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RESUM D’ABREVIATURES
IC: insuficiència cardíaca.
IMC: índex de massa corporal.
MNA: mini nutritional assessment.
PrediMed: prevenció amb dieta mediterrània.
KCCQ: Kansas City cardiomyopathy questionnaire.
QFCA: qüestionari de freqüència de consum d’aliments.
HUAV: Hospital Universitari Arnau de Vilanova
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1. RESUM
1.1. RESUM
La insuficiència cardíaca és una patologia amb una alta prevalença en la població
d’edat avançada, i que sovint empitjora la qualitat de vida de les persones que la
pateixen.
Molts autors descriuen la nutrició com a factor important a l’hora de millorar l’estat
d’aquests pacients.
Els últims estudis sobre el tema, suggereixen una relació entre el dèficit de ferro i
una pitjor qualitat de vida entre aquests pacients.
L’objectiu d’aquest estudi és conèixer la ingesta dels pacients amb IC hospitalitzats
a l’HUAV, l’estat nutricional i la relació d’aquests paràmetres amb la seva qualitat de
vida.
Per aquest estudi s’han realitzat els qüestionaris MNA, PrediMed, QFCA, KCCQ, als
pacients amb IC que ingressen en l’HUAV durant els mesos de febrer – maig de
2018. S’analitzen els resultats obtinguts mitjançant una base de dades Excel.
La mostra presenta un alt percentatge de malnutrició, una deficient ingesta de ferro,
una alta adherència a la dieta mediterrània.
No existeix relació entre una adequació de la ingesta d’aliments rics en ferro i la
qualitat de vida dels pacients amb IC, hospitalitzats a l’HUAV, tot i què els que no
tenen una correcta ingesta de ferro, què són la majoria, presenten pitjor qualitat de
vida.

Paraules clau: insuficiència cardíaca, dèficit de ferro, estat nutricional, qualitat de
vida.
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1.2.

RESUMEN

La insuficiencia cardíaca es una patología con una alta prevalencia en la población
de edad avanzada, y que a menudo empeora la calidad de vida de las personas que
la padecen.
Muchos autores describen la nutrición como un factor importante a la hora de
mejorar el estado de estos pacientes.
Los últimos estudios sobre el tema sugieren una relación entre el déficit de hierro y
una peor calidad de vida entre estos pacientes.
El objetivo de este estudio es conocer la ingesta de los pacientes con IC
hospitalizados en el HUAV, el estado nutricional y la relación de estos parámetros
con su calidad de vida.
Para este estudio se han administrado los cuestionarios MNA, PrediMed, QFCA y
KCCQ, a los pacientes con IC que ingresan en el HUAV durante los meses de
febrero – mayo de 2018. Los resultados se analizan mediante una base de datos de
Excel.
La muestra presenta un alto porcentaje de malnutrición, insuficiente ingesta de
hierro y una alta adherencia a la dieta mediterránea.
No existe relación entre una adecuada ingesta de alimentos ricos en hierro y la
calidad de vida de los pacientes con IC, hospitalizados en el HUAV, aunque los que
tienen una incorrecta ingesta de hierro presentan peor calidad de vida.

Palabras clave: insuficiencia cardíaca, déficit de hierro, estado nutricional, calidad de
vida.
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1.3. ABSTRACT
Heart failure is a disease with a high prevalence in the elderly population, and often it
is developed in a chronic form, and it might affect with a worse quality of life.
Many authors describe nutrition as an important factor when it comes to improving
the condition of these patients and the prognosis of the disease.
The latest studies on this subject suggest a relationship between iron deficiency and
a worse quality of life.
The target of this research is to know the nutritional status of hospitalized patients
with HF, their adherence to the Mediterranean diet, as well as their iron intake, and
the relationship of these characteristics with their quality of life.
For this research, MNA, PrediMed, QFCA and KCCQ have been performed on
patients who admitted to the HUAV from February to May 2018. The results are
analyzed using an excel database.
The sample contains a high percentage of malnutrition, an iron intake deficiency, and
a high adherence to the Mediterranean diet.
There is no relationship between an adequate intake of iron rich foods and the
quality of life of patients with HF at the HUAV, although those who have an incorrect
iron intake have a poorer quality of life.

Keywords: heart failure, iron deficiency,nutritional status, quality of life.
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2. INTRODUCCIÓ
Un dels principals canvis que s’ha experimentat en els últims anys, ha estat un
creixement bastant accelerat de la població d’edat avançada i ens trobem en una
societat amb una població envellida que va en augment.
L’article publicat per la OMS l’any 2012, sobre el creixement de la població adulta de
60 anys i més de edat, ja mostrava especial interès en aquesta qüestió descrivint
l’important paper que juga el fet de generar noves estratègies de salut destinades a
millorar l’estat d’aquest grup poblacional [1].
En els temps que corren hem de ser conscients, més que mai, de què la vellesa és
el nostre demà i que la hem de cuidar.
A nivell europeu les dades son bastant alarmants i aproximadament, un 25% de la
població Europea és major de 60 anys [2].
D’acord amb les dades generades per l’IDESCAT, l’envelliment de la població
segueix en augment, i amb ell, les malalties cròniques que caracteritzen la població
adulta i d’edat avançada [3]. Una de les patologies més prevalent en aquestes etapes
de la vida, és la insuficiència cardíaca.
La insuficiència cardíaca és una patologia que afecta a una gran part de la població,
especialment d’edat avançada, ja que la seva incidència augmenta amb l’edat.
Segons un article sobre la situació epidemiològica de la insuficiència cardíaca en
Espanya, almenys entre un 1 i un 2 % de la població major de 40 anys d’Espanya
està afectada per algun tipus d’insuficiència cardíaca [4].
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2.1. INSUFICIÈNCIA CARDÍACA
La fundació espanyola del cor defineix la insuficiència cardíaca com una situació de
desequilibri entre la capacitat del cor per bombejar sang i les necessitats de
l’organisme. Aquesta patologia també pot estar produïda per un problema propi del
cor [5].
No obstant això, alguns autors adverteixen que no existeix una única definició per a
aquesta patologia, i que aquesta ve definida pel criteri de diagnòstic del professional
que l’estigui descrivint. Per a poder definir un conjunt de signes i símptomes com a
insuficiència cardíaca es necessari realitzar tot un seguit d’estudis per saber si
existeix o no la malaltia [6].
Per tant la seva definició està restringida a les etapes en que ja es manifesten
símptomes clínics observables.
Segons la Societat Europea de Cardiologia la IC és un síndrome on els pacients
presenten les següents característiques [7]:
-

Falta d’aire o fatiga tant en repòs com durant l’exercici.

-

Signes de retenció de líquids.

-

Signes de congestió pulmonar.

-

Signes de turmells inflamats.

-

Evidència objectiva de una alteració cardíaca estructural o funcional en repòs.

-

Aquest dèficit en el bombeig, pot provocar la acumulació de la sang en
algunes zones de l’organisme. En aquest cas es produeix una IC congestiva i
la sang s’acumula en els pulmons, fetge, tracte intestinal i extremitats [8, 9].

Algunes causes de la IC poden ser: miocardiopaties, miocarditis, isquèmia
miocardíaca, malaltia valvular, malaltia cardíaca congènita, crisis hipertensiva,
embòlia pulmonar massiva, trencament valvular, alteració del emplenat ventricular.

A més a més de la causa principal d’aquesta IC, sovint hi ha un factor independent
que precipita el desenvolupament d’aquesta patologia. Aquests factors s’afegeixen a
la patologia de base agreujant-la.
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Les causes que poden actuar com a precipitants són les següents:

-

Anèmia.

-

Infecció pulmonar.

-

Tirotoxicosis.

-

Infecció urinària.

-

Embaràs.

-

Excessiva activitat física.

-

Arítmies.

-

Ingesta excessiva de sal.

-

Miocarditis.

-

-

Endocarditis.

Abandonament del tractament
mèdic.

-

Sobrecàrrega de volum.

TIPUS DE INSUFICIÈNCIA CARDÍACA
Hi ha diferents tipus de IC segons la seva etiologia:
-

IC sistòlica
Quan existeix una incapacitat del ventricle per contreure’s i bombejar sang
de manera normal.

-

IC diastòlica
Quan existeix una incapacitat del ventricle per relaxar-se i omplir-se de
manera correcta.

-

IC de despesa elevada
Aquesta és la que es produeix en cas d’embaràs, anèmia, tiroxicòsis, etz.

-

IC de despesa baixa
Aquesta és la que es produeix en cas de miocardiopatia dilatada, malaltia
cardíaca isquèmica, etz.

-

IC aguda
Si apareix de manera brusca i sobtada.

-

IC crònica
Si apareix de manera progressiva i mantinguda.

-

IC anterògrada
11

En aquet tipus, hi predominen manifestacions derivades d’una aportació
deficient de sang al sistema arterial, amb la conseqüència d’una aportació
deficient als òrgans.
-

IC retrograda
En aquesta, predominen els símptomes de retenció, augment de la pressió
del sistema venós i en aurícules.

Tots aquests tipus de manifestacions clíniques de la IC es poden manifestar de
forma mixta entre elles [10, 11].

2.2. ESTAT NUTRICIONAL

EN LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA

En relació amb els efectes produïts per la IC, i essent conscients de la dificultat que
suposa sovint el fet d’haver de conviure amb algunes patologies cròniques, és
important valorar tots els factors que puguin beneficiar a la població, i contribuir a
millorar el seu estat i la seva qualitat de vida; un d’aquests factors és l’alimentació.
L’estat nutricional de la població i la insuficiència cardíaca no solament estan
relacionades en un sentit, sinó que la relació entre les dos variables és bidireccional.
Les patologies cròniques, com és el cas de la IC, també poden tenir un efecte
directe sobre l’estat nutricional de la població.
El fet d’adoptar una alimentació saludable i equilibrada pot beneficiar a la població
general, i dins d’aquesta, aquella part de la població que pateix algun tipus de
afecció.
Així doncs, tant la població afectada per insuficiència cardíaca com per altres
patologies, es podrien veure beneficiats de adoptar una alimentació saludable amb
els ajusts nutricionals específics segons les necessitats de cada situació específica.
L’estat nutricional de les persones està relacionat amb l’evolució de la malaltia. [10]

Centrant-nos en aquestes situacions especials que es poden esdevenir de diferents
estats patològics, existeixen diferents estudis que indiquen que molts pacients que
pateixen insuficiència cardíaca, presenten també una sèrie de dèficits nutricionals.
Aquest últim a l’hora, en alguns casos es pot veure associat amb un pitjor pronòstic
de la malaltia i menor qualitat de vida.
Un exemple és l’estudi de Bonilla-Palomas JL, et al., va publicar un estudi l’any
2011, on mostrava que existeix una alta prevalença de desnutrició i risc de
malnutrició entre la població que pateix insuficiència cardíaca, i que l’estat de
12

malnutrició pot ser un factor predictiu independent de mortalitat dels pacients
hospitalitzats [12].
Un estudi publicat més recentment, de Bonilla-Palomas JL, et al. del 2016, que
analitza els diferents dèficits nutricionals que s’observen en pacients amb
insuficiència cardíaca, i el rol que juguen aquests dèficits sobre l’estat dels pacients i
els beneficis que s’observen davant la suplementació.
Aquest indica que els pacients amb IC en estat de desnutrició, podrien beneficiar-se
d’una intervenció nutricional ja que aquesta redueix el risc de mort i de reingrés
hospitalari [13].

2.3. BENEFICIS DE LA DIETA MEDITERRÀNIA
Dins del rol que juga la nutrició en l’estat dels pacients amb malalties cròniques, hi
ha un lloc destacat per a la dieta mediterrània. Amb l’afany de definir com ha de ser
la alimentació a seguir per a prevenir els factors associats a les patologies
cardíaques sorgeix la dieta mediterrània.
Aquesta dieta porta implicada una connotació preventiva que sorgeix de diferents
estudis.
El concepte de dieta mediterrània, apareix fa relativament poc temps. Aquest
concepte és el resultat d’una sèrie d’estudis sobre les característiques de la població
dels diferents països pertanyents a la zona del mediterrani.
En aquests estudis s’observen diferents condicions, pel que fa a algunes patologies i
altres característiques, en comparació amb altres països que no formen part de la
zona del mediterrani.
Aquestes diferències s’atribueixen als factors ambientals, com és el cas del tipus
d’alimentació.
Existeixen nombrosos estudis que demostren una i altra vegada, l’efecte positiu de
mantenir una dieta mediterrània.
En els estudis que analitzen l’efecte que produeix la dieta mediterrània sobre la
salut, s’hi observa específicament un efecte preventiu d’aquesta dieta sobre les
malalties cardiovasculars, menor incidència en Diabetis tipus II, hipertensió arterial,
càncer de mama, deteriorament cognitiu [14, 15, 16].
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2.4. DÈFICIT DE FERRO EN PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA
CARDÍACA
Les revisions més recents sobre la IC, fan referència a l’important paper que podria
jugar l’estat dels nivells sèrics del ferro en aquesta patologia [17].
El ferro és un mineral necessari al nostre organisme per a la producció de proteïnes
com ara la hemoglobina, proteïnes encarregades de transportar i emmagatzemar
oxigen a l’organisme [18].
El dèficit de ferro és un dels dèficits nutricionals més freqüents. Aquesta situació pot
esdevenir per la pèrdua de sang, una incapacitat per absorbir suficient ferro dels
aliments ingerits, i per una alimentació insuficient en ferro [19, 20, 21].
El fet de tenir una alimentació insuficient en ferro no és difícil de observar en la
població. De fet, l’estudi ANIBES realitzat per la FEN sobre la ingesta de ferro en
població Espanyola efectuat l’any 2016, ja descriu unes dades que suggereixen que
la ingesta de ferro a través de la dieta és més aviat baixa [22].
En relació amb la patologia que ens preocupa, hi ha una alta prevalença de casos
de insuficiència cardíaca, on s’observa també un dèficit dels nivells de ferro.
En la revisió literària realitzada pels autors Perel, C., & Bevacqua, R. J., l’any 2016,
s’estima que la proporció de pacients amb IC que en absència de tractament,
presenten nivells baixos de ferro és d’un 50% [23]. Aquest percentatge és considerat
un factor de risc per a una mala evolució de la patologia.
Els estudis que s’han revisat mostren un efecte positiu derivat de la correcció
d’aquest dèficit mitjançant l’administració de suplements de ferro. En ells s’observa
una millora en la capacitat d’exercici, en la funció cardíaca, la capacitat funcional, en
els símptomes i en la qualitat de vida dels pacients. Tot i així, és necessari realitzar
investigar més sobre el tema [24, 25].
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3. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA
Alguns estudis demostren que existeix una millora en el pronòstic dels pacients que
reben tractament en ferroteràpia, millorant la seva capacitat d’exercici [26, 27].
D’acord amb els estudis que indiquen un possible benefici de la administració de
ferro per via oral o via intravenosa, és possible també que es produeixi aquest
benefici aportant un suficient contingut en ferro mitjançant la alimentació.
Es possible que una alimentació equilibrada i amb un adequat contingut d’aliments
rics en ferro, repercuteixi sobre la qualitat de vida dels pacients que pateixen
aquests tipus de cardiopaties, millorant la ingesta d’aquest aliments el pronòstic de
la malaltia crònica es pot modificar.
Hi ha alguns estudis que han analitzat la relació entre el pronòstic de la malaltia o la
qualitat de vida en pacients als quals s’ha subministrat Ferro mitjançant la
sumplementació via oral o per via intravenosa. En tots ells s’indica la absència i falta
de estudis que analitzin l’aportació de ferro a través dels aliments i la relació
d’aquesta aportació amb l’estat del pacient amb insuficiència cardíaca.
A més a més, com ja s’ha anomenat anteriorment, el fet d’adoptar una dieta
equilibrada i saludable com és el cas de la dieta mediterrània, també pot tenir un
efecte positiu sobre la qualitat de vida dels pacients amb IC.
Així doncs, podria ser igual de rellevant l’efecte de la ingesta de aliments rics en
ferro com l’efecte produït per una alimentació saludable com la dieta mediterrània.
No sols això, sinó que a més, aquestes dos variables poden anar unides. És
possible o no, que el fet de seguir amb la dieta mediterrània produeixi una millor
adequació en la ingesta d’aliments rics en ferro.
En tot cas, són múltiples els efectes que produeix la IC en les persones que la
pateixen, fet que agreuja de manera important l’estat tant físic com mental dels
pacients afectats.
No obstant això, cal evitar en la mesura del que sigui possible, els efectes sorgits de
la patologia de base per tal de garantir que els pacients puguin conviure amb la
malaltia sense que aquesta interfereixi en la seva vida diària.
En aquest punt és on es planteja la importància de conèixer quins són els factors
que poden agreujar el pronòstic de la malaltia o empitjorar l’estat dels pacients
afectats per IC.
Així doncs, amb aquest estudi es pretén recollir informació útil a l’hora de generar
noves i millors intervencions en aquest tipus de pacients, i aportar nova informació
que pugui obrir la porta a nous estudis.
15

4. HIPÒTESIS
Hipòtesis plantejada:
Els pacients diagnosticats de insuficiència cardíaca que estan més mal
nodrits, amb escàs ingesta de ferro en la seva alimentació tenen pitjor
qualitat de vida.

Els pacients que tinguin menor adherència a la dieta mediterrània no segueixen una
dieta suficientment variada i equilibrada, i a conseqüència d’això, tenen també una
mala adequació a la ingesta diària recomanada d’aliments rics en ferro. A
conseqüència d’això, aquests pacients tenen una pitjor qualitat de vida.
El fet de investigar al voltant d’aquesta hipòtesi, podria ser beneficiós a l’hora de
generar futures intervencions nutricionals específiques per aquest grup de població
destinades a millorar el pronòstic i qualitat de vida d’aquests pacients.
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5. OBJECTIUS D’INVESTIGACIÓ
5.1. OBJECTIU PRINCIPAL:
Conèixer si existeix alguna relació entre la adequació de la ingesta de aliments rics
en ferro, i la qualitat de vida de pacients amb insuficiència cardíaca, hospitalitzats
durant el període de Febrer a Maig del 2018 en l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida.

5.2. OBJECTIUS SECUNDÀRIS:
-

Conèixer la ingesta de aliments rics en ferro entre pacients hospitalitzats del
HUAV amb insuficiència cardíaca.

-

Valorar el grau d’adhesió a la dieta mediterrània entre els pacients
hospitalitzats del HUAV amb insuficiència cardíaca.

-

Identificar la qualitat de vida dels pacients hospitalitzats del HUAV amb
insuficiència cardíaca.

-

Identificar l’estat nutricional dels
pateixen insuficiència cardíaca.

pacients hospitalitzats del HUAV que

17

6. METODOLOGÍA
6.1. TIPUS D’ESTUDI
Aquest és un estudi observacional transversal i descriptiu, que s’ha dut a terme
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, amb l’anàlisi de la ingesta alimentària i
la qualitat de vida dels pacients diagnosticats de insuficiència cardíaca.
L’estudi es va dur a terme en les unitats de medicina interna, sota la
responsabilitat del investigador principal Dr. José Luis Morales Rull.
Període de recollida de dades: Febrer - Maig del 2018.

6.2. MOSTRA
Població d’estudi:
Població de la província de Lleida, amb un diagnòstic de insuficiència cardíaca,
ingressada al HUAV amb descompensació de la seva malaltia de base durant els
mesos de febrer – maig de 2018.

Criteris d’inclusió:
-

Signar el consentiment informat i acceptar participar en l’estudi.

-

Viure en la província de Lleida.

-

Ser major d’edat (40 anys).

-

Estar diagnosticat de insuficiència cardíaca.

Criteris d`exclusió:
-

Tenir menys de 40 anys.

-

No acceptar participar en l’estudi.

-

Presentar un deteriorament cognitiu important que l’inhabiliti per
respondre els qüestionaris, i no estar acompanyat pel cuidador principal
responsable.
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RECLUTATS = 49

Participants
n = 25

No entren en l'estudi
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De les 49 persones ingressades diagnosticades de insuficiència cardíaca, hi
ha una pèrdua de mostra de 24 participants per diferents motius, i finalment
participen 25 pacients.
Les raons per les quals hi ha la pèrdua de la mostra són les següents:
-

Alta mèdica abans de la valoració

-

Impossibilitat per respondre les enquestes i qüestionaris, tant per
motius propis del pacient com per absència d’acompanyants ho puguin
fer.

-

No acceptar participar en l’estudi.

6.3. MÈTODES
PROCEDIMENTS DE L’ESTUDI
Reclutament dels participants:
La selecció de persones es realitzarà segons el diagnòstic inicial i la valoració
del Dr.Morales, especialista en medicina interna del HUAV, en la branca de
insuficiència cardíaca, qui s’encarregarà de comunicar els casos de
insuficiència cardíaca que es troben ingressats i possibles candidats per ser
reclutats.
Als pacients reclutats per l’estudi, se’ls informa dels procediments de l’estudi i
del requeriment imprescindible de la signatura dels consentiment informat.
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Test i qüestionaris
Després de la signatura del consentiment informat es procedirà a les
valoracions pertinents de l’estudi. Aquesta valoració consta de diferents
qüestionaris amb relació a la ingesta alimentària i a la qualitat de vida.
Els qüestionaris seran administrats als subjectes per una nutricionista
formada específicament per aquest estudi. Aquesta formació especifica inclou
els següents: als continguts dels qüestionaris, a la sistemàtica de com fer les
preguntes, i a l’enregistrament de les dades amb objectivitat. A continuació es
descriuen els qüestionaris de l’estudi:

-

Valoració de l’estat nutricional:
La valoració de l’estat nutricional de la població d’estudi s’ha avaluat
mitjançant la administració del test Mini Nutritional Assessment (MNA),
i mitjançant el càlcul del IMC.
L’IMC o índex de massa corporal és una eina útil a l’hora d’avaluar de
manera ràpida l’estat nutricional dels individus. Aquest és el resultat de
dividir el pes de l’individu en qüestió, entre la alçada expressada en
metres elevada al quadrat. El resultats es classifiquen segons un pes
insuficient, un pes normal, sobrepès, obesitat en els diferents graus
possibles per a cada un.
El MNA és un test per a la valoració nutricional de persones d’edat
avançada. Aquest test presenta una bona sensibilitat, especificitat i
precisió a l’hora d’identificar la presència de risc nutricional. [30]
El MNA és capaç de detectar el risc de malnutrició.
Aquest test conté diferents ítems amb diferents qüestions, cadascuna
de les respostes té un valor que pot anar de 0 a 3 depenent de la
pregunta. La puntuació total màxima és de 14 punts.
S’estableix la classificació en 3 grups segons els resultats obtinguts:
malnutrició, en risc de malnutrició i estat nutricional normal.

-

Determinació de la qualitat de vida:

Per a determinar la qualitat de vida de la mostra, s’ha utilitzat un
qüestionari específic per a la insuficiència cardíaca, el qüestionari de
qualitat de vida específic per a cardiomiopaties Kansas City (KCCQ).
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Aquest estudi validat, presenta bons resultats de fiabilitat, validesa i
sensibilitat al canvi [31].
El KCCQ és una qüestionari que pot ser autoadministrat o no. En
aquest cas, s’ha administrat per part d’un entrevistador entrenat.
Aquest qüestionari està composat per 23 ítems, que a l’hora tenen en
compte diferents dimensions de la qualitat de vida. Les opcions de
resposta dels ítems són escales tipus Likert que van de 1 a 5, 6 o 7
punts. La puntuació total va de 0 a 100, essent 100 el millor estat de
satisfacció en referència a la qualitat de vida [32].
Els resultats obtinguts es classifiquen en 4 grups: estat de satisfacció
dolent, estat de satisfacció regular, estat de satisfacció bo i estat de
satisfacció molt bo.

-

Determinació de l’adequació de la ingesta de Ferro:

Degut a la dificultat que suposaria el fet de analitzar la ingesta de ferro
de manera directa, s’utilitza un mètode alternatiu per al seu anàlisis.
La ingesta de ferro s’analitza de manera indirecta amb la determinació
de l’adequació de la ingesta d’aliments rics en ferro segons les
recomanacions de la SENC. Es pren aquest valor com a límit per a
delimitar els dos grups segons la seva ingesta [34].

En primer lloc es genera un llistat amb els aliments que suposen la
principal font de ferro per a la població. Aquesta llistat es genera
després de contrastar diferents fonts d’informació. A partir de la revisió
de la informació aportada per l’estudi ANIBES, on s’avalua el consum
de la ingesta de ferro i les principals fonts alimentaries de ferro per a la
població espanyola l’any 2016 [22].
La ingesta de la mostra s’analitza a través de Qüestionaris de
Freqüència de Consum d’aliments amb els quals s’obté el nombre de
racions que es consumeixen de cada grup d’aliments. D’aquests s’ha
escollit els grups de carns, peix, ous, i llegums per al seu anàlisis com
a principals fonts alimentaries de ferro.
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Un cop introduïdes a la base de dades les racions de cada un
d’aquests grups d’aliments, es calcula el percentatge que suposa
sobre el total de la IDR obtinguda de la guia alimentaria de SENC [34].
Així doncs es divideixen els resultats en dos grups, el grup
corresponent a la població amb un consum per sota del 80% de les
recomanacions en aliments rics en ferro, i el grup corresponent a un
consum igual o superior al 80% de les recomanacions.

Recollida de dades
El lloc en que es duran a terme les entrevistes nutricionals seran en la unitat
d’hospitalització de l’hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Els
qüestionaris seran passats al pacient en l’habitació o lloc destinat per tal
finalitat. Les mesures antropomètriques seran enregistrades per la persona
responsable de realitzar els qüestionaris, seguint el protocol de la ISAK 2012.
Com s’ha comentat anteriorment, les enquestes alimentàries, en algun cas
concret, es realitzaran amb l’ajuda d’algun cuidador.

Anàlisis de dades:
Després de recollida de dades, aquestes dades són introduïdes en una base
de dades creada amb del programa Excel per l’anàlisi.
En primer lloc s’analitzen les dades de manera general per a les diferents
característiques estudiades, i en segon lloc es diferenciarà la mostra en dos
grups; pacients amb una ingesta reduïda d’aliments rics en ferro i pacients
amb una ingesta adequada de aliments rics en ferro. A partir d’aquí
s’analitzen les dades de les diferents variables i comparant els diferents grups

Marc legal:
Tots els participants han cedit la informació recollida en l’estudi de manera
voluntària, signant el consentiment informat prèviament a l’enquesta.
En tot moment s’han tractat les dades de manera confidencial d’acord amb la Llei de
protecció de dades 15/99.
S’ha informat al Comitè d’investigació ètica i clínica del procediment de l’estudi.
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Calendari i planificació de l’estudi:

Recerca bibliogràfica
Disseny de l’estudi i protocol
Recollida de dades
Anàlisi i interpretació de dades
Conclusions i informe final
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Juny

Maig

Abril

Març

Febrer

2018

Gener

Desembre

2017

7. RESULTATS I DISCUSSIÓ
7.1. DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA
La mostra estudiada té una mida de 25 participants, la distribució per sexes és
de 13 dones (52%) i de 12 homes (48%).
Pel que fa a la variable de l’edat, la mostra té una mitjana d’edat de 82 anys. La
edat mínima de la mostra és de 67 anys, i la màxima és de 94 anys.

7.2. ESTAT NUTRICIONAL
Pel que fa a l’estat nutricional general de la mostra, s’ha analitzat mitjançant el
IMC i mitjançant el test MNA.
Únicament un 23% de la mostra té un estat nutricional normal segons aquesta
variable.
Fins a un 66% del total de la mostra, té un pes superior al que li pertocaria
segons el IMC.

IMC
35%

11%
23%

INSUFICIENT
NORMAL
SOBREPES

31%

GRÀFICA

1.

IMC .

D ISTRIBUCIÓ

OBESITAT

DE L ' ESTAT NUTRICIONAL DE LA MOSTRA SEGONS EL IMC

Analitzat a partir de l’administració del test MNA, podem dir que la major part de
la població estudiada es troba en estat o risc de malnutrició.
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Un 52% de la mostra es troba en risc de patir malnutrició, un 40% es troba en
estat de malnutrició, i únicament un 8% està dins d’un estat nutricional normal.
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7.2.1. ESTAT NUTRICIONAL SEGONS EDAT
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7.2.2. ESTAT NUTRICIONAL SEGONS SEXE
No s’observen diferències en els resultats del MNA entre els dos grups.
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Sembla que no existeix relació entre aquesta variable i l’estat segons el test
MNA.
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7.2.3. ESTAT NUTRICIONAL SEGONS GRAU D’ADHESIÓ A LA DIETA
MEDITERRÀNIA
Els resultats per aquestes variables mostren resultats incoherents.
La majoria de les persones amb una adherència normal/bona a la dieta
mediterrània, es troben en el grup de malnutrició segons MNA. Les persones que
han presentat una adherència alta a la dieta mediterrània, es troben distribuïdes
principalment en el grup de risc de malnutrició.

MNA SEGONS PREDIMED
80
60
40

BAIXA

20

NORMAL

0

ALTA
MALNUTRICIÓ:

GRÀFICA

5.

MNA SEGONS .

D ISTRIBUCIÓ

RISC DE
ESTAT
MALNUTRICIÓ: NUTRICIONAL
NORMAL:
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ELS RESULTATS OBTINGU TS PEL QÜESTIONARI PREDIMED .
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7.2.4. ESTAT NUTRICIONAL SEGONS NIVELL D’ADEQUACIÓ A LA IDR DE
ALIMENTS RICS EN FERRO
Les persones que mostren tenir una ingesta insuficient en aliments rics en ferro,
tenen una distribució pel que fa a l’estat nutricional segons el test MNA de
malnutrició en un 45% i risc de malnutrició el 55%. Mentre que la població d’estudi
que presenta una ingesta adequada en aliments rics en ferro, està distribuïda de
manera equitativa entre els tres grups diferenciats d’estat nutricional.
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7.3. GRAU D’ADHESIÓ A LA DIETA MEDITERRANIA
A partir de les dades generades pel test PrediMed es podria dir que la major part de
la població estudiada té una bona adherència a la dieta mediterrània.
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7.3.1. GRAU D’ADHESIÓ A LA DIETA MEDITERRANIA SEGONS EDAT
El grup d’edat que presenta menys adherència a la dieta mediterrània, és el grup d’edat més
jove.
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7.3.2. GRAU D’ADHESIÓ A LA DIETA MEDITERRANIA SEGONS SEXE
No s’han trobat diferències importants entre sexes pel que fa a l’adhesió a la dieta
mediterrània.
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7.4. GRAU D’ADEQUACIÓ A LA INGESTA DIARIA RECOMANADA
D’ALIMENTS RICS EN FERRO
Segons els resultats obtinguts, la mostra té una ingesta pel que fa als aliments rics
en ferro inadequada. Únicament un 12% de la mostra sembla tenir una ingesta
adequada en els aliments què suposen la principal font de ferro.
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7.4.1. GRAU D’ADEQUACIÓ A LA IDR D’ALIMENTS RICS EN FERRO
SEGONS EDAT
La major part de la mostra amb una ingesta insuficient en aliments rics en ferro, es
troba ubicada en els grups de edat de 70-80 anys i de 89-90 anys.
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7.4.2. GRAU D’ADEQUACIÓ A LA IDR D’ALIMENTS RICS EN FERRO
SEGONS SEXE
No s’observen diferències en la ingesta d’aliments rics en ferro entre els dos sexes.
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7.4.3. GRAU D’ADEQUACIÓ A LA IDR D’ALIMENTS RICS EN FERRO
SEGONS EL GRAU D’ADHESIÓ A LA DIETA MEDITERRANIA
La major part de la mostra que te una adherència normal o alta a la dieta
mediterrània es troba situada en el grup amb una ingesta insuficient de ferro.
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7.5. QUALITAT DE VIDA
La qualitat de vida valorada a partir del qüestionari de qualitat de vida específic
per a cardiomiopaties Kansas City (KCCQ). Pel que fa als resultats generals
obtinguts, podríem definir la mostra amb un estat de satisfacció regular o bo amb
el seu estat.

Qüestionari de KCCQ
4%
16%
Estat satisfacció dolent

40%

Estat satisfacció regular
Estat satisfacció bo

40%

GRÀFICA

14.

QÜESTIONARI DE KCCQ .

D ISTRIBUCIÓ

Estat satisfacció molt bo

SEGONS L ’ ESTAT DE SATISFACCIÓ AMB LA QUALITAT DE

VIDA DE LA MOSTRA .

7.5.1. QUALITAT DE VIDA SEGONS EDAT
Els resultats de qualitat de vida per diferents grups de edat indiquen una pitjor
qualitat de vida en els grups de edat més avançada.
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7.5.2. QUALITAT DE VIDA SEGONS SEXE
No s’observen diferències importants entre els dos sexes pel que fa a la qualitat de
vida. Els dos grups semblen presentar una distribució similar pel que fa als resultats
obtinguts en el qüestionari KCCQ sobre la qualitat de vida.
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7.5.3. QUALITAT DE VIDA SEGONS L’ESTAT NUTRICIONAL
La majoria de la proporció de la mostra que ha mostrat tenir un estat nutricional
normal a partir del MNA, presenta un estat de satisfacció bo o molt bo amb la
qualitat de vida.
La mostra amb un estat nutricional normal te una millor qualitat de vida. Com
s’observa a la gràfica, com pitjor és l’estat nutricional de la mostra analitzada, pitjor
és el grau de qualitat de vida.
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7.5.4. QUALITAT DE VIDA SEGONS NIVELL D’ADHESIÓ A LA DIETA
MEDITERRÀNIA
El grup d’adherència adequada a la dieta mediterrània és el que presenta més
proporció de mostra amb qualitat de vida regular. El grup amb la màxima adherència
a la dieta mediterrània, té una distribució més similar entre tots els resultats
possibles per la qualitat de vida. Però ens trobem que els que consideren tenir una
qualitat de vida bona en més percentatge, són els que presenten una adherència a
la dieta mediterrània alta.
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7.5.5. QUALITAT DE VIDA SEGONS GRAU D’ADEQUACIÓ A LA IDR DE
ALIMENTS RICS EN FERRO
Els resultants per a la qualitat de vida segons el grau d’adequació a la IDR
d’aliments rics en ferro, mostren una major distribució de mostra per a una qualitat
de vida regular en una adequada ingesta d’aliments rics en ferro, i una major
distribució de mostra amb una qualitat de vida bona o molt bona en el grup de no
adequació a les IDR pel que fa a la ingesta de ferro.
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KCCQ SEGONS INGESTA Fe
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7.6. LIMITACIONS DE L’ESTUDI
Els resultats obtinguts en aquest estudi no poden ser extrapolats a la població
general, ja que la mostra de l’estudi no és suficientment representativa. Una de les
limitacions més importants que ha sorgit en aquest estudi ha estat la limitació de
mida de la mostra. Aquesta a l’hora ha estat produïda pel fet que la mida de la
mostra està condicionada als ingressos hospitalaris.
El fet de realitzar un estudi sobre un tipus de patologia tant concreta, limita molt la
mida de la mostra que a més, es veu limitada per una qüestió de temps. Si l’estudi
pogués disposar de més temps, anys, aquest podria ser més exhaustiu/més
concloent, ja que la mida de la mostra seria molt més gran.
Una altra limitació important a l’hora de realitzar l’estudi ha estat la que sorgeix de
les dificultats que suposa el fet de investigar sobre la alimentació de la població.
Aquesta limitació s’afegeix a la dificultat que suposa sovint, el fet de preguntar sobre
hàbits de vida, sovint suposa certa falta de sinceritat per part de la població d’estudi.
Existeix certa tendència a contestar els qüestionaris amb el que s’esperaria en uns
resultats ideals, i no amb el què són els resultats en realitat.
Un altre punt important que cal comentar, és el que s’havia plantejat inicialment,
comparar la ingesta alimentària amb els nivells de ferro en sang, però això no ha
estat possible, ja que molts d’ells estan amb tractament de ferro endovenós i amb
transfusions sanguínies. Aquestes dades no són comparables.
Falta d’estudis similars amb els quals comparar els resultats obtinguts per a poder
extreure’n conclusions més reveladores. En aquest estudi, no s’han trobat estudis
semblants per poder fer una comparació de resultats idònia.
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8. DISCUSIÓ
L’estat nutricional de la major part de la mostra analitzada és força desfavorable,
tant pel que fa als resultats obtinguts pel IMC, com pels resultats obtinguts pel test
MNA. Respecte al IMC, ens trobem que un percentatge major presenten sobrepès
i/o obesitat,a més a més, la gran majoria segons el Test MNA, estan mal nodrits o
presenten risc de malnutrició.
En el referent a l’anàlisi de la qualitat de vida i l’estat nutricional , en la mostra
estudiada hi ha una millor qualitat de vida en aquells pacients on l’estat nutricional
és adequat.
Alguns estudis han analitzat l’efecte de la dieta mediterrània sobre la salut. És el cas
de l’estudi realitzat per Ortega-azorı, C.,et al. (2017) en el que els resultats obtinguts
van suggerir una associació entre una alta adherència a la dieta mediterrània i una
millor qualitat de vida [15]. En les dades obtingudes es troba amb alt percentatge de
la mostra amb alta adherència a la dieta mediterrània. No obstant això, la
investigació sobre la relació entre aquest paràmetre i la qualitat de vida no mostren
resultats massa concloents.
En el cas de la relació entre la ingesta de ferro i la qualitat de vida, Berroterán, R. G.
et al. (2017), descrivia una millora en la capacitat d’exercici en els pacients amb
tractament pel dèficit de ferro, . [27. Amb els resultats d’aquest test de qualitat de
vida relacionat amb la ingesta de ferro, no s’han obtingut les dades com es
pensaven, però cal comentar que tots els pacients que consideren que tenen una
qualitat de vida dolenta son els que tenen una ingesta insuficient de ferro.
Altres autors com Poole-wilson, P. A., & Ci (2011), també va indicar que un desordre
en la homeòstasi del ferro en pacients amb IC implica un dèficit en la capacitat
d’exercici i una menor supervivència [25]. Això coincideix amb el que s’ha trobat en
que els malalts que consideren tenir pitjor qualitat de vida són els que menys ferro
ingereixen
Aquest estudi, en canvi, descriu uns resultats contradictoris amb la bibliografia
trobada. Aquest fet pot estar influït per algunes limitacions descrites anteriorment
respecte a la mostra. Un alt percentatge de la mostra estudiada no compleix amb la
adequació de la ingesta de aliments rics en ferro segons les referències de les guies
alimentàries establertes per la SENC.
També a diferència de la hipòtesis i plantejament inicial, el fet de tenir una alta
adherència a la dieta mediterrània, no implica que es realitzi una ingesta suficient en
alimentes rics en ferro, ni que el seu estat nutricional sigui l’adient.
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9. CONCLUSIONS
No existeix cap relació entre la adequació de la ingesta d’aliments rics en ferro i la
qualitat de vida dels pacients amb IC, hospitalitzats a l’HUAV, però els que no
ingereixen aliments amb ferro si que tenen pitjor qualitat de vida.
La ingesta de aliments rics en ferro en els pacients hospitalitzats del HUAV amb
insuficiència cardíaca és insuficient. Cal remarcar la necessitat d’un seguiment
continu de l’alimentació dels pacients amb IC.
I tot que ens trobem un percentatge baix de consum d’aliments rics amb ferro, ens
em trobat una alta adherència a la dieta mediterrània entre la mostra estudiada,
però cal saber si es degut a la poca mostra de que es disposa.
La qualitat de vida dels pacients hospitalitzats amb insuficiència cardíaca,
majoritàriament consideren que és regular o bona, però caldria identificar si l’estadi
de la malaltia en el moment de la valoració es igual en tots els casos.
La majoria de pacients que pateixen insuficiència cardíaca es troben en situació de
malnutrició, o en risc de patir-la, i la gran majoria d’aquests pacients desnodrits
consideren que tenen una pitjor qualitat de vida.
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11.

ANNEXES

11.1. ANNEX 1
CONSENTIMIENTO ESCRITO
Título del ensayo: “Análisis de la ingesta y la calidad de vida en pacientes diagnosticados de
insuficiencia cardiaca en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida”
Yo,
................................................................................................................................................
He leído la hoja de información que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He hablado con el investigador ..............................................................................................
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio:
1. Cuando quiera.
2. Sin tener que dar explicaciones.
3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.
Lugar ....................................................................................................................................
Voluntario
Nombre y apellidos:
Fecha:
Firma:

Investigador
Nombre y apellidos:
Fecha:
Firma:
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