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PERITONIITTI – MITÄ UUTTA?



PD-HOITOON LIITTYVÄT INFEKTIOT 

JA NIIDEN KOMPLIKAATIOT

EXIT-SITE / TUNNELI-INFEKTIO JA PERITONIITIT

1. Yleisin komplikaatio PD-potilailla

2. Lisäävät inhimillistä kärsimystä

3. Lisäävät hospitalisaatioita

 Kustannukset kasvavat

4. Yleisin syy keskeyttää PD-hoito 

ja siirtyä HD-hoitoon                                                                                               

Technique survival

 Kustannukset kasvavat
Ye H, Zhou Q, Fan L et. al. BMC Nephrol 2017
Brown M, Simpson K, Kerssens J et al. PDI 2011



Our findings

suggest measures to 

ensure 

1) proper catheter 

placement and 

2) limiting infectious 

complications 

should be primary 

areas of focus in

order to promote

technique retention.

VV. 2009-2014

Mediaani 

techique

survival 2.1 v

N=128 uutta 

PD potilasta

6 kuolemaa 

seurannan 

aikana

International Journal of Nephrology
2015



1/2000 – 12/2014, N= 16 748 aloitti PD-hoidon

Keski-ikä 61 v, 58 % miehiä, 68 % valkoisia

1. Vuoden TF

• Ikä yli 70 v

• BMI<18.5

• DM

• Valtimotauti

• Aikaisempi 

RRT

• Myöhäinen 

nefrologin

konsultaatio

• Pienempi 

keskus



PERITONIITTI – MITÄ UUTTA?





Manera et al. AJKD 2020

STANDARDIZED OUTCOMES IN 

NEPHROLOGY – PERITONEAL DIALYSIS

consensus workshop

19 potilasta / 

omaista (hoitajaa)

51 terveydenhuollon 

ammattilaista



NATURE REVIEWS | 

NEPHROLOGY

VOLUME 13 | FEBRUARY 2017

Tällä hetkellä 

maailmanlaajuisesti 

n. 272 000 PD 

potilasta (11 %)73 

%

Manner Kiina

v. 2012 37 942

v. 2014 55 373

Vietnam

v. 2003 42

V. 2011 2000

Thaimaa v. 2008 PD 

first

< 10 %  vs. 23.1 % v. 

2012



The decline in peritoneal dialysis 

penetration in Australia and New Zealand 

has been attributed to a combination of 

1) rapid growth in satellite haemodialysis

units (which in some states have a similar 

cost to home dialysis), 

2) the increasing popularity of home 

haemodialysis, 

3) increasing age and 

4) likelihood of acute presentation of 

patients, 

5) suboptimal nephrologist training in 

peritoneal dialysis and variable training 

practices, 

6) lack of high-quality evidence pertaining 

to peritonitis prevention, 

7) variable and often poor peritoneal 

dialysis centre infection control practices, 

8) high peritonitis rates and 

9) poor technique survival

NATURE REVIEWS | NEPHROLOGY

VOLUME 13 | FEBRUARY 2017





Hoidon aloituksen kriteerit ovat 

muuttuneet 

Suomen munuaistautirekisterin vastaava 

lääkäri Patrik Finne sanoo, että 

tulevaisuudessa dialyysipotilaat ovat 

entistä iäkkäämpiä.

– Krooniseen dialyysihoitoon tuli 1990-

luvun alussa vain muutama yli 75-vuotias. 

Viime vuosina vanhimman ikäryhmän 

edustajien osuus kaikista dialyysin 

aloittaneista on ollut noin 20 prosenttia, 

hän kertoo tiedotteessa.

Vuosiraportti 2017 esittää uudet päivitetyt 

ennusteet tulevien vuosien potilasmääristä.

Finne mainitsee, että ennusteen mukaan 

Suomessa on vuonna 2025 

dialyysihoidossa 19 prosenttia enemmän 

kuin nyt, jos oletetaan, ettei 

munuaisensiirtojen vuosittaista määrää 

pystytä lisäämään.



SMTR

31.12.2017

TYKS yli 75 v

66 

potilasta/204

46 HD = 70 %

20 PD = 30 %

Näistä 3 aPD



KUN TAVOITTEENA ON LISÄTÄ PD 

PREVALENSSIA…



1. Raportointi

2. PD-peritoniitin hoito

3. Preventio

 PD-laitto ja opetus

 Exit-site ja tunneli-infektiot

 Muut riskitekijät

CJASN 2019



PD-PERITONIITIN YLEISYYS

USA

0.26

KANADA

0.29

AUSTRALIA
UUSI-SEELANTI

0.35

THAIMAA

0.40 

UK
0.35

JAPANI

0.27

SUOMI

0.42

- 15 %









PERITONIITIN DG

2/3

1. PD-nesteen leuk > 100 / μl                               
(neste min 2 h sisällä)

 Diffissä neutrofiilien osuus > 50 %

 Huom! APD

2. Bakteeriviljely tai gram –värjäys positiiviset

 < 15 % peritoniiteista pitäisi olla viljelynegatiivisia

3. Vatsakipu ± samea neste

1. Hoida kuten peritoniittia, kunnes dg varmistuu

2. Dg vaiheessa solut, diffi, värjäys ja viljely



EMPIIRINEN HOITO



 12 PD keskusta Thames alueelta

 CAPD 538 (2002), 635 (2003)

 APD/CCPD 325 (2002), 445 (2003)

 1467 peritoniittia 2 vuoden aikana

 Keskuksissa, joissa empiirisenä hoitona i.p. 

kefalosporiini + aminoglykosidi paras 

parantumisprosentti, n. 90%

PDI 2009 May-Jun;29(3):297-302



Am J Kidney Dis. 2017; 71(6):814-821. 

Centers with higher proportions 

of peritonitis episodes receiving 

empirical antibiotics covering 

both Gram-positive and Gram-

negative organisms had higher 

odds of cure with antibiotics 

(OR, 1.22;95% CI, 1.06-1.42). 

vv. 2004 – 2014

51 keskusta

N=4428

9100 peritoniittia

69 % parani 

antib. Hoidolla 

(38 % - 86 %)









VILJELYNEGATIIVINEN

PD-PERITONIITTI
 < 15 % yksikön peritoniiteista

 Mikäli yli, viljelytekniikkaa parannettava

 VV. 1999-2002 31 %, 2007-2010 26 %, 

v. 2003 alkaen AGAR viljelyn lisäksi PD-nestettä 
veriviljely putkiin

 Aikaisempi antib. hoito mahdollinen syy

 Mikäli paranee huonosti, huomioitava 
harvinaisemmat aiheuttajat

 Mykobakteeri

 Sienet

 Mykoplasma /Legionella

 Usein pelkkä kefalosporiini riittää hoidoksi

 Hoidon kesto 2 viikkoa



PD-PERITONIITIN HOITO



PD-PERITONIITIN HOITO



ANTIBIOOTTIHOIDOSTA

 Empiirisen hoidon jälkeen jatketaan herkkyysmääritysten 
mukaisesti

 Pääsääntöisesti antibiootit IP (1B)

 S-MIC arvot eivät välttämättä anna kuvaa katetrin biofilmin 
MIC arvoista 

 S-pitoisuudet voivat olla korkeampia kuin IP-pitoisuudet

 Vankomysiini (S-vanco pitoisuus yli 15 µg/ml) (2C)

 Gentamysiini

 Mikäli potilaalla oma residuaalifunktio, (VM > 100 ml/päivä) 
antibioottiannoksia tulisi lisätä n. 25 %

 kefazoliini, vankomysiini, tobramysiini, keftatsidiimi – poistuma 
munuaisten kautta 24 % - 40 % kokonaispuhdistumasta

Manley et al. JASN 2000

Manley et al. PDI 2001

Grabe et al. AJKD 1999

Mulhern et al. AJKD 1995

Dahlan et al. PDI 2014

Stevenson et al. PDI 2015

Booranalertpaisarn et al. PDI 2003



CJASN 2017;12:2016-2022

❖ Kefazoliini / vankomysiini / keftatsidiimi

❖ Bakteerisidinen vaikutus, joka korreloi aikaan, jonka lääkeainepitoisuus on yli MIC arvojen

❖ Tobramysiini

❖ Bakteerisidinen vaikutus korreloi max (peak) lääkeainepitoisuuteen

❖ Postantib. vaikutus: bakteerikasvu estyy, vaikka ollaan alle MIC arvojen

❖ Mahdollistaa kerran päivässä annostelun

 University Health Network 

Home Peritoneal Dialysis

Program, Toronto, Kanada

 1/2003 – 12/2010

 N=181 / 399 peritoniittia

 65 % gram +, 22 % gram -, 

13 % viljely neg.

 PD-katetrin poisto / vaihto  

10 % (gram+ 7 % vs. gram –

20 %)



PREVENTIO



Update 2019

N=3144

42 tutkimusta

21 katetri tyyppi

19 katetri insertio

1 kiinnitys

1 kiinnitysajan pituus



PREVENTIO

KATETRIN ASENNUS

 Kerta-annos i.v. antib. asennuksen 
yhteydessä vähentää aikaisen peritoniitin
riskiä (E)

 1. polven kefalosporiini

 vankosiini 1 g x 1 i.v. tehokkaampi

Gadallah ym. Am J Kid Dis 
2000;36(5):1014-19

 Paikalliset olosuhteet ohjaavat.

Tiedä aiheuttajasi!

PDOPPS 

Keskukset, jotka 

käyttivät 

profylaktista 

antib. PD-

katetrin laiton 

yhteydessä

RR 0.83





Ideally, each patient should be trained by a 
dedicated nurse, whose time is totally 
focused on training the patient. 
However there are few published data on the 
optimal nurse-to-patient ratios or training 
protocols. It is difficult to define “appropriate 
qualification and experience,” and there is 
conflicting evidence regarding the relation 
between nursing experience and clinical 
outcome.

PREVENTIO
One study suggests that a training schedule of 1 to 2 hours per 
session reduces peritonitis rates when compared with training 
of less than 1 hour per session (3), while a survey conducted in 
the US found that training times varied considerably in days 
and hours per day (6). 

An international survey found that 5 days is the average 
number of days for training, but it is not known whether 
training 5 days per week for 4 or more hours per day is more 
effective than 10 days of training for 2 or more hours per day 
(24). 

It is recommended that PD nurses track the number of hours 
taught each day and record the total teaching hours, as well as 
the total teaching days, on the checklist (Appendix B). 

Clinics may examine relationships between duration and 
patterns of initial PD training with outcomes such as peritonitis 
rates and exit-site infection rates. These audit measures may 
guide future plans for the most effective teaching patterns. 



1

2

3

4

5

6



 Keskukset, jotka kouluttivat 6 päivää tai enemmän

RR 0.83



EXIT-SITE

MUPIROSIINI

 Vähentää Staf. aureus ESIn / peritoniitin

todennäköisyyttä 

 Tacconelli et al. Clin Inf Dis 2003 (meta-

analyysi, ESI 62 %, peritoniitti 66 %)

 Bernardini et al. AJKD 1996 (pros, rand, 

rifampisiini vs. mupi: ei eroa)

 Chu et al. PDI 2008 (genta vs. mupi, yhtä 

tehokkaita)

 Xu et al. NDT 2010 (meta-analyysi)

 Mahajan et al. PDI 2005 (mupi vs povidoni)

 Lim et al. NDT 2005 (mupi vs. plasebo)

 Davenport A. J Nephrol 2012 (Pan-Thames 

study, ESI väheni, peritooniitti ei)

 Kustannustehokasta

 Wong et al. Am J Infect Control 2014

 Optimaalinen annostelutiheys?

 3 x vko tehokkaampi kuin 1 x vko

Aykut et al. Ren Fail 2010

 Resistenssiriski kasvaa intermittoivassa 

annostelussa

Lobbedee et al. NDT 2004

Perez-Fontan et al. AJKD 2002

Annigeri et al. PDI 2001

Al-Hwiesh et al. Ant J Artif Ornas 2013

 Jotkin sisältävät polyetyleeniglykolia, joka 

vahingoittaa polyuretaania



MUPIROSIINI vs. GENTAMYSIINI

< 3 kk > 3kk

0.23/v (G) vs. 0.54/v (M)

Myös peritoniitit vähenivät 0.34 / v (G)  vs. 0.52 / v (M)

JASN 2005;16:539-545

N=133

 Mupirosiini vs. gentamysiini

voide päivittäin

 Staf. aureus kantajia 14 % 

kummassakin ryhmässä



Topical gentamicin should be considered as 
an alternative to mupirocin for prophylactic 
application at the exit site. 

Enterobakteereiden, 

Pseudomonas lajien ja 

atyyppisten mykobakteereiden

aiheuttamat ESIt saattavat lisääntyä



Peritoniitti

Exit-site Kat poisto

Lancet Infect Dis 2014; 14: 23–30

Nasaalinen 

mupirosiini vs. 

exit-site

hunaja







STAF. AUREUS NENÄKANTAJUUS



Periodi 1 1980 – 1993, N=43

Periodi 2 1994 – 2004, N=123

Periodi 3 2005 – 2012, N= 207

Tokio Japani

Peritoniitti insidenssi 0.16 / pot vuosi (tot), 

0.21 (DM) vs. 0.15 (NDM)

2-pussi 1992 – 1993, 

biokompatiibelit liuokset 2000-2004



IKÄ

1/2011 – 12/2014

Iäkäs , yli 65 v

N=247

377 peritoniittia

BL, iäkkäillä enemmän DM

Paraneminen yhtä hyvää,                 

71 % vs. 72 %

Ei eroa hospitalisaatioissa, 

siirtymisessä HD hoitoon, 
relapseissa eikä 

kuolleisuudessa!



• 1 keskus

• N=206

• 28.9% kognition lasku

• Toisena vuotena CI  

enemmän peritoniitteja

(0.64 vs. 0.25 episodia/v), 

pidemmät hospitalisaatiot, 

• Suuremmalla osalla sekä 

exit-site infektio että 

peritoniitti ( 25 % vs. 7 %) 

• Ei eroa bakteeri kirjossa.

HENKISEN SUORITUSKYVYN 

ALENEMINEN

2019

HK-MoCA, Hong Kong Montreal Cognitive

Assessment score

Ikä, naissukupuoli, anemia, ASO korreloivat



PD-KESKUKSEN KOKO

 2004 – 1014, retrospektiivinen rekisteridata

 51 keskusta, 4428 potilasta, 9100 peritoniitti 
episodia

 69 % parani antib. Ongelmitta (38-86 %)

 PD-potilaiden osuus yli 29 % dialyysipotilaista, 
suurempi osa parantui

 Myös pienempi osa päätyi PD-katetrin poistoon / 
HD-hoitoon (OR 0.78)

The observed better peritonitis outcomes in more
specialized PD centers may be explained by several 
possibilities,including
• Greater experience (and therefore adeptness) with managing PD-

related complications, 
• A more positive or favorable attitude toward PD, 
• A reduced tendency to “give up” on PD and transfer to HD therapy, 

and 
• Greater familiarity and compliance with evidence based best 

practice recommendations. 
In addition, a higher proportion of PD patients in center may more 
faithfully reflect the level of motivation and enthusiasm of
staff (nephrologists and PD nurses) for PD in a center and
hence their promotion of PD as a favorable renal replacement
therapy option for patients with end-stage kidney disease.



August 23, 2018

N=398,

169 MPE

Peritoniitteja vähemmän

0.29 vs. 0.69 

Med aika 1. peritoniittiin

46.7 vs. 33.9 kk

MPE

Nefrologinen hoitaja

Sosiaalityöntekijä

Ravitsemusterapeutti 

10 nefrologia

HD / PD vertaistuki



PERITONIITTI – MITÄ UUTTA?

1. Moniosaaja predialyysivaihe

2. TESI ja peritoniitti tilastot (BCB, valtakunnallisesti)

3. Exit-site antib. profylaksi (1A) ja ripeä infektioiden 
hyvä hoito

4. PD-potilaiden osuus yli 30 %

5. Residuaalifunktion huomioinen antibiootin 
annostuksessa





N=75

37 peritoniitti

Näistä 18 % 

streptokokkien 

aiheuttamia, 82 % 

streptokokeista oraalisia


