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Introducció El complex malnutrició-inflamació és un dels principals factors de morbi-mortalitat en pacients amb
malaltia renal crònica terminal en diàlisi i desconeixem el seu abast a la nostra àrea. Per això plantegem avaluar
l'estat nutricional d'aquesta població i conèixer la prevalença del Protein Energy Wasting (PEW), així com a comparar
les diferents escales de nutrició a la nostra població. Material i Mètodes Estudi amb pacients en hemodiàlisi i diàlisi
peritoneal a Catalunya de tipus observacional, descriptiu i multicèntric, a partir de dades clíniques i analítiques de
PEW i escales de nutrició: Valoració Global Subjectiva (VSG) i Malnutrition-Inflamation Score (MIS). Es registren les
dades a una plataforma web amb anàlisi estadístic posterior dels resultats. Resultats Participació de 16 centres de
Catalunya. S’inclouen un total de 1265 pacients amb un 63’6% d´homes. El 87’4% es troben en hemodiàlisi i 12.6%
en diàlisi peritoneal. Mitjana d’edat 72 anys [59-81], mitja IMC: 25.6±5, Albúmina 3.7±0.4. El 20.2% presenten
diagnòstic de PEW, amb una mitjana de MIS de 6 punts [4-9]. El 35.4% presenten un MIS patològic (superior a 8). El
33% tenen un VSG grau B i el 27.7% grau C. L’edat es correlaciona negativament amb tots els paràmetres
nutricionals (p<0’001). Les dones presenten un percentatge de malnutrició superior i significatiu en termes de MIS i
PEW (p=0’004). El mateix passa amb els pacients en HD respecte els de DP (p<0’001). Entre els pacients
diagnosticats de malnutrició, només en el 27.7% s’ha fet una intervenció nutricional. Conclusions La prevalença de
malnutrició a diàlisi a Catalunya representa entre un 20 i un 35%, depenent del mètode de diagnòstic emprat.
Aquestes dades són similars a altres sèries publicades. Pacients en hemodiàlisi, d’edat avançada i dones presenten
de manera significativa pitjors paràmetres de malnutrició. Hi ha un percentatge important de pacients malnodrits que
no consta intervenció nutricional.

