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• 57 yaşında erkek hasta,

• Polikistik böbrek hastalığına sekonder KRY,

• 9 yıldır SAPD tedavisi görüyor,

• Ht ve hiperlipidemisi mevcut,

• Olgumuz halsizlik, iştah azalması, ödem ve kilo 
artışı yakınmaları ile başvurdu.



Hastanın değerlendirmesinde hangi 
bilgilere ihtiyacımız var?

a. Su ve tuz alım öyküsü

b. Ultrafiltrasyon miktarı

c. RRF düzeyi

d. Üre ve kreatinin klirensi

e. PET testi

f. Hepsi



SAPD reçetesi;

• 1x %2.27 (2500 ml )

• 2x %3.86 (2000 ml )

• 1x Extraneal (2000 ml )

Günlük 700-900 ml UF 
ve 200ml RRF mevcut

Fizik muayene;
TA:140/90 mmHg, NDS:72/dakika, Ağırlık: 84.5 kg, 
+/+ ödem dışında sistem muayeneleri normal
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• Hastanın öyküsünde tuz ve sıvı tüketiminde değişiklik 
olmadığı ve günlük 1200 ml sıvı tükettiği öğrenildi.

• Total kreatinin klirensi: 64 ml/hafta/1,73 m²  

• Total Kt/V: 2 olarak bulundu.  
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Laboratuvar

• Hgb:11.1 g/dl

• RBC:3.31/mm³

• Lökosit:4600/mm³

• Trombosit:210 000/mm³

• Üre:86 mg/dl

• Kreatinin:9.2 mg/dl

• Albümin:3.2g/dl

• Na:132 meq/lt

• K:3.9 meq/lt

• Ca:10.1 meq/lt

• P:4.7 meq/lt

• CaxP: 47.47

• PTH:942 pg/ml

• CRP:0.3 mg/dl



İdrar, kilo, PD reçetesi ve UF değerlerinin zamana göre 
değişimi; 

Aylar -36 -24 -12 Başvuru 
zamanı

Diyaliz 
reçetesi

2 x 1,36% 
(2500 ml.)
3 x 2,27% 
(2500 ml.)

3 x 2,27% 
(2500 ml.)
1x icodextrin
(2000ml. )

2 x 2,27%(2500 ml.)
1 x 3,86% (2000 ml.)
1x icodextrin
(2000 ml.)

1 x 2,27%(2500 ml.)
2 x 3,86% (2000 ml.)
1x icodextrin
(2500 ml.)

UF (ml) 250-400 600-900 950-1100 700-900 

İdrar (ml) 1200 1000 700 200 

Kilo 73.0 75.5 76.5 84.5



Mevcut bulgularla hastada en olası tanınız nedir?

a. Klirens yetersizliği

b. RRF kaybı sonucu sıvı yüklenmesi

c. UF yetersizliğine bağlı sıvı yüklenmesi

d. Su ve tuz tüketiminde artış

e. b ve c 

f. b ve d 



Volüm Yüklenmesinin Nedenleri

Aşırı tuz ve sıvı alımı

RRF kaybı

Mekanik veya anatomik sorunlar

Uygunsuz diyaliz reçetesi

Ultrafiltrasyon yetersizliği

Hasta uyumsuzluğu

Kalp yetmezliği

Hipoalbüminemi

Yetersiz sıvı 
atılması

Co-morbid hastalık veya olaylar



• PD reçetelendirmesinde yaptığımız 
değişiklikler ve idrar takibi, hastamızda RRF 
kaybını göstermektedir.

• Olgumuzda azalmış iştah ve düşük albümin 
düzeyi, yüksek konsantrasyonlu glikoz 
solüsyonlarıyla açıklanabilir.
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Olgumuzda UF değerlendirmesinde 
hangi bilgilere ihtiyacımız var?

a. İdrar miktarı

b. Değişim miktarları

c. PET

d. D/P kreatinin

e. Değişimlerdeki protein kaybı



• 12 ay önceki PET testinde (2000 ml 2,27% 

diyalizat ile 4 saatlik değişimde) olgumuzun, 

Drenaj miktarı: 2200 ml 
D/P kreatinin: 0,80
D/D0 glikoz: 0,28’ dir.

• Hastamızda peritoneal geçirgenlik yüksek-orta 
olarak değerlendirildi.
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Peritoneal Eşitlenme Testi (PET)

PET

D/Pkre

<0.50

Düşük

0.50-0.65 0.66-0.81 >0.81

Düşük-Orta Yüksek-Orta Yüksek
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UF miktarı, D/P kreatinin ile ters orantılıdır.

Düşük transporter Yavaş glikoz emilimi 
Mükemmel UF

Yüksek transporter Hızlı glikoz emilimi 
Yetersiz UF 



Ultrafiltrasyon Yetersizliği

• Sıvı dengesini korumak için günde ikiden fazla 
%3.86 ‘lık diyalizat kullanılması gereken 
olgularda UF yetersizliğinden 
şüphelenilmelidir.

• %3.86 ‘lık 2000 ml diyalizat ile 4 saatlik 
değişimde drenaj volümünün 2400 ml’den az 
olması UF yetersizliğini gösterir.



• Son PET  testinde;
Drenaj volümü: 2000 ml
D/P kreatinin: 0,93 ,   D/D 0 glikoz: 0,19 
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Olguda hangi tip ultrafiltrasyon yetersizliği 
gelişmiştir?

a. Tip1: Yüksek peritoneal geçirgenliğe bağlı 

b. Tip2: Yetersiz periton membran yüzey alanı

c. Tip3: Aşırı lenfatik obstrüksiyon

d. Tip4: Aquoporinlerin niteliksel veya niceliksel 
bozukluğu



Tedavi

a. Yüksek doz diüretik

b. Tuz ve su alımının kısıtlanması

c. Dolum volümünün arttırılması

d. Değişim sayısının arttırılması

e. APD tedavisine geçiş

f. PD solüsyonlarında değişiklik

g. Hemodiyaliz

h. d,e,f,g



Olgumuzda Aletli periton diyaliz 
tedavisine geçildi. 

APD reçetesi;

• 5x 2500 ml  %2.27/10 saat 

• 1x 2000 ml  Extraneal/14 saat
Günlük 1200-1300 ml UF 
ve 200ml RRF mevcut

Fizik muayne;
TA:100/80 mmHg, N:80/dakika
Kilo:80 kg. ödem yok
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• 47 yaşında erkek hasta,

• Primer hastalığı bilinmiyor,

• 4,5 yıl hemodiyaliz+2 yıl periton diyalizi,

• Yandaş hastalıkları yok,

• Anürik,

• Olgumuz kilo artışı, ödem,periton diyaliz sıvı 
çıkışında azalma ile başvurdu. 



Hastanın değerlendirmesinde öncelikle hangi 
bilgilere ihtiyacımız var?

a. Ultrafiltrasyon miktarı

b. Periton diyaliz kateter kontrol filimleri (düz ve 
yan grafiler)

c. Su ve tuz alım öyküsü

d. PET testi

e. Hepsi



Sıvı retansiyonunun tedavi edilebilir nedenleri

Hasta ile ilgili: a.Yetersiz eğitim

b.Kompleks tedavi

c.Bıkkınlık

d.Uyumsuz hasta

Uygunsuz tedavi : a.Membran tipi ve tedavi uygunsuzluğu

b.Uygunsuz diyaliz solüsyonu seçimi

Mekanik sorunlar : a.Diyaliz solüsyonu sızıntısı

b.Kateter tıkanması

c.Omentumun kateteri sarması

d.Malpozisyon



anamnez

• Periton diyaliz değişimlerinin drenaj 
aşamasında ilk 1500 ml. normal, daha sonraki 
sıvı çıkışının yavaşladığını  ifade ediyor.

• Drenaj aşamasının sonuna doğru sol krista
iliaka’nın üzerinde çekilme hissi

• 6 ay öncesinde kateter redükte edilmiş.

• 4 ay önce malpozisyon nedeniyle kateter 
değiştirilmiş, ancak 2 ay önce aynı nedenle 
kateter tekrar değiştirilmiş.



• SAPD reçetesi;

• 2x % 1,36 (2500 ml )

• 1x % 2,27 (2500 ml )

• 1x %3,86  (2000 ml )

Günlük 600-1100 ml UF  
Diürez yok.

Fizik muayene;
TA:160/100 mmHg, NDS:76/dakika
Kilo:62 kg.  +/+ ödem dışında sistem muayeneleri normal
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• Hastanın öyküsünde, tuz ve sıvı tüketiminde 
değişiklik olmadığı ve günlük 1500 ml sıvı tükettiği 
kayıt edildi.

• Total kreatinin klirensi: 62 ml/hafta/1,66 m²  

• Total Kt/V :1,9 

• PET: D/P kreatinin:  0.79  yükseğe yakın orta 
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Mevcut bulgularla hastada en olası tanınız 
nedir?

a. Klirens yetersizliği

b. RRF kaybı sonucu sıvı yüklenmesi

c. UF yetersizliğine bağlı sıvı yüklenmesi

d. Su ve tuz tüketiminde artış

e. Kateter malpozisyonu

f. Kateterde king



• Drenaj bozuklukları ve malpozisyonlar;
kateter içi pıhtı veya fibrin oluşumu, kateterin 
tünel içinde kıvrım yapması, omentumun 
kateteri sarması, pelvis içinden daha yukarılara 
doğru yer değiştirmesi gibi pek çok nedene 
bağlı oluşabilir ve en önemli kateter çıkarılma 
nedenleridir.
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Mekanik ve anatomik sorunlar

• Kateter malpozisyonu

– Düz karın ve yan karın grafisi

• Diyalizat kaçağı

– BT, MR, sintigrafi



• Olgumuzun çekilen düz grafisinde kateter 
malpozisyonu mevcuttu (Kateter sol krista
iliaka üzerinde idi).

• Çekilen yan grafide king olmadığı tespit edildi.

• Kateteri yerine indirmek için uygulanan non-
invaziv girişimler sonuç vermedi.
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Tedavide ne önerirsiniz?

a. Kateter repozisyonu

b. Tuz ve su alımının kısıtlanması

c. Dolum volümünün arttırılması

d. Kateterin değiştirilmesi

e. APD tedavisinde tidal model uygulanması 

f. PD solüsyonlarında değişiklik

g. Hemodiyaliz

h. a,d,e,g



Hasta; 

• Tekrar operasyon istemiyor.

• Hemodiyaliz tedavisini reddediyor.
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Hasta aletli periton diyalizinin tidal modeli ile 
periton diyalizine devam ediyor.

APD reçetesi;

• APD öncesi manuel 2lt %2.27/3 saat

• 10x 1250 ml Tidal %50

• 7 lt. %2.27+5 lt. %3.86/10 saat 

• Gündüz boş karın

Günlük 1200-1500 ml UF

Fizik muayene;
• TA:120/80, N:84
• Kilo: 56 kg. ödem yok
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• 44 yaşında bayan hasta,

• Primer hastalığı bilinmiyor.

• Yandaş hastalıkları yok.

• Kateter Yerleştirme Tekniği: Perkütan

• Çocuk Sayısı: 3 (2 E 1 K)

• SAPD Başlama Tarihi: 08.01.1999 

• Olgumuz SAPD tedavisinin 5. ayında  kilo artışı, 
ödem, karın bölgesinde şişlik ve vulva ödemi ile 
başvurdu.



• SAPD reçetesi;

• 4x % 1,36 (2000 ml )
Günlük 50-300 ml UF  
RRF  750-800 ml./gün

Fizik muayene;
• TA:130/90 mmHg, NDS:76/dakika
• Kilo:57 kg.  +/+ ödem, abdominal bölgede şişlik ve 
portakal kabuğu görünümü, vulva ödemi mevcut
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Mevcut bulgularla hastada en olası tanınız 
nedir?

a. Diyaliz solüsyonu sızıntısı 

b. Kateter tıkanması 

c. UF yetersizliğine bağlı sıvı yüklenmesi

d. Kateter malpozisyonu

e. Omentumun kateteri sarması 

f. hepsi



• Sızıntı periton diyalizinin nonenfeksiyoz

komplikasyonlarından biridir.

• Diyalizatın periton kavitesinden sızarak subkutan dokuya 

geçmesine internal sızıntı,

• Kateter çıkış yerinden dışarıya çıkmasına da external sızıntı 

denir.

• Oluşum sıklığı %1-40 arasında değişmektedir (kateter

yerleştirme tekniğine göre) Nephrol Dial Transplant 1993;8:626-630 
Semin Vasc Surg 1997; 10:144-148
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• İlk 30 gün içinde erken sızıntı (Kateter yerleştirme 
tekniğine bağlı) gelişebilir.

• Çıkış yerinde, median veya paramedian olabilir.

• Geç sızıntı ise genellikle periton membranında 
mekanik ya da cerrahi yaralanmaya bağlı olarak 
gelişir. 

• Plevral boşluğa, karın duvarına ya da eksternal genital 
bölgeye sızıntı olabilir. 

Semin Dial   2001;14:50-54
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Etyoloji

• Diyalizat hacmine bağlı artmış karın içi basıncı

• Karın duvar zayıflığı(Geçirilmiş operasyonlar, 
gebelik öyküsü)

• Artmış fiziksel aktivite

Semin Dial 2001; 14:50-6



Klinik

• Çıkış yerinde ıslaklık 

• Karın cilt altında şişlik 

• Kilo alımı 

• Çıkış hacminde azalma 

• Genital ödem

Nephrol Dial Transplant 1990;6:670-671



Tanı

• BT peritonografi 

• MR peritonografi 

• Periton sintigrafisi 

BT peritonografinin daha iyi anatomik
rezolüsyon sağladığını ve bu nedenle sintigrafiye
üstün olduğunu belirtmişlerdir.

Mt Sinai J Med 1999; 66(2):125-127



BT



Tedavide ne önerirsiniz?

a. Dolum volümünün azaltılarak değişim 
sayısının arttırılması

b. APD tedavisinde tidal model uygulanması 

c. PD solüsyonlarında değişiklik

d. PD’ ye ara vererek Hemodiyalize geçilmesi 

e. Kateterin çıkartılması ve peritonun tamiri

f. Hepsi



TEDAVİ

• Olgu 1 ay süre ile hemodiyaliz uygulanarak 
tedavi edilmiştir.

• Periton diyaliz tedavisinde sızıntı sorunu 
tekrarlamadı. 2008 yılında böbrek nakli 
yapıldı. 
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• S.A. 

• Yaş:32, Erkek 

• PD Süresi: 36 ay

• İlk Kateteri

• Geçirilmiş peritonit öyküsü yok

• Kateter çıkış yeri ve kateter boyunca karın 
cildinde hiperemi, ısı artışı, ağrı



Ön tanınız nedir?

a. Kateter çıkış yeri enfeksiyonu

b. Allerjik reaksiyon

c. Tünel enfeksiyonu

d. Travmatik irritasyon

e. Kateter çıkış yeri ve tünel enfeksiyonu
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• Tedavi: Rifocin amp ile pansuman 

Stafine tab 2x1 ve Cipro tab750 2x1

• Hergün tünel üzerine bastırmakla bol miktarda 
pürülan akıntı drene edildi (1 hafta boyunca)

• Akıntıdan alınan kültürde s.aureus üremesi

• Augmentin 1 g 2x1 ile devam (3 hafta)



TEDAVİNİN 3. GÜNÜ

KÜLTÜR:

STAP.AUREUS



TEDAVİNİN 10. GÜNÜ



28 GÜN SONRASI
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• V.E.
• 33 yaş, erkek
• VUR’a sekonder KBY nedeni ile 2002 yılında PD 

programına başlanmış
• UF yetersizliği nedeni ile haftada 1 kez ilave HD 

uygulanıyor.
– 2x 2.27 2500 ml          Toplam UF 1000 ml
– 3x 3.86 2000 ml

• KT/V: 1.16
• Yüksek geçirgen



• 2005 yılından beri 1-2 ayda bir karın ağrısı, 
bulantı, gaz-gaita çıkaramama şikayetleri mevcut.

• Aralıklı olarak bu şikayetlerle acil servise başvuru 
• Acil servisde yapılan incelemelerde lökositoz ve 

ADBG’de hava sıvı seviyelenmeleri mevcut,
• Periton mayi incelemesinde özellik yok.
• 7 yıllık PD tedavisi sırasında geçirilmiş peritonit 

atağı yok.
• USG ile yapılan görüntülemelerde batın içinde 

serbest sıvı dışında özellik yok.
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• Ocak 2009’da (7.yıl) kendi isteği ile HD programına 
geçti

• Temmuz 2009’da kadeverik böbrek nakli yapıldı

• Takiplerinde aralıklı olarak ileus tablosu ile acil 
servise başvuru

• Nazogastrik dekompresyon ve destek tedavi ile 
rahatlama
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• Nisan 2010 da şiddetli karın ağrısı, bulantı, gaz 
çıkaramama şikayeti ile acil servise başvuru 

• FM’de barsak sesleri hipoaktif, yaygın hassasiyet ve 
defans var, sol üst kadranda 5 cm çapında 
palpasyonla ağrılı dolgunluk ele geliyor

• Lökosit 11.500/mm³

• Hb 13.9 g/dl

• Plt 234.000/mm³

• Üre 39, kreatinin 1.8 mg/dl
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• ADBG: Hava sıvı seviyeleri mevcut

• Abdominopelvik BT: (05.04.2010) barsak ansları çevresinde 5 
cm’ye ulaşan sıvı. Sağ alt kadranda orta hatta doğru uzanan, 
içerisinde kollabe barsak ansları ve kirli mezenterik yağ 
bulunan kese benzeri bir ulaşım izlenmektedir. Umblikus 
düzeyinden geçen kesitlerde batın sol kesiminde bir başka, 
kalibrasyonu belirgin şekilde artmış ince barsak ansı 
izlenmektedir.  
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TANIMIZ NE OLABİLİR?

a. Akut peritonit atağı

b. Enkapsüle sklerozan peritonit

c. Akut cerrahi karın

d. Renal allograft ilişkili cerrahi patoloji



• Cerrahi tedavi: Mekanik ileus nedeni ile 
bridektomi operasyonu

• Periton biyopsisi sklerozan peritonit (hiyalinize 
fibrokollajene doku)  ile uyumlu,

• Operasyon sonrasında benzer bulgu ve 
şikayetleri tekrarlamadı.
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• 30 yaş, erkek
• KBY tanısı ile 1996 da PD programına başlanmış.
• 11 yıl PD programında (APD)

8 yıl merkezimizden
3 yıl dış merkezden

• Son 2 yıl HD ile talipli 
• PD kateterini çektirmek istemediğinden 1 yıl boyunca haftada 2 
kez heparinli diyalizatla yıkama yapıyormuş. Son 6 aydır yıkama 
yapmamış.
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• Karın ağrısı, karında şişlik, gaz ve gaita çıkaramama şikayeti ile 
yatış
• ADBG hava-sıvı seviyeleri
• Abdominopelvik BT: ince barsak anslarında belirgin genişleme, 
periton diyaliz kateterinin izlendiği pelvik düzeyde komşu barsak 
anslarının daha proksimaldeki segmentlere göre kollabe ve 
birarada oldukları gözlenmiştir. Peritoneal yüzeylerde 
kalsifikasyonlar izlenmiştir.
• PD kateterinin çekilmesi ve bridge ileus nedeni ile operasyona 
verildi 
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• Cerrahi tedavi: ileotransversostomi ve keteterinin çekilmesi

• Enkapsüle sklerozan peritonit görünümü

• Karın içi sepsis ile hasta kaybedildi. 







• Enkapsüle sklerozan peritonit, PD’nin ölümle 
sonuçlanabilen nadir bir komplikasyonu

• PD süresi uzadıkça risk artar

• Daha önce PD programında olan böbrek nakli 
hastalarında da bildirilmiş

• PD tedavisi sonlandıktan sonra da görülebilir.



EPS: Etyolojik faktörler

 Glukoz

 Glukoz yıkım ürünleri

 Laktat

 Düşük ph

 Biyouyumsuzluk

 Peritonitler

 Plastik partiküller

 Klorheksidin

 B bloker kullanımı

 Otoimmun hastalıklar 

(lupus)

 Sarkoidozis

 Abdominal cerrahi

 Fibrin birikimi 

(malignite, siroz)



EPS: Klinik

• Anoreksi

• Bulantı

• Kusma

• İshal

• Kabızlık

• İleus (kısmi) 

• Hemorajik diyalizat

• Akut batın

• Distansiyon

• Ateş

• Kilo kaybı

• Karında kitle



EPS:  LABORATUVAR

 UF kaybı

 Artmış geçirgenlik (PET testi)

 CA125 düzeyinde ani düşme

 Refrakter anemi

 Hipoproteinemi                NONSPESİFİK

 Artmış CRP



Direk Abdominal Grafi

 Bağırsak motilite bozuklukları

 Ayrılmış, rijit, dilate bağırsak loop’ları 

 Obstruksiyon

 Genişlemiş ince bağırsak loop’ları   

 Hava-sıvı seviyesi

 Peritoneal kalsifikasyon

Kontraslı Grafi



Ultrasonografi

 Dilate-sabit loop’lar

 İntraperitoneal ekojenik bantlar

 Ekojenik “Sandwich görünümlü” membran

Farklı bağırsak segment çapları

Yapışık, dilate bağırsak loop’ları

Hava-sıvı seviyesi

Bağlı asit

İntestinal duvarda kalınlaşma

Artmış mezenterik yağ danstesi

Peritoneal kalsifikasyon

Bilgisayarlı Tomografi



EPS: TEDAVİ

 Periton diyalizinin sonlandırılması

 Nütrisyon desteği

 Medikal tedavi

 Glukokortikoidler

 İmmunosüpresif ajanlar

 Kolşisin

 Tamoksifen

 Progesteron

 Antibiyotikler

 İntraperitonal fosfodilkolin

 Cerrahi tedavi



• 33 yaşında bayan hasta,

• 6 yıldır periton diyaliz programında, 

• Şubat 2010’da tedaviye dirençli peritonit nedeni ile 
yatış

• Diyalizat hücre sayımı: 270/mm3 , nötrofil: %57,7 
Kan değerlerinde  lökosit: 9990/mm3 , Hb:7,6 g/dl, 
plt: 703 000/mm3 ,

ESH:159 mm/h, CRP: 29,6, PCT: 12,7
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Öksürük, balgam şikayetleri mevcut

PA-Akciğer grafisi: Sağ üst zonda kaviter alan ve 
pnömonik infiltrasyon

Toraks BT: Sağ üst lob ve alt lob süperior segmentte 
fibrotik değişikliklerin eşlik ettiği geniş kaviter alanlar 
gözlendi. Mediasten kesitlerinde sağ paratrakeal 
alanda, subkarinal alanda, sağ hiler lokalizasyonda 
çok sayıda kalsifik lenf nodları (geçirilmiş tbc sekeli?)
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Görünümler öncelikle aktif tbc veya yaygın mantar 
enfeksiyonunu düşündürmekteydi. 

Parenteral klaritromisin+ sulcid tedavisi başlandı

Dış merkezde başlanan İP sefazol+ gentamisin tedavisine 
devam edildi. 
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Hastada olası peritonit etkeniniz nedir?

a) Str. Pneumonia

b) Pseudomonas Aureginosa

c) Candida   Albikans

d) Mycobakterium tüberkülosis
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Aşağıdakilerden hangisi Tbc peritonitli olgularda 
diyalizatın smear(AARB) ve tbc kültürünün 
sensitivitesini arttırır?

a. Santrifüje edilmiş en az 50-150 ml diyalizat örneği 

b. Sabahki ilk diyalizat örneği alınmalıdır

c. En az 20-30 ml diyalizat örneği

d. Örneğin icodextrin dışındaki glikoz içeren 
solüsyonlardan alınması
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Bu hastada aşağıdakilerden hangisi olası peritonit 
etyolojisine yönelik yapılması gereken tanısal değeri 

en yüksek tetkikler arasında yer almalıdır?

a) Diyalizat hücre sayımı, formül lökosit
b) ppd
c) Diyalizat sıvısında ADA (Adenozin deaminaz) 
d) Diyalizatta AARB ve tbc kültürü 
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• Mantar ve tbc peritonit kültür negatif peritonit 
etkenlerindendir. Klinik bulguları nonspesifik olup  bakteryel 
peritonitten ayrılmazken, tbc peritonitte asemptomatik ve 
diyalizatın berrak olduğu vakalarda bildirilmiştir.
• Diyalizat hücre sayımı ve formülünde de bakteryel 
peritonite benzer şekilde %60’dan fazla hastada PNL 
hakimiyeti gözlenir, tbc yada mantar peritonit ayırıcı 
tanısına katkıda bulunmaz.

•Ppd bu hastalarda bozulmuş hücresel immünite nedeni ile 
anerjiktir, herhangi bir tanısal değeri yoktur.
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• Tbc peritonitte peritoneal sıvıda ADA değeri tanısal 
katkı sağlar, ancak kronik renal yetmezlikte tanı değeri 
konusunda yeterli bilgi yoktur.
• Tbc peritonit düşünülen hastada etyolojiyi 
göstermeye yönelik balgam ve periton sıvısında AARB 
bakılmalı ve tbc kültürü yapılmalıdır, normal bakteri 
kültürünün bu hastada sınırlı katkısı vardır.
• Eğer smear(AARB) ve kültür(tbc) sonuçları negatif 
gelirse, ancak hala tbc peritonit şüphesi sözkonusu ise 
laparoskopik periton biyopsisi tanıya yönelik 
uygulanabilecek tetkikler arasındadır.
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Balgamda AARB ++++ saptandı 

Aktif tbc tanısı ile INH 300 mg tb1x1, rifampisin 600 
mg/gün, miambutol 500 mg/günaşırı, morfozid 500 
mg/gün tedavisi başlandı. 

Diyalizat sıvı kontrolünde  hücre sayımı: 460/mm3 , %52 
nötrofil hakimiyeti mevcuttu, bu nedenle İP gentamisin 
10. günde, İP sefazolin 13. günde kesilerek İP 
vankomisin tedavisine geçildi, toplam 6 gr vankomisin 
uygulandı. 

Tedavi sonrasında diyalizatta hücre sayımı 20/mm3 

olarak tespit edilerek taburcu edildi.



Takiplerde  diyalizatta 2 kez AARB +++ saptandı ve 
hücre sayımının 250 (% 57 PNL )olması üzerine hasta 
periton diyaliz kateterinin çekilmesi amacı ile mart 
2010’da yatırıldı. 

Bu dönemde ESH:62mm/h, CRP:9,66, PCT:0,61 

kan lökosit düzeyi: 12 600 olarak saptandı. 
Tekrarlanan diyalizat kültürlerinde üreme olmayan, 
AARB gözlenmeyen hastanın periton kateterinin 
çekilmesini istememesi ve onay vermemesi üzerine  
mevcut diyaliz tedavisine devam edildi.
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• Haziran 2010’da etambutol ve pirozinamid kesilerek 
diğer antitbc tedavilere 12 aya tamamlanacak şekilde 
devam edildi. 

• Temmuz 2010’da bulanık diyalizat, bulantı, kusma ve 
karın ağrısı şikayetleri gelişen hastada diyalizat hücre 
sayımı: 8740/mm3 , % 88,2 PNL, gram boyamada: 10-
12 lökosit gözlendi, bakteri görülmedi, AARB tespit 
edilmedi, ADA (Adenozin deaminaz) düzeyi: 0, 
kültürde S.Mitis üremesi, sitolojik incelemede benign 
mezotel hücreleri ve PNL  tespit edildi. 
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• İnterne edilen hastada lök: 18 900, Hb: 9,4, Plt:444 
000, ESH: 120/h, CRP:29,4, PCT: 27,45 idi. Batın USG: 
En kalın olduğu yerde 6,5 cm’ye varan serbest sıvı 
saptandı, loküle sıvı gözlenmedi. İP vancomisin ve 
amikasin tedavisi ile klinik yanıt alınan, akut faz 
reaktanları gerileyen ve diyalizat hücre sayımı 
10/mm3 ‘e gerileyen hastada tedavi 21 güne 
tamamlanarak kesildi.

• Hasta halen poliklinik takiplerinde ve periton diyaliz 
programındadır.
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• 23 yaş, erkek

• KBY tanısı ile 1996 da PD programına başlanmış.

• APD:  2x 5000 cc  %1.36

• MANUEL: 1x 1500 cc  %2.27

• Toplam UF: 700-1000 cc 

OLGU 8
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• Ağustos  2001 de kronik çıkış yeri enfeksiyonu nedeni ile PD 
kateter değişimi yapılmış.
• 2 hafta boyunca haftada 3 kez HD programında,
• Haftada 2 kez heparinli diyalizatla  intraperitoneal yıkama 
önerildi.  
• Yıkama sırasında diyalizatın verilmesinde güçlük ve geri 
alamama şikayeti ile başvurdu. 
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Bu duruma aşağıdakilerden hangisi yol açmış olabilir?
a) Omentumun kateteri sarması
b) Kateter malpozisyonu
c) Kateterde kıvrılma (king yapması)
d) Kateterde fibrin tıkaç
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• Karın cildi, skrotal bölgede ödem yok

• ADBG: kateter yerinde



FİBRİN

İki kez 50 cc izotonik +2500 
IU heparin ile  flaşlama  
sonrası yapılan değişimde 
torbada fibrin tıkaç
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Kateterde Tıkanma, Diyalizat Çıkış Yetersizliği nedenleri
•Kabızlık
•Kateter malpozisyonu 
•İntraluminal kateter tıkanıklığı 

Fibrin tıkaç
•Ekstraluminal kateter tıkanıklığı 
•Kateterin kıvrılması (king yapması) 
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Kateter tıkanıklığı insidansı literatürde %5-20 arasında değişir
Görülme sıklığı kateter yerleştirme tekniği ile ilişkilidir. 
Çıkış yetersizliği ile birlikte ağrı varlığı kateter pozisyonu ile ilgili 
probleme işaret eder.
Tedavi altta yatan nedene göre değişir.
Fibrin tıkaç

Heparin 200-500 IU/litre
Ürokinaz
Doku plazminojen aktivitörü
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•Cİ, 46 yaş erkek hasta
•AA amiloidoza bağlı KBY
•PD başlama tarihi 1996
•4x %1.36 Dianeal
•1x %3.86 Dianeal 
•Toplam UF 1400-1600 cc
•Nazal taşıyıcılık yok 



Tarih Şikayet Gram boyama Kültür Çıkış yeri Tedavi 

Ocak 1999 Karın ağrısı 
(KA), bulanık 
diyalizat (BD)

Gr + ve - m.org Bakteri 
üremedi(BÜ)
(periton)

Temiz 14 gün amikasin ip 
21 gün sefazol ip

Eylül 1999 Ateş, KA, BD Gr + BÜ (periton) Temiz 14 gün ip
sefazol+amikasin

Şubat 2000 KA , BD Gr + kok Staf. Warneri
(periton)

Temiz 21 gün ip sefazol

Ağustos 2000 KA, BD Gr + kok Staf. Hominis
(periton)

Temiz 21 gün ip  vanco

Eylül 2000 KA, BD Gr – basil Staf. Warneri
(periton)

Kurut 21 gün ip vanco

Temmuz 2002 Çıkış yerinde 
kızarıklık, akıntı

Gr + kok Staf. Aureus
(sürüntü)

Eritem, pürülan akıntı Cipro 750 2x1 14 gün
Rifocin amp pans

Ağustos 2002 BD Öz yok BÜ (periton) Hafif eritem 7 gün amikasin ip 
14 gün sefazol ip

Eylül 2002 Çıkış yerinde 
kızarıklık, akıntı

Staf. aureus
(sürüntü)

Hafif eritem Baticon pans

Ekim 2002 Çıkış yerinde 
kızarıklık, akıntı

Gr + kok Staf. Aureus
(sürüntü)

Cuff boyunca eritem, 
pürülan akıntı

Cipro 750 2x1 14 gün
Rifocin amp pans
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Tanınız nedir?

a) Çıkış yeri enfeksiyonu
b) Keçe enfeksiyonu
c) Refrakter peritonit
d) Tünel enfeksiyonu



Dış keçenin temel görevi kateterin aşırı hareketliliğini önlemektir. 
Çıkış yeri enfeksiyonunda dış keçenin çıkış yerine çok yakın veya bir 
bölümünün dışarıda olmasının enfeksiyonu artırdığı bilinmektedir.



EXTERNAL KEÇENİN DIŞARI ÇIKMASI





CERRAHİ GİRİŞİM YÖNTEMİ 

LOKAL ANESTEZİ İLE STERİL KOŞULLARDA ÇIKIŞ YERİNİ 
ÇEVRELEYEN SUBKUTAN DOKUYU İNSİZYONLA AÇARAK DIŞ 

KEÇENİN DIŞARIYA ÇIKARILMASI



BİRİNCİ AŞAMA

DIŞ KEÇEYE KADAR İNSİZYONLA İLERLEYEREK KEÇENİN ÜZERİ 
AÇILDI.



İKİNCİ AŞAMA

1-3 HAFTA SONRA KEÇE İNSİZYONLA ALT DOKUDAN 
KURTARILDI.



ÜÇÜNCÜ  AŞAMA

YARA İYİLEŞMESİ TAMAMLANDIKTAN SONRA KEÇE 
TRAŞLANDI.
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Periton diyaliz hastalarında kateter çıkış yeri enfeksiyonun 

tedavisinde başarı sağlanamadığında kateterin değiştirilmesinin 

yanısıra, uygulanabilecek ucuz ve etkin işlemlerden biri de dış 

keçenin cerrahi girişimle dışarı çıkarılmasıdır.




