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Teknik baĢarısızlık nedir?

 Periton diyalizinde teknik baĢarısızlık  

hemodiyalize nakil olarak tanımlanabilir.

 Teknik sağkalım ise hastanın periton 

diyalizinde kaldığı süreyi belirtir.



Türkiye’de PD’inde Teknik Sağkalım:

334 Hasta

42.2 13.8 yaĢ

205 Erkek  129 Kadın

Ortalama teknik sağkalım:

67 ± 2 Ay (5.6 yıl).

UtaĢ C & TULIP. Patient and technique survival on CAPD in Turkey.  PDI 200!; 21;6



Periton Diyalizi ve Hemodiyalizde 

teknik sağkalım:

6 Avrupa ülkesi,

1980-1999 arası 

diyalize 

baĢlayan 57.371 

hasta.

Ortalama teknik 

sağkalım:

5.5 yıl.

%50



Teknik baĢarısızlık nedenleri: 

Türkiye

Tedavi dıĢı kalma nedenleri:

% 12.6: Ölüm,

%  3.9:  Transplantasyon,

%  8.7:  Tıbbi nedenlerle HD’e nakil,

%  1.5:   Bıkkınlık,

%  1.2:   Diğer nedenler.

UtaĢ C & TULIP. Patient and technique survival on CAPD in Turkey.  PDI 200!; 21;6



Teknik baĢarısızlık nedenleri: 

Ġskoçya

 On eriĢkin böbrek merkezi

 1999-2002 yıllarından 1205 hasta.

 SAPD ve APD hastaları

 Teknik baĢarısızlık oranları

 Peritonit oranları

 Klinik baĢarı oranları

Peritonitis in Scotland. Kavanagh et al. Nephrol Dial Transplant 

2004;19:2584-2591



PD tekniğimiz niye “baĢarısız kalıyor”?

 Refrakter peritonit 42.2%

 Yetersiz diyaliz 17.9%

 Hastanın kararı        13.6%

 Yüksek IP basınç sorunları. 9.3 %

 Yetersiz UF 7.9 %

 Diyalize son verilmesi 3.3 %

Kavanagh et a. Nephrol Dial Transplant 2004;19:2584-2591



Hasta eğitiminin rolü:

Kavanagh et a. Nephrol Dial Transplant 2004;19:2584-2591



EĞĠTĠMĠN SÜRESĠ PERĠTONĠT 

ORANLARI



Ġyi planlanmıĢ bir eğitim programı tedavi baĢarısını 

olumlu yönde etkiler:

Endüstri destekli, profesyonel olarak hazırlanmış yeni bir hasta 
eğitim programı ile geleneksel, hastane şartlarında oluşturulmuş  
eski bir eğitim programı karşılaştırılıyor.

 246 hasta yeni eğitim programında, 

 374 hasta eski programda.

 2 yıl gözlem süresi.

Yeni programda:

 Daha az KÇYE 0.22/yıl vs 0.28/yıl, P<0.004

 Daha az peritonit, 0.34/yıl vs 0.44/yıl,   P=0.099 

 Daha az hastane yatıĢı 2.66/yıl vs 3.74/yıl P<0.001 

Hall G, Bogan A, Dreis S et al. New directions in peritoneal dialysis patient training. 

Neph Nurs J 2004; 31: 149–163. 



HemĢire sayımızı nasıl arttırabiliriz:Bazı 

ipuçları:

20’den az hastanız varsa hastane yönetimini bir 
PD hemĢiresi vermeye nasıl ikna edebilirsiniz?

 PD hemĢiresi diyaliz öncesi HD eğitimini de 
sağlayabilir. 

 PD hemĢiresi hem HD hem de PD programları 
için kalite geliĢtirme ile ilgili veri toplanmasında 
da sorumlu olabilir. 

Bender FH et all. Prevention of infectious complications in peritoneal 
dialysis: best demonstrated practices KI (2006) 70 S44–S54



Teknik sağkalım

Hazard ratio P

YaĢlı hasta 1.007 <0.0001

Diyabet varlığı 0.852 <0.0001

Merkezin hasta sayısı 0.94 <0.0001

APD vs SAPD
0.845 <0.0001

S Mujais and K. Story: Peritoneal dialysis in the US: Evaluation of outcomes in contemporary cohorts. KI (2006) 70. 21-26

Hangi PD hastalarında teknik sağkalım daha iyi?

Genç hastalar YaĢlı hastalar

Diyabetik olmayan     Diyabetik

Büyük merkez Küçük merkez

APD                SAPD

2000-2003 arasında diyalize baĢlamıĢ  >40 000 hastada teknik sağkalım ve ilgili faktörler inceleniyor.

Daha iyi teknik 

sağkalım

Daha kötü 

teknik sağkalım



Enfeksiyon

Kateter
problemleri 

Yetersiz diyaliz

Psikososyal

Diğer

28%

17%

18%

15%

22%

PD’den HD’e hasta aktarım nedenleri: Enfeksiyonun rolü

S Mujais and K. Story: Peritoneal dialysis in the US: Evaluation of outcomes in 

contemporary cohorts. KI (2006) 70. 21-26



Peritonitten korunma sağlamak amacı ile üzerinde 

çalıĢmamız gereken yedi alan:

Eğitim,

KÇY bakımı,

Kateterin yerleĢtirilme tekniği,

Kateter takılması öncesi antibiotik 
profilaksisi, 

Barsak kaynaklı peritonitlerin engelllenmesi,

Mantar peritonitinden korunma,

Bağlanma sistemlerinde geliĢme,

(ispd.org web site)
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Taşıyıcı olmayanlar

S aureus enfeksiyonları/yıl

From Lye et al.  Adv in PD 1994:10: 163-165

Nasal S aureus taĢıyıcılığı hem enfeksiyonlar hem 

de kateter kaybı için bir risk faktörüdür



Lim, C. T.-S. et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2005 20:2202-2206; doi:10.1093/ndt/gfi010

Mupirosin kullanımlı ve mupirosin kullanımsız KÇYE sıklığı



Peritonitte mupirosin profilaksisi:
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S. aureus peritoniti / hasta yılı (Pittsburg Üniversitesi)

Piraino B.. PDI 2003; 23: 456-459

MUPIROCIN 

PROPHYLAXIS 

Mupirosin  

P. aeruginosa’ya karşı etkisiz!



Topikal gentamisin kullanımı ve peritonit sıklığı

Gentamisin krem

Mupirosin krem

Bernardini JASN 2005; 16: 539-545

←Ġlk peritonit için geçen zaman→



Peritonite karĢı korumada KÇYE ve tünel 

enfeksiyonlarının uygun tedavilerinin rolü önemlidir:

 KÇYE’ları agressif olarak tedavi edilmelidirler. 
ÇıkıĢ yeri tamamen normal görünene kadar
tedaviye devam edilmelidir.

 Eğer enfeksiyon tedaviye dirençli veya 
tekrarlama eğiliminde ise kateter değiĢtirilebilir, 
aynı seansta yeni kateter takılması mümkündür.

Esas amaç peritonitin engellenmesidir, kateterin korunması 

değil!



Postoperatif peritonitten korunma: Preoperatif antibiyotik kullanımının 

önemi
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Kateter takılmasından sonra ilk 2 hafta içinde ortaya çıkan peritonit %

Gadallah et al.  AJKD 2000;36:1014-1019

Kateter takılmadan önce 

preoperatif antibiyotik,(1. kuĢak 

sefalosporin, tercihen 1 g 

vankomisin) uygulayınız!



Erken dönem peritonitten korunma:Tedavi öncesi albumin 

düzeyinin etkisi:
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Multivariate Poisson Regression of risk analizine göre, başlangıç serum albümini 
peritonit için her 1 g/dl için 0.74’lük bir bağımsız risk faktörüdür, p <0.002

Wang, Bernardini, Piraino, Fried  AJKD 2003; 41: 664-669

Hastalarımızın 

beslenme durumuna 

dikkat etmeliyiz! 



Depresyonu olan ve olmayan hastalarda peritonit 

sıklıkları:
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Troidle et al AJKD 2003; 42: 350-354

Yıllık peritonit sıklığı

1997-2002 arası, 162 hastada, baĢlangıçta ve her 6 ayda bir Beck depresyon 

skalası uygulanıyor.

Hastalarımızın psikolojik durumları 

ile ilgilenmeyi ihmal etmemeliyiz!



Obezite peritonit için risk faktörüdür:

 Avustralya ve Yeni Zelanda PD 

hastaları

1. 1991-2003

2. N = 10709

 Obesite skorlaması:
 Obez BMI > 30 kg/m2

 Kilolu BMI 25-29.9 kg/m2

 Normal BMI 2 0-24.9 kg/m2

 Zayıf BMI < 20 kg/m2

McDonald et al. Perit Dial Int 2004;24:340-346



Obezite de peritonit için risk 

faktörüdür:

 Yüksek BMI, ilk peritonite kadar geçen 

zamanı kısaltma açısından diğer 

faktörlerden bağımsız bir risk faktörü 

olarak bulunmuĢtur. 

p < 0.001. 

McDonald et al. Perit Dial Int 2004;24:340-346



>30 000 ABD hastası, 1999, 2000,ve 2001’de PD’ye baĢlayıp ġubat 2003’e kadar takip 

ediliyorlar

Guo A, Mujais S. Patient and technique survival on peritoneal dialysis in the United States: Evaluation in large incident cohorts 

Kidney International (2003) 64, S3–S12

Kateter problemleri enfeksiyöz 

problemlerin ardından teknik 

baĢarısızlığa neden olan ikinci en 

önemli faktördür.

Kateter problemleri:



Kateterle iliĢkili sorunlardan korunma:

Kateterin tipi, yeri

Genel olarak:

En iyi kateter 2 keçeli standard kıvrımlı 

tip  Tenckhoff kateteridir.

En uygun kateter uzunluğu pelvis, 

Douglas’a kadar ulaĢan uzunlukta 

olanlardır 

KGY hasta tarafından kolaylıkla 

görülebilmeli, kemer kullanma hattı , 

cilt ve yağ kıvrımları üzerinde 

olmamalı, 

AĢağı ya da yana doğru uzanan çıkıĢ 

tünelleri sorunsuz çalıĢır.

GĠRĠġ YERĠ SEÇĠMĠNĠ 

BĠREYSELLEġTĠRĠN:

Kadınların çoğunda ve bazı erkeklerde 

kemer kullanma hattı göbeğin üzerindedir.

KGY: ALT KARIN BÖLGESĠ. 

Erkeklerin çoğunda ve bazı kadınlarda 

kemer kullanma hattı göbeğin altındadır, 

KGY:GÖBEK ÜSTÜNDE

Obez, katlanan karın yağları, enkontinans, 

stomalar, küvette yatma alıĢkanlığı:

KGY: ÜST KADRAN VEYA GÖĞÜS



Yeni kateter yerleĢtirme 

teknikleri ve teknik sağkalım 

üzerine etkileri:



PD kateterlerinin yerleĢtirilmesinde yeni yaklaĢımlar: 

Kateter gömme tekniği:

J H Crabtree. Selected best demonstrated practices in peritoneal dialysis 

access. Kidney International (2006)   70, S27–S37

(a) Kateterin dıĢ ucu yerleĢtirme 

anında cilt altına gömülü 

bırakılır. 

(b) 3-5 hafta sonra dıĢ uç 

serbestleĢtirilir ve diyalize 

baĢlanılır. 

Daha yüksek hasta uyum ve 

memnuniyeti, 

Operasyondan 48 saat sonra duĢ 

alabilme imkanı.

Post operatif takip ve kateter bakımı 

gereği kalmıyor. 

Diyalize kadar takip masrafı yok. 

Haftalık yıkama vs gereği olmadan 

hemen diyalize baĢlanabilir. 

Sızıntı riski çok azalır,

Günübirlik cerrahi müdahale.



PD kateterlerinin yerleĢtirilmesinde yeni yaklaĢımlar: Rectus 

kas fasciasında tünel oluĢturma tekniği:

J H Crabtree. Selected best demonstrated practices in peritoneal dialysis 

access. Kidney International (2006)   70, S27–S37

(a) Laparoskopik 

müdahaledir,

(b) PD kateteri iç keçe 

rektus kasının iç 

fasiasında yer alana 

kadar içeri itilir.

Transmural bölümün 

craniocaudal yönlenmesi 

kateter ucunu hep pelviste 

tutar.

Oblik tünel yönlenmesi 

sızıntı ve herni riskini 

azaltır. 



PD kateterlerinin yerleĢtirilmesinde yeni yaklaĢımlar: : 

Omentopeksi

Profilaktik omentektomi 

uygulamasına rağmen kateter 

akım sorunları PD hastalarının 

% 2-10’unda yaĢanır. 

Omentopeksi çözüm sağlıyor. 

Omentum abdominal duvara 

dikiĢle tutturulur. 

Laparoskopik bir müdahaledir.

J H Crabtree. Selected best demonstrated practices in peritoneal dialysis 

access. Kidney International (2006)   70, S27–S37

Kateter ucunu etkin Ģekilde 

pelviperitoneumda tutar.

Abdominal duvara iliĢtirme 

noktası yüksek olduğundan 

mekanik ileus olasılığı düĢüktür. 



Peritonit nedeni ile kateter çıkartılırken eĢzamanlı 

yeni bir kateter yerleĢtirilmesi uygun mudur:

 Antibiyotik tedavisi altında, 

 Diyalizat lökosit sayısı 100/mm3

altında ise eĢzamanlı kateter takılabilir..

Pseudomonas spp, mantar, tbc, mikobakteri ve 
intraabdominal kaynaklı peritonitlerde simültane 
değiĢim uygun değildir!.



Abdominal herni’ler ile ilgili öneriler:

 Kateter yerleĢtirme operasyonundan önce abdominal 
hernilerin varlığı araĢtırılmalıdır. 

 Laparoskopik yerleĢtirme teknikleri aynı zamanda 
hernilerin varlığı konusunda tanı/tedavi olanağı 
vermektedir. 

 Kateter yerleĢtirme öncesi bu tür müdahaleler 
yapılabilmesi olasılığı hastaya bildirilmelidir.

 Laparoskopik müdahale sırasında tüm herniler 
onarılmalıdır. 

 Hernioplastide prostetik materyal ve gerginlik 
yaratmayan teknikler kullanılmalıdır.

J H Crabtree. Selected best demonstrated practices in peritoneal dialysis 

access. Kidney International (2006)   70, S27–S37



PD SOLÜSYONLARINDA GLUKOZ AKLA GELEN 

ĠLK OZMOTĠK AJAN OLMUġTUR:

Çünkü:

Ucuz ve vücut için yabancı olmayan bir 
ozmotik maddedir!



Ancak, geleneksel PD solüsyonları ile temas uzun 

sürede periton için toksiktir.

TĠP IV 

KOLLAJEN

ARTIġI

1-Glukoz parçalanma ürünleri (GDP)

2-Ġleri glikozillenme son ürünleri (AGE)

3-DüĢük pH

4-Solüsyonlarda bulunan Laktat



Periton diyalizi 

hastalarında yıllar 

geçtikçe periton 

membranında 

submezotelial tabaka 

kalınlaşır
(Topley, Peritoneal Biopsy Registry )

Submezotelial 

bölgenin 

kalınlığı (µ)

Periton diyalizi 

hastaları



Peritonda “ileri glikozillenme son 
ürünleri”nin (AGE) birikimi:

Combet et al. JASN 11: 717-28, 2000

Control

m

Long-term PD

m

mezotel

endotel



Glukozla temas 

sonucunda yıllar 

geçtikçe peritoneal 

neovaskülarizasyon 

nedeni ile peritoneal 

solut transportu 

hızlanır. UF sağlama 

güçlükleri ortaya 

çıkar.

PERITONEAL NEOVASKÜLARĠZASYON



(Icodextrin)

Diğer ozmotik ajan seçenekleri:

X

X



Daha az glukoz kapsayan, daha 

biyouyumlu solüsyonları tercih 

teknik sağkalımı da olumlu 

etkileyecektir:



PD’ĠNDE TEKNĠK SAĞKALIMI 

ARTTIRMAK ĠÇĠN NE YAPALIM?



PLANLA

KONTROL ET

UYGULA

ÖNLEM AL

Toplam kalite yönetimi gözlüğü ile sorun 

çözümü: DEMING DÖNGÜSÜ:

W. Edward 

Deming   

1900-1993
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Daha iyi  

PD teknik 

sağkalımı

PD’inde sürekli kalite geliĢtirme:
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PD süreçlerinde geliĢimi sağlamak için  

atılması gereken kalite adımları:
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Teknik sağkalım baĢarımızı arttırmak için: 

 Hasta eğitim programlarımızı geliĢtirmeliyiz,

 HemĢire/hasta oranımızı olumlu yönde 
arttırmalıyız, 

 PD’inin enfeksiyöz komplikasyonlarını azaltmaya 
çalıĢmalıyız. 

 Kateter yerleĢtirme metodlarımızı geliĢtirmeliyiz.

 Kateter takılması öncesi profilaktik antibiyotik 
kullanmalıyız, 

 Peritonu korumak için glukoz dıĢı ve fizyolojik 
solüsyon kullanımına ağırlık vermeliyiz.



TEġEKKÜRLER!....


