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Introducció: En els últims anys, a les recomanacions per les infeccions relacionades amb el catèter de la 
International Society for Peritoneal Dialysis, s’ha emfatitzat en la importància de la cura de la zona de sortida del 
catèter de diàlisi peritoneal (DP). El dacron extern del catèter de DP pot extruir-se, sobretot a pacients amb 
infeccions d’orifici de repetició i/o tunelitis, i complicar-se amb infeccions recurrents i possible fallida de la tècnica. 
Desafortunadament, la literatura que descriu les extrusions de dacron extern (EDE) i la seva associació amb 
infeccions d’orifici extern és limitada. 
Objectiu: Analitzar els factors associats amb EDE a la nostra àrea poblacional. 
 
 
Material i mètodes: Estudi retrospectiu observacional amb 88 pacients als que s’ha col·locat un catèter de DP 
des de gener 2015 a març 2019 al nostre centre. 
 
Resultats: L’edat mitjana 68,61±11,3anys, 73,9% homes i temps en DP mediana 12,00(5,00-22,00)mesos, 50% 
diabètics, 93,2% hipertensos, 42% cardiopatia isquèmica. EDE: 14,8%(n=13) a una mediana de 10.0(7-
19)mesos i el 45,5%(n=5) han tingut infecció prèvia a l’extrusió. La incidència amb complicacions immediates a la 
col·locació del catèter (EDE vs no EDE): fuga 0vs5,3%(p=0.521); infecció ferida 15,4vs2,7%(p=0,104), 
recol·locació catèter 30,8vs13,3%(p= 0.122). La incidència de complicacions infeccioses (EDE vs no EDE): 
infecció orifici 69,2vs25,3%(p=0,002), tunelitis 30,8vs8%(p=0,037), i peritonitis 53,8vs26,7%(p=0,050). Sí que es 
detecten diferències en l’ús anticoagulant: EDE 46.2% vs no EDE 13,5%(p=0,005). No s’ha detectat diferències 
en la tècnica de col·locació del catèter (p=0,838) ni el tipus de catèter(p=0.412) ni IMC(p=0,259) ni antecedents 
patològics. Els gèrmens implicats més freqüents han sigut S. aureus, Pseudomona i enterobacteries. 
Conclusió: L’EDE té major incidència amb la infecció de la ferida i amb l’ús d’anticoagulant, a més de presentar 
major incidència d’infeccions d’orifici i peritonitis. En canvi, no s’han detectat diferències amb la tècnica de 
col·locació del catèter ni amb el tipus de catèter de DP. 
 
 
 
 
 

	


