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OBJECTIUS. Analitzar el tipus d’accés vascular (AV) per tornar a hemodiàlisi (HD) de pacients (pts) amb fracàs 
de l’empelt renal (ER) i l’efecte de l’AV existent en el moment del trasplantament renal (TR) sobre la 
supervivència de l’ER. RESULTATS. Segons dades del Registre, 675 pts (edat: 59,6±12,9 anys, temps HD previ: 
27,8 mesos) van tornar a HD després del primer fracàs de l’ER (durada ER: 3,5 anys) i amb l’AV documentat 
abans del TR (ATR) i en reiniciar HD. Majoria d’aquets (79,9%): HD pel mateix tipus d’AV que tenien ATR. 
Distribució AV per tornar a HD vs ATR: fístula nativa (FAVn) 79,3% vs 88,6% (p=0,001), fístula protèsica (FAVp) 
4,4% vs 2,6% (p=0,08), catèter tunelitzat (CT) 12,4% vs 5,5% (p=0,001), catèter no-tunelitzat 3,9% vs 3,3% 
(p=0,56). 
Probabilitat menor de reiniciar HD amb FAVn: dones (OR: 0,58, IC 95%: 0,37-0,92, p=0,020), alguna 
comorbiditat cardiovascular (OR: 0,62; IC 95%: 0,39-0,98, p=0,042), durada ER >5 anys (OR: 0,33; IC 95%: 
0,19-0,59, p<0,001), 
l’HD ATR per FAVp (OR: 0,021; IC 95%: 0,004-0,098, p<0,001) ó CT (OR: 0,020; IC 95%: 0,008-0,054, p<0,001). 
Risc de pèrdua ER: menor pels dialitzats per fístula ATR (HR: 0,71, IC 95%: 0,55-0,90, p=0,005). Durada ER: 
superior pels dialitzats per fístula que per catèter ATR (1344 vs 765 dies, p=0,012). Comparació corbes Kaplan-
Meier entre ambdós grups de pts: supervivència ER superior pel primer (test log-rank, p=0,0022). 
CONCLUSIONS. 1) Respecte l’AV ATR, la FAVn també va ser el tipus d’AV majoritari per tornar a HD, però amb 
una taxa inferior a costa del CT. 2) La probabilitat de reiniciar HD per FAVn va ser menor pels pts amb fracàs de 
l’ER que utilitzaven FAVp ó CT ATR. 3) L’HD per fístula en el moment del TR s'associà amb menor risc de 
pèrdua de l’ER. 
 

	


