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Antecedents: Múltiples estudis epidemiològics revelen que l'obesitat s’associa a menor mortalitat en pacients en 
hemodiàlisi. No obstant això, pocs estudis han abordat l’impacte de l’obesitat en pacients en diàlisi peritoneal 
(DP). 
Material i mètodes: Hem realitzat aquest estudi longitudinal retrospectiu, utilitzant dades del Registre del Malalt 
Renal  de Catalunya, amb l’objectiu avaluar l'impacte de l'obesitat en pacients incidents en DP (del 2002 al 2015) 
(n = 1573). 
L’obesitat es defineix com a IMC>30Kg/m2; baix pes IMC<18,5Kg/m2; pes normal IMC 18,5-24,99Kg/m2 i pre-
obesitat IMC 25-29,99Kg/m2. A més del IMC basal, també hem analitzat les variacions d’IMC durant el 
seguiment. 
Resultats: El 20% dels pacients incidents en PD a Catalunya són obesos. No hem trobat diferències en sexe o 
modalitat de DP, sent els obesos més anyosos (65,9% ?55 anys front 59% no obès p=0,003) i presentant més 
diabetis (47,9% contra 25,1%) i malalties cardiovasculars(MCV) (41,7% davant 31,5%). 
A l’anàlisi multivariant, no hem observat diferències en KTV, taxa de peritonitis, supervivència de tècnica ni en la 
taxa  de mortalitat en pacients obesos. Pel que fa al trasplantament, els pacients amb  baix pes, anyosos, 
nefropatia  diabètica i MCV presenten menys probabilitat de ser trasplantats (SHR 0,65, 0,24, 0,54 i 0,5 p <0,05). 
En relació a les variacions de pes, els pacients obesos no presenten diferències en la supervivència, però en 
pacients amb pes normal, el guany del 7% del pes basal suposa un factor protector de mortalitat (HR 0,6 p = 
0,034). 
Conclusions: No hem observat diferències en paràmetres d’adequació a DP, supervivència de la tècnica, del 
pacient o la probabilitat de ser trasplantat en el grup d’obesitat. No obstant això, hem trobat que els pacients 
obesos presenten més DM i MCV relacionats amb una major morbi-mortalitat a llarg termini. 
 
 
 

	


