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Introducció: La FAVn és el millor accés vascular (AV) per la població en HD perquè ha demostrat menys 
complicacions i major supervivència. El FPM de les FAVn té una incidència entre 20-60%, sent una complicació 
que augmenta la morbimortalitat i els ingressos hospitalaris. 
 
Objectius: Determinar la incidència del FPM, factors de risc, mortalitat i evolució. 
Material i mètodes: Estudi unicèntric retrospectiu transversal en pacients amb confecció de FAVn entre gener de 
2016 i desembre de 2018. 
 
Resultats: Es van realitzar 240 FAVn (71 dones i 169 homes) amb edat mitja de 68,3(+/-13,1) anys i incidència 
de FPM del 27,1%(65). Es van realitzar 65(27,1%) FAVn distals i 175(72,9%) proximals amb incidència de FPM 
del 38,4%(25) i del 22,7%(40), respectivament. De 65 casos amb FPM van tenir Diabetis Mellitus (DM) 28(43%), 
hipertensió arterial (HTA) 55(84,6%) i calcificacions vasculars 36(55,3%) sense diferències estadísticament 
significatives. La mortalitat de la mostra va ser de 10,8%(26) i de 17,2%(11) en el grup amb FPM (p=0,06). El 
mapeig ecogràfica prequirúrgic i el control postIQ de les FAVn madures (175) i del FPM (65) no van observar 
diferències significatives entre les mitjanes  de diàmetres venosos (pre:4 i post: 6,5mm), però sí en el flux arterial 
(QA) (madures: 809 i FPM 173ml/min). 
 
Conclusions: La incidència del FPM és una complicació freqüent de les FAVn, especialment en les distals, 
presentant major mortalitat respecte a les que maduren adequadament. L’edat, DM, HTA i calcificacions 
vasculars no van resultar ser factors de risc de FPM. L’ecografia vascular no va trobar diferències de diàmetres 
vasculars però sí en el QA, el que suggereix que és un mètode pre-quirúrgic útil però no predictor de FPM. És 
necessari desenvolupar noves estratègies pre i postIQ per disminuir el FPM. És probable que no s’hagin trobat 
majors diferències per la mostra reduïda de pacients. 
 

	


