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Introducció
 El ronyó és un òrgan amb múltiples funcions amb un paper

important en la regulació d’altres òrgans i sistemes.
 La prova de cribratge més simple és un anàlisi sistemàtic
d’orina.
 En l’actualitat, la MRC afecta a un percentatge important de
la població:



Envelliment
Alta prevalència de HTA i DM.

 L’asociació de la malaltia renal i la malaltia cardiovascular

és una realitat fisiopatológica reconeguda.


A la insuficiència renal crònica, se li associa amb increment de risc de
morbimortalitat cardiovacular independent dels factors de risc
cardiovasculars tradicionals.

A qui s’ha de realitzar el cribratge?
 No en població sana!!
 Excepte en gestants.
 Població de risc:
Majors de 60 anys

Malalties sistèmiques

HTA

Ingesta de fàrmacs nefrotòxics

Diabètics

Familiars

Malalties cardio-vasculars

Pacients ancians o amb comorbilitat en patologia aguda: diarrea,
vòmits persistents, hemorràgia, sepsi urinària.

Alt risc d’uropatia obstructiva

 Funció renal:
 Creatinina i Urea, filtrat glomerular, ions (Na, K, Ca, P), HG, anàlisi
d’orina, Quocient albúmina/creatinina
 Si (-) Anualment

Troballes en anàlisi d’orina
TIRA REACTIVA

SED URINARI (examen
microscòpic)

 pH
 Glucosúria

 Gèrmens



DM, Cushing, hepatopatia...

 Cossos cetònics


Descompensació diabètica

 Bilirrubina (<0,2 mg/dl)


Malalties hepatobiliars

 Urobilinògen


Malalties hepatobiliars o hemolítiques

 Leucòcits


Orina estèril  sospita de TBC renal,
nefropatia tubulointersticial

 Nitrits
 Sang (Hematúria)
 Proteïnes (Proteïnúria)

 Leucòcits
 3 ó >/camp
 Cilindres
 Afectació glomerular
 Cristalls
 Cèl·lules
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PROTEÏNÚRIA
 Indicador de dany renal


Malalties sistèmiques com DM, HTA o malalties reumàtiques.

 Microalbuminúria (MAL)


 Proteïnúria

30-299mg/dia






>300mg /dia
Rang nefròtic: proteïnúria >3000mg/24
hores
Sd. Nefròtic: rang nefròtic i albúmina sèrica
<3 g/dl

 QUANTIFICACIÓ


Cribatge: Tires reactives


Traces: 15-30mg/dl



+ 30-200
++ 100-300




Recollida d’orina de 24 hores




+++300-1000
++++ >1000

Quocients
 Albúmina (µg/ml) / Creatinina (mg/dl) en orina (CAC)
 Marcador més sensible que la proteïnúria si MRC secundària a DM,
HTA o malaltia glomerular.

 Proteïnes (mg/dl)/creatinina (mg/dl) en orina.


MRC diagnosticada i proteïnúria significativa ( CAC > 300-500
mg/g)  monitorització.
Més econòmica.
 ↑proteïnúria - ↓ sensibilitat del CAC


Orina 24 h (mg/24h)

Alb/ Cr (mg/g)

Normal

<30

<30

MAL

30-299

30-299

Proteïnúria

≥300

≥300

 Comprovar-la.
 Si es confirma, quantificar-la en orina 24h o Quocient.
 Si <30 anys, quantificar en orina 24 h separant 2 fraccions (de
7-23 h, i de 23-7h)


Descartar la proteïnúria ortostàtica ( ʋ adolescents) si és < 50mg
de 23-7 h

 Sediment urinari
 Bioquímica amb funció renal

Maneig
proteïnúria

Fisterra 2013

Hematúria
 Hematies en orina.


> 2 hematie/camp en sediment.

 Pigmentúria: substàncies que acoloreixen l’orina.






Fàrmacs: rimfapicina
Aliments: rovellons,remolatxa, cireres…
MIOGLOBULINÚRIA: Rabdomiòlisi
Hemoglobinúria: Crisis hemolítiques
Bilirrubina…
Glomerular

Proteïnúria + cilindres + eritròcits dismòrfics

Renal

Proteïnúria significativa

Urològica

Sense altres troballes

 Microhematúria (troballa casual):
 Causes més freqüents: infeccions, litiasis, tumors, Gn,
traumatismes, HTA maligna…
 >10% s’associen amb tumors malignes  continuar estudi!!! (1)

(1) FMC. 2007;14(6):305-12

Filtrat glomerular
♂130 ml/min/1,73 m2 ♀120ml/min/1,73 m2
edat i mida corporal

1. Aclariment d’inulina

2. Cistatina C
3. Aclariment de Creatinina
 En orina de 24h
Inconvenients: la recollida impresissa, variació per la secreció tubular
que sobrestima.
 Ccr: [Diuresis (volum orina/24h (ml)) x Cr orina (mg/dl)] / [1440 x
Cr plasma (mg/dl)]




La creatinina sèrica no s’ha d’emprar de manera aïllada per a
valorar la funció renal !!!


Xifres normals de Cr a pesar de deteriorament
 Eliminació extrarrenal, substàncies que interfereixen, variació
de la massa muscular...
o 20% de pacients majors de 60
anys tenen un FG <60%
o Augmenta en pacients amb DM
o HTA (1)

(1)Arch Intern Med 2001; 161:1207-1216 . Am J Kidney Dis 2003; 41 1-12

4. Equacions d’estimació
 Fòrmula de Cockroft-Gault (ja desaconsellada)
 Sobreestima el FG en valors baixos.
 C Cr /ml/min)= [(140 - edat (anys)) x Pes(kg)] / [Cr plasma (mg/dl) x 72] ♂
( Ídem x 0,85 si ♀)
 Equació MDRD-4 (Modification of Diet in Renal Disease)
 Infraestimen en persones amb FG normal o quasi normal.
 Modificada:
 FG (ml/min(1,73 m2) =186 x Cr -1.154 x edat -0.203 x (0.742 si ♀ i/o x 1.210
afroamericans)
 Equació CKD-EPI (Chronic Kidney Disease-Epidemiology

Collaboration)



Per a pacients amb FG normal o superior.
Taules

 No són útils en pacients inestables i...
Nefrologia (Madr.) 2014;34:223-9 | doi: 10.3265/Nefrologia.pre2013.Dec.12226

CKD-EPI

No s’ha d’emprar les equacions en:
 Pes corporal extrem: IMC < 19 kg/m2 o > 35 kg/m2.
 Persones amb dietes especials (vegetarians estrictes, suplements de








creatinina o creatina) o amb malnutrició.
Persones amb alteracions de la massa muscular (amputacions,
pèrdua de massa muscular, malalties musculars o paràlisi).
Edat < 18 anys.
Malaltia hepàtica greu, edema generalitzat o ascitis.
Gestants.
Fracàs renal agut o empitjorament transitori de la funció renal en
MRC.
Estudi de potencials donants de ronyó.
Ajustament de dosis de fàrmacs d’elevada toxicitat i d’eliminació
renal, com els aminoglicòsids i quimioteràpics.

ORINA 24h

Algoritmo: Valoración Filtrado Glomerular. 2013.Fisterra.com

Insuficiència renal aguda
 DETERIORAMENT BRUSC de les funcions renals:
 Descens del FG  ↑ productes nitrogenats (Urea, Cr), hiperK
i ↓ diuresi.
 Clínica urèmica
 AKIN (Acute Kidney Injury Network, Guies

KDIGO):




↑ Creatinina sèrica ≥ 0.3 mg/dl en 48 h.
↑ Creatinina sèrica ≥ 1,5 cop el seu valor bassal en 7 dies aprox.
Volum de diuresi <0,5 ml/kg/h durant 6 hores

Classificació i simptomatologia
 Prerrenal (55%): no arriba suficient sang al ronyó (hipovolèmia,

hipoperfusió) . REVERSIBLE si suprimim precoçment la causa.



↓ DIURESI
Hemorràgies, cremades, DH, diurètics, ICC, anafilàxia, sepsi...

 Renal o parenquimatosa (intrínseca) (40%): oligúria, Sd

nefrític (fracàs renal amb hematúria i proteïnúria), edemes, HTA...





NTA (+ʋ) per isquèmia (una IRA prerrenal no corregida a temps!!) o nefrotòxics.
Nefritis intersticial: fàrmacs, infeccions, infiltrativa...
Afectació glomerular o de la microvascularizació ( GNRP, vasculitis, SHU, HTA
maligna...)
Obstrucció vasculorenal (bilaterals o ronyó únic).


Èmbols, trombosis…

 Postrenal o obstructiva (5%): obstrucció de la via urinària.

Causa REVERSIBLE




ANÚRIA
Càlculs, pròstata, tumors…

Guia Fisterra IRA. 2012

Com la tractem?
 Prevenció!


En pacients de risc (edat avançada, DM, HTA, patologia vascular):
Mantindre la TA i el volum circulant.
 Evitar agents nefrotòxics i contrasts iodats.
 Compte amb diurètics en persones amb funció renal disminuïda.




Una IRA PRERRENAL mantinguda pot evolucionar a NTA.


Qualsevol situació d’hipovolèmia s’ha de corregir .

 Tractament específic/de la causa: hidratació, suspendre

tòxics, eliminar obstrucció...
 Mesures de suport .
 IRA  derivació a Hospital.


30-40% requereixen diàlisi.

Malaltia renal crònica
 Presència durant almenys TRES MESOS:
 FG inferior a 60 ml/min/1,73 m2.
 Lesió renal .


Presència d’anormalidats estructurals o funcionals del ronyó, que
poden provocar el descens del FG.
 Alteracions histológiques en la biòpsia renal o, indirectament,
amb presència d’albuminúria, alteracions del sediment urinari o
tècniques d’imatge.

Documento de consenso para la detección y manejo de la
enfermedad renal crónica.Nefrologia 2014;34(2):243-62

Pronòstic de la MRC i maneig
Albuminúria
FG (descripció i rang
(ml/ min/1,73 m2 ))

Documento de consenso sobre la Enfermedad Renal Crónica 2012

Derivació

Crs
>3mg/dl

Remitir
Preferent

>60

60-30

>65

<65

Nefropatia diabètica
 La DM és la principal causa de IRC.
 Primera causa de diàlisi en el nostre medi.
 20-30% MAL 20% nefropatia  20% IRT als 20 anys.
 Diagnòstic precoç:
 Aparició de microalbuminúria.




TOTS els diabètics






2 de 3 determinacions en < 6 mesos.
 Relació albúmina/creatinina 30-300 mg/dl (S ~100%)
 30-300mg en orina 24 h.
 Positivitat en tires reactives.
Als 5 anys en DM I.
Des del diagnòstic en DM2.
 Anualment fins els 70 anys

Seguiment estret:



Monitorització de la funció renal.
Cerca de neuropatia, retinopatia, malaltia cardio-vascular, DL, TA, hàbit
tabàquic.

FMC. 2007;14 (3):162-6

Nefropatia i hipertensió
La hipertensió arterial (HTA) i l’ aterosclerosi són
causes de nefropatia.
2. El deteriorament crònic de la FR  un estat
vasculopàtic  facilita lesions del sistema
cardiovascular.
 El resultat final és doble:
1.



El risc d’IRC és elevat en pacients amb patologia vascular, i per altra
banda, el risc de patir esdeveniments c-v és també elevat en pacients
amb nefropatia crònica.

 Nefroesclerosi nefropatia específica de la HTA
 Sospita en hipertensos quan:


Albuminúria/proteinúria + disminució del FG  NO alteracions
suggestives d’altra nefropatia (diabètica, Gn crònica)

 Confirmació: biòpsia renal de lesions pròpies.

Tractament






Bon control glucèmic.
Maneig agressiu dels FRCV.
Abandonament del tabac.
Control estricte de la TA (<130/80mmHg)
Tractament amb IECAs:


Protecció renal i cardiovacular




Els IECA són fàrmacs de 1ª elecció. Si no són efectius, combinar .
Si CI: ARA II
Normalització de la MAL i disminució de la progressió cap a la IRC
• Control de potassi i Crs en 1-2 setmanes

 En tots els pacients amb MAL: utilitzar IECA fins dosi màxima.
 Precaucions:





Malaltia vascular perifèrica /renovascular
Creatinina sèrica elevada.
Desig gestacional.

CI




Estenosi bilateral d’artèries renals (HTA renovascular).
Embaràs.
Hiperpotassèmia.

Nefropatia diabètica. 3 clics.

 Si no assolim les xifres tensionals:
 Calcioantagonistes no dihidropiridínics
 Diurètics tiazídics





Si IRC avançada Diurètic d’ansa

Alfa bloquejants ( Doxasina)
β- bloquejants si cardiopatia isquèmica

Guía clínica de insuficiencia renal en
atención primaria. Lopez Abuín y col.

Derivació
 Dubtes que la etiologia de la nefropatia sigui diabètica:






Absència de retinopatia.
Índex Alb/Cr previ normal i desenvolupament de proteïnúria
important.
Hematúria.
Disminució ràpida del FG.

 Progressió de la IR:


Augment o persistència de MAL a pesar de tractament .




6 mesos amb IECAs/ARA II

Disminució del FG.

 Proteïnúria >300 mg/24 h. Alb/cr >0,3
 HTA >140/85 a pesar de fàrmacs.

Glomerulonefritis

 Les GN són malalties que afecten a la

estructura i funció del glomèrul



Posteriorment, poden afectar altres estructures de la nefrona.
Poden ser primàries o secundàries (LES, DM…)

 EVOLUCIÓ:
 Aguda: símptomes i començament clars.
 Subaguda: Deteriorament progressiu en setmanes o mesos.
 Crónica: Tendeix a la cronicitat.

 CLÍNICA:
 Hematuria (macro o microscòpica) + proteinúria (amb o sense
SN) + IR
 La HTA en 1/3 dels casos.
 Patrons:
 Alteracions urinàries assimptomàtiques:




Hematúria macroscòpica:





Quadro clínic agut: oligúria, hematúria, proteïnúria <3g/dia, edema i HTA.

GN ràpidament progressiva:




Proteïnúria > 3.5 g/dia en adults ( >40 mg/h/m2 en nens) amb hipoalbuminèmia
<3.5 g/dL, Edemes i hipercolesterolèmia.

Síndrome nefrític:




Brots d’hematuria macroscòpica sense qualls (podent coincidir amb infeccions ).
Entre els brots, pot estar assimptomàtic, encara que pot persistir hematúria
microscòpica i/o proteïnúria lleu-moderada.

Síndrome nefròtic:




Hematúria microscòpica i/o proteïnúria (mai >3g/dia)

Aparició gradual de proteïnúria, hematúria i IR que progressa en un període de
dies o setmanes.

GN crònica:



Anomalies urinàries persistents (hematúria microscòpica), deteriorament lent i
progressiu de al FR, i proteïnúria moderada o intensa.
El temps de progressió fins a IR terminal és variable.

MRC i risc cardiovascular
A una major prevalència dels FRCV clàssics:

1.


Edat avançada, HTA, DM, DL

Factors de risc propis de la MRC:

2.



Anèmia, alteracions fosfocàlciques
Homocisteïna, Lipoproteïna, PCR

Guías SEN: Riñón y Enfermedad cardiovascular. 2008.

Albuminúria
 L’albuminúria és un factor INDEPENDENT per a:
 Malalties cv i mortalitat total de la PG.
 Individus d’edat avançada.
 DM, HTA i pacients amb alt risc cardiovascular.

 Estudis amb nivell d’evidència B per a:






L’albuminúria o proteïnúria és un factor de risc cv en pacients amb o
sense DMUn CCr o un FG baix és un factor de risc cv en pacients amb o sense
DM
Els pacients amb MRC, independenment de la causa, presenten un
risc augmentat de malaltia cv.
Els pacients amb MRC han de ser considerats com a pacients d’alt risc
cv en els diferents processos que comporten una estratificació d’aquest
risc.

GRÀCIES !!!

