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INTRODUCCIÓ. L'accés arteriovenós tipus fístula nativa (FAVn) o protèsica (FAVp) és l’accés vascular (AV) 
d’elecció per davant del catèter. OBJECTIU. Comparar el flux sanguini (Qa), la incidència de trombosi i la 
supervivència acumulada entre FAVn i FAVp. MÈTODE. Hem enregistrat el Qa de 122 FAVn i 23 FAVp durant 
l’hemodiàlisi (HD) de 131 pacients (pts) prevalents durant 5 anys. El Qa es va mesurar almenys cada 4 mesos pel 
mètode Delta-H; la pressió arterial mitjana (PAM) es va enregistrar simultàniament amb el Qa. El Qa basal es va 
obtenir de la mitjana de dues sessions consecutives d'HD. En cas de Qa <700 ml/ min o disminució temporal de 
Qa> 20%, es va efectuar angiografia i eventual intervenció si estenosi > 50%. RESULTATS. Edat (anys) i temps en 
HD (mesos): superiors en pts amb FAVp vs FAVn (69.1±10.0 vs 61.4±13.8 i 40.9±44.2 vs 29.6±46.3) (p=0,009 i 
0,017, respectivament). PAM basal i global (mmHg): inferiors en pts amb FAVp vs FAVn (86,2±11,5 vs 96,8±12,6 i 
87,4±12,9 vs 95,5±12,0) (p<0,001 i 0,006, respectivament). Relació nombre AV/pacient: superior en pts amb FAVp 
vs FAVn (4.3±1.8 vs 1.5±1.1, p <0,001). Qa (ml/min) basal (1.078,3±436,9 i 1.196,8±421,8) i global (1.160,5±482,5 i 
1.199,3±428,2): similars entre FAVn i FAVp (p=0,22 i 0,64, respectivament). Malgrat una incidència d'estenosi 
semblant (27,9% vs 21,7%, p=0,38), la taxa de trombosi (episodis/AV/any) va ser superior per FAVp (0,42) vs FAVn 
(0,060) (p<0,001). Supervivències primària i secundària (mesos): superiors per FAVn (41,1 i 47,6) vs FAVp (14,1 i 
24,9). (p<0,001 per ambdues comparacions). CONCLUSIONS. 1) El tipus d'accés arteriovenós (FAVn o FAVp) no 
afecta el perfil funcional (Qa) existent. 2) Les diferències de pressió arterial poden explicar les diferències en la taxa 
de trombosi entre FAVn i FAVp. 3) La supervivència de l’AV esta relacionada amb el tipus d'accés arteriovenós.	  


