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PERITONEÁLNA DIALÝZA
U NOVORODENCA

ETIOLÓGIA
 Obličky novorodencov sú citlivé od narodenia na

asfyxiu, sepsu a toxický účinok liekov
Hrončeková, S., Hrabáková, M., Dandulová, B.

 Ako prvý úspešne dialyzoval novorodenca v roku 1960

MUDr. Segal
 Dôležitá spolupráca neonatológa s pediatrickým

nefrológom
DFNsP, I. DK LF UK,
Oddelenie patologických novorodencov JIRS, Bratislava

INDIKÁCIE PD
ČO JE PERITONEÁLNA DIALÝZA ?

 Akútne renálne zlýhanie
 Oligúria – diuréza je menej ako 1,0 ml/ kg hmotnosti

 Je relatívne bezpečná, jednoduchá a efektívna

procedúra uskutočňovaná prívodom malého množstva
dialyzačného roztoku do brušnej dutiny (peritonea) a
umožňujúca difúziu a filtráciu .
 Umožňuje odstránenie nahromadených odpadových
látok (urea, kreatinín, K...) a nadmerné množstvo vody
cez osmotický gradient z kapilár peritonea.

INDIKÁCIE PD

 Opakované renálne zlýhanie v kardiálnych

malformácii v pred a po operačnom období
 Hyperkalémia – sérové K nad 7
 Acidóza – Ph menej ako 7,2 a sérové NaHCO3 menej

ako 12 mmol/l a to aj napriek NaHCO3 terapii
 Hyponatrémia – sérum menej ako 125
 Hyperfosfatémia – sérum P nad 8,2

INDIKÁCIE PD

 Uremické symptómy –

tremor, vracanie, kŕče, podráždenosť
Hypertenzia
Otravy - liekmi
Nutričné problémy – v dôsledku tekutinovej reštrikcie
Objemové preťaženie – napriek liečbe
diuretikami, ktoré môže viesť k hypertenzii, pľúcnemu
edému a kardiálnemu zlýhaniu
 Azotémia – hodnoty urey v krvi viac ako 40 mmol/l












Kardiálne zlýhanie
Edém pľúc
Vrodené poruchy syntézy urey
Hyperbilirubinémia
RDS
Metabolické ochorenia – hyperamonémia prejavujúca sa
vracaním, slabím pitím, letargiou a zmenou svalového
tonusu a dýchania
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HYPERAMONÉMIA
 SYMPTÓMY: klinické
 Vracanie
 Slabé pitie
 Letargia
 Zmeny svalového tonusu a dýchania
 SYMPTÓMY: laboratórne
 Vysoká koncentrácia amoniaku v krvi

LIEČBA
 Pozastaviť prívod proteínov
 Glukóza i.v
 Inzulín
 L- arginine
 Carnitine
 Sódium Benzoate
 Ventilačná a cirkulačná podpora
 PD

KONTRAINDIKÁCIE PD











Omfalokela a Gastroschíza
NEC
Vrodené krvácavé prejavy
Diafragmatická hernia
Extrofia močového mechúra
Ventrikuloperitoneálny shunt
Systematická hypoperfúzia
Abdominálny malígny tumor
Dieťa po abdominálnej operácii v priebehu 7 – 10 dní
Zrastená peritoneálna dutina

POMÔCKY NA PD











Peritoneálny katéter
Dezinfekčný roztok a sterilné krytie
Sterilné tampóny a štvorce
Striekačky
Ihla
Sterilné rukavice
Šitie a ihelec
Set na dialýzu PD-Paed System,Fresenius Medical care
Stojan s ohrievačom na vodu a s teplomerom
Dialyzačné roztoky= Balance Stay Safe 2l

CARE – MANAŽMENT
 Informovaný súhlas rodiča
 Skontrolovať hmotnosť pacienta
 Dekompresia žalúdka
 Katetrizácia močového mechúra
 KO + diff a hemokoagulačné vyšetrenie

DRUHY KATÉTROV NA PD
 Neonatálny katéter 12F
 maximálna dĺžka katétra by mala byť okolo 10cm z čoho
asi 5 cm intra abdominálne
 Lokálna anestéza
 Tenckhoffov katéter
 COOK MEDICAL 8,5Fr/8cm
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POMÔCKY NA PD

MONITORING





Klinický
Oxygenácia : FiO2, desaturácie, farba kože a slizníc
Respirácia – PD, snaha, synchronizácia, tachypnoe , bradypnoe , apnoe
Pulzy – PP- tachykardia, bradykardia, sledovať grafickú EKG krivku- poruchy
srdcového rytmu a vzruchov (extrasystoly, arytmie, duplexy...)
 Tlak krvi – invazívny, neinvazívny (S, D, M), CVP, hypotenzia a hypertenzia
 Záznam PD : hodinový záznam, objem do a z pacienta, bilancia dialyzátu a BT
pacienta á 1 hodinu , á 6 ,12, 18 a 24 hodín ( moč, ŽŠ, krv...)
 Skoring bolesti
 Laboratórny
 pravidelné kontroly ionogramu a glykémie na začiatku PD á 4-6hodín,potom á 1224hodín(K, Ca, Na, MG a P ), urea, kreatinín a albumín kontrola á 24
hodín, Ko, hemokultúra
 Denné váženie

DIALYZAČNÉ CYKLY
 Teplota roztoku 37°C – voda v ohrievači
 20 – 30 ml/kg na cyklus (max. 40 ml/kg)
 Počiatočný cyklus je 60 minútový 10 – 40 – 10 min
 10 minút sa napúšťa peritoneálna dutina, 40 minút

stabilizácia a 10 minút sa vypúšťa dialyzačný roztok z
peritoneálnej dutiny
 Napĺňanie pomocou gravitácie

PRÍSADY DO DIALYZAČNÉHO
ROZTOKU

TYPY ROZTOKOV A ICH ZLOŽENIE
1,5 %

1,7 %

2,3 %

Nátrium

134

130

134

4,25 %
134

Kalcium

1,75

1,5

1,75

1,75

Magnézium

0,5

0,75

0,5

0,5

Chloridy

101,5

100

101,5

101,5

Laktát

35

35

35

35

Bikarbonáty

-

-

-

-

Glukóza

15

17

23

42,5

Osmolalita

358

365

401

511

Ph

7,4

7,4

7,4

7,4

KOMPLIKÁCIE PRI PD
 Krvácanie v mieste vpichu katétra - šitie
 Presakovanie na konci katétra – znížiť objem dialyzačného

roztoku

 Heparin – prevencia tvorby fibrínových vlákien v okolí

katétra 500 u/l
 KCL 7,5 %
 ATB
 Inzulín

 Perforácia čreva alebo močového mechúra – chirurgické

konzílium
Povytiahnuté omentum
Hernia
Vypadnutie katétra – nový katéter
Krvavý dialyzát – kontrola Hct , Heparin v dialyzačnom
roztoku
 Pozitívna dialyzačná bilancia - polohovanie
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KOMPLIKÁCIE PRI PD
 Odchýlka dialyzátu z brušnej steny – zaviesť nový

katéter
 Upchatie katétra – preplach FR ¹⁄₁
 Hyperglykémia
 Hydrothorax
 Acidóza
 Hyponatrémia –znížiť objem
 Infekcia
 Peritonitída

Peritoneálna dialýza pozostáva z veľmi dôležitých
komponentov manažovania akútneho renálneho
zlyhania. Prevažná väčšina novorodencov na
dlhodobej peritoneálnej dialýze zomiera v priebehu

Ďakujem za pozornosť!

prvého roku života v dôsledku kardiopulmonálneho
zlyhania a sepsy.
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