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Objectius En la poliquistosi renal la progressió de la malaltia renal està lligada al creixement dels quists que 
progressivament s’expandeixin i comprimeixen el teixit renal viable. El dany tubulointersticial i el compromís isquèmic 
conseqüent es podria identificar a través de la mesura de molècules urinàries la producció de la qual està 
augmentada pel dany tubular i l’isquèmia. Vam analitzar si els nivells d’aquestes molècules s’associen de manera 
independent amb la pendent de progressió de la caiguda del filtrat glomerular ajustat pel volum renal ajustat a 
l’alçada. Material i mètode: Estudi transversal de 130 pacients amb poliquistosi renal típica (ADPKD) i filtrat glomerular 
( eGFR) > 80 ml/min/1.73 m2, el grup control estava constituït per 55 pacients amb diagnòstic anatomo-patològic de 
nefroangioesclerosi (NAE) i 40 amb malaltia glomerular (CGD) i proteïnuria subnefròtica. A l’inici de l’estudi es va 
mesurar per ressonància nuclear magnètica el volum renal ajustat per alçada (hTKV) i els nivells urinaris de NGAL, 
KIM-1, β2microglobulin, HIF-1, VEGF-A i MCP-1 a la primera micció . S’ha valorat l’associació entre aquestes 
variables i la pendent de progressió del filtrat glomerular Results : Els pacients amb NAE i ADPKD presentàven un 
augment a l’excreció de HIF-1α , VEGF-A i MCP-1 i NGAL comparat amb els pacients amb CGD. En els pacients amb 
ADPKD, els nivells urinaris de , KIM-1, β2microglobulin, HIF-1, VEGF-A- i MCP-1 s’associaven amb hTKV i la pendent 
del GFR. A l’anàlisi de regressió logística el hTKV ,VEGF-A , β2-microglobulin i MCP-1 s' associavem amb la pendent 
de progressió del filtrat glomerular i van determiner un 43% de la seva variabilitat. Conclusions. En ADKPD els nivells 
urinaris de VEGF-A-A , β2-microglobulin i MCP-1 es correlacionen amb el hTKV i milloren de significativament la 
capacitat predictora dels models que estimen la progressió de la funció renal a partir del hTKV.	


