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PD İLİŞKİLİ PERİTONİT ETKENLERİ 

 

 

 

• CNS (en sık) 

• S. aureus 

• Streptokok türleri 

• Enterokoklar 

Gram pozitifler 
(%50-70) 

• E.Coli 

• Klebsiella 

• Psödomonas* (periluminal) 

• Diğer enterik gram negatif m.o. 

Gram negatifler 
(%20-25) 

(transmigrasyon) 

Mantar peritoniti (%3) 

Mikobakteriyel (nadir) 

Kültür negatif peritonit  
ISPD kılavuzu önerisi %20’nin altında olmalı* 

*Perit. Dial. Int. 2010;30:393-423 



KATETER TAKILMA ZAMANINDA İNFEKSİYONU 
ÖNLEME 

• İşlem öncesi hasta oturur 
pozisyonda iken kateter çıkış yeri 
belirlenmeli ve işaretlenmeli 

• Kemer hattından ve cilt 
katlantılarından kaçınılmalı 

• Kateterin çıkış yeri aşağı ve dışarı 
doğru olmalı 

• Çıkış yerine sütür konulmamalı 

• Tünel içinde travma ve 
hematomdan kaçınılmalı 

• Dış kaf çıkış yerinden en az 2-3 
cm uzakta olmalı 

 



KATETER TAKILMA ZAMANINDA İNFEKSİYONU ÖNLEME- 
Proflaktik Antibiyotik Kullanımı 

• Tipik cilt florası gram pozitif m.o. (CNS gibi) 

• Yeteri kadar çalışma olmamasına rağmen (sadece 2 
RCT mevcut*), kateterin takılmasından önce 
proflaktik antibiyotik kullanımı yararlı  

• Antibiyotik seçimi lokal duyarlılık paternine göre 
yapılmalı 

• Biz ünitemizde sefazolin tercih ediyoruz 

*Am J Kid Dis 2000;36:1014-9 
 *Nephrol Dial Transplant 1997;12:157-60 



KATETER TAKILMA ZAMANINDA İNFEKSİYONU ÖNLEME- 
Kateter Tipi 

• PD ilişkili peritoniti önlemede 
hiçbir kateterin standart 
sarmallı Tenckhoff katetere 
üstünlüğü yok* 

• Çift kaflı kateterler tek kaflı 
kateterlere kıyasla daha iyi ** 

 

*Perit Dial Int 2005;25:107-31 
**Nephrol Dial Transpl 2005;25;2310-4 



ÇIKIŞ YERİ BAKIMI- 
İyileşme Dönemi 

• Kateter çıkış yeri kuru tutulmalı; iki hafta süreyle duş 
ve banyodan kaçınılmalı 

• İnfeksiyon şüphesi veya kanama yoksa ilk iki haftalık 
dönemde pansuman haftada birden daha sık 
olmamalı 

• Mümkün olduğunca erken kullanımdan kaçınılmalı 
(PD’ye başlamadan en az 2 hafta önce kateter 
takılmalı) 

 

 



ÇIKIŞ YERİ BAKIMI- 
İyileşme Döneminden Sonra 

• Çıkış yeri, antibakteriyel sabun veya bir 
antiseptik (povidon iyot veya 
klorheksidin) ile günlük veya günaşırı 
temizlenmeli 

• Hücrelere veya çıkış yerindeki normal 
granülasyon dokusuna toksik olan 
hidrojen peroksit gibi maddeler 
kullanılmamalı 

• Çıkış yerindeki krutlar zorlanarak 
çıkarılmamalı  

• PD kateteri travmalardan korumak için 
sabitlenmeli, eğer çıkış yeri bir 
travmaya maruz kalırsa birkaç gün 
proflaktik antibiyotik verilmeli 

 



HASTA EĞİTİMİ 

• Prediyaliz eğitimin, ev vizitlerinin, eğitim tekrarının peritonit 
oranlarını düşürdüğü gösterilmiştir* 

• Eğer olası ise eğitim, PD hastası eğitimi için 2006 ISPD 
kılavuzu/önerilerine göre bir PD hemşiresi tarafından 
verilmeli** 

• Hasta eğitiminin;  

    * Peritonit veya kateter infeksiyonundan sonra  

    * El becerisi, görme ve mental yetilerde bir değişiklik 
olduğunda  

    * Başlangıç eğitiminden 3 ay sonra ve sonrasında rutin olarak 
(en az yılda bir kere) tekrarlanması önerilmekte*** 

* Bordin G et al J Ren Care 2007;33:165-71 
** Bernardini J et al Perit Dial Int 2006;26:625-32 
***Piraino B et al Perit Dial Int 2011;31:614-30 



PD BAŞLADIKTAN SONRA İNFEKSİYONLARI 
ÖNLEME 

• PD bağlantı sistemlerinde gelişmeler 

• Proflaktik antibiyotik kremler 

• Kolonoskopi gibi işlemler öncesi proflaksi 

• Antifungal proflaksi (?) 

• Daha biyouyumlu solüsyonların kullanımı (?) 

• PD modalitesi (APD > SAPD, ?) 

 



PD BAĞLANTI SİSTEMLERİ 

• Günümüzde kullanılan çift torbalı 
ayrılan sistemlerin, peritoniti 
önlemede konvansiyonel ayrılmayan 
spike bağlantılı sistemlerden daha iyi 
olduğu gösterilmiştir* 

• Bu sistemde kontaminasyon riskini 
azaltan ‘flush-before-fill’ tekniği de 
kullanılır 

• Mevcut kılavuzlar çift torbalı 
sistemlerin kullanımını 
önermektedir** 

*Strippoli GF et al J Am Soc Nephrol 2004;15:2735-46 
**Nephrol. Dial. Transplant 2005;20(suppl 9): ix13-ix15 
**Piraino B et al Perit Dial Int 2011;31:614-30 



KATETER ÇIKIŞ YERİ PROFLAKSİSİ 

• Nazal ve cilt S. aureus taşıyıcılığı hem çıkış yeri 
infeksiyonunu hem de peritonit riskini artıran bir 
faktör  

• Bu risk dokunma kontaminasyonu veya çıkış yeri 
kolonizasyonu ile ilişkili 

• Kateter çıkış yeri proflaksisi için çok sayıda randomize 
kontrollü veya gözlemsel çalışma yapılmıştır 

 





Xu G et al NDT 2010;25:587-92 



* Lok CE et al. J Am Soc Nephrol 2003;14:169-79 

Polisporin (basitrasin, gramisidin ve polimiksin) cilt florasının çoğuna ve bazı gram 
negatiflere karşı etkilidir. 
HD hastalarında kateter ilişkili enfeksiyonları azalttığı gösterilmiştir*  
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KATETER ÇIKIŞ YERİ PROFLAKSİSİ 

• ISPD tüm PD hastalarında ya kateter çıkış yerine veya 
intranazal veya her iki yolla topikal antibiyotik kullanmasını 
önermektedir* 

• European Best Practice Guidelines for Peritoneal Dialysis**  

     Tüm PD hastalarında çıkış yerine günlük mupirosin veya 

     gentamisin krem kullanılmasını önermektedir  

• Proflaksi için en önemli çekince bakteriyel direnç gelişimi 
(özellikle gentamisin ile mantar ve atipik mikobakterilerle 
kolonizasyon ve infeksiyonu riskinde artış)  

     Bir merkez proflaksi için bir yaklaşımda bulunurken, lokal 
bakteriyel patojenleri ve duyarlılık paternlerini göz önünde 
bulundurmalı ve her merkez PD ilişkili enfeksiyonları önlemek 
için en iyi yaklaşımı kendisi belirlemeli* 

 

     

*Piraino B et al Perit Dial Int 2011;31:614-30 
**Dombros N et al. Nephrol Dial Transplant. 2005;20 Suppl 9:ix8-ix12 



İNVAZİV GİRİŞİMLER ÖNCESİ ANTİBİYOTİK 
KULLANIMI 

• Bazı işlemler artmış peritonit riski ile ilişkilidir 

    √ Kolonoskopi (özellikle polipektomi yapılmışsa) 

    √ Dental işlemler 

    √ PD kateter manüpilasyonu 

    √ Kolesistektomi 

    √ Genitoüriner işlemler (sistoskopi, kolposkopi,  

       histeroskopi, vaginal doğum) 

• Kolonoskopi öncesi seçilen antibiyotik enterik gram negatif 
bakterileri ve anaerob m.o.ları da kapsamalıdır 

• Bu işlemlerden önce (dental işlemler istisna) diyalizat 
boşaltılarak peritonun boş kalması sağlanmalıdır 

         

      



FUNGAL PROFLAKSİ 

• Antibiyotik kullanımı mantar peritoniti riskini artırır 

    - Barsak florasının değişmesi 

    - GİS’te fungal kolonizasyon gelişimi 

• Mantar peritoniti artmış mortalite, teknik yetmezlik 
ve periton membran hasarı ile ilişki 

• Fungal proflaksi ile bilgiler çelişkili 

     

 



Nessim SJ. Semin Nephrol. 2011;31:199-212 

FUNGAL PROFLAKSİ 



 

FUNGAL PROFLAKSİ 

 

• Fungal peritonit oranları yüksek olan merkezler için 
antibiyotik tedavisi süresince antifungal tedavi yararlı 
olabilir ama oranlar düşük ise önerilmiyor* 

• Her merkezin kayıtlarını inceleyip, böyle bir 
proflaksiye gereksinim olup olmadığını belirlemesi 
akılcı bir yaklaşım gibi durmaktadır 

• Oral nistatin veya flukonazol verilebilir* 

*Nessim SJ Semin Nephrol. 2011;31:199-212 
*Piraino B et al Perit Dial Int 2011;31:614-30 



BİYOUYUMLU PD SOLÜSYONLARININ 
KULLANIMI 



BİYOUYUMLU PD SOLÜSYONLARININ 
KULLANIMI 

• Teorik olarak daha biyouyumlu solüsyonların (nötral 
pH, düşük GDP içeriği) lokal peritoneal immunitede 
iyileşmelere katkıda bulunabilir 

• Bu solüsyonların peritonit riskini düşürdüğünü 
gösteren güçlü kanıtlar mevcut değildir 

• Ayrıca bu ürünlerin maliyeti de göz önünde 
bulundurulmalı 

• Sonuç olarak peritonit riskini azaltmak için spesifik bir 
PD solüsyonu önerilmemektedir*  

*Piraino B et al Perit Dial Int 2011;31:614-30 



PD MODALİTESİ 

• Teorik olarak APD’de de daha az bağlanma sayısının 
dokunma kontaminasyon riskini ve dolayısıyla gram 
pozitif peritonit riskini azaltır 

• Bir RCT’de APD’nin SAPD’ye kıyasla anlamlı olarak 
peritonit riskini azalttığı gösterilmiştir* 

• Daha sonra yapılan çalışmalar ve kayıt verilerinde bu 
yarar gösterilememiştir 

• Sonuç olarak PD modalitesi seçiminde peritonit riski 
baz alınmamalıdır** 

* De Fijter CWH et al. Ann Intern Med 1994;120:264-71 
** Piraino B et al. Perit Dial Int 2011;31:614-30 
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PD İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİ 



ÇIKIŞ YERİ VE TÜNEL (KATETER) İNFEKSİYONLARININ 
TEDAVİSİ 



KATETER İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ 

• Çıkış yerinden pürülan akıntı = infeksiyon 

• Pürülan akıntı yok ama eritem varsa; bazen 
infeksiyonun erken bulgusu olabilir ama çoğunlukla 
basit bir cilt reaksiyonudur (katetere travma, yeni 
kateter varlığı) 

• Tünel infeksiyonu tünel boyunce eritem, ödem ve 
hassasiyet ile kendini gösterebilir ama sıklıkla klinik 
olarak sessizdir ve sonografi ile ortaya konabilir 

• Tünel enfeksiyonu sıklıkla çıkış yeri infeksiyonu ile 
birliktedir 



KATETER İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ 

• Çıkış yeri lokal bakımı yapılmalıdır  

• Klorheksidin veya povidon iyot ile günde iki kez 
temizlenebilir 

• Muporisin veya gentamisin krem kullanılabilir 

• Pürülan akıntı, duyarlılık ve ödem yoksa lokal bakım 
ve lokal antibiyotik yeterli olabilir 

 



KATETER İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ 

• En sık görülen ve en ciddi çıkış yeri infeksiyonu 
etkenleri S. aureus ve P. aeruginosa’dır 

• Ampirik antibiyotik tedavi hemen başlanabilir ve her 
zaman S. aureus’ u kapsamalıdır 

• Eğer  P. aeruginosa öyküsü varsa ampirik tedavi bu 
ajanı kapsamalıdır 

 



KATETER İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ 

• Gram pozitif ajanlar için oral penisilinaz dirençli bir penisilin 
veya 1. kuşak sefalosporin  

• Vankomisin rutin olarak kullanılmamalı, MRSA için saklanmalı 
(IP verilmeli) 

• Yavaş düzelen veya özellikle ciddi S. aureus çıkış yeri 
infeksiyonlarında rifampisin eklenebilir 

•  P. aeruginosa’nın neden olduğu çıkış yeri infeksiyonlarında ilk 
seçenek oral kinolonlar 

• Eğer infeksiyonun düzelmesi yavaş ise veya tekrarlayan bir 
enfeksiyon varsa ikinci bir antipsödomonal ajan (IP seftazidim, 
aminoglikozit, sefepim, piperasilin, karbopenem…) eklenmeli 



KATETER İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ 

• Antibiyotik tedavisi çıkış yeri tamamen normal olana kadar 
devam edilmeli 

• Tedavi en az 2 hafta olmalıdır; eğer etken P. aeruginosa ise 
olasılıkla 3 haftalık bir tedavi gerekli olacaktır 

• Eğer 3 haftadan uzun süre uygun antibiyotik tedavisine yanıt 
yoksa kateter yenisi ile değiştirilmeli (eşzamanlı olarak) 

• √ Tünel enfeksiyonu varsa 

     √ P. aeruginosa’nın neden olduğu çıkış yeri infeksiyonu varsa 

      kateterin daha erken çıkarılması düşünülmeli 

• Eğer kateter infeksiyonu peritonite ilerlerse kateter çıkarılmalı 
(istisna CNS) 



PERİTONİT TEDAVİSİ 

• Peritonit şüphesi varsa (karın  ağrısı, bulanık 
diyalizat v.s.) diyalizat boşaltılmalı ve hücre 
sayımı, gram boyama ve kültür için örnek 
gönderilmeli 

• Diyalizat batında en az 2 saat beklemiş olmalı 

• Bulanık diyalizat görülür görülmez, sonuçlar 
beklenmeden tedavi hemen başlanmalı 

• Ampirik tedavi için gram boyama baz 
alınmamalı (maya istisna) 

• Birkaç hızlı değişim ağrıyı azaltmak için 
yapılabilir 

• Septik şok veya aşırı bulanıklık varsa 24-48 
saat süreyle bu lavaj sürdürülebilir 

• Fibrinle kateter tıkanmasını önlemek için 
diyalizata heparin 500 U/L eklenmeli 

 



PERİTONİT TEDAVİSİ 

• Hastanın öyküsü ve tekniği her zaman sorgulanmalı (ishal, 
kabızlık, herhangi bir işlem, kontaminasyon vs.) 

• Kateter çıkış yeri ve tünel incelenmeli 

• Ampirik antibiyotik tedavisi hastanın ve merkezin 
mikrobiyolojik verileri göz önünde bulundurularak hem gram-
pozitif hem de gram-negatifleri kapsamalıdır 

• Gram-pozitif mikroorganizmalar için 1. kuşak sefalosporin  
veya vankomisin (MRSA öyküsü varsa) 

• Gram-negatif mikroorganizmalar için aminoglikozit veya 3. 
kuşak sefalosporin 

• Kültür sonuçlarına göre tedavi tekrar düzenlenmeli 

 



PERİTONİT TEDAVİSİ 

• IP uygulama daha iyi (yüksek lokal düzey) 

• Aralıklı veya sürekli (her değişime) uygulama eşit etkinliktedir 

• Antibiyotik en az 6 saat batında kalmalıdır (aralıklı verilirse) 

 

• Vankomisin, aminoglikozitler ve sefalosporinler aynı 
solüsyonda verilebilir 

• Aminoglikozitler penisinlerle aynı solüsyona konulmamalı 

• Icodextrin içeren solüsyonlar vankomisin, sefazolin, ampisilin, 
seftazidim, gentamisin ile uyumlu 



Li et al. PDI 2010;30:393-423 



PERİTONİT TEDAVİSİ 

• Tedavi başlandıktan sonra 48 saat içinde çoğu hastada dikkate 
değer bir klinik iyileşme ve diyalizatta berraklaşma gözlenir  

• Eğer yanıt yoksa hücre sayımı ve kültürler tekrarlanmalı ve 
kataterin çıkarılması düşünülmelidir 

 

 



PERİTONİT TEDAVİSİ 
-Terminoloji- 

• Recurrent: Bir önceki atağın tedavisinin bitiminden sonra 4 
hafta içinde farklı bir etken ile gelişen atak 

• Relapsing: Bir önceki atağın tedavisinin bitiminden sonra 4 
hafta içinde aynı etkenle veya steril gelişen atak 

• Repeat: Bir önceki atağın tedavisinin bitimini takiben 4 
haftadan daha uzun bir peryottan sonra aynı etken ile gelişen 
atak 

• Dirençli:  Uygun antibiyotik tedavine 5 gün içinde yanıtın 
olmaması 

• Kateter ilişkili: Çıkış yeri ve/veya tünel infeksiyonu ile birlikte 
olan (aynı etkenle veya steril) 

 

 



KATETER ÇIKARMA ENDİKASYONLARI 

• Dirençli peritonit 

• Relapsing peritonit 

• Dirençli çıkış yeri ve tünel infeksiyonu 

• Fungal peritonit 
ÇIKARILMALI 

• Repeat peritonit 

• Mikobakteriyel peritonit 

• Çoklu enterik organizmaların 
etken olduğu peritonit 

ÇIKARMA 
DÜŞÜNÜLEBİLİR 



KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOK PERİTONİTİ TEDAVİSİ 

• Sıklıkla dokunma kontaminasyonu sonucudur 

• Klinik ılımlıdır ve hasta ayaktan tedavi edilebilir 

• Genellikle tedaviye iyi yanıt verir 

• İzole edildikten sonra gram negatiflere yönelik tedavi 
kesilmeli 

• Metisiline dirençli ise vankomisin verilmeli 

• 2 haftalık tedavi yeterli 

 

 

 



STREPTOKOK ve ENTEROKOK PERİTONİTİ TEDAVİSİ 

• Genellikle ciddi ağrıya neden olur  

• Genellikle streptokok peritoniti antibiyotik tedavi ile kolayca 
tedavi edilir ama enterok peritoniti ciddi olma eğilimindedir 

• Ampisilin ilk tercihtir 

• Enterokok peritonitinde sinerjistik etki için bir aminoglikozit 
eklenebilir 

• Ampisiline direnç varsa vankomisin 

• VRE söz konusu ise ampisilen duyarlı ise ampisilin, ampisiline 
dirençli ise linezolid, daptomisin veya kinupristin/dalfopristin 

• Tedavi süresi 21 gün  

 

 



S. AUREUS PERİTONİTİ TEDAVİSİ 

• Ciddi peritonite neden olur 

• Sıklıkla kateter infeksiyonu nedeniyle gelişir 

• Eşzamanlı çıkış yeri veya tünel infeksiyonu varsa kateter 
çıkarılmadan antibiyotik tedaviye yanıt olası değildir ve kateter 
çekilmesi ciddi bir şekilde düşünülmeli 

• MRSA ise vankomisin verilmeli 

• Tedavi süresi en az 21 gün olmalı 



KÜLTÜR NEGATİF PERİTONİT TEDAVİSİ 

• Eğer 3. günde kültürde üreme yoksa, klinik değerlendirme yapılıp, diyalizat 
hücre sayısına bakılır; 

    * Eğer infeksiyon düzelmişse başlangıç tedavisi 14 güne tamamlanır 

    * Eğer yanıt yoksa olağan dışı etkenler için özel kültür yapılmalı 

      (mantar, viral, mikoplazma, mikobakteri, Legionella vb.) 

      √ Kültür pozitif ise etkene göre tedavi düzenlenmeli 

      √ Kültür negatif ve klinik düzelme yoksa kateter çekilmeli ve 

         başlangıç tedavisine devam edilmeli; tedavi süresi klinik 

         seyre göre ayarlanmalıdır (kateter çekildikten sonra en az 14 gün) 

      √ Kültür negatif ve klinik düzelme varsa tedavi 14 güne 

        tamamlanmalıdır 

• Klinik pratikte bu peritonitlerin büyük bir kısmı gram pozitifler 
nedeniyledir 

 



P. AERUGINOSA PERİTONİTİ TEDAVİSİ 

• S. aureus peritoniti gibi sıklıkla kateter infeksiyonu ile ilişkilidir 
ve prognozu kötüdür 

• Peritonitle birlikte veya öncesinde kateter infeksiyonu varsa 
kateter çıkarılmalı ve en az 2 hafta oral ve/veya parenteral 
antibiyotik verilmeli 

• Kateter infeksiyonu yoksa etkene duyarlı, farklı yollarla etki 
eden ikili antibiyotik şeması uygulanmalıdır (oral kinolon, IP 
seftazidim, sefepim, aminoglikozit, piperasilin gibi)  

• Bu tedaviye yanıt varsa en az 21 gün tedaviye devam edilmeli 

• Eğer 5 gün uygun tedaviye rağmen düzelme yoksa kateter 
çekilmeli ve antibiyotik tedaviye IV devam edilmeli 



DİĞER GRAM NEGATİF MİKROORGANİZMALARLA 
GELİŞEN PERİTONİT TEDAVİSİ (TEK ETKEN +) 

 
 

E. coli, Proteus, Klebsiella vb.  

Duyarlılığa göre tedaviyi 
ayarla 

Klinik gelişmeyi değerlendir, 
3-5. günde diyalizat hücre 
sayısı ve kültürü tekrarla 

* Klinik iyileşme varsa 14-21 
gün tedaviye devam et 
* Uygun antibiyotiğe rağmen 
5. günde klinik iyileşme yoksa 
kateteri çıkart ve IV 
antibiyotiğe devam et 

Stenotrophonas 

Duyarlılığa göre farklı 
mekanizmalarla etki eden ikili 
antibiyotik ver  

* Klinik iyileşme varsa 21-28 
gün tedaviye devam et 
* Uygun antibiyotiğe rağmen 5. 
günde klinik iyileşme yoksa 
kateteri çıkart ve IV 
antibiyotiğe devam et 

Klinik gelişmeyi değerlendir, 
3-5. günde diyalizat hücre 
sayısı ve kültürü tekrarla 



POLİMİKROBİYAL PERİTONİT TEDAVİSİ 

Çoklu gram negatif m.o. veya 
miks gram negatif/gram pozitif 
m.o.lar varsa GIS problemi 
düşünülmeli  

Ampisilin, seftazidim veya 
aminoglikozit ile birlikte 
metronidazol tedavisine geç ve 
acil cerrahi değerlendirme 
yapılmalı 

Laparotomide batın içi patoloji 
(divertikülit, kolesistit, apandisit 
gibi)/abse varsa kateter 
çıkarılmalı ve antibiyotiklere IV 
yoldan 14 gün devam edilmeli 

Çoklu gram pozitif m.o.lar varsa 
sıklıkla dokunma kontaminasyonu 
sonucudur ama kateter 
infeksiyonunu da göz önünde 
bulundur 

* Kateter infeksiyonu yoksa 
duyarlı antibiyotiğe devam edilir 
ve tedavi süresi klinik yanıt baz 
alınarak en az 21 gün olmalı 
* Kateter infeksiyonu varsa kateter 
çıkarılır 



FUNGAL PERİTONİT TEDAVİSİ 

• PD tedavisinin ciddi bir komplikasyonudur ve mortalite riski 
yüksektir  

• Mikroskopi (gram boyama) veya kültürde mantar 
saptandığında kateter acil olarak çıkarılmalı 

• Kültür ve duyarlılık sonuçları çıkana kadar başlangıç tedavisi 
olarak amfoteresin B + flusitozin kombinasyonu verilebilir 

• Kaspofungin, flukonazol, posakonazol, vorikanazol etkene ve 
MIC değerlerine göre amfoteresin B yerine kullanılabilir 

• Her merkez kendi fungal peritonitlerini araştırarak bir tedavi 
protokolü belirleyebilir 





MİKOBAKTERİYEL PERİTONİT TEDAVİSİ 

• M. tuberculosis etken ise rifampisin, INH, pirazinamid 
ve ofloksasin’den oluşan dörtlü anti-tbc tedavi 
başlanmalı 

• PRZ ve ofloksasin 3 aydan sonra kesilmeli ve 
rifampisin + INH toplam 12-18 ay devam edilmeli 

• Hasta akciğer veya ekstrapulmoner hastalık açısından 
araştırılmalı 

• Kateter çıkarılması tartışmalı ama çoğu merkezin 
yaklaşımı kateteri çıkarma yönündedir 

 



TEŞEKKÜRLER… 


