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Yoğun Bakımda İnfeksiyonlar Nasıl Önlenir?:

Santral Venöz Kateter İlişkili İnfeksiyonlar:
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İntravasküler kateterler özellikle sıvı replasmanı, parenteral beslenme, kan ve kan
ürünleri transfüzyonu, ilaç uygulamaları ve
hemodinamik izlem amacıyla başta yoğun bakım üniteleri olmak üzere yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Bununla birlikte kateter kullanımı infeksiyöz ve infeksiyöz olmayan komplikasyonlara neden olur. Kateter infeksiyonu riski 1-2/1.000 kateter günüdür. İntravasküler kateter infeksiyonları önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Koagülaz-negatif stafilokoklar,
Staphylococcus aureus, enterokoklar, aerobik
gram-negatif basiller ve Candida albicans kateter infeksiyonuna en sık neden olan mikroorganizmalardır[1]. Kateter infeksiyonunun tedavisi kullanılan katetere, gelişen infeksiyonun
tipine, etken mikroorganizmaya göre değişiklik
gösterir[2]. Bu nedenle tanımlamanın iyi yapılması gerekir (Tablo 1)[1-4].
TANI
Klinik Tanı
Kateter infeksiyonunda klinik bulguların
duyarlılığı ve özgüllüğü düşüktür. Kateter in-

feksiyonları, klinikte deri infeksiyonu, subkütan tünel infeksiyonu, tromboflebit, bakteriyemi, sepsis, infektif endokardit, metastatik infeksiyonlar (yaygın apseler, osteomiyelit, septik
artrit) şeklinde görülür[3,5,6]. Kateter infeksiyonu lokal ve/veya sistemik belirtilerle seyredebilir.
Lokal infeksiyon bulguları: Kateter giriş
yerinde inflamasyon, infeksiyonun en sık bulgularındandır. Kateter çıkış yeri çevresinde kızarıklık, ısı artışı, ağrı, eksüda varlığı ile karşılaşılır. Periferik venöz kateteri olan hastaların
%30 kadarında flebit gelişir, ama %10 kadar
olguda katetere bağlı infeksiyon görülür[3,6].
Hickman-Broviac kateterleri gibi tünelli, uzun
süre uygulanan kateterlerde çıkış yeri infeksiyonu kateter boyunca yayılıp (2 cm’den daha
büyük bir alanda) selülite neden olabilmektedir[3,4]. İmplante port etrafında inflamasyon,
fluktüasyon ve selülit, bazen portu kaplayan
deri kısmında nekroz saptanır[1,3-5].
Sistemik bulgular: Ateş, üşüme, titreme gibi
bakteriyemi bulguları yanında septik şoka ka-
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Tablo 1. Kateterle ilişkili infeksiyon tanımları.
Tanım

Özellik

Kolonize kateter

Eşlik eden klinik semptomlar yokken semikantitatif veya kantitatif yöntemle kateter
ucu, subkütan kateter segmenti veya kateter hubından önemli miktarda (semi-kantitatif kültürde 15 veya daha fazla koloni, kantitatif kültürde ise 103 veya daha fazla koloni) bakteri üremesi durumudur

Kanüllü venin inflamasyonu Kateter takılı venin inflamasyonu olup, infeksiyon ve infeksiyon dışı nedenlerle (daha
sıklıkla) oluşur
(infüzyon flebiti)
Çıkış yeri infeksiyonu

Kateter çıkış yerindeki deri kısmının 2 cm etrafındaki kısımda kızarıklık, hassasiyet,
şişlik veya pürülan akıntı varlığını veya kateter çıkış yeri eksüdasında mikroorganizma
üremesini (mikrobiyolojik tanım) ifade eder

Cep (pocket) infeksiyonu

Tamamen implante edilebilen kateterin rezervuarı üzerindeki deride hassasiyet, eritem,
endürasyon, bazen nekroz varlığı veya rezervuarı içeren deri altı cepte pürülan eksüda
varlığıdır

Tünel infeksiyonu

Tünelli bir kateterin (Hickman, Broviac gibi) giriş yerinden 2 cm’den daha uzaktaki
bölgelerde, deri altındaki tünel boyunca kızarıklık, ağrı ve şişkinlik belirtileri yani selülit olması durumudur

Kateter ilişkili kan dolaşımı
(akımı) infeksiyonu veya
kateter ilişkili bakteriyemi
/fungemi

Bakteriyemi bulguları olan kateterli bir hastada, kateter parçasından (yarı veya tam
kantitatif kültürle) veya kan örneğinden ve periferik venden alınan kandan benzer biyotip ve direnç profiline sahip bir bakteri veya mantar üremesi (kantitatif kateter kan
kültürü/kantitatif periferik venöz kan kültürü: Koloni/mL: 5-10/1) veya otomatize kültür sistemlerinde santral venöz kanda, periferik kan örneğinden 2 saat önce üreme olması ve bakteriyemi için belirgin başka bir odağın olmaması durumudur. Periferik kanda üreme olmadığında, kateter kanında ≥102-3 koloni/mL (Candida spp. için 25 koloni/mL) üreme olması halinde de kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu sözkonusudur.
Kan dolaşımı infeksiyonu bulguları olan ama laboratuvar doğrulanması yapılamayan
olguda, infeksiyon odağı kabul edilen kateterin çıkarılmasından sonra düzelme olması
kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonunun dolaylı bir bulgusu olarak kabul edilmektedir

İnfüzyon sıvısı ilişkili
bakteriyemi
Septik tromboflebit

Endarterit

İnfüzyon sıvısı ve kan kültüründen aynı bakterinin üremesi (diğer saptanan bir infeksiyon odağı olmaması koşuluyla) durumudur
Venöz kateter (periferik veya merkezi) yerinde infekte pıhtı varlığı durumunu ifade
eder
Arteryel kateter distalinde doku iskemisi veya emboli bulguları ile beliren durumdur

dar götüren tablo gelişebilir. Şoka doğru giden
hastalarda hipotansiyon, hiperventilasyon, solunum yetmezliği, karın ağrısı, kusma, diyare,
konfüzyon, konvülziyonlar olabilir[3,5-7].

Embolik olaylar veya metastatik infeksiyonun diğer bulguları oluşabilir (Candida endoftalmiti gibi)[5,6,9].

Periferik veya santral septik tromboflebite
üşüme, titreme, ateş yükselmesi ve şok eşlik
edebilir; bu durum özellikle gram-negatif basil
infeksiyonlarında görülür[3,5,6]. Kateter ilişkili
sepsis düşündüren durumlar Tablo 2’de özetlenmiştir[1-6,8].

Klinik bulgular (kateteri olanlarda lokal ve
sistemik bulguların değerlendirilmesi) ve mikrobiyolojik çalışmalar tanımın iki önemli ayağını oluşturur.

İnfüzatın kontamine olduğu durumlarda
şok daha sık olarak oluşur ve bu fulminan seyirlidir; bununla birlikte bu bulgular kateter
ilişkili infeksiyonlarda sık görülmez[3,5,6].
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Laboratuvar Tanı

Bazı durumlarda radyolojik araştırmalara
da başvurulur (trombotik/embolik olayları
araştırma: Radyolojik grafiler, ultrasonografi
(USG), bilgisayarlı tomografi (BT); venöz kateter aracılığı ile radioopak madde verilmesi sonrası yapılan radyolojik değerlendirme veya venöz Doppler USG araştırması fibrin oluşumu
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Tablo 2. Kateter ilişkili sepsisi düşündüren durumlar.
Sepsisli bir hastada damar içi kateter (özellikle santral venöz kateter) varlığı
Sepsis için uygun aday olmayan ve altta yatan hastalığı olmayanlar
Kateter çıkış yerinde pürülan akıntı veya inflamasyon olması
Ani başlangıçlı sepsis (hızla fulminan şok gelişirse infüzyon sıvısının yoğun kontaminasyonu düşünülür)
Kateter sepsisi ilişkili veya olağan dışı mikroorganizmaların üretilmesi: Stafilokoklar, Corynebacterium spp.,
Pseudomonas spp., Candida spp., Malassezia furfur
Kateter ucunda semikantitatif yöntemle 15 veya daha fazla bakteri kolonisi üremesi
Total parenteral beslenen hastalarda hematojen Candida spp. endoftalimiti varlığı
Yoğun kandidemi (> 25 koloni/mL)
Antimikrobik tedaviye yanıtsızlık

veya lümen içi daralmayı gösterip kateter infeksiyonu tanısına katkı sağlayabilir[9-11].
Gram Boyaması
Kateter giriş yerindeki akıntıdan yapılan
Gram ve akridin oranj boyaması hızlı tanıda
yardımcıdır, fakat duyarlılığı kantitatif metodlara göre düşüktür[12,13].
Kateter Çıkış Yeri Kültürü
Kateter çıkış yerinden yapılan sürüntü kültürü kateter ilişkili infeksiyonu %66 oranında
tahmin ettirir; kültürde üreme olmaması ise,
kateter kültürünün %97 negatif olacağını gösterir[6,11,14].
Kateter Kültürü
Kateterden yarı kantitatif (Maki yöntemi)
veya kantitatif (sonikasyon metodu) kültür yapılabilir; bunlar kalitatif kültürlere göre daha
spesifiktir. Kantitatif ve yarı kantitatif kültürlerin prediktif değeri, kateterin tipi, lokalizasyonu, kültürün tipi ve kolonizasyonun kaynağına göre değişkenlik gösterir. Yarı kantitatif
kültürde kateter ucu besiyeri yüzeyine yuvarlanarak sürülür, 24-48 saatlik inkübasyon süresi sonunda kültürde ≥ 15 koloni bakteri üremesi anlamlıdır[1,4,6,11,15,16]. Kateter lümenindeki bakterileri de değerlendirmek için, kateterin içinden 1 mL triptik soy buyyon geçirilir
veya buyyon içerisinde sonikasyon yapılır, daha sonra 100 katlık ardışık dilüsyonlar sonrası
ekim yapılır. 35°C’de 48-72 saatlik inkübasyon
sonunda 102 veya daha fazla koloni üremesi
kateter infeksiyonu göstergesidir. Bu yöntemle,
sadece kateter dış yüzeyinde olan mikroorganizmalara değil, lümen içi ve biyofilme yapışık
mikroorganizmalara da ulaşma imkanı vardır

ve yapılan çalışmalarda duyarlılık ve özgüllük
genellikle %80-90 bulunmuştur ve özellikle yerinde 1 haftadan daha uzun süre kalan kateterler için duyarlı bir yöntemdir ve plakta Maki
yöntemine göre %20 daha duyarlıdır[1,5,7,14,17].
Kateter ucundan basitçe bir sıvı besiyerine
atıldıktan 18-24 saat sonra bakteri üremesi, çıkarma esnasında kontaminasyon olasılığı nedeniyle özgül sonuçlar vermez ve bu ekim yöntemi tercih edilmez[1,14,15].
Kateter çıkarılmazsa kateter çıkış yeri sürüntüsünün Gram boyaması veya kantitatif
kültürü ile birlikte kateter “hub” kültürleri yapılarak tanıya yardımcı olunabilir.
Kateter çıkarılmasına gerek bıraktırmayan
bir diğer yöntem, kateter içinden “fırçalama”
tekniği ile örnek alınmasıdır, bu sayede kateter
lümenindeki biyofilm ve uç kısımdaki organize
fibrin ve trombusa yapışmış mikroorganizmaların alınıp kültürde üretilmelerine imkan sağlanmıştır; ama bu metodun %6 oranında geçici
bakteriyemi riski vardır[5,18].
Kan Kültürleri
Katetere bağlı infeksiyon düşünülen olgulardan en az iki set kan kültürü alınmalıdır.
Kateter infeksiyonu kuşkusunda ilgili kateter
lümeni ile birlikte, periferik bir venden alınan
kandan kantitatif kültür yapılır veya otomatize sistemlerde alınan kan kültürlerin üreme zamanı takip edilir. Kan kültürü alırken deri antisepsisine dikkat edilmelidir, kontaminasyon
yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. Kateter ve
periferik venöz kan kültürünün kateter infeksiyonu için pozitif prediktif değeri sırasıyla
%63 ve %73; negatif prediktif değeri ise sırasıyla %99 ve %98’dir[19].
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Kateter kanından yapılan kültürde saptanan koloni sayısının periferik venöz kandan
yapılan kültüre göre 5-10 kat fazlaysa kateter
infeksiyonu tanısı konur. Üremeyi sinyalle saptayan otomatize sistemlerde ise kateter kan örneğinin periferik ven kan örneğinden 2 saat daha önce üremesi de kateter infeksiyonuna işaret eder; bu yöntemin duyarlılığı %91, özgüllüğü %94 olarak bildirilmiştir[1,4,7,8,11,14,20]. Kateterden ve periferik kandan eşzamanlı kan kültürü alınması Hickman Broviac veya subkütan
santral venöz kateterlerde kateter çıkartılmadan tanı konulmasına ve uygun tedavinin seçilmesine olanak tanımaktadır. Tek bir pozitif
kan kültürü kandidemi tanısı için önemlidir[2].
İnfüzyon sıvısına bağlı bakteriyemi nadirdir. Aynı mikroorganizmanın infüzyon sıvısında ve kan kültüründe üremesi tanı koydurucudur. İnfüzyondan hemen sonra klinik bulgularının ortaya çıkması infüzyon sıvısına bağlı
bakteriyemiyi düşündürür.
KORUNMA
Kateter takılırken ve yerindeyken alınan
önlemler sayesinde kateter ile ilişkili infeksi-

yon ve bakteriyemi önemli oranda azaltılabilir.
Kateter infeksiyonları ile ilişkili risk faktörleri
korunma noktasında dikkate alınmalıdır (Tablo 3)[4,6,21].
Kateter Endikasyonu
Kateter takılması için öncelikle endikasyon
olmalıdır.
1. Venöz giriş yetersizliği,
2. Uzun süreli total parenteral beslenme
(TPB) veya kemoterapi gereksinimi olması,
3. Venöz sklerozan madde uygulaması,
4. Acil durumlarda kateter takılma endikasyonu vardır.
Gereksiz kateter uygulamasından kaçınılmalı ve endikasyon sona erdiğinde kateter çıkartılmalıdır[4].
İnfüzyon Tedavi Ekibi
İnfüzyon tedavisi ve kateter kullanımı ile ilgili yazılı kurallar oluşturulmalı ve düzenli
olarak güncelleştirilmelidir. Farmakolog, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji
uzmanı, intravenöz (İV) girişim yapan hemşire

Tablo 3. Kateter infeksiyonları ile ilişkili risk faktörleri.
Risk faktörleri
Konakla ilgili
Yaş (< 1, > 60),
Bağışıklık durumu (granülositopeni, immünsüpresif tedavi, deri bütünlüğü kaybı: Yanıklar, psoriasis)
Altta yatan hastalık (diabetes mellitus)
Farklı bir yerde infeksiyon varlığı
Cilt altı dokusunun ince ve ödemli olması
Hastanın deri florasının değişimi
Kateterle ilgili
Kateter tipi (plastik > çelik; teflon ve poliüretan < polivinil klorür)
Uzun, kalın, sert, çok lümenli kateter > kısa, ince, fleksibl, tek lümenli kateter
Kateter yerleşim yeri (santral > periferik; femoral > juguler > subklaviyan)
Kalış süresi (72 saatten sonra risk artar)
Yerleşme şekli (cut down > perkütan; perkütan yerleşmiş santral venöz > implante santral venöz)
Ekiple ilgili
Acil yerleştirme > planlı yerleştirme
Tecrübesiz personel > eğitimli ekip
El yıkama ve steril eldiven kullanma (↓)
Pansuman şekli (steril gazlı bez < semipermeabl transparan örtü)
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ve hekimlerden oluşturulacak bir ekip kuralların ve rehberlerin hazırlanmasında görev alabilir. İV girişimler için özel İV tedavi ekipleri
oluşturulabilir. Deneyimli infüzyon tedavi
ekiplerinin oluşturulması katetere bağlı infeksiyon oranını 8-10 kat azaltabilir. Özellikle kateter infeksiyon sıklığı yüksek olan merkezlerde infüzyon tedavi ekibinin görevlendirilmesi
daha ekonomiktir. Her kademede olayı takip
edecek bir ekip yokluğunda ise ilgili sağlık personeli düzenli aralıklarla eğitilmelidir[4,22,23].
Kateter Tipinin ve Uygulama Yerinin Seçimi
İnfeksiyon gelişim riski üzerine kateter tipi
ve yerleşim yeri etkilidir (Tablo 3). Örneğin,
santral venöz kateterlerde infeksiyon oranı periferik venöz kateterlerdekinden yüksektir; bunun gibi erişkinlerde alt ekstremiteye (femoral)
uygulanan venöz kateter, üst ekstremiteden
(subklavian < juguler) daha risklidir[21]. Üst
ekstremitede ise el üstü venlerinde, üst kol ve
dirseğe göre infeksiyon riski daha azdır. Çocuklarda el ve ayak üzeri veya baş derisi tercih
edilebilir. Periferik venöz kateterlerde infeksiyon, santral venöz kateterlerden daha düşüktür. Santral venöz kateter takılması için subklavian venin, juguler ve femoral vene göre infeksiyon riski daha düşüktür. Eğer bir kontrendikasyon yoksa juguler ve femoral ven yerine
subklavian ven kullanılmalıdır[24]. “Cutdown” yapılmasının infeksiyon riskini arttırdığı dikkate alınmalıdır. İnfekte olmaları daha
yüksek olduğundan, çok lümenli kateterler
özel endikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır.
Uzun süreli yüksek doz kemoterapi, kan ürünleri, total parenteral beslenme (TPB) gibi farklı sıvıların verilmesi gerektiği durumlarda çok
lümenli kateterlerin kullanılması yararlıdır.
Eğer çok lümenli kateter kullanılıyor ise bir lümen hiperalimentasyon için ayrılmalıdır[24].
Çok lümenli ve çok amaçlı kateterlerde infeksiyon gelişim riski yüksek olduğundan bu tiplerde elden geldiğince kaçınılmalıdır[4,22,23].
Verilmesi düşünülen tedaviye göre infeksiyon riski en düşük ve en ekonomik kateter seçilmelidir, endikasyon ortadan kalktıktan sonra kateter hemen çıkartılmalıdır. Kateterin seçiminde yapı maddesi de önemlidir. Polivinil
klorid ve polietilen kateterlerde tromboz ve infeksiyon gelişme riski, teflon, silikon ve çelik
titanyum kateterlere göre daha fazladır[4,23].
Birçok mikroorganizma (stafilokok, kandida) polivinil klorid kateterlere, poliüretan ve

teflon kateterlere göre daha fazla adezyon gösterir. Polivinil klorid kateterlerle mekanik
komplikasyon (tıkanma, tromboz, kaçak, yer
değiştirme) gelişme riski de daha fazladır. Çelik iğne kullanımında infeksiyon riski teflon
kateterler ile benzerdir. Bununla birlikte çelik
iğnelerden kullanılan irritan İV sıvılar subkütan dokulara kaçarak komplikasyona neden
olabilir. Bu tür sıvıların verilmesi gereken durumlarda çelik iğne kullanılmamalıdır[4].
İmplante olmayan kateterlerde bulunan
dakron cuff inflamatuvar reaksiyon ve fibrozise neden olur. Dakron cuff infeksiyon gelişmesini önlemez[22].
Dört yaşından büyüklerde 30 günden uzun
süreli tedavi gerekiyor ise santral venöz kateter
(SVK) veya periferik olarak takılan SVK
(PSVK) kullanılmalıdır. Daha uzun süreli tedavi gereken durumlarda ise tünelli veya implante kateterler kullanılmalıdır[24].
Kateter Takılması
Kateter takma esnasında maksimum bariyer ve asepsi önlemleri alınmalıdır. Özellikle
santral venöz kateter takarken asepsi kurallarına (el yıkama, uzun kollu steril gömlek, maske, kep, büyük steril örtü, steril eldiven...) ileri
düzeyde dikkat edilmelidir[6,23,25,26]. Lokal antimikrobikleri (mupirosin, klorhekzidin) kullanmak, kateter lümenini antibiyotikle yıkamak, antiseptikli veya antibiyotikli kateter
kullanmak, tünelleme bu önlemler arasındadır[2,4-6,22,23,27-29].
Kateter takılması veya çıkarılması, kateter
giriş yerinin günlük muayenesi, pansuman öncesi ve sonrası gibi durumlarda eller mutlaka
yıkanmalıdır. El yıkamada su, sabun, antiseptikli sabunlar veya alkol bazlı jeller kullanılabilir[30,31]. Kateter takılması/çıkarılması esnasında eller yıkandıktan sonra steril eldiven giyilmelidir[4,22].
Kateter takılması sırasında en önemli nokta
deri temizliğidir; bu amaçla %2’lik klorhekzidin, %10 povidon iyod ve %70 alkole göre daha etkilidir[25]. Klorhekzidin allerjisi olanlarda
povidon iyod kullanılabilir. Povidon iyod kullanılacak ise 3 dakika süre ile uygulanmalı ve
iyod kurumaya bırakılmalıdır. Povidon iyod
sonrası alkol kullanılması tahrişi önler. Kateter
takılmadan önce aseton gibi organik çözücüler
deriye uygulanmamalıdır. Ayrıca, kateter giriş
yerine antibiyotikli pomadların rutin olarak
uygulanması önerilmez[24].
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Kateter giriş yerindeki kıllar temizlenebilir,
fakat traş edilmemelidir. Kateter takılmadan
önce hastaların dezenfektanla banyo yapmaları yararlıdır. Deri temizliği yapıldıktan sonra
giriş yeri palpe edilmemelidir (steril alanda çalışılıyor ise palpe edilebilir).
Kateter Bakımı
Düzenli sürveyans yapılarak, kateter infeksiyon oranları (1.000 kateter günü başına infeksiyon) takip edilir. Bu bağlamda, kateteri
takan kişi (ler), kateter takılma zamanı, kateter
giriş yeri, kateter tipi, uygulanan tedavi, kateter çıkarılma zamanı gibi değişkenler sürveyans formlarına işlenip değerlendirilmelidir.
Kateter infeksiyonlarıyla ilgili yakınma ve bulgular her gün değerlendirilmeli, kateter infeksiyonu kuşkusunda gerekli tanı ve tedavi işlemleri yapılmalıdır[4,6,22,23,29]. Damar içi kateter uygulanmış hasta her gün muayene edilmelidir. Kateter takılması sonrasında yara pansumanı yapılmalıdır. Okluzif pansuman yerine
poroziv adeziv pansumanlar kullanılmalıdır.
Pansuman için iyi kalite steril gazlı bez kullanılır; son yıllarda transparan, yarı geçirgen ve
poliüretan pansumanla kapatılma da uygulamada giderek artmaktadır[4,22]. Periferik kateterlerde pansuman 72 saatte bir değiştirilebilir.
Bu sürenin 7 güne kadar uzatılabileceği bildirilmektedir[31]. Kateter değiştirildiği, çıkartıldığı veya pansuman kirlendiği, ıslandığı kapatma özelliğini kaybettiği zaman ve kanama
olduğunda pansuman değiştirilmelidir[22,24,31].
Pansuman değişiminden önce ve sonra eller yıkanmalıdır. Pansuman değişiminde steril veya
temiz eldiven kullanılmalıdır [30].
Kateter Takma Süresi ve Değiştirilmesi
Periferik venöz kateterler 72-96 saat sonra
değiştirilmelidir, kateter acil durumda takılmış
ise 48 saatte değiştirilmelidir[30]. Çocuklarda
inflamasyon belirtisi olmadığı ve kateter çalıştığı müddetçe kateter yerinde bırakılabilir. Arter kateterleri 6 gün pulmoner arter kateteri 5
gün yerinde bırakılabilir; çocuklarda daha
uzun süre uygundur. Kateterlerin belirtilen sürelerden daha uzun müddet yerinde bırakılması infeksiyon riskini arttırmaktadır. Total parenteral besleme kateteri 30 gün kadar yerinde
durabilir[4,22]. Santral venöz kateterlerin rutin
olarak değiştirilmesinin kateter infeksiyonun
önlemede rolü yoktur.
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Başka bir endikasyon olmadıkça İV uygulama setleri 72 saatten önce değiştirilmesine gerek yoktur. Periferik kateterlerin 72 saatte değiştirilmesi ile 96 saatte değiştirilmesi arasında
infeksiyon riski açısından fark saptanmamıştır[30]. Kan, kan ürünleri, lipid solüsyonları uygulanmışsa infüzyonun sonunda veya 24 saatte
İV uygulama setleri değiştirilmelidir.
Kateter hubı ve giriş yerleri ilaç uygulamalarından önce alkol, klorhekzidin veya povidon
iyod ile temizlenmelidir[21]. Her girişimde mutlaka steril enjektör kullanılmalıdır.
Yıkama Solüsyonları ve Antikoagülan
Kullanımı
Uzun süreli kateterlerde, yıkama solüsyonları, antikoagülan maddelerle lümenin yıkanması konusunda değişik öneriler vardır. Bu
amaçla heparin kullanılması tromboflebit gelişmesini önler, ancak kateterlerde koagülaznegatif stafilokok üremesini kolaylaştırır. EDTA kullanılması koagülaz-negatif stafilokoklara bağlı infeksiyon riskini azaltır. Yüksek riskli hastalarda EDTA ve minosiklin ile yıkama
yapılması rekürrens kateter infeksiyonunu önleyebilmektedir[4,22]. Uzun süreli intravasküler
kateter kullanılacak kişilerde düşük doz warfarin profilaksisi trombozu önlemede yararlıdır[21]. Hastalar kateter bakımı, el yıkama konusunda sözlü ve yazılı olarak eğitilmelidir.
Filtreler
Filtreler kontamine sıvıların geçişini önler.
İnfüzyona bağlı flebit oluşma riskini azaltır.
Gram-negatif mikroorganizma endotoksinlerinin geçişini engeller. Bununla birlikte dekstran, lipid ve mannitol gibi sıvılar filtrelerin tıkanmasına yol açabilir ve ilaçların etkinliğini
azaltabilir bu nedenle infeksiyon kontrolü için
filtrelerin rutin olarak kullanılması önerilmemektedir[30].
Antibiyotik Profilaksisi ve Antibiyotikli
Kateterler
Kateter takılması esnasında ve sonrasında
uygulanan antibiyotikli pomatlar infeksiyon
gelişimini önleyebilirse de Candida kolonizasyon riskini arttırırlar; örneğin mupirosin uygulaması internal juguler kateter kolonizasyonunu 5 kat azaltmıştır; ama aynı etki periferik
ven ve arter kateterlerinde gözlemlenmemiştir;
ayrıca profilaktik mupirosin kullanımı dirençli
kökenlerin seleksiyonuna neden olmuştur. Ek
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Tablo 4. Tünelli veya implante edilebilen kateterlerin çıkarılma endikasyonları.
Uygun antimikrobiyal tedaviye rağmen infeksiyon bulgularının 48 saat içinde azalmaya başlamaması, kan kültürü
pozitifliğinin devam etmesi (> 72 saat)
Tünel infeksiyonu (etken Mycobacterium spp. ise kateter çıkarıldıktan sonra tünele cerrahi eksizyon uygulanır)
Septik tromboflebit, port cebi apsesi, tıkalı kateter, endokardit gelişmiş olması
Hipotansiyon varlığı
Virülan veya yapışkan özelliği belirgin mikroorganizmalarla infeksiyon: S. aureus, C. jeikeium, Bacillus spp., vankomisine dirençli Enterococcus spp., Lactobacillus casei, P. aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia, Mycobacterium spp., Candida spp., Fusarium spp., Malassezia furfur
Polimikrobik bakteriyemi
Sıklıkla nükseden çıkış yeri infeksiyonu
Periferik emboli varlığı

Tablo 5. Kateterin yerinde bırakılabileceği durumlar.
KNS, difteroidler (Corynebacterium JK dışı), α-hemolitik streptokokların etken olduğu kateter infeksiyonları
Çıkış yeri infeksiyonu
Nötropenik hastalarda antimikrobik maddelerle ateş düşmezse kateter çıkarılması gereksiz* (bakteriyemi/fungemi
kaynağı genellikle gastrointestinal sistemdir ve tedaviye genellikle 3 günde yanıt verir)
Hickman-Broviac tip kateterlerde tünel infeksiyonu veya tedaviye direnen giriş yeri infeksiyonu yoksa**
Port üzerinde selülit (fluktuasyon veya bakteriyemi yoksa)***
*

**

***

Febril nötropenik epizotlarda %94, bakteremi ve fungemilerde %89, kanserli nötropenik çocuktaki nedeni bilinemeyen ateş
durumunda %97, kateteri çıkarmadan antimikrobik uygulamayla sonuç alınmaktadır.
SVK’lerde %25 kadar infeksiyöz komplikasyonlar gelişir. Bir tünel infeksiyonu olmadıkça veya uygun antibiyotik tedavisinden
48 saat sonra kan kültürü pozitifliği devam etmedikçe kateterin çıkarılması gerekli değildir.
Port cebi infeksiyonlarında etken çoğunlukla S. aureus olup, genellikle portun çıkarılmasını gerektirir.

maliyetleri de düşünüldüğünde antibiyotikli
pomatlar kateter pansuman uygulamalarında
önerilmemektedir[6,22,23,27,29]. Sistemik antibiyotik profilaksisi de gerekli değildir. Profilaktik glikopeptit kullanımı dirençli mikroorganizmaların seleksiyonuna neden olabilir[21].
Antibiyotik (vankomisin/teikoplanin, minosiklin + rifampin), antiseptik (klorhekzidin,
klorhekzidin + gümüş sulfadiazin) kaplı kateterlerin, antiseptikli hub uygulanmasının infeksiyon riskini azalttığı gösterilmiştir[23,28,29].
Antimikrobiyal içeren kateter kullanımı,
kullanılan antibiyotiklere karşı direnç gelişimine neden olabilir[32]. Antimikrobiyal kateterlerde koruma süresinin 14 gün kadar olduğu
bildirilmiştir. Bu bağlamda bu tip kateterlerin
infeksiyon oranları ve sepsis riskinin yüksek
olduğu durumlarla kullanımının sınırlandırılması önerilmektedir. Antibiyotikli kateterler
kısa süreli (< 10 gün) kateter takılması gereken
durumlarda ve katetere bağlı bakteriyemi riski

olan durumlarda (total parenteral beslenme,
immünyetmezlik, yoğun bakımda yatış) ve kateter 4 günden fazla kalacak ise kullanılmalıdır[24,30,31].
Antibiyotik lock profilaksisi kateter lümeninin antibiyotikli solüsyonlarla yıkanması ve
daha sonra kateter lümeninde antibiyotiğin bırakılmasıdır. Bu amaçla vankomisin, siprofloksasin kullanılmıştır. Vankomisin kullanımının
vankomisin dirençli enterokok infeksiyon riskine neden olabileceği için rutin kullanımı
önerilememektedir[30].
Kateter Çıkarılma Endikasyonları
Katetere bağlı infeksiyon düşünülen fakat
kateter giriş yerinde, kızarıklık, hassasiyet, pürülan akıntı bulunmayan olgularda kateter çıkartılıp, ucundan kültür yapılmalıdır. Kılavuz
tel aracılığı ile aynı yerden yeni kateter takılır.
Kültür negatif sonuçlanırsa kateter yerinde bırakılır, kültür pozitifliği mevcut ise kateter yerinden çıkartılmalı ve farklı bir alandan yeni
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Tablo 6. Katetere bağlı infeksiyonların önlenmesinde genel kurallar.
Gerekmedikçe çok lümenli kateter kullanımından kaçınılmalıdır
Parenteral beslenme gereken hastalarda çok lümenli kateterin bir lümeni bu amaçla kullanılmalıdır
30 günden uzun süreli kateter kullanımı gereken hastalarda tünelli veya implante kateter kullanılması önerilir
Katetere bağlı bakteriyemi riski olan ve kısa süreli kateter kullanılacak (< 10 gün) olan hastalarda antibiyotik içeren
kateterler kullanılabilir
Kateter yeri seçiminde infeksiyon ve mekanik komplikasyon riski ölçülmelidir
Kontrendikasyon olmadıkça kateter juguler veya femoral bölge yerine subklavian bölgeye takılmalıdır
Subklavian kateter yerine periferik yerleştirilmiş kateterler alternatifdir
Santral kateter yerleştirilmesi sırasında steril gömlek, eldiven ve örtü kullanılmalıdır
Kateter yerleştirilmesinden önce klorheksidin glukonat ile deri temizliği yapılmalıdır. Klorheksidin allerjisi olanlarda povidon iyod kullanılabilir
Kateter takılmasından önce deriye aseton gibi organik çözücüler uygulanmamalıdır
Kateter takılmasından önce ve kateter bakımı sırasında kateter giriş yerine antibiyotikli kremler sürülmemelidir
Sisteme giriş yapılmadan önce giriş yeri klorheksidin glukonat veya povidon iyod ile temizlenmelidir
Steril gazlı bez veya trasparan örtü ile pansuman yapılmalıdır
Kateter değiştirildiği, çıkartıldığı veya pansuman kirlendiği, ıslandığı kapatma özelliğini kaybettiği zaman ve kanama olduğunda pansuman değiştirilmelidir
Santral venöz kateterler düzenli olarak antikoagülan uygulanmalıdır
İnfeksiyon kontrolü amacıyla tünelli kateterlerin rutin değiştirilmesi önerilmez
Çalışmayan kateterler kılavuz tel aracılığı ile değiştirilebilir
Katetere bağlı infeksiyon düşünülüyor ama kateter giriş yerinde infeksiyon bulgusu yoksa yeni kateter kılavuz tel
aracılığı ile takılabilir. Eğer katetere bağlı infeksiyon tanısı kesinleşirse yeni takılan kateter çıkartılmalıdır
Katetere bağlı infeksiyonu kesinleşmiş olan olgularda kılavuz tel aracılığıyla kateter değiştirilmesi önerilmez. Kateter çıkartılmalı ve başka bir bölgeden yenisi takılmalıdır
Başka bir endikasyon olmadıkça İV uygulama setleri 72 saatten önce değiştirilmesine gerek yoktur
İV uygulama setleri kan, kan ürünleri, lipid solüsyonlar uygulanmışsa infüzyonun sonunda veya 24 saatte değiştirilmelidir
Kateter takılmasından önce veya bakımı sırasında sistemik antibiyotik profilaksisi rutin olarak önerilmez

kateter takılmalıdır. Kateter infeksiyonu sonucu kateter çıkarılma endikasyonları Tablo 4’te
ve yerinde bırakılabileceği durumlar Tablo 5’te
verilmiştir[1,3-6,8-11].
Sonuç olarak; uygun kateter ve kateter takılacak yer seçimi, kateterin aseptik şartlarda takılması, uygun kateter bakımı, gerektiğinde
kateterin değiştirilmesi, antibiyotik profilaksisinden kaçınılması kateter infeksiyonlarının
önlenmesinde uyulması gereken temel kurallardır (Tablo 6)[1,2,22,30-33].
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