant de l’ADAM17, la diabetis, ser
home, tenir més de 65 anys, requerir diàlisi i ser fumador són factors de risc d’esdeveniment CV. L’increment de
l’activitat de l’ADAM17, la diabetis, ser major de 65 anys i requerir diàlisi són factors de risc de mortalitat CV i general.
En el model multivariat s’observà com l’increment en l’activitat circulant de l’ADAM17 (1,68[1,20-2,36], p=0,003), sexe
masculí (1,53[1,10-2,12], p=0,011), edad major de 65 anys (1,87[1,36-2,57], p<0,001), tenir diabetis (2,30[1,70-3,12],
p<0,001) i estar en programa de diàlisi (2,77[1,99-3,85], p<0,001) eren factors de risc independents per
l’esdeveniment CV. Conclusions: L’increment en l’activitat circulant de l’ADAM17, la diabetis, l’edat avançada i
requerir diàlisi són factors de risc d’esdeveniment CV en pacients amb MRC sense història prèvia de malaltia CV.

