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26. ΓΗΑΓΔΡΜΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΔΡΗΣΟΝΑΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΜΔ TROCAR.
ΔΗΚΟΑΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΔΝΟ ΚΔΝΣΡΟΤ
Μ. Θενδσξίδεο, . Παλαγνχηζνο, Ζ. Θψδεο, Μ. Καξαλίθαο, Β. Γεβεηδήο, Α. Ρνπκειηψηεο,
Α. Γεσξγνπιίδνπ, Β. Βαξγεκέδεο.
Πανεπιζηημιακή Νεθπολογική Κλινική ΓΠΘ. Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο
Αλεξανδπούποληρ.
Ζ επηηπρήο ηνπνζέηεζε ηνπ πεξηηνλατθνχ θαζεηήξα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επηβίσζε ηεο
ηερληθήο ηεο Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο. Οη κέζνδνη ηνπνζέηεζεο ηνπ πεξηηνλατθνχ θαζεηήξα
δηαθξίλνληαη ζηε ρεηξνπξγηθή ηνπνζέηεζε κε κηθξή ιαπαξνηνκή, ζηε ιαπαξνζθνπηθή
κέζνδν θαη ζηελ δηαδεξκηθή κέζνδν. Ζ δηαδεξκηθή κέζνδνο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηά
Seldinger πξνζέγγηζε είηε κε ηε ρξήζε trocar. Τπάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζηε
βηβιηνγξαθία φζν αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδν ηνπνζέηεζεο ησλ πεξηηνλατθψλ
θαζεηήξσλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο επηβίσζεο ησλ πεξηηνλατθψλ θαζεηήξσλ,
πνπ ηνπνζεηήζεθαλ κε ηε δηαδεξκηθή κέζνδν κε ηε ρξήζε trocar ζην θξεβάηη ηνπ αζζελνχο,
θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία ζηε Μνλάδα Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ
Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθαλ αλαδξνκηθά νη
πεξηηνλατθνί θαζεηήξεο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ θαηά ηα έηε 1989 έσο 2010 ζε αζζελείο κε
Υξφληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ. Έγηλε εθηίκεζε ηεο επηβίσζεο κε ηε κέζνδν
Kaplan – Meier θαη θαηαγξάθεθαλ νη αηηίεο απψιεηαο ησλ θαζεηήξσλ.
πλνιηθά ηνπνζεηήζεθαλ 360 πεξηηνλατθνί θαζεηήξεο ηχπνπ Tenckoff ζε 322 αζζελείο (177
άλδξεο, 145 γπλαίθεο) κέζεο ειηθίαο 63 ± 13 εηψλ. Απφ ηνπο 360 θαζεηήξεο νη 337
ηνπνζεηήζεθαλ απφ λεθξνιφγν κε δηαδεξκηθή κέζνδν κε ηε ρξήζε trocar θαη νη 23 απφ
ρεηξνπξγφ κε ηε κέζνδν ηεο κηθξήο ιαπαξνηνκήο.
Ζ επηβίσζε ησλ πεξηηνλατθψλ θαζεηήξσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ κε trocar ήηαλ 86% ζην έλα
έηνο, 71 % ζηελ 3εηία , 61% ζηελ 5εηία θαη 49% ζηελ 8εηία. Οη αηίεο απψιεηαο ηνπ
πεξηηνλατθνχ θαζεηήξα ήηαλ: ινίκσμε (πεξηηνλίηηδα, ινίκσμε ζηνκίνπ ή ζήξαγγαο) ζε 71
πεξηπηψζεηο (19,7%), αλεπάξθεηα ηεο κεζφδνπ (αλεπάξθεηα ππεξδηήζεζεο, αλεπάξθεηα
θάζαξζεο) ζε 61 πεξηπηψζεηο (16,9%), κεραληθνί ιφγνη (δπζιεηηνπξγία, δηαθπγή, θήιε) ζε
38 πεξηπηψζεηο (10,5%) κεηακφζρεπζε ζε 19 πεξηπηψζεηο (5,4%) ελψ ζε 171 πεξηπηψζεηο
(47,5%) είρακε απψιεηα ηνπ πεξηηνλατθνχ θαζεηήξα ιφγσ ζαλάηνπ ησλ αζζελψλ.
πκπεξαίλνπκε φηη ε δηαδεξκηθή ηνπνζέηεζε πεξηηνλατθνχ θαζεηήξα απφ λεθξνιφγν είλαη
κία αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ε νπνία ζε ζρέζε κε ηηο ρεηξνπξγηθέο κεζφδνπο
έρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ακεζφηεηαο ζηελ εθαξκνγή θαη ηεο κε αλαγθαηφηεηαο αίζνπζαο
ρεηξνπξγείνπ ελψ ε επηβίσζε ησλ θαζεηήξσλ θαίλεηαη λα είλαη ζπγθξίζηκε.
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