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Introducció i Objectius Diversos estudis observacionals mostren el gran impacte que té la malnutrició i la 
inflamació en la baixa supervivència dels malalts dialitzats. La síndrome de “Protein energy wasting” (PEW) 
unifica els criteris diagnòstics per caracteritzar les alteracions metabòliques, l’hipercatabolisme i la desnutrició 
dels pacients renals. D’altra banda, el MIS (malnutrition-inflamation score) ha demostrat un valor pronòstic en 
malalts en diàlisi, i avalua també capacitat funcional a demés de malnutrició i inflamació. Realitzem un estudi 
observacional de tots els pacients dialitzats a la nostra província per conèixer la prevalença de PEW i estimar el 
pronòstic segons el MIS. Pacients i mètodes Es realitza un estudi transversal amb dades clíniques, comorbilitat, 
de consum dietètic i analítques de tots els pacients de Girona en tractament renal substitutiu. De cada malalt, 
s’estableix el diagnòstic de PEW segons els criteris diagnòstics establerts i es calcula el valor de MIS. Resultats 
Dels 369 pacients (308 en hemodiàlisi i 61 en peritoneal), el 20% presenten PEW, dels quals el 90,5% fan HD. 
Respecte al MIS, la mediana ha estat 6 (rang 0-22) (6 HD, 3 DP). El 42% tenen un MIS superior a 6. No es 
troben diferències entre els diferents hospitals en PEW i MIS. El 28,7% tenen un IMC<23, el 45% una 
albúmina<3.8 g/dl i el 24% ha tingut una pèrdua moderada de pes en el darrer any. El 19% refereix anorèxia. 
Dels malalts afectes de PEW, només el 43% està amb suplements nutricionals i/o estimulants de la gana. 
Conclusions El pacients en diàlisi de Girona presenten una prevalença elevada de malnutrició-inflamació, que 
varia de manera important depenent dels criteris pel seu diagnòstic, però que és similar a altres sèries 
publicades. L’alt percentatge de PEW no es correspon amb la prescripció d’estimulants de la gana o de 
suplements nutricionals. 

 


