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ÖZET

Peritonit, son dönem böbrek yetmezli¤i nedeniyle periton diyalizi uygulanan hastalar›n ortak klinik prob-
lemidir. Bu çal›flmada, sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) iliflkili peritonit geliflen hastalarda demografik
verilerin irdelenmesi, peritonit h›z›n›n, peritonite neden olan mikroorganizmalar›n, hastalardaki klinik seyrin
saptanmas› ve tedavi yaklafl›mlar›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Çal›flmada, May›s 2003-Nisan 2004 tarihleri
aras›nda S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i ta-
raf›ndan izlenen 55 hastada geliflen 70 peritonit ata¤› incelenmifltir. Periton diyaliz s›v› bulan›kl›¤› ve/veya ka-
r›n a¤r›s› peritoniti düflündürmüfl ve tan›, diyaliz s›v›s› hücre say›m› ve kültürünün yap›lmas› ile do¤rulanm›fl-
t›r. Hastalarda peritonit atak h›z› 2.46 ± 2.52 atak/hasta y›l› olarak bulunmufltur. Yafl, cinsiyet, ö¤renim ve
meslek da¤›l›m› ile tek peritonit ata¤› veya çoklu peritonit ata¤› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki ol-
mad›¤› saptanm›flt›r. Klinik de¤erlendirmede olgular›n hepsinde kar›n a¤r›s› ve periton s›v›s›nda bulan›kl›k tes-
pit edilmifltir. Bulant› ve kusma, en s›k görülen di¤er semptomlar olarak belirlenmifltir. Araflt›rmaya al›nan 70
atakta diyaliz s›v›lar› incelendi¤inde, baflvurudaki diyaliz s›v›s›ndaki lökosit say›s› mm3’te ortalama 1773 ± 1224
hücre olarak saptanm›flt›r. Ataklar›n 51 (%72.9)’inde üreme olmufl, etken olarak en s›k koagülaz-negatif stafi-
lokoklar (KNS) (%22.8) ve Staphylococcus aureus (%21.4) izole edilmifltir. Ondokuz (%27.2) ataktan etken
izole edilememifltir. Çal›flmada 61 peritonit ata¤›na bafllang›çta periton içi sefazolin ve gentamisin tedavisi ve-
rilmifl, bunlardan yedisinde tedavi baflar›s›zl›¤› nedeniyle damar içi tedavi protokolüne de¤iflim yap›lm›flt›r. Bafl-
vuruda dokuz hastada sepsis düflünülerek damar içi tedavi verilmifltir. Takipte iki hasta ölmüfltür. ‹ki hasta ise
kateterleri ç›kar›larak hemodiyaliz program›na al›nm›flt›r. Son dönemlerde tüm teknik uygulamalara ra¤men
peritonit ve ç›k›fl yeri infeksiyonu geliflimi SAPD’nin en önemli komplikasyonlar›n› oluflturmaktad›r. Bu hasta-
larda komplikasyonlara yol açan etken mikroorganizmalar› ve antibiyotik duyarl›l›klar›n› bilmek tedavi baflar›-
s› aç›s›ndan önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezli¤i, SAPD, Peritonit

SUMMARY
Evaluation of the Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis 

Related Peritonitis Attacks

Peritonitis is a common clinical problem that occurs in patients with end stage renal disease treated by
peritoneal dialysis. The aims of this study were to assess demographic aspects, rates of peritonitis, causative
organisms, clinical outcomes and treatment approach for continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)



Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD), günü-
müzde son dönem böbrek yetmezliğinde ciddi kardi-
yovasküler hastalık, diyabet gibi damar yolu giriş
problemi olan ve hemodiyaliz nedeniyle hastaneye
bağlı kalmak istemeyen hastalarda bir tedavi seçene-
ği olarak uygulanmaktadır.

Peritonit başta olmak üzere infeksiyöz kompli-
kasyonlar, SAPD ile tedavi edilen hastaların karşılaş-
tığı en önemli problemlerdir. Hastaların hastaneye
başvurma nedenlerinin %15-35’i peritonit olup, he-
modiyalize geçişin de başlıca nedenini oluşturmakta-
dır[1,2]. Tüm ölümlerin %2-15’inden infeksiyonlar
sorumludur[3].

SAPD hastalarında peritonit insidansı merkez-
den merkeze değişmekle birlikte ortalama insidansın
1.1-1.3 atak/hasta yılı olduğu bildirilmektedir[4]. Pe-
ritonite en sık gram-pozitif bakterilerin, özellikle de
hastaların deri florasında bulunan Staphylococcus
aureus ile Staphylococcus epidermidis’in neden ol-
duğu belirtilmiştir[5].

Bu çalışmada, SAPD tedavi programındayken
peritonit gelişen hastaların sosyodemografik verileri-
nin değerlendirilmesi, peritonite neden olan etkenle-
rin ve bunların antibiyotiklere duyarlılıklarının belir-
lenmesi, tekrarlayan peritonit ataklarında risk faktör-
lerinin saptanması, hastaların izleminde klinik ve la-
boratuvar bulgularının öneminin tespit edilmesi
amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Hasta Seçimi

Mayıs 2003-Nisan 2004 tarihleri arasında,
SAPD tedavi programındayken peritonit semptom-
ları ortaya çıkan ve bu semptomlarla S.B. Ankara
Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalık-
ları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde yatırılarak iz-
lenen hastalar çalışmaya alınmıştır. 

Peritonit tanısı; semptomları olan bir hastada pe-
riton diyalizi sıvısında mm3’te 100’den fazla lökosit
ve bunun %50’sinden fazlasının nötrofil olması
ve/veya periton sıvısı örneğinden mikroorganizma
izolasyonu ile konulmuştur[6]. Kateter çıkış yerinde
pürülan akıntı olması kateter çıkış yeri infeksiyonu,
cilt altı tünel boyunca şişlik ve hassasiyet olması tü-
nel infeksiyonu olarak kabul edilmiştir[6]. 

Hastaların, peritonit bulgularına ek olarak siste-
mik inflamatuvar yanıt sendromu kriterlerinden en
az ikisini taşımaları durumunda (ateşin > 38°C veya
< 36°C olması, kalp atım sayısının > 90/dakika ol-
ması, solunum sayısının > 20/dakika olması veya
PaCO2’nin < 32 mmHg olması, lökosit sayısının
> 12.000/mm3 veya < 4000/mm3 olması veya pe-
riferik yaymada %10’un üzerinde çomak formunun
olması) sepsis tanısı konulmuştur.

Peritonit tanısı konulan hastaların demografik
özellikleri, eşlik eden hastalıkları, periton diyalizi uy-
gulama süreleri, klinik bulgular ve laboratuvarı içe-
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-related peritonitis of patients undergoing CAPD. Seventy cases of peritonitis occurred in 55 patients tre-
ated in Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department of Ankara Training and Research Hospital
between May 2003 and April 2004 were enrolled into this study. Cloudiness of the peritoneal dialysis fluid
and/or abdominal pain were considered suggestive of peritonitis and were confirmed by cell count and cul-
ture. The overall incidence of peritonitis was 2.46 ± 2.52 episodes/patient-year. Age, gender, education and
profession of the patients have not been found as a risk factor in peritonitis attacks. The most common pre-
sentations of peritonitis included abdominal pain, cloudiness of the peritoneal dialysis fluid, nausea and vomi-
ting. Peritoneal dialysate fluid white blood cell count was 1773 ± 1224/mm3 in 70 episodes. Cultures were
positive in 51 (%72.9) peritonitis episodes; coagulase-negative staphylococci was the most common organism
(%22.8), followed by Staphylococcus aureus (%21.4), 19 episodes (%27.2) had negative culture results. At the
end of the study, 61 episodes of peritonitis in 55 patients were treated with intraperitoneal cefazolin and
gentamicin protocol. Seven of the patients did not respond to initial therapy and the therapy was converted
to intravenous protocol. Nine episodes were treated with IV antibiotics on admission for medical reasons
(systemic infection and/or concurrent exit-side or tunnel infection). There were two deaths. Two catheters
were removed and the patients were transferred to haemodialysis programme. Despite all technical impro-
vements during recent decades, peritonitis and exit-side infections are still the major complication of CAPD.
For the optimizing complication rates in individual centers, causative organisms and their antimicrobial sus-
ceptibilities must be known.
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ren bilgiler, oluşturulan bir hasta izlem formu yardı-
mıyla kaydedilmiştir.

Bakteriyolojik İdentifikasyon

Hastalardan 50 mL periton sıvısı alınıp, ilk ön-
ce Thoma lamı kullanılarak manüel yöntemle doğ-
rudan (sulandırılmadan) sayılarak mm3’teki lökosit
sayısı tespit edilmiştir. Tüpte kalan sıvı steril tüplere
konularak 3000 devirle 15 dakika süreyle santrifüj
edilmiştir. Elde edilen sedimentten steril özeyle %5
koyun kanlı agar, eozin metilen mavisi (EMB) agar
ve Löwenstein-Jensen besiyerlerine ekim yapılmış,
kalanından metilen mavisi, Gram, Giemsa ve Erlich
Ziehl Neelsen (EZN) yöntemleriyle boyanarak hazır-
lanan preparatlar mikroskobik olarak değerlendiril-
miştir. Periton sıvısından ayrıca “Bactec Plus Aero-
bic F (Becton-Dickinson)” şişelerine ekim yapılmış-
tır[4]. Ekilmiş kan kültür şişeleri “Bactec 9050 (Bec-
ton-Dickinson)” kan kültürü cihazında 37°C’de yedi
gün süreyle inkübe edilmiş, üreme sinyalinin alın-
ması sonrasında kanlı agara ve EMB agara ekimler
yapılmıştır. 

Üreyen mikroorganizmalar konvansiyonel bakte-
riyolojik yöntemlerle isimlendirilmiştir. Kültür sonra-
sı izole edilen mikroorganizmaların antibiyotik du-
yarlılıkları “Clinical Laboratory Standards Institute
(CLSI)” önerileri doğrultusunda disk difüzyon yönte-
miyle araştırılmıştır[7].

Hastaların burun ve kateter çıkış yeri sürüntü kül-
tür incelemeleri de yapılmıştır. Bunların dışında ka-
lan ve sepsis düşünülen hastaların ise kan, idrar (id-
rar çıkışı olanlardan) örnekleri incelenmiş ve ekim
yapılmıştır. Üreyen mikroorganizmaların identifikas-
yonu yukarıda bahsedildiği şekilde yapılmıştır.

SAPD’ye bağlı gelişen peritonit tanısı alan hasta-
lar, kliniğe yatırıldıktan sonra komplikasyonlar açı-
sından değerlendirilmiştir. Hastalarda, kateter çıkış
yeri ve tünel infeksiyonu varlığı araştırılmıştır.

Tedavi

Klinik olarak sepsis saptanmayan anürik (günlük
idrar çıkışı 100 mL’den az olan hastalar anürik ka-
bul edilmiştir) hastalara ampirik olarak periton içi
aminoglikozid grubu bir antibiyotik (her değişim tor-
basına gentamisin 8 mg/L) ile birinci kuşak antista-
filokokal sefalosporin (periton içi 500 mg sefazolin
yükleme dozunu takiben her değişim torbasına 125
mg/L) başlanmıştır[4]. İdrar çıkışı olan hastalarda ise
idame dozun %25 fazlası konularak tedavi düzenlen-
miştir. 

Hasta yatırıldığında klinik sepsis saptanması ha-
linde ise tedavi parenteral olarak planlanmış, alınan
kültürlerde üreme saptanmışsa mikroorganizmanın
antibiyotik duyarlılığına bakılarak gerekli değişiklik
yapılmıştır. 

Olguların peritonit sıklığı; geçirilen peritonit sayı-
ları hasta yılları ile çarpılıp tümü toplandıktan sonra
hasta sayısına bölünerek ortalama atak sayısı hesap-
lanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 10.0 istatistik
programı kullanılmıştır. Analizde, Mann-Whitney U
testi, paired t-test ve ki-kare testi kullanılmıştır.

BULGULAR

Bu çalışmada, 55 hastada toplam 70 peritonit
atağı gelişmiştir. Bir yıl süresince klinikte izlenen ol-
gularda peritonit sıklığı 2.46 ± 2.52 atak/hasta yılı
olarak tespit edilmiştir.

İzlenen hastaların 29 (%52.7)’u erkek, 26
(%47.3)’sı kadındı. Hastaların yaş ortalaması 48.46
± 15.54 (dağılım; 16-77 yaş) yıl olarak bulunmuştur. 

Çalışmaya alınan hastaların meslekleri sorgulan-
dığında, sırasıyla %43.6’sının ev hanımı, %20’sinin
işsiz, %12.7’sinin emekli olduğu, diğerlerinin
(%23.7) ise çiftçi, işçi ve şoför olduğu saptanmıştır.

Hastaların öğrenim durumlarına göre dağılımına
bakıldığında, 18 (%32.8)’inin beş yıllık temel eğitim
almadığı, 28 (%50.8)’inin ilkokul düzeyinde öğrenim
gördüğü, 9 (%16.4)’unun ortaokul ve üzeri okullarda
öğrenim gördüğü belirlenmiştir.

Hastaların ek sistemik hastalıkları sorgulandığın-
da 16 (%29.1)’sında hiçbir hastalığa rastlanmazken,
en sık görülen hastalıkların sırasıyla hipertansiyon
(%58.2) ve diabetes mellitus (%27.3) olduğu saptan-
mıştır. Ayrıca, bir hastada mental retardasyon, bir
hastada serebral palsi ve bir hastada da geçirilmiş se-
rebrovasküler olay saptanmıştır.

Hastalarda böbrek hastalığı süresinin ortalama 2.5
± 2.4 (dağılım: 1 ay-12 yıl) yıl ve ortalama SAPD sü-
resinin 1.25 ± 0.81 (dağılım: 1 ay-4 yıl) yıl  olduğu be-
lirlenmiştir. Hastaların çoğunun (%60) bir yıldır
SAPD programında oldukları ve günde ortalama
dört (dağılım: 3-5) defa periton diyalizi uyguladıkları
saptanmıştır.

Çalışmaya alınan hastaların yaşları, cinsiyetleri,
öğrenim durumları, meslekleri ve altta yatan sistemik
hastalıklarıyla peritonit sıklığı arasında ilişki bulunma-
mıştır (p= 0.48, p= 0.46, p= 1.0, p= 0.49, p= 0.07). 

Çalışmaya alınan 55 hastada, SAPD programına
alındıktan sonra gelişen peritonit atak sayıları ince-
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lendiğinde, 29 (%52.7)’unun tek peritonit atağı, 26
(%47.3)’sının ise iki ve üstü atak geçirdiği saptan-
mıştır.

Klinik değerlendirmede olguların hepsinde karın
ağrısı ve periton diyalizi sıvısında bulanıklık tespit edil-
miştir. Daha sonra sırasıyla bulantı ve kusma, en sık
görülen semptomlar olarak belirlenmiştir. Hastaların
ancak %14.2’sinde ateş yüksekliği tespit edilmiştir
(Tablo 1).

Araştırmaya alınan 70 atakta diyaliz sıvıları ince-
lendiğinde, başvurudaki diyaliz sıvısı lökosit sayısı or-
talama olarak 1773 ± 1224/mm3 (min= 280,
maks= 5120) olarak saptanmıştır. Örneklerin Giem-
sa boyamasında %50’den fazla nötrofil lökosit bu-
lunduğu belirlenmiştir. Tablo 1’de atakların klinik ve
laboratuvar özellikleri verilmiştir.

Atakların %14.3’ünde eşlik eden çıkış yeri infek-
siyonu, %14.3’ünde sepsis ve %2.9’unda tünel in-
feksiyonu tespit edilmiştir.

Peritonit ataklarında diyaliz sıvısının bakteriyolo-
jik incelemesi değerlendirildiğinde; atakların
%72.9’unda üreme olmuş, %27.1’inde ise etken
izole edilememiştir. İzole edilen 51 mikroorganizma-
nın 31 (%61)’ini S. aureus ve koagülaz-negatif stafi-
lokoklar (KNS)’ın oluşturduğu belirlenmiştir. Daha
sonra sırasıyla, streptokok türleri, gram-negatif ente-
rik ve nonfermenter basiller ve diğer etkenler izole
edilmiştir (Tablo 2). Etken izole edilemeyen peritonit
ataklarında hastaların 4 (%21)’ünün başvuru öncesi
antibiyotik kullandıkları belirlenmiştir. 

İzole edilen tüm stafilokok suşlarında metisilin di-
renci %38.7 olarak tespit edilmiştir. Stafilokok suş-

larında glikopeptid direncine rastlanılmamıştır. Tüm
streptokok suşları penisiline duyarlı olarak bulun-
muştur. İzole edilen gram-negatif basillerde (n= 10)
gentamisin, sefuroksim sodyum, seftriakson, seftazi-
dim, siprofloksasin, imipenem ve trimetoprim-sülfa-
metoksazol (TMP-SMZ) dirençlerine bakılmıştır. İzo-
le edilen Escherichia coli (n= 4) suşlarından birinde
gentamisin direnci saptanmış, bu suşun diğer antibi-
yotiklere duyarlı olduğu görülmüştür. Klebsiella pne-
umoniae (n= 3) suşlarından birinde siprofloksasin
direnci saptanmıştır. İzole edilen iki Pseudomonas
aeruginosa suşundan birinin seftriaksona dirençli ol-
duğu tespit edilmiştir. Her iki suşun da diğer antibi-
yotiklere duyarlı oldukları görülmüştür.

Hastalar nazal S. aureus taşıyıcılığı açısından de-
ğerlendirildiğinde 7 (%12.7)’sinde taşıyıcılık tespit
edilmiştir.

Peritonit ataklarından 61 (%87.1)’ine ampirik
periton içi sefazolin + gentamisin tedavisi; 9
(%12.8)’una sistemik infeksiyon düşünülerek paren-
teral sefazolin + gentamisin tedavisi başlanmıştır.
Kültür sonuçları 48. saatte değerlendirildikten sonra
54 (%88.5) atakta tedavi periton içi devam edilmiş,
7 (%11.4)’sinde parenteral tedaviye geçilmiştir. Te-
davi değişikliği, iki hastada ek olarak idrar kültürün-

Tablo 1. Peritonit ataklarında klinik ve laboratu-
var bulgularının dağılım yüzdesi (n= 70)

Belirtiler ve bulgular %

• Karın ağrısı 100.0

• Abdominal hassasiyet 100.0

• Periton diyalizi sıvısı bulanıklığı 100.0

• Bulantı ve/veya kusma 68.6

• Ateş 14.2

• Laboratuvar bulguları

Lökositoz (BK > 10.5 x 103/mm3) 34.3

ESH (> 20 mm/saat) 97.1

CRP pozitifliği (> 0.8 mg/dL) 95.7

CRP: C-reaktif protein, ESH: Eritrosit sedimentasyon hızı, 
BK: Beyaz küre.

Tablo 2. Peritonit ataklarında izole edilen mikro-
organizmaların dağılım yüzdesi (n= 51)

Üreyen mikroorganizmalar %

• Staphylococcus spp.

KNS 22.8

Staphylococcus aureus 21.4

• Streptococcus spp.

Streptococcus pneumoniae 2.9

Alfa-hemolitik streptokok 8.5

Beta-hemolitik streptokok 1.4

• Gram-negatif basiller

Escherichia coli 4.3

Klebsiella pneumoniae 2.9

Pseudomonas aeruginosa 2.9

• Polimikrobiyal* 2.9

• Diğer** 2.9

• Üreme yok 27.1

• Toplam 100.0

* E. coli + Candida spp., K. pneumoniae + Candida spp.
** Mikrokok, Cellulomonas spp.
KNS: Koagülaz-negatif stafilokok.



de dirençli mikroorganizma izole edilmesi, ikisinde
polimikrobiyal etken tespit edilmiş olması ve diğer
üç hastada da sistemik infeksiyon gelişmesi nedeniy-
le yapılmıştır. 

Yatırılarak izlenen iki hastada SAPD programı
sonlandırılmış ve hemodiyaliz programına geçilmiş-
tir. Peritonit tanısıyla takip edilen atakların %77.1’i
başlanan periton içi antimikrobiyal etkenlerle başarı-
lı şekilde tedavi edilmiştir. Atakların %22.8’inde ise
ya başlangıçta ya da takiplerde sistemik infeksiyon
tanısı konması nedeniyle damar içi yoldan tedavi uy-
gulanmıştır. 

Tek peritonit atağı geçiren hastalarda klinik ya-
nıt, çoklu atak geçirenlere göre daha erken alınmış,
fakat sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(p= 0.13). Tedavi sonunda 70 ataktan 68 (%97.1)’i
başarı ile tedavi edilmiştir. Peritonit gelişen 55 hasta-
nın 2 (2/55)’si kaybedilmiştir.

Peritonit atağı ile izlenen hastaların tedavi önce-
si ve hemen tedavi bitiminde bazı laboratuvar değer-
lerinin ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 3’te
verilmiştir. Tedavi öncesi eritrosit sedimentasyon hı-
zı, C-reaktif protein (CRP) ve kreatinin değerlerinin
tedavi ile düzeldiği ve bunun istatistiksel olarak an-
lamlı olduğu saptanmıştır (p= 0.000, p= 0.000, p=
0.002 ). 

TARTIŞMA

SAPD ilişkili peritonit, en sık transfer seti-torba
veya kateter-transfer seti bağlantılarının yapılması
veya bu bağlantıların bozulması sırasında uygun tek-
nik kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır[8].
Peritonit görülme hızı merkezden merkeze değiş-
mekle birlikte ortalama 1.1-1.3 atak/hasta yılı oldu-
ğu bildirilmektedir[4]. Kanada’da yapılan sekiz yıllık
bir çalışmada, 1991 yılında peritonit hızı 1.37

atak/hasta yılı iken, 1998 yılında bunun 0.55’e ka-
dar düşürüldüğü bildirilmiştir[9]. Çalışmamızda, bir yıl
süresince klinikte izlenen olgularda peritonit sıklığı
2.46 ± 2.52 atak/hasta yılı olarak tespit edilmiştir.
Atak sayısı hasta yılı bazında literatür verilerine göre
daha yüksek bulunmuştur. Çalışmaya SAPD progra-
mında olan tüm hastalar alınmamış, sadece peritonit
gelişen hastalar alınmıştır. Bu nedenle oranın daha
yüksek olduğu düşünülmüştür. 

Yaptığımız çalışmada, hastaların %60’ının henüz
ilk SAPD yılında olduğu görülmüştür. Bu konudaki li-
teratür bilgilerine göre peritonit ataklarının, olgula-
rın yaklaşık %60’ında tedavinin ilk yılında görüldüğü
belirtilmektedir[4]. Çolak ve arkadaşlarının çalışma-
sında, hastaların %60.8’inin peritonit atağını peri-
ton diyalizinin ilk 12 ayı içinde, %34.7’sinin 12.
ayından sonra geçirdiği belirtilmiştir[10]. Atakların
gitgide azalması, periton diyalizine uyum ve zaman-
la hijyenik davranış modelinin kazanılmasıyla açıkla-
nabilir.

Çalışmamızda peritonit geçiren hastaların cinsi-
yeti, yaşları, öğrenim durumları, meslekleri ve altta
yatan hastalıkları gibi demografik özelliklerinin peri-
tonit atak sıklığına etkisi araştırılmış ve bu faktörlerin
peritonit atak sıklığını etkilemediği bulunmuştur. Pe-
ritonit geçiren çocuk hastaların incelendiği bir çalış-
mada Levy ve arkadaşları da benzer sonuçları bul-
muşlardır[11]. Bir başka çalışmada Korbert ve arka-
daşları ırk ve periton diyalizi yapma tekniğini perito-
nit sıklığına etki eden faktörler olarak saptamışlar-
dır[12]. Çalışma sonuçlarımızın literatür verileriyle
uyumlu olduğu görülmüştür.

SAPD hastalarında peritonit tanısı, hastanın kli-
nik olarak değerlendirilmesine ve diyaliz sıvısının in-
celenmesine dayanmaktadır. Tanıda üç kriterden en
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Tablo 3. Tedavi öncesi ve sonrası bazı laboratuvar değerlerinin karşılaştırılması

Ölçümler Ortalama ± SD p

• Sedimentasyon hızı (başvuru) 99.0 ± 34.9 0.000

• Sedimentasyon hızı (tedavi sonu) 70.10 ± 30.8

• CRP (başvuru) 11.3 ± 9.3 0.000

• CRP (tedavi sonu) 2.5 ± 3.0

• Kreatinin (başvuru) 8.5 ± 3.9 0.002

• Kreatinin (tedavi sonu) 7.7 ± 3.3

• Üre (başvuru) 111.7 ± 47.2 0.09

• Üre (tedavi sonu) 109.2 ± 39.0

CRP: C-reaktif protein.



az ikisinin varlığı şarttır. Literatürde en sık rastlanan
bulgular diyaliz sıvı bulanıklığı ve abdominal hassasi-
yet olarak belirtilmiştir[13]. Peterson ve arkadaşları-
nın bir çalışmasında karın ağrısı en önemli semp-
tomken, Levy ve arkadaşlarının SAPD programına
alınan çocuklarda yaptıkları bir çalışmada, periton
diyalizi sıvısı bulanıklığının daha fazla gözlendiği vur-
gulanmıştır[5,14]. Çalışmamızda, diğer araştırma so-
nuçlarıyla uyumlu olarak olguların hepsinde karın
ağrısı ve periton diyalizi sıvısında bulanıklık tespit
edilmiştir.

Peritonite sebep olan mikroorganizmaların ince-
lendiği çeşitli çalışmalarda, atakların %49-70’inden
gram-pozitif mikroorganizmalar sorumluyken, %9-
30’undan gram-negatif bakteriler sorumlu bulunmuş-
tur[9,15-17]. Bizim çalışmamızda da, izole edilen etken-
lerin %57’sinin gram-pozitif, %15.9’unun da gram-
negatif mikroorganizmalar olduğu saptanmıştır.

Kültür pozitif peritonit etkenleri içinde en sık
rastlanan, hastaların deri florasında bulunan S. aure-
us ile S. epidermidis’tir[5]. Zelenitsky ve arkadaşla-
rı, SAPD uygulanan ve peritonit gelişen hastalarda
en sık olarak S. epidermidis ve S. aureus’u izole et-
tiklerini bildirmişlerdir[9]. Türkiye’de yapılan Karade-
nizli ve arkadaşlarının bir çalışmasında da, S. epider-
midis (%28) en sık etken olarak bulunurken, S. au-
reus %20 oranında ikinci sıklıkta belirtilmiştir[18].
Çolak ve arkadaşlarının bir çalışmasında ise en sık
etkenin KNS olduğu vurgulanmıştır[10]. Bizim çalış-
mamızda en sık etken olarak KNS ve S. aureus izo-
le edilmiştir. 

Çalışmamızda, gram-negatif mikroorganizma-
lar %14.2 oranında izole edilmiştir. En sık izole
edilen gram-negatif mikroorganizmalar sırasıyla,
E. coli, K. pneumoniae ve P. aeruginosa’dır. Lye
ve arkadaşlarının çalışmasında benzer şekilde en
sık izole edilen gram-negatif mikroorganizmanın E.
coli, P. aeruginosa ve Klebsiella spp. olduğu belir-
tilmiştir[19].

Kültür negatif peritonit insidansı yaklaşık %20
oranında rapor edilmektedir[4]. Kavanagh ve arka-
daşları 1205 hasta ile yaptıkları bir çalışmada, olgu-
ların %17’sinde herhangi bir etken izole edemedik-
lerini bildirmişlerdir[20]. Goldberg ve arkadaşları ise
çalışmalarındaki kültür negatiflik oranını %26 olarak
belirtmişlerdir[17]. Çalışmamızda da atakların
%27.1’inden mikroorganizma izole edilememiştir.
Bunların %21’inin başvuru öncesi antibiyotik kullan-
dıkları belirlenmiştir. Kültür negatifliğinin teknik veya

klinik nedenlerin yanı sıra hastaların kültür alınması
öncesinde antibiyotik kullanmalarına bağlı olabilece-
ği düşünülmüştür.

Peritonit ataklarından izole edilen mikroorganiz-
maların antibiyotik duyarlılıkları tedavi açısından
önem taşımaktadır. Zelenitsky ve arkadaşları, S. epi-
dermidis suşlarında metisilin direncinin 1990’lı yıl-
larda %18.9 iken, 1997-1998 yıllarında %73.9 ol-
duğunu yayınlamıştır[9]. Benzer bir çalışmada Kim ve
arkadaşları KNS’lerde metisilin direncinin yıllar içeri-
sinde giderek arttığını bildirmiştir[21]. Çalışmamızda,
izole edilen tüm stafilokok suşlarında metisilin diren-
ci %38, KNS suşlarında ise %43 olarak tespit edil-
miştir ve glikopeptid direncine rastlanmamıştır. 

SAPD ilişkili peritonitli hastaların tedavisinde an-
tibiyotikler, periton içi, damar içi veya ağız yolu ile
verilebilmektedir. Periton içi antibiyotik tedavisi da-
mar içi tedaviye sıklıkla tercih edilmektedir. Bu ter-
cihte yerel antibiyotik düzeylerinin yüksek olması,
dolayısıyla kullanılan ajanın daha etkili olması rol oy-
namaktadır[22]. Peritonit gelişen hastaların ampirik
tedavisinde periton içi sefazolin ve seftazidim veya
aminoglikozid kombinasyonu önerilmektedir[4]. Bu
konuda yapılan çeşitli çalışmalarda araştırıcılar, peri-
ton içi uygulanan sefazolin ve aminoglikozid kombi-
nasyonlarının peritonit ataklarını başarılı bir şekilde
tedavi ettiklerini bildirmişler, bu kombinasyonun
vankomisine dayalı tedavi rejimleri kadar etkili oldu-
ğunu ve hastalar tarafından da iyi tolere edildiğini
belirtmişlerdir[19,23]. Benzer şekilde çalışmamızda
da periton içi uygulanan sefazolin ile gentamisin te-
davisiyle hastalar başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

CRP, infeksiyon, travma, iskemi, yanıklar ve di-
ğer inflamatuvar olaylara yanıt olarak kanda hızla
yükselen bir akut faz reaktanıdır[24]. ESH ise akut
faz yanıtının olduğu durumlarda önemlidir[25]. SAPD
uygulanan hastalarda gelişen peritonit ataklarında
CRP ve inflamatuvar hücrelerin incelendiği bir çalış-
mada CRP seviyesinin peritonit ataklarıyla beraber
yükseldiği ve CRP seviyelerindeki geç düşmenin kö-
tü prognozu gösterdiği bildirilmiştir[26]. Bir başka ça-
lışmada da, SAPD uygulanan hastalarda gözlenen
peritonit ataklarında serum CRP seviyelerinde yük-
seklik saptanmıştır[27]. Çalışmamızda da literatürle
benzer şekilde ataklar sırasında CRP seviyelerinde
yükseklik saptanmış ve tedavi sonunda da değerler-
de düşme olmuştur. Aynı şekilde ESH de tedavi ön-
cesinde yüksek saptanmış ve tedavi sonrasında düş-
me olmuş, ancak atakların büyük kısmında normal
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seviyelere inmediği görülmüştür. SAPD peritonitli
hastalarda tedaviye yanıtı izlemede CRP değerleri-
nin daha anlamlı olabileceği düşünülmüştür. 

Periton diyalizinin ve geçirilen peritonit atakları-
nın periton zarına etkilerinin incelendiği çalışmaların
sonucunda tek peritonit atağının periton zarında ka-
lıcı hasara yol açmadığı ama periton diyalizinin uy-
gulanma süresi arttıkça ve geçirilen peritonit atakla-
rının sayısı arttıkça, inflamasyona bağlı periton zarı-
nın etkilendiği ve süzme fonksiyonlarında azalmalar
olduğu bildirilmiştir[28,29]. Çalışmamızda peritonit
tedavisi öncesi ve sonrasında bakılan serum kreati-
nin seviyelerinde azalma saptanmıştır. Bu durumun,
bu hastalara erken tanı konulup, tedavilerinin erken
başlatılarak inflamasyona ve infeksiyona bağlı gelişe-
bilecek olası periton hasarının önlenmesine bağlı
olabileceği düşünülmüştür. 

Sonuç olarak, peritonit, son dönem böbrek yet-
mezliği nedeniyle periton diyalizi uygulanan hastala-
rın ortak klinik problemidir. Bu hastalarda gelişebile-
cek infeksiyöz komplikasyonlar kronik böbrek hasta-
lığına bağlı mortaliteyi artırabilir. Bu nedenle bu has-
taların yakın takibi, bir infeksiyonun varlığında erken
tanının ve buna yönelik periton içi antibiyotik teda-
visinin uygulanması yararlı olacaktır. 
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