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resum

Introducció. La Malaltia Renal Crònica (MRC)
atribuïda a la Diabetis Mellitus (DM) es presenta en el 20-40% dels pacients amb DM i és la
principal causa de malaltia renal terminal. La
visió clàssica i epidemiològica de la nefropatia
diabètica contempla una progressió a mesura
que passen els anys de patir la patologia. Actualment hi ha estudis que donen suport a una
nova visió evolutiva que incorpora una possible
reversió a la normoalbuminúria.
Objectius. Conèixer el perfil dels pacients amb
MRC i DM tipus 2 (DM2) de la població d’estudi i analitzar la correlació entre el perfil renal i
els anys d’evolució de DM2, així com l’edat en
el moment del diagnòstic de DM2.
Metodologia. Estudi descriptiu transversal en
una mostra inicial de 678 persones amb DM2 i
MRC. Les variables utilitzades foren: sexe, edat,
filtrat glomerular (FG), quocient albúmina/creatinina (Q.A/C), MRC, DM2, anys d’evolució de
la DM2, edat en el moment del diagnòstic de
DM2. Es va fer servir la correlació de Pearson i
la d’Spearman per a l’anàlisi de les variables.
L’estudi va ser avaluat pel Comitè d’Ètica d’Investigació de l’IDIAP JGol.

Resultats. El perfil de pacients estudiats fou
home (57,8%), de 77,1 [±11,7] anys, diagnosticat de DM2 als 66,4 [±12,3] anys, i que
ja portava 10,7 [±6,03] anys d’evolució de
DM2. La mitjana de FG va ser de 52,0 [±17,6]
ml/min i el Q.A/C fou de 188 [±420] mg/g.
El 41,6% va ser diagnosticat de DM2 fa <10
anys i el 53,8% entre 10 i 19 anys. Segons categories de MRC, van destacar les prevalences
a les categories G3a (22,16% en els de 10-19
anys d’evolució i 17,01% en el grup de <10
anys d’evolució). S’observà correlació significativa entre el FG i els anys de diagnòstic de
DM2 (coeficient -0,106, p=0,011). En l’anàlisi
amb l’edat de diagnòstic de la DM2, va existir
correlació, tant amb el FG (coeficient -0,308
i p<0,001) com amb l’albuminúria (coeficient
-4,15, p=0,01).
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Discussió. El perfil d’edat de la població d’estudi va concordar amb la literatura: es vincula
la prevalença del dany renal a mitjanes d’edat
avançada. Es va trobar una tendència en els
valors de major albuminúria en els grups de
menys anys d’evolució de la DM2, resultats
que no es van confirmar en la significació estadística. Sí va trobar-se significança estadística
en la relació inversa entre el FG i els anys des
del diagnòstic de DM2, és a dir: a més anys
d’evolució de DM2, valors més baixos de FG.
Aquest resultat descriu la visió clàssica de la
MRC en DM2. També l’edat en la qual es va
diagnosticar la DM2 va tenir un impacte en
aquesta progressió renal: presentaren millors
xifres de FG les persones amb diagnòstic de
DM2 en edat més jove (independentment
dels anys d’evolució de la DM2). Per tant, en
aquest estudi, les correlacions entre l’albuminúria i l’edat en què es va iniciar el diagnòstic
de DM2 aportaren evidència del patró clàssic
de progressió renal. Les infermeres tenen una
importància cabdal en el seguiment d’aquests
pacients per tal d’alentir l’evolució d’alteració
renal.
Paraules clau [DeCS]. Diabetes Mellitus
[DeCS], Insuficiencia Renal Crónica [DeCS], Albuminuria [DeCS], Investigación en Enfermería
[DeCS].
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INTRODUCCIÓ
La malaltia renal crònica (MRC) és un problema de salut pública important (1,2). Una revisió
sistemàtica basada en estudis poblacionals de
països desenvolupats va descriure que, en individus majors de 30 anys, hi havia una prevalença mitjana del 7,2% (3). Segons dades de
l’estudi EPIRCE (4), afecta aproximadament al
10% de la població adulta espanyola i a més
del 20% dels majors de 60 anys, amb un possible infradiagnòstic (5). En pacients seguits en
Atenció Primària amb malalties tan freqüents
com la hipertensió arterial (HTA) o la diabetis
mellitus (DM), la prevalença de MRC pot arribar
al 35-40% (6).
La magnitud del problema és encara major tenint en compte l’increment de la morbimortalitat, especialment cardiovascular, relacionada
amb el deteriorament renal. La MRC es considera la destinació final comuna a una constel·
lació de patologies que afecten el ronyó de forma crònica i irreversible (5-8).
S’han descrit nombrosos factors de risc d’inici i
de progressió de la MRC (7,9-12) on la coexistència simultània és freqüent i potencia el dany.
Diversos factors de risc tenen mecanismes fisiopatològics comuns, sent la proteïnúria i l’alteració del filtrat glomerular els més freqüents
i importants. Aquests factors de risc poden
ser (7,13-15): modificables (edat, sexe, raça, baix
pes al néixer), comorbiditats potencialment
modificables (HTA, DM, obesitat, dislipèmia,
tabaquisme, hiperuricèmia, hipoalbuminèmia,
malaltia cardiovascular), alteracions inherents a
la MRC (anèmia, alteracions del metabolisme
mineral, acidosi metabòlica), i finalment molècules com la dimetilarginina asimètrica (ADMA)
o l’FGF23 entre d’altres, associades a progressió renal (16,17).
La MRC en l’adult es defineix com la presència d’una alteració estructural o funcional renal
(sediment, imatge, histologia) que persisteix
més de 3 mesos, amb o sense deteriorament de
la funció renal; o un FG <60 ml/min/1,73 m2
sense altres signes de malaltia renal. Les guies
KDIGO han introduït els pacients trasplantats
renals, sense importar el grau de fallada renal
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que presentin (18). Es consideren marcadors de
dany renal:
• Proteïnúria elevada.
• Alteracions en el sediment urinari.
• Alteracions electrolítiques
o altres alteracions d’origen tubular.
• Alteracions estructurals histològiques.
• Alteracions estructurals en
proves d’imatge.
La gravetat de la MRC s’ha classificat en 5
categories o graus en funció del FG i 3 categories d’albuminúria (Taula 1). L’albuminúria
és rellevant en aquesta classificació atès que
la proteïnúria destaca com el factor pronòstic
modificable més potent de progressió de MRC
(18-20)
. El deteriorament del FG és el característic
dels graus G3-G5, i no és necessària la presència d’altres signes de dany renal. No obstant
això, en les categories G1 i G2 es requereix la
presència d’altres signes de dany renal. Es tracta d’una classificació dinàmica i en constant
revisió (2,18-20).
Nombrosos estudis han mostrat que la presència d’albuminúria és un factor pronòstic
clarament relacionat amb la mortalitat, esdeveniments cardiovasculars i inici de diàlisi, tant
en la població general com en els que pateixen
DM, HTA, malaltia cardiovascular i MRC (21).
La MRC atribuïda a la diabetis es presenta en
el 20-40% dels pacients amb diabetis i és la
principal causa de malaltia renal terminal (22).
Pel que fa a la DM2, la prevalença s’estima al
voltant del 30% (22). A més a més, la nefropatia
diabètica s’associa a un augment important de
la morbimortalitat cardiovascular (23).
La visió clàssica i epidemiològica de la nefropatia diabètica contempla una progressió a mesura que passen els anys de patir la patologia
(24), així és com es va descriure en un primer
moment l’aparició del deteriorament renal en
les persones amb DM2. En la fase inicial, anomenada microalbuminúria (actualment albuminúria A2), es detecta una excreció urinària
d’albúmina (EUA) per sobre de la normalitat
(≥30 mg/g) a conseqüència del deteriorament
de la membrana basal del glomèrul. La quantitat d’albúmina eliminada va augmentant
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fins que s’arriba a detectar proteïnúria franca
(≥300 mg/g, actualment anomenada albuminúria A3). En la fase més evolutiva, l’EUA elevada s’associa amb la disminució del FG, preludi
de la malaltia renal terminal (25-29).
Tot i que la majoria de pacients segueixen
aquest patró evolutiu, aquesta visió tradicional
de l’evolució natural de la nefropatia diabètica
es posa en dubte en els últims anys (25,30). La
visió més actual de la malaltia renal considera
que pot existir una afectació renal fins i tot amb
una EUA normal (albuminúria A1) si aquesta
s’acompanya d’una hiperfiltració glomerular
(categoria G1) com a conseqüència d’un augment del flux plasmàtic renal.

Aquesta fase, que no és detectable amb els
mètodes actuals de diagnòstic, és reversible si
hi ha un control glucèmic correcte. Fins i tot en
aquesta fase inicial, amb una EUA dins el rang
de la normalitat, la quantitat excretada és, tanmateix, important. Un nivell més elevat d’EUA
ja suposa un risc superior de desenvolupar una
malaltia renal en comparació amb un pacient
amb un nivell d’EUA més baix.
La segona fase evolutiva es defineix per la
presència d’una EUA augmentada amb xifres
iguals o superiors a 30 mg/g (microalbuminúria en termes clàssics o albuminúria A2 en la
terminologia actual). La visió clàssica considerava que aquest estudi evolutiu no era reversible. Actualment es disposa d’evidència sobre
la seva possible reversió a la situació de normoalbuminúria (albuminúria A1) (25,27). Aquesta
reversibilitat de l’EUA de la fase A2 a l’A1 no
és deguda a canvis histològics sinó més aviat
a canvis hemodinàmics o endotelials derivats
d’un bon control glucèmic, tensional i lipídic.
La visió evolutiva més actual de la progressió
de la nefropatia diabètica es pot observar a la
Figura 1, on es representa:
a) la regressió de microalbuminúria a
EUA normal o de proteïnúria a microalbuminúria;
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b) la progressió d’albúmina normal directament a malaltia renal terminal.
Aquesta nova visió de la progressió renal aportaria noves implicacions, com serien que l’absència de proteïnúria seria un marcador negatiu de nefropatia diabètica atès que la regressió
a normoalbuminúria emmascararia un dany
renal subjacent (podent passar directament de
normoalbuminúria a estadis avançats de malaltia renal terminal) (30).
Valorar l’estadi evolutiu de les patologies cròniques, en especial en pacients d’alt risc cardiovascular (MRC i DM) té un interès cabdal com
a marcadors de risc de complicacions i de pronòstic. El bon control analític de les persones
amb diabetis (valors de glucèmia, de pressió
arterial, nivells lipídics) s’apunta a la possible
causa dels canvis fisiològics renals que poden
ajudar a la reversibilitat del dany renal.
És en aquest bon control on les infermeres
tenen un paper protagonista (31,32) en el vessant preventiu: tant en la secundària (detectar precoçment la patologia renal en pacients
diabètics) com en la terciària (detectar el risc
de progressió i evitar complicacions). Però, a
banda de poder influir en el millor control clínic
d’aquestes persones, cal conèixer la tendència
poblacional de progressió renal en base a altres
factors no modificables com són el temps d’exposició a possibles complicacions.
És per això que es planteja aquest estudi, amb
la intenció d’estudiar el perfil de progressió renal en els pacients amb DM2 que han iniciat
patologia renal, segons l’edat en què van ser
diagnosticats i els anys que porten sent diabètics.

Estudis com aquest aporten informació per
defensar la intensitat terapèutica a edats primerenques de les malalties (33). És necessari
incorporar la variable temps d’evolució de la
DM com a factor pronòstic i d’evolució de la
nefropatia diabètica i així marcar objectius de
control més estrictes en l’inici del diagnòstic
(26,33)
.

MATERIAL
I MÈTODES
Es tracta d’un estudi descriptiu transversal realitzat entre setembre de 2018 i febrer de 2020.
La població d’estudi són totes les persones assignades a l’ABS Balaguer (23.456 persones)
en el moment del tall. Els criteris d’inclusió a
estudi són els següents:
a) Adults segons paràmetres organitzatius de l’ABS (>14 anys).
b) Persones que tinguin registrat algun
diagnòstic CIM-10 de MRC i que pateixin
també DM2 (34).
c) Persones diabètiques que compleixen
criteris analítics de MRC però que no
tenen fet el registre diagnòstic de MRC
(criteris referenciats a la Taula 1: valors
alterats en les dos últimes analítiques de
Q.A/C ≥30 mg/g, i/o FG <60 ml/min).
Amb aquest criteri d’inclusió s’intenta
corregir l’infradiagnòstic de la MRC (35).
En el cas de la DM2, no existeix infradiagnòstic en aquesta ABS, per tant, tots
els pacients codificats són els esperats per
a la població referenciada (detecció diagnòstica de DM2 del 102% segons quadre
de comandament Khalix de l’ABS en el
moment de l’estudi).
A la Figura 2 es detalla la composició final de
la població d’estudi a partir de tots els criteris
d’inclusió, essent aquesta de 678 persones.
No es va realitzar mostreig, la mostra final va
ser tota la població d’estudi (n=678). Es van
considerar pèrdues aquells pacients sense valors analítics registrats o amb dades poc recents (darrers 2 anys): les “n” valor per a FG
de 582 pacients (96 pèrdues) i “n” valor per al
Q.A/C de 462 pacients (216 pèrdues).
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L’estudi posa de relleu
la importància de l’educació
sanitària i el paper de la
infermera en tots els nivells
de prevenció, per alentir
la progressió de la
nefropatia diabètica
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Les variables d’estudi van ser:
Dades sociodemogràfiques. Sexe i
Edat.
Filtrat glomerular (FG). La taxa de
FG s’utilitza per verificar la funcionalitat
dels ronyons, és el càlcul aproximat de
la quantitat de sang que passa a través
dels glomèruls cada minut. Varia en funció de l’edat, el sexe i la mesura corporal.
En adults joves, oscil·la entre 120-130 ml/
min/1,73 m2 (o 180 litres/dia/1,73 m2). El
resultat s’expressa com a ml/min/1,73m2
ja corregit per superfície corporal. El FG
va disminuint amb l’edat a partir dels
40 anys a un ritme aproximat de 10 ml/
min/1,73 m2/dècada (8,18). S’analitzà l’últim valor dels darrers dos anys. En el cas
dels pacients diabètics no diagnosticats
de MRC, es confirmà que tingués 2 valors
alterats seguits (18).
Albuminúria. L’alteració de l’albúmina
a l’orina s’ha d’identificar com a mínim
en 2 de 3 determinacions, dins dels següents valors:
a) 30-300 mg/g (Q.A/C a mostra
espontània d’orina, recomanant-se la
primera orina del matí);
b) 30-300 mg d’albúmina en orina
de 24 hores;
c) 20-200 μg/min en orina minutada;
d) macroalbuminúria >300 mg
d’albúmina en orina de 24 hores
(8,26,36).
Per a aquest estudi, s’analitzà el valor
d’albuminúria a partir del Quocient Albúmina/Creatinina (Q.A/C) per la seva
bona correlació amb els altres criteris de
proteïnúria/24h (37). L’albúmina és una
proteïna que es troba habitualment a
la sang i la creatinina és un producte de
rebuig que es troba a l’orina. El Q.A/C
compara aquests dos productes a l’orina.
S’analitzà l’últim valor dels darrers dos
anys. En el cas dels pacients diabètics no
diagnosticats de MRC, es confirmà que
tingués 2 valors alterats dels últims tres
valors registrats (18).
Malaltia Renal Crònica (MRC). Disminució de la funció renal, expressada per
un FG estimat <60 ml/min/1,73 m2 o
per la presència de dany renal de forma
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persistent durant al menys 3 mesos. Es
considera dany renal quan hi ha alteracions histològiques a la biòpsia renal o presència de marcadors com albuminúria o
proteïnúria, alteracions del sediment urinari o en proves d’imatge. Dins d’aquest
apartat s’hi inclouen els pacients amb
Insuficiència Renal Crònica (IRC). Els pacients amb IRC són aquells que tenen el
FG <60 ml/min/1,73 m2 de forma persistent durant al menys 3 mesos (8,26,36).
Els estadis de MRC utilitzats són els de la
Guia K/DOQI (38), adoptats per les societats espanyoles de Nefrologia i Medicina
Familiar i Comunitària (8), amb les modificacions introduïdes per les guies de The
National Institute for Health and Care
Excellence (26).
Diabetis Mellitus tipus 2 (DM2). La
DM pot ser diagnosticada segons els nivells de glucosa al plasma o amb una prova d’hemoglobina glicosilada (HbA1C)
segons criteris diagnòstics de l’ADA (39).
La progressió de la Nefropatia Diabètica
no és similar en la DM2 i la DM1 (29). Atès
la poca prevalença de pacients amb DM
tipus 1 dins de la població d’estudi per
poder extreure conclusions, s’exclouen
aquests pacients (només hi havia 14 pacients DM1 amb MRC registrada).
Anys d’evolució amb DM2. Número
d’anys que fa que el pacient està diagnosticat de DM2, calculat a partir de l’any
en què es va diagnosticar la DM2 i va ser
registrada la data a la història clínica informatitzada. Variable quantitativa discreta amb nombres sencers.
Edat en el moment del diagnòstic de
DM2. Edat del pacient en el moment en
què se li va diagnosticar la DM2. Variable
quantitativa discreta amb nombres sencers.
Per a la gestió informàtica de les dades a tractar estadísticament, es va confeccionar una
base de dades manual (Excel) amb codi encriptat del pacient per garantir el seu anonimat.
Es va realitzar anàlisi de les variables categòriques descrites a partir del càlcul de freqüències
absolutes i relatives. Les variables numèriques
s’analitzaren amb la mitjana ± la desviació

típica. Les diferències entre grups es van estudiar mitjançant les proves no paramètriques
de Khi-quadrat per a variables categòriques i
contrast de Kruskal-Wallis per a variables numèriques. Per fer l’anàlisi de correlacions entre
les variables s’utilitzà els models de correlació
d’Spearman i el model lineal de correlació de
Pearson. Tot mitjançant el software estadístic
R 3.6.1.

Hi ha hagut pèrdues de casos on no s’han trobat dades analítiques recents (dels darrers 2
anys d’estudi): un 14,1% no tenien resultat de
FG i un 31,8% no el tenien del Q.A/C.
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Les infermeres col·laboradores en la recollida
de dades van ser informades dels objectius de
l’estudi i de la metodologia de recollida de dades. Aquest estudi va obtenir l’aprovació pel
Comitè d’Ètica i Recerca Clínica de l’Institut
Universitari d’Investigació en Atenció Primària
Jordi Gol (Codi CEIC P18/209).

RESULTATS
El perfil de pacients estudiats va ser home
(57,8%) amb una mitjana d’edat de 77,1
[±11,7] anys. La mitjana de FG fou 52,0
[±17,6] ml/min/1,73 m2 i la mitjana de Q.A/C
fou de 45,3 [±10,3] mg/g. La mitjana d’anys
des del diagnòstic de DM2 va ser de 10,7
[±6,0] anys, amb un 53,8% entre 10-19 anys,
seguit d’un 41,6% de <10 anys i només un
4,6% de ≥20 anys. La mitjana d’edat en el
moment del diagnòstic de DM2 fou de 66,4
[±12,3] anys (dades descriptives a la Taula 2).

S’ha fet descripció del perfil renal segons els
anys d’evolució de la DM2. A la Figura 3 trobem la distribució del Q.A/C segons anys des
del diagnòstic de DM2 amb major prevalença
de micro i macroalbuminúria en els grups de
menys anys d’evolució de la patologia (22,94%
i 33,98% d’afectació del Q.A/C en els grups de
<10 anys i entre 10-19 anys d’evolució respectivament), enfront un 16,45% de no afectació
en <10 anys i un 22,08% de no afectació en el
tram de 10-19 anys d’evolució. En canvi en els
DM2 de més anys d’evolució (≥20 anys), destaca la prevalença dels que no tenen afectació
del Q.A/C (2,60%) per damunt dels que tenen
micro o macroalbuminúria (1,95%).
A la Figura 4 trobem la descripció del FG segons els anys de diagnòstic de la DM2, observant que en els pacients de molts anys d’evo-
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lució (≥20 anys) tenen percentatges similars
d’alteració de FG entre les diferents categories (G2: 1,37%; G3a: 1,72%; G3b1,37%; G4:
0,86%). En canvi, en els grups de menys evolució de la DM2, destaquen les prevalences a les
categories G3a (22,16% en els de 10-19 anys
d’evolució i 17,01% en el grup de <10 anys
d’evolució) amb un pic marcat en aquesta categoria central.

Tot i que no s’ha trobat significança entre els
anys de diagnòstic de DM2 i les variables d’interès (FG i Q.A/C) amb el model de correlació
de Pearson (p=0,066 i p=0,172), sí existeix
relació estadísticament significativa amb el model lineal d’Spearman per al FG (Figura 5), amb
un coeficient -0,106 i una p=0,011.

En avaluar l’edat en què es va diagnosticar la
DM2 i els valors de FG en el tall actual, s’ha
trobat una correlació negativa entre l‘edat i
el FG, per tant, a més edat en el moment del
diagnòstic de DM2, pitjors valors de FG en el
moment actual, amb un coeficient de -0,308
i p<0,001. Aquesta significació s’ha confirmat
46
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tant en el model de Pearson (Figura 6) com en
el d’Spearman.

Pel que fa a la relació entre l’edat en el moment
del diagnòstic de DM2 i els valors de Q.A/C actuals, també s’observa significança estadística
amb una relació inversa, essent a major edat en
el diagnòstic de DM2, valors actuals més baixos
de Q.A/C. Això presenta un coeficient de -4,15
i una p=0,01 amb el model de Pearson (Figura
7) i p<0,001 amb el model d’Spearman.

DISCUSSIÓ
La MRC és una entitat molt prevalent en la
DM2, a Espanya s’estima que més del 35% dels
pacients amb DM2 presenten alguna alteració
d’albúmina o MRC (22). Però en aquesta població d’estudi s’han afegit pacients no diagnosticats però que tenien MRC oculta, cosa que
ha augmentat la prevalença de MRC a quasi la
meitat dels pacients amb DM2 amb les implicacions que això comporta en risc de mortalitat
cardiovascular (increment d’un 17,8% en presència d’albuminúria i d’un 23,9% en alteració
de FG) (29).
Quasi un terç de la població d’estudi no tenia
actualitzades les dades d’albuminúria en els
seus paràmetres de control. Aquesta mancança
en el seguiment del perfil renal d’aquests pacients, contrasta amb les recomanacions de totes
les guies d’actuació en el control dels pacients
amb DM2 i MRC, on s’estipula una analítica de
perfil renal anual com a mínim (18,23).
La població estudiada es correspon pel que fa
a les mitjanes d’edat amb el reportat per la li-

teratura: es vincula la prevalença del dany renal
amb l’edat (tant en pacients afectats de DM
com no) (18,40,41). En canvi, el sexe masculí és
lleugerament superior a diferència d’altres estudis on predominen les dones degut a factors
genètic-ambientals (42). També les prevalences
segons categoria de MRC d’aquest estudi segueixen la mateixa tendència que altres referències bibliogràfiques (43,44).
En la descripció de la població estudiada, existeix una tendència en els valors de major albuminúria en els grups de menys anys d’evolució,
especialment en els de 10-19 anys. Resultats
que no es confirmen en la correlació estadística, tot i que la bibliografia suggereix que pot
haver una regressió dels valors d’aquest paràmetre si hi ha bon control glucèmic, tensional i
lipídic, així com una intensitat terapèutica major (30,33,45).
S’evidencia una relació inversa entre el FG i els
anys des del diagnòstic de la DM2, és a dir, a
més anys d’evolució de DM2, més baix ha estat
el FG. Aquest resultat descriu la visió tradicional
de la MRC, ja que la DM2, per la naturalesa
crònica de la hiperglucèmia, comportarà progressió a dany renal a més d’un terç del total
de pacients amb DM2 (23,41).
No només els anys d’evolució són un factor
de progressió renal a tenir en compte; també
l’edat en la qual es va diagnosticar la DM2 té
un impacte en aquesta evolució del dany renal. En la correlació del FG amb l’edat de diagnòstic, trobem una relació inversa, és a dir,
presenten millors xifres de FG les persones amb
diagnòstic de DM2 en edat més jove (independentment dels anys d’evolució de la DM2).
Aquesta variable, tot i no ser idèntica a anys
d’evolució de malaltia, pot estar relacionada
a la possibilitat de què el temps influeixi en el
desenvolupament complicacions renals (29).
Les afirmacions més discutides recentment pel
que fa a progressió renal apunten a la reversibilitat de l’albuminúria durant els primers anys
de dany renal. Els resultats aquí presentats no
defensen aquesta nova visió atès que les correlacions entre l’albuminúria i l’edat primerenca
de diagnòstic de DM2 comporten més alteració

renal que quan el diagnòstic de la DM2 es realitzava en edats més avançades. Per tant, en
aquest estudi, les correlacions entre l’albuminúria i l’edat en què es va iniciar el diagnòstic
de DM2 aporten evidència del patró clàssic de
progressió renal.
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No es compleixen les hipòtesis plantejades que
donarien suport a la nova visió de progressió
renal en DM2. La suposada reversibilitat de la
progressió renal està molt vinculada a altres
factors: hemodinàmics o endotelials derivats
d’un bon control clínic. L’aplicació de terapèutiques més intenses per tractar la hiperglucèmia
es relacionen amb una progressió més lenta del
dany renal en excreció d’albúmina si la persona
prèviament presentava micro o normoalbuminúria, no trobant-se aquesta milloria en persones ja afectades de macroalbuminuria (29,40).
En un estudi anterior es va trobar que aquelles
persones que complien una intensitat terapèutica major durant els primers 6 mesos de seguiment, presentaven un millor pronòstic que
aquells que no ho controlaven durant aquell
interval de temps (29). La literatura actual apunta disparitat d’opinions respecte a aquesta progressió, com s’extreu d’estudis en els que hi ha
pacients amb DM2 i MRC que pateixen dany
renal sense alteració en el valor de Q.A/C (29).
El fet que es trobi relació entre la progressió
de la MRC en edats primerenques de diagnòstic de DM2 posa de relleu la importància de la
prevenció en la població general, per detectar i
tractar els factors de risc, per alentir el dany renal (18,46). Les infermeres tenen, en aquest punt,
un paper clau i destacat, tant per a la detecció
precoç de la malaltia com per a l’educació sanitària que el pacient i la seva família han d’incorporar en l’abordatge de les dues patologies
(MRC i DM2) (46).
S’enumeren com a principals limitacions
d’aquest estudi el seu caràcter transversal (un
estudi de tipus longitudinal podria contemplar
altres factors implicats en la progressió renal
com el control clínic entre altres) i les pèrdues per falta de registre actualitzat en els valors
analítics (en especial del Q.A/C). El possible infradiagnòstic de la MRC no s’ha considerat una
limitació atès que s’ha intentat pal·liar localit2020 DESEMBRE
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zant el dany renal ocult identificable mitjançant
els valors analítics. Però va ser inviable poder
incloure el possible infradiagnòstic on el dany
renal no es troba en l’alteració analítica sinó en
alteracions estructurals histològiques, d’origen
tubular o en proves d’imatge.

CONCLUSIONS
Les principals conclusions a destacar es detallen
a continuació:
• S’ha vist una relació inversament proporcional entre el temps d’evolució de
la DM2 i el FG, a major temps de DM2,
pitjors valors de FG. Això recolza la visió
clàssica de progressió renal en DM2.
• Existeix relació inversament proporcional entre l’edat de diagnòstic de la DM2
i el FG actual, la gent que va ser diagnosticada de DM2 amb més edat presenta
valors de FG més baixos. Això apunta que
l’aparició de la DM2 en edats avançades
tenen majors complicacions renals.
• Es troba una relació inversament proporcional entre l’edat de diagnòstic de
la DM2 i el Q.A/C, tenint pitjors xifres
de control les persones que van ser diagnosticades més joves. Aquesta afirmació també reforça la perspectiva clàssica
d’evolució de la MRC en DM2.
• Els possibles patrons d’evolució que
inclouen la regressió de l’albuminúria
en DM2 continuen essent una visió que
comporta controvèrsia.
• Finalment, es posa de relleu la importància de l’educació sanitària i el paper
de la infermera en tots els nivells de prevenció, per alentir la progressió de la nefropatia diabètica.[]
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