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Resum: 
 
OBJECTIU. Analitzar la mortalitat per totes les causes de pacients (pts) prevalents en HD segons el Qa enregistrat 
durant un programa de seguiment de l'accés AV per la detecció precoç de l'estenosi. PACIENTS I MÈTODE. Hem 
determinat el Qa en 145 fístules (natives 84,1%, protèsiques 15,9%) de 131 pts durant 5 anys. Els valors de Qa basal i 
global es van obtenir de la mitjana de dues sessions consecutives d'HD i de la mitjana de totes els valors de Qa 
enregistrats, respectivament. RESULTATS. Trenta-dos pts (24,4%) van morir i la principal causa de mort va ser 
cardiovascular 62,5%) seguida d’infecció (18,8%). Els pts que van morir (PM) eren més grans (71,1 ± 8,0 anys) que els 
supervivents (PS) (60,2 ± 13,13 anys) (p <0,001). Els PM van presentar un Qa (ml/min) basal i global inferior en 
comparació amb els PS (907,6 ± 398,1 vs 1150,8±432, p=0,005; 933,9±393,5 vs 1207,3±476,6, p=0,002). Es va 
evidenciar una correlació positiva entre el darrer valor de Qa enregistrat abans de la mort i el valor de Qa basal obtingut 
en PM (r = 0,908, p <0,001). El risc ajustat de mortalitat per totes les causes va ser de 1,28 (IC 95%, 1,057 a 1,551, 
p=0,012) per l'edat del pacient (per 5 anys d'augment) i 1,14 (IC 95%, 1,009 a 1,294, p=0,035) pel Qa basal (per 100 
ml/min de disminució). CONCLUSIONS. 1) El perfil funcional de l'accés AV (Qa basal i global) va ser pitjor pels pts que 
van morir en comparació amb els supervivents. 2) S’ha evidenciat una forta correlació entre el Qa basal i el darrer Qa 
enregistrat abans de la mort. 3) A més de l'edat dels pts, el Qa basal ha estat una variable independent predictiva de 
mortalitat per a totes les causes en pts prevalents en HD.  
	


