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IDEA INICIAL 
El treball consisteix en dues parts 
relacionades amb el mateix tema, la 
valoració del funcionament renal a partir 
de la creatinina. En la primera part, 
volem demostrar que la creatinina és 
una bona substància amb la qual fer 
índexs de relació amb altres 
substàncies i valorar la funció del ronyó. 
En la segona part, volem demostrar si la 
utilització d’equacions de filtrat 
glomerular són eficaces per estalviar la 
recollida de les mostres d’orina de 24 
hores. 

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
Els objectius d’aquest treball, són 
bàsicament iniciar-nos en una recerca 
científica, poder viure en primera 
persona el treball en un laboratori, 
formular una metodologia i saber 
rectificar-la i ampliar els nostres 
coneixements d’anatomia i fisiologia. En 
la primera part, vam començar la 
recerca comparant mostres diluïdes 
(amb ingestes d’aigua dels participants) 
i concentrades de les mateixes 
persones. Els resultats no acabaven de 
ser adients i finalment vam fer un canvi, 
i les mostres van ser agafades sense 
cap ingesta d’aigua, únicament en 
diferent hora del dia, ja que les 
variacions de concentració també 
varien. Amb els resultats de les mostres, 
ens vam fixar en els canvis de 
concentració de les substàncies 
analitzades, per així observar si la 
creatinina segueix la mateixa tendència 
que les altres substàncies. 

En la segona part, vam comparar els 
resultats que ens donaven diferents 
equacions que estimaven el filtrat 
glomerular (utilitzant les dades de diversos 
pacients), amb el seu filtrat real calculat a 
partir de la forma convencional (recollida 
de 24 hores). D’aquesta forma vam fer una 
valoració de quina era l’equació que més 
s’aproximava al filtrat real, i a més poder 
valorar l’eficàcia d’aquestes equacions. 
Totes les anàlisis estan fetes al laboratori 
de l’hospital Sant Joan de Déu. Per fer la 
recerca de continguts teòrics hem utilitzat 
bibliografia i webgrafia especialitzada que 
queda detallada en el document escrit. 
 

CONCLUSIONS 
Els resultats van ser molt bons en les dues 
parts. A la primera, vam determinar que la 
creatinina segueix la mateixa tendència 
que les altres substàncies. D’aquesta 
manera, al relacionar-la amb una altra 
substància i fer el seu índex, encara que 
les mostres estiguin molt concentrades o 
diluïdes, tindrem un valor fiable per 
determinar una patologia renal. A la 
segona, vam poder comprovar la bona 
efectivitat de les equacions que estimen el 
filtrat glomerular, que en tots els casos ens 
van donar els resultats correctes. És a dir, 
és una útil i fiable manera d’estalviar les 
mostres d’orina de 24 hores. A més, vam 
concloure que l’equació que més s’ajusta 
al valor real és la MDRD-4 (que és la més 
utilitzada actualment). 


