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Estudi de l'evolució de pacients receptors de trasplantament renal (TR) en funció de la modalitat de diàlisi rebuda 
prèviament. El nostre objectiu és descriure i comparar l'evolució durant els primers 6 mesos post-trasplantament en 
pacients prèviament en diàlisi peritoneal (DP) vs. pacients en hemodiàlisi (HD). Estudi observacional i transversal de 
pacients prèviament en DP vs HD que van rebre un primer TR entre gener de 2005 i desembre de 2014, i compartint 
mateix donant cadavèric. Els paràmetres analitzats i comparats mitjançant el test de Fisher (p estadísticament 
significativa <0,005) van ser: funció renal, diüresi després de la cirurgia, taxa d'hospitalització, incidència de rebuig 
agut i la mortalitat. Seixanta-dos pacients van ser sotmesos a primer TR, 50% pacients procedents d'HD i 50% de 
DP. La mitjana de creatinina nadir va ser 128ug / ml(SD 81) després d'una mitjana de 90 dies en el grup DP(SD 
64.90) i 169ug / ml en el grup d'HD(SD 155) després d'una mitjana de 64 dies(SD44) . La diüresi màxima assolida 
en el grup de DP va ser 3331ml (915ml SD) i 2434cc en el grup d'HD (1131cc SD). La taxa d'hospitalització mitjana 
associada al TR va ser 13,12 dies (SD 7,7) en DP i 15,2 dies(SD 14,3) en HD. La mitjana de les infeccions post-TR 
va ser del 5% en els dos grups (p = ns). El percentatge de rebuig de l'empelt en DP va ser de 3,8% i 19,2% en HD. 
Hi va haver 2 casos de mort amb empelt funcionant en el grup de DP i 2 casos en el grup d'HD. En la nostra 
experiència, no hi va haver diferències estadísticament significatives entre les dues modalitats de diàlisi a nivell de: 
l'evolució de la funció renal en els primers 6 mesos després del trasplantament, la incidència de rebuig o la 
mortalitat.  
	  


