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OBJECTIUS: valorar eficàcia en un grup de pacients de D.peritoneal MATERIAL I MÉTODES: s´estudien 13 pacients
estables en DP de diferents centres hospitalaris. S´utilitza Velphoro dins la pràctica clínica habitual de cada centre, tant
en indicació com dosis. Es fa estudi poblacional i control analític en el moment 0, 3 i 6 mesos. RESULTATS: La
Mediana d´edat va ser de 65,4 anys; 7 homes i 6 dones; el 54% seguien tractament amb Diàlisi peritoneal automàtica i
la mitjana de temps en DP era de 13 mesos (1,7). En quant al tractament, el 46,2% dels pacients ja prenien algun
quelant previament a afegir Velphoro; el 53,8% prenien ARVD, el 30,8% Cinacalcet, amb Vit D activa el 15%. La dosis
més àmpliament pautada eren 2 comprimits al dia (80%), 3 cp 15% També es va valorar l´adherencia al tractament que
va ser del 85,7%. Durant el periode d´estudi, els canvis en el tractament van ser pocs, ja que no es va fer cap en el
75% dels pacients a 3m. En quant a valors de metabolisme càlcic es veu com no hi ha diferències significatives en els
valors de Ca (9,21/9,3/9,1), tampoc amb els nivells de P que de fet tenen tendència a augmentar (6,53/5,74/6,24). Els
nivells de PTH tenen certa tendencia a disminuir però sense diferències significatives.Destaquen els nivell de 25OHD
que augmenten pero novament sense diferències No es van reportar efectes adversos. CONCLUSIONS Tenint en
compte que la n és petita i caldria augmentar la població: - Velphoro no aconsegueix reduir significativament els nivells
de P en aquesta població. - Destaca la disminució de la PTH i l´augment de VitD - És un fàrmac segur però
probablement és necessari augmentar les dosis emprades.

