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OLGU
58 yaşında kadın hasta•
Tip II D. mellitus, diabetik nefropati•
Son 2 yıldır SAPD uyguluyor•
Acil servise 12 saat önce başlayan karın ağrısı şikayeti ile •
başvurdu
Rutin değişim sırasında periton sıvısının bulanık olduğunu •
ifade ediyor
 Karın ağrısı yaygın, ateş/titreme eşlik etmiyor•
 Bulantı-kusma yok•
Önceden geçirilmiş çıkış yeri enfeksiyonu/peritonit •
öyküsü yok



Ateş: 36C, Nabız: 85/dk, TA: 150/80mmHg, SS:24/dk•
Karın yaygın olarak hassas, rebound (+)•
Kateter çıkış yerinde yaklaşık 2 cm çaplı eritem ve•

pürülan akıntı mevcut 
 Lökosit sayısı: 7.200/mm (%70 PNL), Hb:11.7 gr/dl, •
Trombosit: 241.000/mm
Serum amilaz 80 U/L, lipaz 45 U/L•



Hastanın klinik değerlendirmesi için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A. Çıkış yerinde bakteri kolonizasyonu 
B. Çıkış yeri / muhtemel tünel enfeksiyonu 
C. Muhtemel kateterle ilişkili peritonit  
D. Kateter infeksiyonu ile ilişkili sepsis 



Çıkış yerinde sadece eritem, erken dönem enfeksiyon 
belirtisi olabilir/ enfeksiyonla ilişkili olmayabilir    

Çıkış yerinde pürülan akıntı çıkış yeri enfeksiyonunu belirtir



Tünel enfeksiyonu tanısı:
Kateterin subkutan tünellendiği yolda eritem, ödem, 
hassasiyet gelişir
Genellikle klinik belirti vermez
Çoğu zaman çıkış yeri enfeksiyonu ile birliktedir
Tanıda USG yardımcı olur



Peritonit tanısı:

 PD yapan hastada karın ağrısı, aksi •
kanıtlanıncaya kadar peritonitle ilişkili 
değerlendirilmelidir
 Bulanık periton sıvısı varlığında •

öncelikle peritonit düşünülmelidir
 Lökosit sayısı ≥100 μl•
 Hücre tipi ≥ %50 PMNL•

Lökosit esteraz
Matrix metalloproteinaz-9



Hastada mikrobiyolojik tanı/tedavi yaklaşımında 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Çıkış yerinden Gram boyası ve kültür için materyal 
alınır, sonuca göre tedavi planlanır

B. Çıkış yeri ve periton sıvısından Gram boyası ve kültür 
için materyal alınır, sonuç beklenmeden ampirik 
tedavi başlanır

C. Kan kültürü alınıp, ampirik tedavi başlanır
D. Çıkış yeri ve periton sıvısından alınan kültür sonuçları 

çıktıktan sonra etkene yönelik antibiyotik tedavisi 
planlanır



GRAM BOYASI

 Periton sıvısında genellikle negatif sonuç verir•
 Başlangıç tedavi planı için Gram boyası güvenilir değildir•

 Ancak fungal peritonitte maya hücresi görülebilir•



PERİTON SIVISI KÜLTÜRÜ
Standart kültür yöntemi
Kan kültür şişesinin her birine 5-10 ml 
periton sıvısı 

Alternatif yöntem
50 ml periton sıvısı santrifüjlenerek 
sedimentinden kültür yapılır

Hızlı kan kültür sistemleri (BACTEC, 
BacT/Alert gibi) ile bakteri izolasyonu 
vakaların >%75’inde 3 günden kısa 
sürede sonuçlanır

PCR



Hasta için aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi/hangilerinin 
ampirik olarak seçilmesi uygundur

Seftriakson + amikasinA.
Ampisilin +  amikasinB.
Sefazolin + seftazidimC.
Vankomisin D.



Antibiyotik Tedavisi (I)
ÇIKIŞ YERİ/TÜNEL  ENFEKSİYONU
 S. aureus, P. aeruginosa•
 Genellikle oral tedavi tercih edilir (MRSA hariç)•

Pürülan akıntı /ödem/ 
hassasiyet yok

Lokal bakım + Topikal 
antibiyotik 
(mupirosin/klorheksidin

Gram (+) 
mikroorganizma

1. Kuşak sefalosporin 
Flukloksasilin
MRSA için
Vankomisin (±rifampisin?)
(klindamisin/doksisiklin)

Gram (-) 
mikroorganizma

Siprofloksasin
Aminoglikozid

P. aeruginosa Fungal

Siprofloksasin 
           +
Aminoglikozid
Seftazidim
Sefepim
Piperasilin
İmipenem/Meropenem

World J Nephrol 2012; 1(4): 106

Persistan 
infeksiyon 
durumunda 
kateter çekilir

Kateter çekilir

Kateter 
çekilir
     +
Sistemik 
antifungal



Antibiyotik Tedavisi (II)

Diyaliz ünitesinde sık izole edilen mikroorganizmalar •
dikkate alınır
İntraperitoneal uygulama tercih edilir•
S. aureus ve P. aeruginosa spektrum için alınmalıdır•

PERİTONİT 

1.kuşak sefalosporin
veya
Vankomisin

+
3. kuşak sefalosporin
veya
Aminoglikozid

Periton Dial Int 2010; 30: 393



Periton sıvısı
Lökosit sayısı: 3600/μl, %70 PNL
Gram boyası: Bakteri görülmedi
Çıkış yeri ve periton sıvısı kültürü: Metisilin 
duyarlı S. aureus üredi

Hastaya ampirik olarak sefazolin + seftazidim başlandı

Seftazidim kesildi ve tedaviye sefazolinle devam edildi
(rezidüel glomerül filtrasyon hızı ≥ 5ml/dk/1.73m2 olanlarda renal yolla 

atılan antibiyotiklerde doz artırımı gerekir) 



FUNGAL PROFİLAKSİ

Araştırmacı Çalışma Yıl Antifungal Sonuç

Lo ve ark. Randomize 1991-1993 Nistatin  / kontrol Yararlı

Restrepo ve ark. Randomize 2004-2007 Flukonazol / kontrol Yararlı

Zaruba ve ark. Gözlemsel 1979-1982
1983-1989

Nistatin / kontrol Yararlı

Robitaille ve ark. Gözlemsel 1989-1991
1991-1993

Nistatin-Ketokonazol/ 
kontrol

Yararlı

Wadhwa ve ark. Gözlemsel 1991-1993
1993-1995

Flukonazol / kontrol Yararlı

Wong ve ark. Gözlemsel 1995-1999
1999-2005

Nistatin / kontrol Yararlı

Thodis ve ark. Gözlemsel 1996 /1997 Nistatin / kontrol Yararsız

Williams ve ark. Gözlemsel 1997-1999 Nistatin / kontrol Yararsız

Seminars in Nephrol 2011; 31: 199



 Tedaviye yanıtın takibi•
          Genellikle 48 saatte belirgin klinik düzelme saptanır
            Bulanık periton sıvısındaki açılma günlük olarak takip edilir
            Tedavinin 3. ve 5. gününde hücre sayımı ve kültür tekrarlanır
            Tedavinin 3. günü hücre sayısının ≥1090/mm3 olması, tedavi 
            başarısızlığı belirtir
            

Periton Dial Int 2010; 30: 393



Rekürren : 4 hafta içinde farklı mikroorganizma ile gelişen peritonit

Relaps:4 hafta içinde aynı mikroorganizma ile gelişen peritonit

Repeat: (Tekrarlayan) : 4 haftadan sonra aynı mikroorganizma ile     
gelişen peritonit

Refrakter: Uygun antibiyotik tedavisi altında 5 günde periton 
sıvısının berraklaşmaması

TANIMLAR

Periton Dial Int 2010; 30: 393

SAPD peritoniti tedavisinde amaç kateteri kurtarmak değil, 
peritonu korumak olmalıdır



KATETERİ ÇEKME ENDİKASYONLARI

 Refrakter peritonit•
 Refrakter çıkış yeri / tünel enfeksiyonu•
 Relaps gösteren peritonit•
 Fungal peritonit•
 Kateterle ilişkili P. aeruginosa peritoniti•

 Repeat (tekrarlayan) peritonit•
 Mikobakteri peritoniti•
 Çoklu enterik mikroorganizma •

Periton Dial Int 2010; 30: 393



 Periton kültürü: S. aureus

Gram negatif etkili antibiyotik kesilir, uygun Gram pozitif etkli antibiyotik

MRSA için vankomisin / teikoplanin (± Rifampin 600 mg/gün) 

Klinik düzelme izlenir, periton sıvısında hücre sayımı ve kültür 3.-5. günlerde tekrarlanır

Semptomlar geriliyor, sıvı açılıyor:
 Antibiyotiğe devam et-
 Çıkış yeri/ tünel enfeksiyonu,    -

intraabdominal apse araştır

Tedavi en 
az 21 gün

- Çıkış yeri/tünel enfeksiyonu ile birlikte 
olan peritonit, refrakter olabilir, kateter 
çekilmesi düşünülmelidir
- PD tekrar başlamadan önce 3 haftalık 
dinlenme dönemi ayrılmalıdır

Klinik iyileşme yok
Kültür tekrarı/yeniden değerlendirme

Uygun tedavi altında 5 günde yanıt 
alınamayan durumda kateter çekilir

Periton Dial Int 2010; 30: 393



Hastanın 4 gün boyunca lökosit sayısı: 
          1900 /μl, 700 /μl, 400 /μl, 120 /μl

Tekrarlanan periton sıvısı kültürü: negatif

 3 hafta boyunca sefazolin ile tedavi edildi

Çıkış yerinde de S. aureus üremesi nedeniyle, tünel 
enfeksiyonu da olabileceği düşünüldü

Relaps olasılığı

Tedaviye hızlı yanıt alınmış olmasına karşın, eş 
zamanlı olarak kateter çekilip yeni kateter takılması 
uygun görüldü 



OLGU

28 yaşında kadın hasta
7 yıldır  SAPD
Karın ağrısı, bulanık periton sıvısı
Önceden geçirilmiş peritonit atağı yok
Çıkış yeri temiz
Periton sıvısı hücre sayımı peritonitle uyumlu (1500 /μl)
Gram boyasında maya hücresi görüldü



Flukonazol ile antifungal tedavi başlanır, kültür sonucu A.
beklenmeden kateter çekilir 

B.    Flukonazol + Sefazolin + Gentamisin ile tedavi başlanır, 
kültür sonucu beklenmeden kateter çekilir

Flukonazol + Sefazolin + Gentamisin ile tedavi başlanır,  B.
kateter çekmek için kültür sonuçları beklenir

Flukonazol + Sefazolin + Gentamisin ile tedavi başlanır, C.
abdominal BT çekilir, kateter çekmek için kültür sonucu 
beklenir



A. El temizliği
B. Kateter yerleştirilirken tam bariyer önlemleri almak
C. Povidon-iyodin ile cilt temizliği yapmak
D. Mümkünse femoral kateterden kaçınmak
E. Hemodiyaliz kateterini hemodiyaliz dışında bir amaçla 
kullanmamak

Aşağıdakilerden hangisi santral kateterle 
ilişkili kan akımı infeksiyonlarının 

önlenmesinde önerilmez?!!



Santral kateterle ilişkili kan akımı enfeksiyonu 
tanısı için aşağıdaki kültürlerden hangisi 

uygun olur ?!!

A. Çıkış yeri kültürü

B. Periferik kan kültürü

C. Periferik kan + Santral kateter kan kültürü

D. Santral kateter kan kültürü



Kullanılan Vasküler Yola Göre
 Kan Akım Enfeksiyonlarının Hızı



Santral Kateterle İlişkili Kan Akımı 
Enfeksiyonu Tanısı

Kan Kültürü

Kantitatif Üreme zamanı farkı

Periferik kan                

Santral kateter kan              ≥5 kat ≥ 2 saat erken

 Periferik ven fistül için saklanabilir•
 Periferik ven frajil/kullanılamaz halde olabilir•



HEMODİYALİZ  HASTASINDA SANTRAL KATETERLE 
İLİŞKİLİ KAN AKIMI ENFEKSİYONU TANISI

IDSA / ERBP  ÖNERİSİ

 Hemodiyaliz sırasında katetere bağlı kan yolundan kültür    
(periferik kanı temsil eder) 
+

Kidney Int 2011; 79(6): 587

Olası diğer enfeksiyon odakları hızla ekarte edilir



Bakteremiye ait klinik 
semptomlar var

+

Saptanabilen 
enfeksiyon odağı yok

+
Çıkış yerinde 

enfeksiyon bulgusu yok
+

Hemodiyaliz kateterinden alınan 
kan kültürlerinde üreme var

 Şüpheli kateterle ilişkili kan akımı •
enfeksiyonu
 Antibiyotik tedavisi başlanır•

Kidney Int 2011; 79(6): 587



HEMODİYALİZ KATETERİ ÇEKME 
ENDİKASYONLARI

 Ciddi sepsis / metastatik enfeksiyon •
 Uygun antibiyotik tedavisi altında 48-72 saatte klinik •

bulguların devam etmesi 
  S. aureus / P. aeruginosa / Fungus / Çoklu dirençli •

bakteri enfeksiyonu
 Tünel enfeksiyonu •

Clin Infect Dis 2009; 49(1): 1-45



Hemodiyaliz hastasında santral kateterin çekilme kararı 
verildiğinde, yeni kateterin takılacağı yer olmalıdır

Alternatif uygulamalar:

 Kılavuz eşliğinde kateterin değiştirilmesi•

 Sistemik antibiyotik + Antibiyotik kilit tedavisi•

48-72 saat içinde 
klinik bulgular 
düzelmiyorsa 
kateter çekilir

Clin Infect Dis 2009; 49(1): 1-45



Antibiyotik Seçerken

Öncelikle Gram (+) kok yanısıra Gram (-) basil etkin 
Hastaya uygunluk
Ünitenin mikrobiyolojik verilerine uygunluk
Kılavuz önerileri
Farmakokinetik olarak diyaliz seansından sonra verilebilen
Düzey tayini yapılabilen
 
Sefazolin 
Vankomisin 
Daptomisin 
Seftazidim /sefepim



ANTİBİYOTİK KİLİT TEDAVİSİ

Antibiyotik kalış süresi genellikle 48 saati 
geçmemelidir

Her diyaliz seansından sonra yenilenmesi yeterli 
kabul edilir

Antibiyotik Konsantrasyon 
(mg/ml)

Heparin IU/ml
(veya serum fiz.)

Vankomisin 2.5 2500 / 5000

Gentamisin 1 2500

Sefazolin 5 2500 / 5000

Seftazidim 0.5 100



KATETER ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ

 Kateterin takılması ve kullanılması sırasında profilaktik •
antibiyotik önerilmez

 Kateter rutin olarak değiştirilmez•

 Kateter takılırken steril teknik/tam bariyer önlemleri alınır•

 Sadece hemodiyaliz amacıyla kullanılır•

 Kateter bakımını eğitimli personel yapar•

 Cilt antisepsisi için klorheksidin kullanılır•





 
 Hasta bakımı sırasında eldiven kullanılmaması•
 Bir hastadan diğerine geçerken eldiven değiştirilmemesi•
 Cilt dezenfeksiyonu için klorheksidin kullanılmaması•
 Aseptik teknik kullanılmaması•

İHMALLER



İlaç sulandırımı tek bir serum fizyolojik torbası kullanılarak yapılıyor
İlaçlar hasta bakım hizmetinin verildiği alanda hazırlanıyor





İLAÇ HAZIRLAMA 
ALANI

TEMİZ

KİRLİ

MALZEME AKIŞI TEK YÖNLÜ OLMALI

Hasta kabini
           1        

Hasta kabini
           2

Hasta kabini
          3



DOĞRU UYGULAMA



SORULAR

 Hepatit B aşı şeması tamamlanıp Anti HBs (+) olan diyaliz •
hastasına rapel aşı dozu gerekir mi?!!

 Pnömokok aşısı ilk kez yapılacak diyaliz hastası için hangi •
aşı tercih edilmeli?!!

 Polisakkarit pnömokok aşısı (PPSV 23) ile aşılanan diyaliz •
hastasına konjuge pnömokok aşısı (PCV 13) yapılabilir mi, 
ne zaman?!! 



KRONİK BÖBREK HASTALARI / DİYALİZ 
HASTALARI İÇİN AŞI ÖNERİLERİ

AŞI DİYALİZ/KBH 
HASTALARI

TÜM ERİŞKİNLER

Td  

Hepatit B  

İnfluenza (inaktif)  

Pnömokok  

KKK  

Varisella  



HEPATİT B PROFİLAKSİSİ

≥ 20 yaş için, diyaliz döneminde uygulama

Recombivax 40 μgr/ml Engerix B 20 μgr/ml

Doz     Tek doz Çift doz

Uygulama 0-1-6 0-1-2-6

Kronik böbrek hastasının diyaliz aşamasına 
gelmeden aşılanması önerilir

ACIP, 2012



 Son doz aşıdan 1-2 ay sonra AntiHBs bakılır•

 AntiHBs < 10 IU/L ise aşı şeması tekrarlanır•

 Aşı şeması tekrarına karşın Anti HBs (-) kişilere, korunma •

tedbirleri anlatılır, riskli temas sonrasında HBIG ile profilaksi yapılır 

 Yıllık AntiHBs takibi yapılır, < 10 IU/L olursa, rapel doz aşı yapılır •

HEPATİT B AŞISI SONRASI TAKİP



İNFLUENZA KEMOPROFİLAKSİ /KEMOTERAPİ

ZANAMİVİR:
Diyaliz hastalarına ilişkin veriler sınırlı
5 günlük inhale zanamivir için doz ayarı önerilmiyor

OSELTAMİVİR:
Tedavi dozu 75 mg/gün
Profilaksi dozu gün aşırı 75 mg

İNAKTİF İNFLUENZA AŞISI (TIV) 

Diyaliz hastaları + Sağlık personeli Mevsimsel influenza aşısı



PNÖMOKOK AŞISI 

20 Haziran 2012’de ACIP ≥ 19 yaşındaki immunkompromize 
kişilere (kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom dahil) 13-
değerlikli konjuge pnömokok aşısını (PCV-13) rutin kullanım 
için önerdi

PPSV 23 23 serotip içeren polisakkarit pnömokok aşısı

PCV 13 13 serotip içeren konjuge pnömokok aşısı



PPSV 23

PCV 13

PPSV 23

PPSV 23

PPSV 23 PCV 13

5 YIL

≥ 1 YIL

≥ 8 HAFTA



PPSV 23

PCV 13 PPSV 23PPSV 23

PCV 13

5 YIL

≥ 1 YIL

≥ 8 HAFTA

≥ 19 yaş Kronik Böbrek Hastalığı 
ACIP Önerileri

Önceden  hiç 
aşılanmamış

Önceden 1 doz PPSV23 
ile aşılanmış ≥ 8 HAFTA

≥ 5 YIL

Önceden 2 doz PPSV23 
ile aşılanmış

Guideline for vaccinating; Kidney dialysis 
patients and patients with chronic kidney 
disaese, ACIP 2012

≥ 1 YIL
PCV 13


