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ÖZET

Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) tedavisi; son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda iyi bir renal rep-
lasman tedavi seçene¤i olmas›na ra¤men, sürekli ya da rekürren peritonite yol açmas› halen önemli bir sorun-
dur. Bu çal›flmada hastanemiz nefroloji ünitesinde SAPD iliflkili peritonit ile izlenen 43 hastan›n SAPD’ye ba¤-
l› peritonit etkenlerinin belirlenmesi amaçland›. Araflt›rma, Ocak 2001-fiubat 2002 tarihleri aras›nda hastane-
miz nefroloji bölümünde kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) nedeniyle SAPD uygulanan ve SAPD iliflkili perito-
nit nedeniyle takip ve tedavi edilen 43 hasta üzerinde yap›lm›flt›r. Bu hastalara ait veriler, hemodiyaliz ünitesi
hemfliresi, infeksiyon kontrol komitesi hemfliresi ve infeksiyon hastal›klar› uzman›n›n takip ettikleri SAPD’ye
ba¤l› geliflen peritonit izlem formlar›n›n retrospektif olarak incelenmesi ile elde edildi. SAPD’ye ba¤l› perito-
nit nedeniyle takip edilen 43 hastadan al›nan 73 periton diyaliz s›v›s›ndan 30 (%41)’unda  üreme saptan›rken,
43 (%59)’ünde üreme olmad›. ‹zole edilen mikroorganizmalar s›kl›k s›ras›na göre; koagülaz-negatif stafilokok
%30, Staphylococcus aureus %27, Candida spp. %21, Escherichia coli %10, Streptococcus spp. %6, Klebsiella
pneumoniae %3, Pseudomonas aeruginosa %3 olarak saptand›. SAPD iliflkili peritonit insidans› hasta bafl›na 1.6
epizod olarak bulundu. Çal›flmam›zda SAPD’ye ba¤l› peritonite en s›k neden olan etkenlerin normal cilt flora-
s›na ait gram-pozitif mikroorganizmalar oldu¤unu belirledik. Diyalizat torbalar›n›n de¤iflimi s›ras›nda olabile-
cek olan bu kontaminasyonun hastalar›n e¤itimi ve hijyen kurallar›na uyumu ile önlenebilece¤ini düflünmekte-
yiz. Peritonit atak say›s› artt›kça etyolojide gram-negatif ve funguslar›n rol oynamas›, tedavinin bu ajanlara yö-
nelik olarak planlanmas›nda önemlidir. 
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SUMMARY

The Evaluation of Microorganisms Isolated from Peritoneal Dialysis Fluids of
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) Patients with Peritonitis

Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) therapy is a good alternative replacement therapy in
chronic renal failure patients but acute or recurrent peritonitis has been still a major problem during this
therapy. This study was performed to analyse the microorganisms of CAPD peritonitis in our hospital. This



Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda tedavi
seçeneklerinden biri olarak kullanılan sürekli ayaktan
periton diyalizi (SAPD) hastalarında yeni gelişen tek-
nik yöntemler ve genel önlemler sayesinde peritonit
insidansı giderek azalmakla birlikte, bu yöntemin
kullanımına bağlı en önemli sorun sürekli ya da tek-
rarlayan peritonit ataklarıdır[1]. SAPD’ye bağlı geli-
şen peritonit, kronik periton diyalizinden hemodiya-
lize hasta aktarılmasının, başka bir deyimle teknik
başarısızlığın %40-47 oranında nedeni olmaktadır.
Bunun yanında peritonitler SAPD tedavisindeki has-
taların merkezden merkeze değişmekle birlikte ölüm-
lerinin %2-15 oranında, hospitalize edilmelerinin
%33 oranında nedenidir[2]. Ayrıca, SAPD’ye bağlı
peritonit; geniş adezyon formasyonlarına, peritoneal
fibrozise, peritoneal ultrafiltrasyonun sürekli kaybına,
ciddi malnütrisyona ve sepsise yol açabilir[3]. 

SAPD’ye bağlı peritonit insidansı; son 10 yılda
azalma göstermekle birlikte yaş, ırk, diyaliz yöntemi
ve hastanın eğitim düzeyi gibi çeşitli faktörlere bağlı
olarak oldukça farklılık gösterir[4]. Genelde SAPD’li
hastalarda peritonit insidansı her yıl hasta başına
1.3-1.4 epizod şeklindedir[5].

SAPD’ye bağlı gelişen peritonit etkeni mikroor-
ganizmalar periton boşluğuna birkaç yoldan ulaşabi-
lir. Diyalizat torbasının değişimi sırasında yapılan ha-
talar, kateter veya değişim setinin delinmesi, konta-
mine veya iyi sterilize edilmemiş üretim hatalı SAPD
torbalarının kullanılması bakterilerin kateter lüme-
ninden periton boşluğuna geçerek peritonite yol aç-
masına neden olabilmektedir. Bu yolla oluşan perito-
nitlerde daha çok cilt florasına ait bakteriler etken
olarak saptanmaktadır[6]. Kronik kateter çıkış yeri ve
tünel infeksiyonu durumlarında ise mikroorganizma-
lar kateterin etrafından ilerleyerek periton boşluğuna

ulaşabilir[7]. Bununla birlikte kolon divertikülozisi, iç
organ perforasyonu gibi durumlarda, mikroorganiz-
malar bağırsak ve diğer iç organ duvarlarını aşarak
periton boşluğuna geçebilir[8]. Daha nadir olarak
mikroorganizmalar hematojen yolla peritonite ne-
den olabilir[9]. Ayrıca, kadın genital sisteminde sık
olarak bulunabilen kandida, laktobasillus, streptokok
gibi mikroorganizmalar vajinal veya tuber diyalizat
sızıntıları ile birlikte tekrarlayan peritonite yol açabi-
lir[10]. 

MATERYAL ve METOD

Çalışma, Ocak 2001-Şubat 2002 tarihleri ara-
sında hastanemiz nefroloji bölümünde kronik böbrek
yetmezliği (KBY) tanılarıyla takip edilen ve SAPD’ye
bağlı gelişen peritonit nedeniyle takip ve tedavisi uy-
gulanan 43 hastada gerçekleştirildi. SAPD’ye bağlı
peritonitli hastalar yaş, cinsiyet ve son dönem böb-
rek yetmezliğinin nedenlerini içeren temel demogra-
fik özellikleri, peritonit etkeni olarak izole edilen
mikroorganizmalar, SAPD süresi, peritonit atak sa-
yısı, aldıkları antibiyotik ve diğer tedaviler açısından
ele alan SAPD’ye bağlı peritonit izlem formu kulla-
nılarak retrospektif olarak incelendi. Ayrıca, bu for-
ma göre hastalar SAPD’ye bağlı gelişen komplikas-
yonlar (kateter çekilmesi, kateter çıkış yerinde infek-
siyon varlığı ve peritonite bağlı mortalite) gibi para-
metreler açısından da değerlendirildi.

Diyalizat torbaları hastanemiz mikrobiyoloji labo-
ratuvarına hemen ulaştırıldı ve diyalizat torbaları ör-
nek alımı işlemlerine başlamadan önce karıştırıldı.
Diyalizat torbalarından steril şekilde alınan 50 cc peri-
ton diyaliz sıvısının önce “Nageatte” sayma kamara-
sında hücre sayısı (mL) belirlendi. 1 mL’sinde 100 ve
üzerinde lökosit saptanan örneklerin tümü kültür için
değerlendirmeye alındı. Daha sonra steril santrifüj
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study was performed on 43 CAPD patients between January 2001 and February 2002. The data of 43 pati-
ents who were hospitalized due to CAPD peritonitis were retrospectively analysed from the charts of peri-
toneal dialysis nurse, infectious disease control committee nurse and medical doctor and specialist of infec-
tious disease. Seventy-three peritoneal dialysis fluids of 43 CAPD patients with peritonitis were analysed.
Thirty peritoneal fluids were culture positive (41%), 43 were culture negative (59%). The microorganisms
isolated were respectively; coagulase-negative Staphylococcus (30%), Staphylococcus aureus (27%), Candida
spp. (21%), Escherichia coli (10%), Streptococcus spp. (6%), Klebsiella pneumoniae (3%), Pseudomonas aeru-
ginosa (3%). The incidence of CAPD peritonitis epizodes per patient was 1.6/year. In our study the most
common microorganisms in CAPD peritonitis leading to infection was predominantly gram-positive skin flo-
ra. This may be related with contamination at the time of exchange. This study shows that training of the pa-
tients and applying the hygiene rules is very important in CAPD patients. Increasing number of peritonitis
episodes is related with more complicated microorganisms like gram-negative and fungi. This may play an im-
portant role to plan the antibiotic therapy related with these microorganisms in recurrent peritonitis. 

Key Words: Continuous ambulatory peritoneal dialysis, Peritonitis, Coagulase-negative Staphylococcus



tüpünde 30 dakika 2500 rpm’de santrifüj edildikten
sonra dipteki çökeltiden Gram ve Giemsa boyama-
ları için preparatlar hazırlandı. Yine dipteki çökelti-
den kanlı ve çikolata agara ayrıca eozin metilen ma-
visi ile “Sabouraud dextrose” besiyerlerine ekimleri
yapıldı. İzole edilen mikroorganizmaların identifikas-
yonunda “National Committee for Clinical Labora-
tory Standards (NCCLS)” yöntemi kullanıldı.

BULGULAR

Çalışmamızı oluşturan 43 hastanın; %37 (n=
16)’si erkek, %63 (n= 27)’ü kadın iken, yaş ortala-
ması 40 ± 15.4 (10-69) yıl idi. KBY nedenleri açı-
sından hastalar irdelendiğinde; hastaların %40’ının
diyabetik nefropatiye, %15’inin kronik piyelonefrite,
%10’unun vezikoüreteral reflüye, %6’sının analjezik
kullanımına, %4’ünün ürolitiyazise, %5’inin kronik
glomerülonefrit ve %1’inin “Alport” sendromuna
bağlı KBY hastası olduğu saptandı. %19 hastada ise
KBY etyolojisi bilinmiyordu.

Toplam 73 SAPD örneği mL’sinde saptanan lö-
kosit sayısı 100-500, 501-1000 ve > 1001 olmak
üzere gruplara ayrılarak irdelendiğinde; 10 (%13.6)
örneğin 1 mL’sinde 100-500 lökosit tespit edilir-
ken, 32 (%43.8) örneğin 1 mL’sinde 501-1000 lö-
kosit, 31 (%42.4) örneğin 1 mL’sinde ise 1001 ve
üzerinde lökosit sayısı olduğu belirlendi.

Diyaliz sıvısı sedimentinin Gram boyası ile ince-
lenmesinde üreme saptanan 30 SAPD sıvısından;
28 (%93.3) örnekte mikroorganizma tespit edilir-
ken, üreme olmayan 43 SAPD örneğinin hiçbirisin-
de mikroorganizma saptanmadı. Diyaliz sıvısı sedi-
mentinden hazırlanan preparatların “Giemsa” boya-
ması ile incelemesinde ise üreme olan 30 SAPD ör-
neğinden 25 (%83.3) örnekte parçalı lökositlerin
oranı %50 ve üzerinde bulunurken, üreme olmayan
43 SAPD örneğinden hazırlanan preparatlarda ise
yalnız 8 (%26.6) örnekte parçalı lökosit oranı %50
ve üzerinde saptandı.

Çalışmamızda toplam 73 SAPD örneğinden
30 (%41) örnekte mikroorganizma izole edilmiş
olup, üreme saptanan 30 SAPD örneğinden toplam
73 etken tespit edilmiştir. Üreme saptanan 30 örne-
ğin 17 (%56.6)’sinde mikst üreme izlenirken, 13
(%43.3)’ünde saf üreme tespit edilmiştir.

SAPD ilişkili peritonitte izole edilen mikroorga-
nizmalar sıklık sırasına göre; koagülaz-negatif stafilo-
kok %30 (n= 22), Staphylococcus aureus %27 (n=
20), Candida spp. %21 (n= 16), Escherichia coli
%10 (n= 7), Streptococcus spp. %6 (n= 4), Klebsi-
ella pneumoniae %3 (n= 2), Pseudomonas aerugi-
nosa %3 (n= 2) olarak saptandı (Tablo 1).

Çalışmamızı oluşturan 43 SAPD ilişkili peritonit-
li hastaya ait 73 SAPD örneğinden 12 (%16.4) ade-
tini nonspesifik antibiyotik tedavisine yanıt alınama-
dığı için tekrarlanan SAPD örneklerinin oluşturdu-
ğunu saptadık. Tekrarlanan bu 12 adet SAPD örne-
ğinden %66.6 (n= 8) oranıyla Candida spp., %33.4
(n= 4) oranıyla gram-negatif basil izole edildiğini tes-
pit ettik. 

Ortalama SAPD kalış süresi 2.2 yıl (1-6 yıl) iken,
peritonit insidansı hasta başına 1.6 epizod olarak
hesaplandı. SAPD’ye bağlı peritonit atağı geçirme
yüzdeleri göz önüne alındığında çalışmanın yapıldığı
13 ay boyunca 43 SAPD ilişkili peritonitli hastadan
27 (%62.7) olgunun bir kez, 7 (%16.2) olgunun iki
kez, 6 (%13.9) olgunun üç kez, 2 (%4.6) olgunun
dört kez ve 1 (%2.3) olgunun ise beş kez peritonit
atağı geçirdiğini saptandık (Tablo 2).

Bu ataklarda üreyen mikroorganizmalar irdelen-
diğinde ilk peritonit atağını geçiren hastalarda en sık
%28 oranıyla koagülaz-negatif stafilokok bulunur-
ken, ikinci atakta en sık %15 oranında S. aureus,
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Tablo 1. SAPD ilişkili peritonitli hastaların diyaliz
sıvılarından izole edilen mikroorganizmaların
dağılımları

İzole edilen SAPD diyaliz örnek
mikroorganizmalar sayısı (n) %

• Koagülaz-negatif stafilokok 22 30

• S. aureus 20 27

• Candida spp. 16 21

• E. coli 7 10

• Streptococcus spp. 4 6

• K. pneumoniae 2 3

• P. aeruginosa 2 3

• Toplam 73 100

Tablo 2. SAPD ilişkili peritonitli olguların geçiril-
miş peritonit atak sayılarının durumu

SAPD ilişkili peritonit Olgu sayısı
atağı geçirme sayısı n %

• Bir 27 62.7

• İki 7 16.2

• Üç 6 13.9

• Dört 2 4.6

• Beş 1 2.3



üçüncü atakta %19 oranında Candida spp., dör-
düncü atakta %8 oranında E. coli, beşinci atakta ise
%3 oranında P. aeruginosa saptandı (Tablo 3). 

Klinik olarak değerlendirmede hastaların
%91’inin; peritonitin en sık rastlanan bulgularından
olan, periton sıvısının bulanık gelmesi ve karın ağrı-
sı yakınmasına sahip oldukları, aynı hastaların yapı-
lan fizik muayenelerinde ise batında hassasiyet varlı-
ğı saptandı. SAPD ilişkili peritonitli hastaların
%21’inde ateş 38°C ve üzerinde idi.

SAPD ilişkili peritonite bağlı komplikasyonlar
açısından hastaların değerlendirmesinde; 1 (%2.8)
olguda kateter çıkış yerinde infeksiyonun, “relap-
sing” peritonite yol açması nedeniyle periton katete-
rinin çekilerek hemodiyalize geçildiği, SAPD ilişkili
peritonit ile takip edilen hiçbir hastada ise infeksiyo-
na bağlı ölümün olmadığını saptadık. Çalışmamızda
toplam 43 SAPD’ye bağlı peritonitli hastadan 8
(%18.6) olguda kateter çıkış yerinde infeksiyon geliş-
tiğini belirledik. Kateter çıkış yerinde infeksiyon et-
keni olarak altı olguda koagülaz-negatif stafilokok,
bir olguda S. aureus ve bir olguda Candida spp. ol-
duğunu tespit ettik.

TARTIŞMA

Son dönem böbrek yetmezlikli hastalar için kabul
görmüş ve yaklaşık 25 yıldır yaygın olarak kullanılan
SAPD; yavaş ve yeterli ultrafiltrasyona neden olması,
stabil bir kardiyovasküler durum sağlaması, hipertan-
siyonu daha kolay kontrol etmesi, hemodiyalizden
daha uzun bir süre rezidüel renal fonksiyonu koruma-
sı ve biyokimyasal parametreleri stabil tutması gibi
birçok avantaj sağlamaktadır[4]. Ancak bu avantajları-
nın yanı sıra SAPD halen üç majör problem ile mü-
cadele etmektedir. Bu majör problemler; maliyet, di-
yaliz yetersizliği ve peritonit epizodlarıdır[5]. SAPD’li
hastalarda gelişen peritonit önemli bir komplikasyon-

dur. Çünkü peritonit, kateterin geçici ya da sürekli
kaybına, ultrafiltrasyon kaybı gibi komplikasyonlara
yol açabilir. 

Çalışmamızda SAPD ilişkili peritonit nedeniyle
takip ve tedavi ettiğimiz 43 olgudan 17 (%40) olgu-
ya diabetes mellitusun eşlik etmesi, bu olgularda di-
abetes mellitus varlığının infeksiyona eğilimi arttıra-
bileceğini düşündürmüştür. 

SAPD ilişkili peritonit geçirme sıklığı yaş, ırk, di-
yaliz metodu ve hastaların eğitim düzeyi gibi çeşitli
faktörlerden etkilenmektedir[4,11,12]. Çalışma grubu-
muzu oluşturan SAPD peritonitli hastaların tedavi ve
hijyen kurallarına uyumu açısından eğitim düzeyleri
incelendiğinde; %80’inin ilkokul, %15’inin lise,
%5’inin ise yüksek okul mezunu olduklarını saptadık. 

Değerlendirmeye aldığımız hastalarımızdan 1
(%2.8) olguda kronik kateter çıkış yeri infeksiyonu
nedeniyle tedaviye yanıtsızlık ve rekürrens düşünül-
düğünden, bu hastada SAPD kateteri çıkartılarak
hemodiyaliz programına geçilmiştir. Bergeron ve ar-
kadaşları yapmış oldukları çalışmada, kateter çıkış
yeri infeksiyon oranını %2.1 olarak bulmuşlardır[13].

SAPD peritonitli vakaların %60-70’ini gram-po-
zitif koklar oluştururken, %20-30’undan ise gram-
negatif basiller sorumlu tutulmaktadır. Gram-pozitif
koklardan; koagülaz-negatif stafilokok, S. aureus ve
Streptococcus spp. SAPD ilişkili peritonite en sık
yol açan etken patojenlerdir. Gram-negatif mikroor-
ganizmalar arasında Enterobacteriaceae en sık
SAPD ilişkili peritonite neden olan mikroorganizma-
lardır. Günümüzde funguslara bağlı SAPD ilişkili pe-
ritonit vakaları giderek artmaktadır ve bu vakaların
%80-90’ından Candida spp. sorumlu tutulmakta-
dır[5]. Çalışmamızı oluşturan 43 SAPD ilişkili perito-
nitli hastaya ait 73 SAPD örneğinden 12 (%16.4)
adedini nonspesifik başlangıç antibiyotik tedavisine
yanıt alınamadığı için tekrarlanan SAPD örnekleri-
nin oluşturduğunu saptadık. Tekrarlanan bu 12 adet
SAPD örneğinden %66.6 (n= 8) oranıyla Candida
spp., %33.4 (n= 4) oranıyla gram-negatif basil izole
edildiğini tespit ettik. Sık peritonit atağı geçiren ve
ampirik antibiyotik tedavisine yanıt alınamayan SAPD
peritonitli hastalarda, bu iki mikroorganizma açısın-
dan dikkatli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.

Çalışmamızda, ilk peritonit atağını geçiren hasta-
larda en sık %28 oranıyla koagülaz-negatif stafilo-
kok izole ederken, ikinci atakta en sık %25 oranın-
da S. aureus, üçüncü atakta %19 oranında Candi-
da spp., dördüncü atakta %8 oranında E. coli, be-
şinci atakta ise %3 oranında P. aeruginosa saptadık.
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Tablo 3. SAPD ile ilişkili peritonit ataklarında di-
yaliz örneklerinden en sık izole edilen mikroor-
ganizmaların dağılımları 

İzole edilen
Atak sayısı mikroorganizmalar %

• Bir Koagülaz-negatif stafilokok 28

• İki S. aureus 15

• Üç Candida spp. 19

• Dört E. coli 8

• Beş P. aeruginosa 3
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Çalışmamızda üç ve daha fazla peritonit atağı geçi-
ren olgularda özellikle gram-negatif bakterilerin ve
Candida spp.’nin başı çektiğini gözlemledik. 

SAPD ilişkili peritonit nedeniyle izlediğimiz has-
talardan izole ettiğimiz mikroorganizmaların dağılı-
mına göz attığımızda, en sık %30 oranıyla koagülaz-
negatif stafilokokların identifiye edildiğini tespit et-
tik. Kogülaz-negatif stafilokoklar cilt florasına ait
mikroorganizmalar olup; yaptığımız çalışmada bu
mikroorganizmanın ilk sırada yer alması hastaların
hijyene uyum ve teknik açıdan sorgulanması gerek-
tiğini düşündürmektedir. Diğer izole ettiğimiz etken
patojenler ise sıklık sırasına göre Tablo 2’de gösteril-
miştir. Zelenitsky ve arkadaşları yapmış oldukları ça-
lışmada 1991-1998 yılları arasında takip ettikleri
peritoneal diyaliz ilişkili hastalardan izole edilen pe-
ritonit etkenlerinin dağılımını; %23 oranında koagü-
laz-negatif stafilokok, %14.6 oranında S. aureus,
%14.7 oranında Streptococcus spp., %6.2 oranın-
da P. aeruginosa ve %2.6 oranında Candida spp.
olarak bildirmişlerdir[14]. Troidle ve arkadaşlarının
yapmış oldukları bir başka çalışmada ise SAPD iliş-
kili peritonit etkenlerinden en sık %47 oranıyla ko-
agülaz-negatif stafilokok izole edilmiştir[4]. Çalışma-
mızda izole ettiğimiz mikroorganizmaların görülme
sıklığı açısından dağılımları daha önce yapılmış çalış-
malarla uygunluk göstermektedir.

Sonuç olarak; SAPD’nin sağladığı avantajlardan
en üst düzeyde yararlanabilmek ve bu yöntemin kul-
lanımına bağlı gelişen peritonitin engellenebilmesi;
bu hastaların eğitimi, hijyene uyumu, takip edildiği
merkez ile düzenli irtibatı, evrensel önlemler ve yeni
teknik donanımlar ile mümkün olabilecektir. 
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