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eniﬂ anlam›yla tan›mlanacak olursa peritonit
peritoneal kavitenin inflamasyonudur. Cerrahlar›n daha s›kl›kla karﬂ›laﬂt›klar› peritonit formu gastrointestinal sistemin bütünlü¤ünün bozulmas›yla intestinal içeri¤in periton boﬂlu¤una
s›zmas› sonucu oluﬂan sekonder peritonitlerdir
(1). Tümü benzer fizyopatolojik bozukluklara neden olmas›na karﬂ›n sekonder peritonitler ortaya ç›k›ﬂ nedenlerine göre s›n›fland›r›labilmektedir. Bu s›n›flama Tablo 1’de gösterilmiﬂtir (2,3).
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Günümüzde tan› alan›nda, cerrahi tekniklerde, antibiyoterapide ve yo¤un bak›m alanlar›ndaki tüm ilerlemeler sonucu ﬂiddetli sekonder
peritonit mortalitesi azalmakla beraber bu oran
hala kabul edilemeyecek düzeyde yüksektir. Peritonit olgular›n›n tedavisi iki temele dayan›r.
Cerrahi ve destek tedavisi. Sekonder peritonit
olgular›ndaki tedavinin temel ilkeleri Tablo 2’de
gösterilmiﬂtir (3). Tedavide baﬂar›n›n en önemli
kural› peritoneal boﬂlu¤a bakteri ve adjuvan
maddelerinin sal›n›m›n› önleyecek cerrahi giriﬂimin olabildi¤ince erken yap›lmas›d›r.
Sekonder peritonitin cerrahi tedavisi infeksiyon oda¤›n›n kontrolü, kontaminasyonun azalt›l-

mas›, kompartman sendromunun azalt›lmas› ve
rekürren infeksiyonlar›n önlenmesi esas›na dayanmal›d›r. Literatürde bu hedeflere yönelik
olarak de¤iﬂik cerrahi yöntemler tan›mlanm›ﬂt›r.
Bu makale bu de¤iﬂik tedavi yöntemlerinin
gözden geçirilmesi ve özellikle de open abdomen ve planl› relaparatomonin ﬂiddetli sekonder peritonitlerdeki etkinli¤ini incelemek üzere
yaz›lm›ﬂt›r.
CERRAH‹ TEDAV‹ YÖNTEMLER‹
Kayna¤›n Kontrolü
Klasik olarak cerrahi tedavinin birinci prensibi olan peritonit kayna¤›n›n kontrolü apendektomi ya da perfore duodenal ülsere yap›lan
omentoplasti gibi yöntemleri içerir. Uygulanacak
cerrahi tedavi hastan›n ve hastal›¤›n do¤as›na
göre de¤iﬂiklik gösterebilir. Genelde orta hat insizyonlar› tercih edilmelidir. Bu insizyon cerrah›n abdominal kaviteyi daha ayr›nt›l› eksplore
etmesine ve bakteriyel kontaminasyonu düﬂürmek amac›yla iyi bir irrigasyon yapmas›na izin
verir. Ancak lokalize olgularda de¤iﬂik insizyonlar bazen de laparoskopik cerrahi tercih edilebilmektedir.
Peritonit kayna¤›n› ortadan kald›rmak amac›yla cerrah›n elinde bir iki seçenek mevcuttur.
Kapatma, eksklüzyon ve rezeksiyon. Bu yöntemlerden hangisinin uygulanaca¤› cerrah›n tercihine ve hastan›n durumuna göre de¤iﬂmekle beraber yap›labilirse hastal›kl› dokunun rezeksiyonu
en iyi yöntem olarak görülmektedir (1,4).
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Tablo 1. Sekonder Peritonitlerin Etyolojik Nedenlere Göre S›n›fland›r›lmas›.
Spontan peritonit
Generalize (ba¤›rsak nekrozu, fasiitis)
Nekrotizan pankreatit
Perforasyon
Postoperatif peritonit
Anastomoz kaça¤›
‹ntraabdominal apse
Travma

Tablo 2. Sekonder Peritonit Olgularda Tedavi ‹lkeleri.
• Medikal tedavi
Yeterli s›v› resüsitasyonu
Uygun antibiyoterapi
Organ sistemlerinin desteklenmesi
Yeterli nütrisyonel destek
• Cerrahi tedavi
Onar›m
‹nfeksiyon kayna¤›n›n kontrolü
Temizleme
Bakteri, pürülan materyal ve fibrinöz
dokular›n temizlenmesi
Dekompresyon
Abdominal kompartman sendromunun
önlenmesi
Kontrol
Rekürren infeksiyonlar›n tedavisi ve
önlenmesi

Bu konuda özellikle tart›ﬂmal› olan konulardan biri s›kl›kla divertikülit ya da sigmoid kolon
tümörlerinden kaynaklanan sol kolon perforasyonlar›n›n cerrahi tedavisidir. Bu olgular›n klasik
tedavi yaklaﬂ›m› perfore segmentin rezeksiyonu,
proksimal end kolostomi, distal güdü¤ün mukoz
fistül ya da güdük olarak kapat›lmas›d›r (Hartman prosedürü) (5). ‹nflame kar›nda yap›lacak
anastomozlarda kaçak riskinin yüksek olaca¤›
düﬂüncesiyle uygulanan bu yönteme son y›llar146

da yap›lan çal›ﬂmalarla meydan okunmaktad›r.
‹ntrakolonik bypass materyalleri (coloshield gibi) kullan›larak yap›lan baz› çal›ﬂmalarda oldukça düﬂük oranlarda anastomoz kaça¤› bildirilmiﬂtir (%0-8.7) (6,7). Ancak bu konudaki çal›ﬂmalar
k›s›tl›d›r ve hangi hastalar›n bu yöntemden yarar
görece¤ini saptayabilmek için kontrollü randomize çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Son y›llarda cerrahi alan›nda yayg›n kullan›lan
laparoskopi de baz› peritonitli olgularda kaynak
kontrolü için kullan›lmaktad›r. Akut kolesistit olgular›nda aç›¤a dönme oran› elektif olgulara göre
yüksek de olsa (%5’e karﬂ› %27) oldukça düﬂük
morbiditeyle uygulanmaktad›r (8). Laparoskopik
apendektomi ve perfore duodenal ülserlerin
onar›m› di¤er iki uygulama alan›d›r (9). Peritonitli kar›nda intraabdominal bas›nc›n artt›r›lmas›n›n
bakteremi olas›l›¤›n› artt›raca¤› teorik bilgisi yap›lan çal›ﬂmalarda gösterilememiﬂtir (10).
Bakteriyel Kontaminasyonun Azalt›lmas›
ﬁiddetli peritonitin cerrahi tedavisinde ikinci
hedef kar›n boﬂlu¤unda bulunan tüm nekrotik
ve pürülan materyalin temizlenmesidir. Pelvis,
subfrenik ve parakolik alanlar nazik bir ﬂekilde
temizlenmelidir. Radikal peritoneal debridman›n (paryetal ve viseral peritondan tüm fibrin birikintilerinin temizlenmesi) standart metodlarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda herhangi bir üstünlü¤ü olmad›¤› gösterilmiﬂtir (11,12). Cerrahlar aras›nda oldukça popüler olmas›na karﬂ›n intraoperatif agresif peritoneal lavaj›n yeterli sistemik antibiyotik alan olgularda mortaliteyi ve septik komplikasyonlar› azaltt›¤› yönünde bir bilgi yoktur
(13,14). Peritoneal lavaj lokal savunma mekanizmalar›n› bozabilir ve izotonik sodyum klorür fagositozu ve lökosit göçünü bozan adjuvan bir
madde olarak etki gösterebilir (15). Y›kama suyunun içerisine antibiyotik ya da antiseptik
maddelerin konmas›n›n da bir avantaj› gösterilememiﬂtir. Antibiyotikle irrigasyon hem antibiyotiklere olan direnci hem de süperinfeksiyon
oran›n› artt›rabilir. Antiseptik maddelerde toksik
etki yapabilmektedir ve yap›ﬂ›kl›k oluﬂumunu
artt›rmaktad›r (16,17). Önemli bir nokta da lavaj
s›v›s›n›n kar›n kapat›lmadan önce tamamen bat›ndan aspire edilmesi ve bat›n›n olabildi¤ince
kuru b›rak›lmas›d›r. Bilinmektedir ki fagositler
hem yüzüp hem de fagositoz yapamazlar.
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Dekompresyon ve Rekürren ‹nfeksiyonun
Önlenmesi
Bu hedefe yönelik olarak kullan›lan üç ana
cerrahi yöntem bulunmaktad›r.
• Sürekli postoperatif periton lavaj›
• Abdomenin aç›k b›rak›lmas› (open abdomen)
• Planl› reaparatomiler
Sürekli periton lavaj› peritoneal kavite kapat›lmadan önce her iki üst kadrana yerleﬂtirilen
drenler ile bunlar›n karﬂ›t drenaj›n› oluﬂturacak
her iki alt kadrana yerleﬂtirilen drenler arac›l›¤›yla yap›l›r. Üst drenler tüm peritoneal kaviteyi görebilmeli, alt drenler de bunlar› tam boﬂaltabilecek konumda olmal›d›r. Bu yöntemde 4-6 dren
kullan›lmaktad›r. Üst drenlerden izotonik salin
ya da içine antibiyotik konulmuﬂ peritoneal diyaliz solüsyonu verilir. Bu infüzyon ya 1-3 saat
süreyle yap›l›r ve daha sonra d›ﬂar›ya drene edilir ya da operasyon sonras› 48 saat süreyle sürekli olarak verilir ve d›ﬂar› al›n›r. Yönteme 1-5 gün
devam edilir. Anestezi gerektirmemesi, infekte
materyalin sürekli uzaklaﬂt›r›lmas›na imkan vermesi, lokal antibiyoterapi sa¤lamas› yan›nda
bakteriyel süperinfeksiyon oluﬂturmas›, aﬂ›r› s›v›
yükleme riski taﬂ›mas› gibi komplikasyonlara yol
açmas› önemli sak›ncalar›d›r. Bir süre sonra
drenler etraf›nda oluﬂan fibröz traktuslar nedeniyle adezyonlardan kaynaklanan yollar oluﬂmas› bir di¤er dezavantajd›r ve bir süre sonra periton boﬂlu¤u de¤il dren traktlar› irrige edilmektedir (18). Bu teknikle yap›lan çal›ﬂmalar›, bu çal›ﬂmalar›n çok iyi organize edilmemiﬂ olmalar› nedeniyle de¤erlendirmek oldukça güçtür. Washington ve arkadaﬂlar› sefamandol, eritromisin
ve heparin kar›ﬂ›m›yla yapt›klar› postoperatif lavaj ile apse oluﬂumunun %16’dan %0’a düﬂtü¤ünü bildirmiﬂlerdir (19). Ancak bu çal›ﬂmada kontrol grubu randomize seçilmemiﬂ ve hiç lavaj almam›ﬂt›. Ayn› zamanda lavaj›n mekanik etkisinin
mi, antibiyotik verilmesinin mi yoksa heparin
kullan›m›n›n m› etkili oldu¤u belli de¤ildir. Prospektif randomize kontrollü bir çal›ﬂma yeterli
sistemik antibiyotik alan olgularda postoperatif
lavaj›n yarar› olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Ancak bu
çal›ﬂmada da kontrol grubu hastalar›n agresif tedavi gerektirecek risk faktörlerini taﬂ›mad›¤› görülmektedir (20). Devaml› periton lavaj› yo¤un
bak›m ﬂartlar›n› ve a¤›r bir iﬂ yükünü gerektirir.
Uzun süre kalan drenler intestinal sistemi ya da
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bir damar› erode edebilir (21). Günümüzde bu
tekni¤in etkinli¤ini de¤erlendirebilmek için yüksek riskli hasta grubunu içeren, iyi organize edilmiﬂ, prospektif randomize çal›ﬂmalara ihtiyaç
vard›r.
‹ntraabdominal infeksiyonlar›n tek bir operasyonda tamamen ortadan kald›r›lmas› idealdir.
Ancak ço¤u kez intraabdominal infeksiyonlar
tekrarlayacakt›r. Bu rekürrensleri önlemek amac›yla iki cerrahi yöntem kullan›lmaktad›r. Planl›
reaparatomiler ve abdomenin aç›k b›rak›lmas›
(open abdomen, laparostomi). Temel olarak bu
iki yöntemi esas alan de¤iﬂik modifikasyonlar da
tan›mlanm›ﬂt›r.
Planl› reaparatomiler ﬂiddetli sekonder peritonitlerin cerrahi tedavisinde önemli bir köﬂe taﬂ› olmuﬂtur. Reoperasyonlar hastan›n klini¤ine
bakmaks›z›n belirli sabit zamanlarda (24-72 saat)
yeni septik odaklar›n oluﬂumunu önlemek ve
böylece sistemik etkilerini azaltmak amac›yla rutin olarak yap›l›r. Reeksplorasyonlar genel anestezi alt›nda ameliyathane ya da yo¤un bak›mda
yap›l›r. Kar›n serum fizyolojikle y›kan›r, nekrotik
materyal ve fibrinler temizlenir varsa intestinal
anostomozlar›n bütünlü¤ü kontrol edilir ve kar›n
dren koymaks›z›n kapat›l›r. Reeksplorasyonlara
kar›n makroskopik olarak temiz oluncaya kadar
devam edilir. Bu yöntemin en önemli yan etkileri kar›n duvar› yap›lar›n›n hasar›, her operasyon
sonras› organlarda oluﬂan ödem nedeniyle kar›n
duvar›n›n kapat›lmas›nda güçlük, abdominal
kompartman sendromu riski, kanama ve intestinal fistül oluﬂumudur (22,23).
Planl› reaparatomilerin bu komplikasyonlar›
open abdomen konseptinin do¤mas›na neden
olmuﬂtur. Klasik olarak open abdomen ilk operasyon sonras› karn›n aç›k b›rak›lmas› ve aç›kl›¤›n serum fizyolojik ile ›slat›lm›ﬂ gazlarla kapat›lmas›d›r. Bu tekni¤in en az›ndan teorik olarak baz› avantajlar› mevcuttur. En önemli avantaj› reeksplorasyonlar› kolaylaﬂt›rmas›, infekte bir kavite olarak tüm peritoneal boﬂlu¤un drenaj›na
izin vermesidir. Ayn› zamanda inflamasyonla ve
s›v› resusitasyonundan kaynaklanan aﬂ›r› peritoneal ödemin oluﬂturaca¤› abdominal kompartman sendromunu önlemektedir. Bu yöntemin
erken komplikasyonlar› eviserasyon, aﬂ›r› s›v›elektrolit ve protein kayb›, spontan enterik fistüller ve ekzojen organizmalarla potansiyel kontaminasyondur. Bu yöntemin uzun dönem sonuçlar› ise büyük abdominal defekttir (24,25). Bu
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komplikasyonlar› önlemek amac›yla de¤iﬂik kar›n duvar› kapatma metodlar›n›n kullan›ld›¤› yar›
aç›k abdomen tekni¤idir. Bu yöntemler kar›n duvar›yla ilgili komplikasyonlar› azalt›rken reaparatomilere de izin vermektedir. Bat›na giriﬂi kolaylaﬂt›ran fermuarl› (zipper mesh) ya da fermuars›z
olarak Marlex veya Dexon greftler kullan›lmaktad›r. Eksplorasyonlara kar›n içerisindeki infeksiyon makroskopik olarak kayboldu¤unda ve peritoneal kavite temiz oluncaya kadar devam edilir.
Nonabsorbabl greftler eviserasyon olas›l›¤›n›n
ortadan kalkt›¤› ilk anda ç›kart›labilir (yaklaﬂ›k 79 gün) (26,27). Emilebilen greftler reeks-plorasyon gereksiniminin ortadan kalkt›¤› durumlarda
kullan›labilir ancak greftin erken parçalanmas›
intestinal eviserasyon riskini beraberinde taﬂ›r
(28). Cilt defekti bazen primer kapat›labilir. Ço¤u kez cilt grefti gerekir.
Aﬂamal› abdominal onar›m [Staged Abdominal Repair (STAR)] bu iki yöntemin avantajlar›n›
minimal komplikasyon oranlar›yla birleﬂtiren bir
yöntem olarak endikasyonlar› ve tekni¤i Wittman ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 1990 y›l›nda tan›mlanm›ﬂt›r. Bu yöntemde abdomen nonabsorbabl bir greftle kapat›l›r, rutin olarak her 24 saatte bir reeksplorasyon yap›l›r, her reeksplorasyonun sonunda greft gerilerek fasya yaklaﬂt›r›l›p en
son operasyonda da fasya primer olarak kapat›l›r (29).
Bu üç cerrahi yönteme aday olan hasta grubu
tüm sekonder peritonitli olgular›n %10-15’ini
oluﬂturmaktad›r. Sekonder peritonitli bir hastay›
tedavi eden bir cerrah›n uygulayaca¤› cerrahi
yöntemle ilgili olarak vermesi gereken kararlar
ﬂöyle s›ralanabilir.
1. Tek bir operasyon tedavide yeterli olacak
m›d›r?

Sekonder Peritonitlerde Cerrahi Tedavi

2. Yeterli olmayacaksa hangi yöntemi uygulamal›d›r?
3. Reaparatomileri hangi aral›klarla yapmal›d›r?
Tablo 3’te sunulan endikasyonlar, hangi olgularda tek bir operasyonun yeterli bir cerrahi yaklaﬂ›m olamayaca¤› klinik durumlar› göstermektedir. Önemli olan bir noktada agresif cerrahi yaklaﬂ›m uygulama karar›n›n erken verilmesidir. Bu
yöntemlere geç baﬂvurulmas› mortaliteyi artt›ran önemli bir faktördür (26,30). Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›’nda Ocak 1988-Aral›k 1999 y›llar› aras›ndaki 12
y›ll›k dönemde 102 sekonder peritonit olgusu
STAR yöntemiyle takip edilmiﬂtir (31). Bu olgularda STAR öncesi uygulanan cerrahi giriﬂim say›s›yla mortalite aras›nda anlaml› bir fark saptanm›ﬂt›r. Peritonitin ilk saptand›¤› operasyonda
STAR karar› al›nmas› mortaliteyi azaltacakt›r.
STAR öncesi operasyon say›s›yla mortalite aras›ndaki iliﬂki Tablo 4’te gösterilmiﬂtir.
‹kinci sorunun cevab› halen tart›ﬂmal›d›r. De¤iﬂik çal›ﬂmalarda agresif cerrahi yaklaﬂ›m uygulanan a¤›r sekonder peritonit olgular›nda mortalite %19-54 olarak bildirilmektedir (26-30,32). Bu
oran Wittman ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda
%24 iken bizim olgular›m›zda %39 olarak bulunmuﬂtur. Di¤er bir retrospektif çal›ﬂmada bu oran
%54’e kadar yükselebilmektedir. Mortalitede
çok say›da faktör etkilidir. Bizim olgular›m›zda
ileri yaﬂ, yüksek APACHE II skoru ve yöntemin
geç uygulanmas› mortaliteyle iliﬂkili bulunmuﬂtur. Bu sonuçlar Tablo 5 ve 6’da gösterilmiﬂtir.
Ancak bu çal›ﬂmalar› hasta gruplar›n›n homojen
olmamas›, uygulanan teknikteki ve çal›ﬂmalardaki yöntem farkl›l›klar› nedeniyle birbirleriyle karﬂ›laﬂt›rmak güçtür. Literatürdeki karﬂ›laﬂt›rmal›
çal›ﬂmalar ise k›s›tl› say›dad›r. Christou ve arka-

Tablo 3. Aﬂamal› Abdominal Onar›m Endikasyonlar›.
• Hemodinamik anstabilite gibi kritik durumlar nedeniyle as›l cerrahi giriﬂimin yap›lamamas›
• Aﬂ›r› peritoneal ödem (abdominal kompartman sendromu riski)
• Yayg›n kar›n duvar› defekti
• ‹nfeksiyon kayna¤›n›n eliminasyon ya da kontrolünün yap›lamamas›
• Nekrotik dokunun yetersiz debridman›
• Ba¤›rsak viabilitesinin ﬂüpheli olmas›
• Kontrol edilemeyen kanama (packing ihtiyac›)
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Tablo 4. STAR Öncesi Uygulanan Operasyon Say›s›yla Mortalite Aras›ndaki ‹liﬂki (p< 0.05).
STAR öncesi operasyon say›s›

Ölen hasta say›s›

Yaﬂayan hasta say›s›

Mortalite oran› (%)

0

9

23

28

1

21

27

43

2

9

7

56

3

4

1

80

4

1

0

100

Tablo 5. STAR Uygulanan Olgular›m›zda Yaﬂ ve Mortalite Aras›ndaki ‹liﬂki (p< 0.01).
Yaﬂ

Tüm olgular›n say›s›

Ölen olgular›n say›s›

Mortalite oran› (%)

< 55 yaﬂ

53

13

24.5

≥ 55 yaﬂ

49

28

57.1

Tablo 6. APACHE II Skoru ve Mortalite Aras›ndaki ‹liﬂki (p< 0.01).
APACHE II skoru

Hasta say›s›

Yaﬂayanlar›n say›s›

Ölen olgular›n say›s›

Mortalite oran› (%)

≤ 10

25

21

4

16

11-20

61

38

23

37.7

≥ 21

16

2

14

87.5

13.4 ± 3.6

20.3 ± 6.44

Ortalama APACHE II
skoru*

* De¤erler aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir.

daﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda düﬂük albumin seviyesi,
yüksek APACHE II skoru, hastan›n kardiyak kapasitesi mortaliteyle iliﬂkili bulunmuﬂ ancak kapal›
yöntem veya aç›k abdomenin de¤iﬂik varyasyonlar›yla olgular›n tedavi edilmesinin mortaliteyle
iliﬂkili olmad›¤› bulunmuﬂtur (%31’e karﬂ› %44)
(33). Ancak bu çal›ﬂma prospektif olmas›na karﬂ›n randomize de¤ildir ve planl› reaparatomi,
aç›k abdomen tekni¤i ve standart giriﬂimlerin tan›mlar› aç›k olarak yap›lmam›ﬂt›r. Hau ve arkadaﬂlar›n›n yine nonrandomize prospektif çal›ﬂmas›nda planl› reaparatomilerin di¤er yöntemlere bir üstünlü¤ü gösterilememiﬂtir (34). Wittmann ve arkadaﬂlar› ise STAR ile aç›k abdomen
tekniklerini karﬂ›laﬂt›rd›klar› prospektif çal›ﬂmalar›nda STAR’›n ayn› risk grubundaki olgularda
di¤er yöntemlere üstün oldu¤unu bildirmiﬂtir
(35). Bu soruya tam bir cevap verecek randomize, prospektif, kontrollü çal›ﬂma henüz yoktur.
Ancak daha düﬂük komplikasyon oranlar› nede-
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niyle bu yöntemler aras›nda STAR iﬂlemi mortaliteye katk›s› tart›ﬂmal› da olsa daha uygun bir
yöntem olarak kabul edilebilir.
Edmiston ve arkadaﬂlar›n›n bakteriyolojik çal›ﬂmas› 24 saatlik reaparatomi aral›klar›n›n daha
uygun oldu¤u düﬂüncesini oluﬂturmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada fekal peritonit sonras› periton irrige
edilmiﬂ ve bu irrigasyonda 24 saat sonra bakterilerin tekrar artt›¤› görülmüﬂtür (36). Koperna ve
arkadaﬂlar› reaparatomi uygulad›klar› intraabdominal infeksiyonlu 105 olguda en düﬂük mortalite oranlar›n› baﬂar›l› kaynak eradikasyonu sonras› ilk 48 saat içinde reaparatomi uygulanan olgularda saptam›ﬂlard›r (%9) (30). Ancak prospektif
çok merkezli bir çal›ﬂmada sabit intervallerle reoperasyon ve hastan›n durumuna göre reoperasyon (on demand) aras›nda mortalite aç›s›ndan
fark saptanamam›ﬂt›r (%21’e karﬂ› %13) (34). Bizim klinik uygulamam›z her iki yöntemin ortas›nda bir yerdedir. Reoperasyonlarlar rutin olarak
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24-48 saatte yap›lmaktad›r. Bazen bu interval
özellikle hastan›n hemodinamik parametrelerine göre 72 saate uzayabilmektedir. Bize göre reoperasyon intervallerinde ne çok agresif olmal›
ne de intraabdominal infeksiyon bulgular› belirginleﬂinceye, organ yetmezli¤i bulgular› oturuncaya kadar beklenmelidir.
A¤›r sekonder peritonitli olgular›n cerrahi tedavisi oldukça kompleks ve yüksek mortalite
oranlar› ile birliktedir. ﬁu an uygulanan cerrahi
yöntemler muhtemelen maksimum sa¤kal›m
oranlar›na ulaﬂm›ﬂt›r. Tüm bu tekniklerin baﬂar›l› olabilmeleri erken uygulanmalar›na, endikasyonlar›n›n iyi konmas›na hepsinden önemlisi de
bu iﬂe kendini adam›ﬂ bir ekibe ba¤l›d›r. Yap›lacak iyi organize edilmiﬂ, çok merkezli, prospektif
randomize çal›ﬂmalar halen var olan sorulara ›ﬂ›k
tutacakt›r.
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