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OBJECTIU. Analitzar l'efecte de l'edat i l'estatus diabètic sobre la funció de l’AV de pacients (pts) en HD 
monitorats pel flux sanguini (Qa). MÈTODES. Monitorat el Qa de 145 AV (fístula 84,1 %) en 131 pts durant 5 
anys. Tot AV amb Qa basal < 700 ml/min o disminució de Qa > 20 %: angiografia més intervenció si l’estenosi ≥ 
50 %. RESULTATS. Correlació inversa entre: edat i Qa basal i global (r= - 0,37 i −- 0,38, respectivament, p < 
0,001). Qa basal i global de 30 AV en 28 pts ancians (≥ 75 anys, PA): inferiors en relació amb la resta d’AV (n = 
115) (p < 0,001). D'aquests 30 AV de PA, el Qa de 9 casos amb estenosi de PA (identificats per Qa < 700) va ser 
menor en comparació amb el Qa dels restants 21 AV sense estenosi de PA que, a la vegada, va ser menor en 
relació amb el Qa de 101 AV sense estenosi de pts < 75 anys (p < 0,001). Qa basal i global de 26 AV en 25 pts 
diabètics (PD): inferiors en relació amb la resta d’AV (n = 119) (p=0,008 i 0,004, respectivament). D'aquests 26 
AV de PD, el Qa de 10 casos amb estenosi de PD (identificats per Qa < 700) va ser menor en comparació amb 
el Qa dels restants 16 AV sense estenosi de PD (p < 0,001) que, a la vegada, va ser similar en relació amb el Qa 
de 106 AV sense estenosi en pts no diabètics (p = 0,27). CONCLUSIONS. 1) La funció de l’AV es relaciona amb 
l'edat del pacient i l'estatus diabètic. 2) L’efecte de l'edat sembla no estenosi-depenent i es pot atribuir als canvis 
vasculars per l'envelliment. 3) L’efecte de la diabetis sembla secundari al desenvolupament de l’estenosi. 

 


