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Στη καθημερινή κλινική πράξη η εκτίμηση των χαρακτηριστικών 
μεταφοράς της περιτοναϊκής μεμβράνης του κάθε ασθενούς 
γίνεται :  
 
 
μετρώντας τον ρυθμό εξισορρόπησης (equilibration ratios) των 
διαφόρων ουσιών μεταξύ του περιτοναϊκού διαλύματος (D) και 
του πλάσματος (P) π.χ. D/P ουρίας, D/P κρεατινίνης D/P γλυκόζης 
κ.λπ.  

• Δηλαδή... το κατά πόσο η συγκέντρωση μιας δεδομένης 
ουσίας, πλησιάζει ή όχι την αντίστοιχή στο άλλο υγρό 
διαμέρισμα: 

•  1 όταν εξισορροπηθούν πλήρως,  
•  0 όταν δεν εξισορροπηθούν καθόλου 



Εισαγωγικά…  

• Ο ρυθμός εξισορρόπησης εκτιμά τη μεταφορά ουσιών με 
διάχυση και υπερδιήθηση ταυτοχρόνως. 

• Επηρεάζεται τόσο από το μοριακό βάρος όσο και από 
τα χαρακτηριστικά και τη δραστική επιφάνεια της 
μεμβράνης. 

• Είναι ενδιαφέρον ότι το σωματικό μέγεθος του 
ασθενούς - αν και είναι αποδεκτό ότι είναι ανάλογο της 
συνολικής επιφάνειας της περιτοναϊκής μεμβράνης - δεν 
επηρεάζει τον ρυθμό εξισορρόπησης :  

  →  «δραστική επιφάνεια περιτοναίου » 



Peritoneal Equilibration Test (PET) 
Δοκιμασία περιτοναϊκής εξισορρόπησης  

•Μέθοδος χαρακτηρισμού της περιτοναϊκής μεμβράνης 
όσον αφορά τη μεταφορά διαλυτών ουσιών και υγρών σε 
ασθενείς υπό περιτοναϊκή κάθαρση. 
 
•Εκτιμά – ημιποσοτικά – τη συνδυασμένη επίδραση 
διάχυσης και υπερδιήθησης πάνω στη μεταφορά υγρών και 
ουσιών. 
 
•Η μεταφορά διαλυμένων ουσιών εκτιμάται από το ρυθμό 
εξισορρόπησης των επιπέδων τους στο αίμα και στο 
περιτοναϊκό διάλυμα. 



Peritoneal Equilibration Test (PET) 
Δοκιμασία περιτοναϊκής εξισορρόπησης  

•To πότε (t) και σε τι ποσοστό (D/P) τα επίπεδα στο 
διάλυμα (D) θα πλησιάσουν αυτά του αίματος (P) είναι 
δηλωτικό του βαθμού και του ρυθμού της εξισορρόπησης 
για μια συγκεκριμμένη ουσία                                                   
( Κρεατινίνη, Ουρία, Να, P, Πρωτεϊνες κ.ά.). 



Peritoneal Equilibration Test (PET) 
Δοκιμασία περιτοναϊκής εξισορρόπησης  

Ειδικά για την γλυκόζη : το ποσοστό απορρόφησης 
υπολογίζεται από το λόγο γλυκόζης του περιτοναϊκού 
διαλύματος (D) σε μια δεδομένη χρονική στιγμή                         
(π.χ. στις 4 ώρες) προς τα αρχικά επίπεδα της 
γλυκόζης (D0) στο ίδιο διάλυμα (D4/ D0). 



Peritoneal Equilibration Test 

Διαδικασία βήμα προς βήμα (ι) 

• Το βράδυ πριν από την εξέταση 
ΡΕΤ, ο ασθενής πρέπει να κάνει 
μία αλλαγή ΣΦΠΚ. 

 

•  Ο χρόνος παραμονής πρέπει να 
έχει διάρκεια 8 – 12 ώρες. 



Peritoneal Equilibration Test 

Διαδικασία βήμα προς βήμα (ιι) 

•  Θερμαίνουμε σε θερμοκρασία σώματος    
ένα σάκο διαλύματος 2L / 2,27% 
γλυκόζης. 
 

•  Εξάγουμε μέσα σε 20 λεπτά τα υγρά που 
παρέμειναν στην περιτοναϊκή κοιλότητα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας.  
 

• Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε 
κατακόρυφη θέση ( καθιστός ή όρθιος).  



Peritoneal Equilibration Test 

Διαδικασία βήμα προς βήμα (ιιι) 

                  
• Εισάγουμε  νέο διάλυμα στην 

περιτοναϊκή κοιλότητα με ρυθμό 
400ml/2 λεπτά .  
 

• Ο ασθενής πρέπει να είναι 
ξαπλωμένος  αλλάζοντας θέση 
κάθε 400ml ώστε  

    να είμαστε βέβαιοι ότι θα       
    αναδευτούν πλήρως τα υγρά    
    στην περιτοναϊκή κοιλότητα.                                        

 



Peritoneal Equilibration Test 

Διαδικασία βήμα προς βήμα (ιv) 

  

• Ο χρόνος παραμονής αρχίζει τη στιγμή που τελειώνει η 
εισαγωγή των υγρών.  
 

• Παίρνουμε δείγματα ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ στην αρχή του 
χρόνου παραμονής, ώρα 0  (Δείγμα ΡΕΤ1) και δεύτερο 
δείγμα  δύο (2) ώρες μετά   (Δείγμα ΡΕΤ2).            

                                                                               . 



Peritoneal Equilibration Test 

• Κατά τη λήψη του δευτέρου 
δείγματος (χρόνος παραμονής                     
2 ωρών) παίρνουμε  και δείγμα 

αίματος για να γίνει εκτίμηση των 
επίπεδων της κρεατινίνης  , της 

πρωτεΐνης και της γλυκόζης. 

δείγμα αίματος 
2 ωρών 



Peritoneal Equilibration Test 

 Μετά από συνολικό χρόνο 
παραμονής ακριβώς τεσσάρων (4) 
ωρών εξάγουμε τα υγρά από την 
περιτοναϊκή κοιλότητα μέσα σε 20 
λεπτά. 

  Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε 
κατακόρυφη θέση (καθιστός ή 
όρθιος).  



Peritoneal Equilibration Test 

 Αναδεύουμε το σάκο εξαγωγής προς καλύτερη 
ανάμειξη των υγρών. 

 Παίρνουμε δείγμα 10ml. Το βάζουμε σε ειδικό 
σωλήνα δειγμάτων και το ονομάζουμε: Δείγμα ΡΕΤ3     



 

 

 

 

Peritoneal Equilibration Test 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΑ 
ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΔΙΑΛΥΜΑ 





•Ασθενείς με υψηλό ρυθμό μεταφοράς – High transporters. 
•Ασθενείς με μέσο  ρυθμό μεταφοράς –Αverage transporters. 
•Ασθενείς με χαμηλό ρυθμό μεταφοράς – Low transporters.  
 
 

Ταξινόμηση ασθενών βάσει του ρυθμού μεταφοράς 
των διαλυμένων ουσιών - PET  

[κυρίως βάσει D/P στις 4 ώρες]  

> 0.81 

0.65-0.81 

0.50-0.65 

< 0.50 



Ποσοστό ασθενών με βάση την  
ταχύτητα μεταφοράς των ουσιών 



Θνητότητα των ασθενών με βάση την  
ταχύτητα μεταφοράς των ουσιών 



high transporters ή γρήγοροι μεταφορείς 
 

(ασθενείς με υψηλό ρυθμό μεταφοράς)  

•Επιτυγχάνουν την πιο γρήγορη και πλήρη εξισορρόπηση 
ουσιών μικρού Μ.Β. (μεταξύ διαλύματος και αίματος λ.χ. 
κρεατινίνη) λόγω 

•Μεγάλης δραστικής επιφάνειας περιτοναίου 
•Υψηλή ενδογενή διαπερατότητα (χαμηλή αντίσταση 
μεμβράνης). 

•Όμως...για τους ίδιους λόγους, χάνουν γρήγορα την 
ικανότητα τους για υπερδιήθηση επειδή και η διάχυση της 
γλυκόζης του διαλύματος προς το αίμα είναι ταχεία (ταχεία 
μείωση της κλίσης ωσμωτικότητας) λόγω της πολύ 
διαπερατής μεμβράνης. 

•Άρα, επιτυγχάνουν γρήγορη μείωση των τιμών ουρίας, 
κρεατινίνης στο αίμα αλλά έχουν χαμηλή καθαρή 
υπερδιήθηση . 
•Έχουν μεγαλύτερες απώλειες πρωτεϊνών στο διάλυμα και 
τάση για χαμηλότερα επίπεδα λευκωματίνης στον ορό. 



low transporters ή αργοί μεταφορείς 
 

(ασθενείς με χαμηλό ρυθμό μεταφοράς) 

•Έχουν βραδεία και λιγότερο ολοκληρωμένη εξισορρόπηση 
ουρίας-κρεατινίνης 

•Χαμηλή διαπερατότητα της μεμβράνης 
•Μικρή δραστική περιτοναϊκή επιφάνεια . 

•Η κλίση ωσμωτικότητας διατηρείται για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα λόγω του ότι η γλυκόζη δεν διαχέεται 
γρήγορα από το διάλυμα προς το αίμα. 
 

•Αργούν να επιτύχουν χαμηλές τιμές κρεατινίνης και ουρίας 
στο αίμα αλλά έχουν ικανοποιητική καθαρή υπερδιήθηση 
•. 

•Έχουν λιγότερες απώλειες πρωτεϊνών στο διάλυμα και 
τάση για υψηλότερα επίπεδα λευκωματίνης στον ορό. 



 
Ταχύς μεταφορέας : 4 ώρες D/P Κρεατινίνης > 0.8 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΔΙΑΛΥΜΕΝΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ 

ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΜΑ ΚΑΘΑΡΣΗ 

ΟΥΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤ/ΓΡΑΦΗΣΗ 

Γρήγορη ή 

υψηλή 

ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΘΑΡΗ 

ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ 

 Κίνδυνος για 

πνευμονικό οίδημα   

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΔΙΑΛΥΜΕΝΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ 

Καταλληλότεροι 

για APD   

 
 

Αργός Μεταφορέας: 4 ώρες D/P Κρεατινίνης: <0.6 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΔΙΑΛΥΜΕΝΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ 

ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΜΑ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΥΝΤ/ΓΡΑΦΗΣΗ 

Αργή ή Χαμηλή  

 

Πολύ καλό  Ανεπαρκής Καταλληλότεροι 

για CAPD 



Peritoneal Equilibration Test (PET) 
  Που  μπορεί να γίνει λάθος? 

• Λήψη δείγματος 

• Εισαγωγή δεδομένων 

• Υπολογισμοί 

• Λάθη εργαστηρίου  

• Λανθασμένη καταγραφή  των δειγματοληπτικών σωλήνων 

• Λανθασμένες οδηγίες προς τους ασθενείς 

• Λανθασμένη συλλογή δειγμάτων από τους ασθενείς  

• Υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να τροποποιήσουν την  

ερμηνεία της γλυκόζης 

 

 



Ποιές είναι  
οι μορφές του ΡΕΤ  

??? 



Κλασσικό PET  
(2,27% Γλυκόζη) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Μεταφορά μικρομοριακών ουσιών, 
εκφραζόμενη ως τιμή του λόγου D/P. 

• H κατηγοριοποίηση ως ταχύς/μέσος/αργός 
μεταφορέας θα πρέπει να κατευθύνει τη 
συνταγογράφηση. 

• Ευρέως χρησιμοποιούμενη. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

• Χωρίς πληροφορίες για τη διαφορική 
διάχυση του νατρίου, τη μεταφορά 
ελευθέρου ύδατος, την ωσμωτική 
αγωγιμότητα. 



Τροποποιημένο PET  
(3,86% Γλυκόζη) 

•Το τεστ γίνεται όπως ακριβώς το κλασικό PET. 
•Χρησιμοποιούμε  διάλυμα 3,86% γλυκόζης .  

• Παίρνουμε δείγματα διαλύματος στο χρόνο 0 και στις 
1, 2 και 4 ώρες για τον υπολογισμό γλυκόζης, 
νατρίου, κρεατινίνης και ολικής πρωτεΐνης. 

   

• Επίσης παίρνουμε δείγμα αίματος στις 2 ώρες για τον 
υπολογισμό γλυκόζης, ουρίας, κρεατινίνης, νατρίου 
και ολικής πρωτεΐνης. 
 

• Το κοσκίνισμα νατρίου υπολογίζεται ως ΔNa, 
δηλαδή η διαφορά της συγκέντρωσης νατρίου 
(mmol/l) μεταξύ του φρέσκου διαλύματος στο χρόνο 
0 και του διαλύματος που αποχετεύεται σε 1 ώρα . 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Τροποποιημένο PET 
(3,86% Γλυκόζη) 

• Μεταφορά μικρομοριακών ουσιών, εκφραζόμενη 
ως τιμή του λόγου D/P. 

• H κατηγοριοποίηση ως ταχύς/μέσος/αργός 
μεταφορέας θα πρέπει να κατευθύνει τη 
συνταγογράφηση. 

• Πληροφορίες για τη διαφορική διάχυση νατρίου 
• Συνιστάται για τον ορισμό της ανεπάρκειας ΥΔ. 

• Χωρίς ποσοτική πληροφορία για τη 
μεταφορά ελευθέρου ύδατος και την 
ωσμωτική αγωγιμότητα. 



Mini PET 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

•Χρησιμοποιούμε διάλυμα γλυκόζης 3,86% . 
 

•Μετά από ακριβώς 60 λεπτά εξάγουμε τα υγρά από 
την περιτοναϊκή κοιλότητα μέσα σε 20 λεπτά και 
μετράμε τον όγκο του διαλύματος.  
 

•Παίρνουμε δείγμα αυτού του διαλύματος για τον 
υπολογισμό κρεατινίνης, γλυκόζης και νατρίου και 
λαμβάνουμε επίσης δείγμα πλάσματος στο χρόνο αυτό 
για γλυκόζη, ουρία , κρεατινίνη, νάτριο και ολική 
πρωτεΐνη .  
 
 
 
 

Υπολογισμός διακίνησης ελευθέρου 
ύδατος                                   

(Free Water Transport -FWT) 
 

FWT(ml)= UFT(ml)-UFSP (ml),  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Mini PET 

• Έλεγχος κάθαρσης ελευθέρου 
ύδατος (FWΤ) . 

• Διαρκεί μόνο 1 ώρα . 

• Δύσκολη η ερμηνεία της 
μεταφοράς μικρομοριακών ουσιών . 

• Χωρίς πληροφορίες για την 
περιτοναϊκή επαναρρόφηση ή την 
Ωσμωτική αγωγιμότητα . 



Double mini PET 

•Χρησιμοποιούμε διαλύματα γλυκόζης, 1,36% αρχικά και 
στη συνέχεια 3,86%.  
 

•Συνδέουμε το σάκο 1,36%  και εγχέουμε το φρέσκο 
διάλυμα για 10 λεπτά (χρόνος 0) 
 

• Μετά από 60 λεπτά εξάγουμε τα υγρά από την 
περιτοναϊκή κοιλότητα μέσα σε 20 λεπτά και μετράμε τον 
όγκο του διαλύματος 
•  

•Παίρνουμε δείγμα αυτού του διαλύματος για τον 
υπολογισμό κρεατινίνης, γλυκόζης και νατρίου και 
λαμβάνουμε επίσης δείγμα πλάσματος στο χρόνο αυτό για 
γλυκόζη, ουρία , κρεατινίνη, νάτριο και ολική πρωτεΐνη.  
 

•Στη συνέχεια εγχέουμε το διάλυμα 3,86% γλυκόζης που 
αποχετεύεται επίσης στα 60 λεπτά με το οποίο 
υπολογίζουμε .  
 

• Το κοσκίνισμα νατρίου (ΔDNa) δηλαδή τη διαφορά της 
συγκέντρωσης νατρίου (mmol/l) μεταξύ του φρέσκου 
διαλύματος στο χρόνο 0 και του διαλύματος 3,86% που 
αποχετεύεται στα 60 λεπτά.  
 

•Τέλος με το Διπλό μίνι  ΡΕΤ υπολογίζουμε :  
 

Τη διακίνησης ελευθέρου ύδατος και την ωσμωτική 
αγωγιμότητα της γλυκόζης (ικανότητα της γλυκόζης να 
δημιουργεί ωσμωτική διαφορά πιέσεων στη μεμβράνη και 

να προκαλεί υπερδιήθημα ) 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Double mini PET 

• Έλεγχος κάθαρσης ελευθέρου 
ύδατος (FWT) . 

• Ωσμωτική αγωγιμότητα 
• Διαρκεί μόνο 2 ώρες . 

• Δύσκολη η ερμηνεία της 
μεταφοράς μικρομοριακών 
ουσιών . 

• Χωρίς πληροφορίες για την 
περιτοναϊκή επαναρρόφηση . 



Πώς πρέπει να 
εκτιμώνται οι 

χαρακτήρες μεταφοράς 
δια της μεμβράνης και 

πότε ?? 
 

ERBP 

1. Ελεύθερη επιλογή κέντρου 
(ΡΕΤ, PFT κλπ) . 

2. Αρχικό 4-6 wk από την 
ένταξη στη μέθοδο . 

3. Σε κλινικά σταθερούς 
ασθενείς και 1 μήνα μετά το 
τέλος του επεισοδίου 
περιτονίτιδος . 

4. Επανεκτίμηση επί κλινικής 
ένδειξης (π.χ. υπερυδάτωση) 

ή ανά έτος . 




