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7. ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ ΤΓΡΧΝ
Δ ΑΘΔΝΖ ΤΠΟ ΤΝΔΥΖ ΠΔΡΗΣΟΝΑΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ
Σδνχιηα Μπαθηξδή1 , Νίθνο Παπαïσάλνπ1 Κσλζηαληίλνο Παληειηάο2 Έληκνλη Νηεληά2,
Δηξήλε Γξάςα2
1. Νεθπολογικό Σμήμα Νοζοκομείο Αλεξάνδπα Αθήνα
2.Νεθπολογική Κλινική Απεηαίειο Πανεπιζηημιακό Νοζοκομείο Αθηνών
Δηζαγσγή: Ζ κείσζε ή ε απψιεηα ππεξδηήζεζεο απνηειεί βαζηθφ πξφβιεκα γηα ηελ
ζπλέρηζε ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Ο ζπλδπαζκφο αηκνθάζαξζεο κε πεξηηνλατθή
θάζαξζε απνηειεί ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζπάληα θαη ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ηεο
κεζφδνπ, φηαλ κάιηζηα απηφ απνηειεί έληνλε επηζπκία ηνπ αζζελνχο. Με ηελ παξνχζα
εξγαζία ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο ππεξπδάησζεο
αζζελνχο ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε κε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν κεζφδσλ
Πεξηγξαθή Πεξηζηαηηθνχ: Άλδξαο ειηθίαο 64 εηψλ επξίζθεηαη ζε ζπλερή πεξηηνλατθή
θάζαξζε απφ ην 2004 κε θαιή αληαπφθξηζε ζηε κέζνδν. Ζ αηηία ηεο ρξφληαο λεθξηθήο
αλεπάξθεηαο ήηαλ ζπεηξακαηνλεθξίηηδα ρσξίο ηζηνινγηθή επηβεβαίσζε. σκαηηθφ βάξνο
θαηά ηελ έλαξμε 84 Kg, ρσξίο νηδήκαηα, θπζηνινγηθή αξηεξηαθή πίεζε (110/75mmHg) θαη
θπζηνινγηθή αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία. Ο αζζελήο δηαηεξνχζε ην βάξνο ηνπ ζηαζεξφ, θαη
εξγαζηεξηαθά ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ( νπξία :150mg/dl, θξεαηηλίλε: 10mg/dl, Κ+
:4,2mmEq/L, Να+ :140mmEq/L, Ca+ + : 9,5 mg/dl P :6,5 mg/dl, αιβνπκίλε: 3,8mg/dl θαη
ππεξδηήζεζε πάλσ απφ 1000ml/24ψξν). Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 παξνπζίαζε ζηαδηαθή
αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπ βάξνπο
ρσξίο κείσζε ηεο ππεξδηήζεζεο θάησ ησλ
1000ml/24ψξν, ή κεηαβνιή ησλ εξγαζηεξηαθψλ ηνπ ηηκψλ. Παξά ηηο ζπζηάζεηο θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ηεο ζεξαπείαο ηνπ, παξαηεξήζεθε ζηαζεξή αχμεζε
ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπ βάξνπο κε νηδήκαηα θαη πιεπξηηηθή ζπιινγή. Με ην ζθεπηηθφ ηεο
απψιεηαο ηεο ππεξδηήζεζεο θαη ηεο αλάγθεο δηαθνπήο ηεο κεζφδνπ ν αζζελήο ππεβιήζε ζε
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ δηελέξγεηα αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηφκσζεο ζην δεμηφ άλσ
άθξν. Έλα κήλα κεηά, έγηλε έλαξμε Αηκνθάζαξζεο κε ζθνπφ ηελ αθαίξεζε πγξψλ γηαηί νη
εξγαζηεξηαθέο ηηκέο παξακέλαλε ζηα αξρηθά επίπεδα .Ο αζζελήο επηζπκνχζε λα παξακείλεη
ζηε πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη έηζη ζπλέρηζε ζε ζπλδπαζκφ κε κία ζπλεδξία Αηκνθάζαξζεο
ηελ εβδνκάδα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν ζεξαπεηψλ επέθεξε βειηίσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ,
κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζηα 80 Kg, κείσζε ησλ νηδεκάησλ θαη ηεο πιεπξηηηθήο
ζπιινγήο.
πκπέξαζκα: Ο ζπλδπαζκφο πεξηηνλατθήο θαη αηκνθάζαξζεο απεηέιεζε ελαιιαθηηθή ιχζε
γηα ην πξφβιεκα ηεο ππεξπδάησζεο ηνπ αζζελνχο καο, ν νπνίνο κεηά 5 ρξφληα ζε
πεξηηνλατθή θάζαξζε επηζπκνχζε λα παξακείλεη ζηε κέζνδν.
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