Yoğun Bakım Dergisi 2006;6(4):196-203

Santral Venöz Kateter İnfeksiyonları
Barış GÜRSOY*, Sibel GELECEK**, Kaya YORGANCI***

* Sağlık Bakanlığı, İvrindi Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, BALIKESİR,
** Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
*** Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Central Venous Catheter Infections
Key Words: Central venous catheter, Infection, Sepsis, Intensive care.
Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, İnfeksiyon, Sepsis, Yoğun bakım.

•
Günümüzde santral damar yolu gereksinimi
olan hasta sayısı giderek artmaktadır. Bu gereksinim özellikle onkoloji, diyaliz, travma ve yoğun bakım hastalarında daha ön plana çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde
her yıl üç milyondan fazla santral venöz kateter (SVK) kullanıldığı bildirilmektedir[1].
SVK kullanım endikasyonları günden güne
genişlemekle birlikte, genel olarak uzun dönemli sistemik kemoterapi, kan ürünleri transfüzyonu, hemodiyaliz, plazmaferez, parenteral
beslenme, kök hücre toplanması, damar içi sıvı
uygulanması, damar içi ilaç verilmesi, monitörizasyon, laboratuvar testleri için tekrarlayan
kan alımı gibi tanısal ve tedavi amaçlı işlemlerden oluşmaktadır[2].

SVK kullanımının yaygınlaşmasına paralel
olarak bu cihazlara bağlı gelişen komplikasyonların sayısında da artış yaşanmaktadır[3].
SVK komplikasyonları erken ve geç dönemde
görülenler olarak iki sınıfa ayrılmaktadır.. Erken dönemde, işlemi gerçekleştiren ekibin deneyimine ve şartların uygunluğuna da bağlı
olarak, pnönotoraks, hemotoraks, hemopnömotoraks, arteryel yaralanma, hava embolisi,
venöz yaralanma ya da spazm, kateterin hatalı
yerleştirilmesi ve aritmi oluşabilecek komplikasyonlardır[2,4,5].
Uzun dönem izlem sırasında oluşabilecek
komplikasyonlar ise infeksiyon, tromboz, venöz stenoz ya da oklüzyon, kateter migrasyonu, kateter kırılması, periferal ya da santral
kateter embolizasyonu ve fibrin kılıf oluşumu
ile ortaya çıkan kateter disfonksiyonudur[6,7].
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Yukarıda sayılan komplikasyonlar arasında,
kateter ile ilişkili infeksiyonlar önemli bir yer
tutmaktadır. Kateter ilişkili infeksiyonlar, kateterin çıkarılması ya da yaşamı tehdit eden
sepsis gibi ağır klinik sorunlara yol açabilmektedir. İstatistiksel veriler doğrultusunda,
ABD’de yılda 16.000 hastada SVK’ye bağlı kan
akım infeksiyonu geliştiği ve buna bağlı %4
oranında mortalite bulunduğu bildirilmiştir[8].
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastaneleri Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2005 yılında 1632 santral kateter gününde SVK ilişkili kan dolaşım infeksiyonu hızı 11.03 olarak
gerçekleşmiştir[9].
KATETER İNFEKSİYONLARI İLE
İLGİLİ TANIMLAR
Kateter infeksiyonları ile ilgili yaygın kabul
gören standart tanım ve tanımlamalar olmadığı için bu konuda çok sık kavram kargaşası yaşanmaktadır. Bunun sonucu olarak katetere
bağlı infeksiyon oranları %1 ile %40 gibi çok
geniş yelpazede bildirilmektedir[10-14]. Standart tanımlamaların olmamasının yanında
“kateter infeksiyonu şüphesi”, “kateter sepsisi” gibi ne kastedildiği tam olarak belli olmayan açık tanımlamalar da kullanılmaktadır.
Kateter infeksiyonları ile ilgili günümüzde
kullanılan veya kullanılması gereken doğru tanım ve tanımlamalar Tablo 1’de verilmiştir.
Birçok yerde kateter sepsisi tanımı kullanılmaktadır. Aslında buradaki sepsis tanımlamasından kastedilen daha çok bakteriyeminin
varlığıdır. Klinik olarak bahsedilen sepsis başka bir tabloyu tanımlayan bir sendromdur.
Tarifler kullanılırken bahsi geçen kateter
kültür yöntemleri de birbirinden farklılık göstermektedir. Birçok laboratuvarda kateter

kültürü (roll plate modeli denilen) vasat üzerinde kateterin yuvarlanması ile alınmaktadır[15]. Ancak bu yöntemin kateter infeksiyonlarını tanımlamada yeterli olmadığı, sonikasyon gibi daha hassas yöntemlerle kateter kültrülerinde daha fazla pozitif sonuç alınabileceği bildirilmektedir[16]. Dolayısıyla kateter kültürü alınma yöntemi ile katetere bağlı infeksiyon tanısının değişebileceği her zaman akılda
tutulmalıdır.
Yukarıda bahsedildiği gibi daha az hassas
yöntemler kullanılırsa bir kısım katetere bağlı
infeksiyon tanınmamış olacaktır. Dolayısıyla
yalancı bir negatiflik söz konusu olacaktır. Öte
yandan kateter çıkarılırken yanlışlıkla deri
florası ile kontamine olabilir. Bu durum da yalancı pozitifliğe neden olabilir[17]. Bu gibi nedenlerle kateter infeksiyonlarının tanısında
kateter kültürünün kan kültürü pozitifliği ile
desteklenmesi önemlidir. Sadece kateter kültürü pozitifliği ile kateter infeksiyonu tanısı konması ve bu nedenle kateterin çekilmesi her zaman doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
KATETER İNFEKSİYONLARININ
PATOGENEZİ
Kateter kolonizasyonu katetere bağlı bakteriyemi için en önemli risk faktörüdür. Kateter
üzerinde kolonizasyon olmadan infeksiyon
meydana gelmeyecektir. Ancak kateter üzerinde kolonizasyon da her zaman katetere bağlı
infeksiyon varlığını göstermez. İnfeksiyona yol
açan etken patojenler sıklıkla kateterin deriye
açıldığı yerden köken alır. Dolayısıyla kateter
infeksiyonlarının %50’den fazlasını normal deri florasının bir parçası olan koagülaz-negatif
stafilokok (KNS)’lar oluşturur. Diğer etken patojenler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1. Tanım ve tanımlamalar.
Kateter kolonizasyonu veya kateter infeksiyonu: Kateter segmentinin kültüründe üreme olması
Lokal infeksiyon: Santral venöz kateter giriş yerinde infeksiyonun klinik bulgularının olmasının yanında giriş yerindeki deri veya akıntı kültürünün pozitif olması
Kateter infeksiyonu şüphesi: Lokal infeksiyon, üç gün veya daha fazla santral venöz kateteri olan hastada nedeni belli
olmayan ateş, başka bir odakta infeksiyon tespit edilmemişken pozitif kan kültürü, kateter çekildikten sonra ateşin düşmesi bulgularından bir veya daha fazlasının var olması
Katetere bağlı bakteriyemi: İnfeksiyonun klinik bulgularının varlığı (ateş, titreme, nedeni açıklanamayan lökositoz, hipotansiyon, taşikardi ve buna benzer bulguların varlığı) ve santral venöz kateter dışında bir odak olmaması VEYA kateter giriş yerinde lokal infeksiyon bulgularının olması ile birlikte kateter segmentinin kültüründe üreme olması ve aynı patojenden en az bir kan kültürü pozitifliği (kan kültürü infeksiyondan şüphelenilen kateter içinden alınmamış olmalıdır) olması
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Tablo 2. Yoğun bakımlarda 1986-1997 yılları arasında
hematojen nozokomiyal infeksiyonlarda en sık izole
edilen patojenler[18].
Etken patojen

%

Koagülaz-negatif stafilokok

33.5

Staphylococcus aureus

13.4

Enterococcus türleri

12.8

Candida albicans

5.8

Enterobacter türleri

5.2

Diğer

29.3

Kısa süreli kullanılan kateterlerde, kateterin deriden giriş yeri en önemli patojen kaynağıdır. Deriye giriş yerinden migrasyonla, deri
altında kalan kateter segmenti kolonize olur,
migrasyon ve kolonizasyon kateterin ucuna kadar devam eder[19].
Tünelli ve hazneli olan, uzun süreli kullanılan kateterlerde veya implante portu olan kateterlerde lümenin haznesi ve portun kendisi esas
kaynaktır. Mikroorganizmalar bu bölgelere temas halinde olan tıbbi personelin elleriyle taşınır[20]. Karşılaşılan en sık organizma hemen
tüm serilerde KNS’ler, gram-negatif nonenterik basiller ve başta kandida olmak üzere mantarlardır.
Etyopatogenezde etken patojenler kadar
önemli olan diğer bir faktör de biyofilm gelişimidir[21]. Stafilokoklar, kandida ve diğer bazı
patojenler ekzopolisakkarid sentez etmekte ve
üretilen bu maddeyle kateterin iç yüzeyini
kaplamaktadır. Kateter infeksiyonlarında antibiyotiklere cevapta önemli engelleyici mekanizma olan biyofilm oluşumu konak zararına
çalışan bir antibiyotik rezistans faktörüdür[22].
Bundan başka trombin kılıf oluşumu da kateter infeksiyonlarında önemli diğer bir mekanizmadır ve kateterin vasküler yatak içinde
kalan kısmının, konak proteinlerinden kaynaklanan fibrin, fibronektin, trombospondin,
laminin ve fibrinojen gibi maddelerle kaplanmasıyla oluşur. Trombin kılıf etken patojenlerin katetere adezyonuna katkıda bulunur[23].
RİSK FAKTÖRLERİ
Hastaya Ait Faktörler
Hastanın primer tanısı ve yandaş sorunları
katetere bağlı infeksiyon gelişme riskini belir-
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leyen en önemli etkenlerdir. Nötropenik olan
ve/veya immünsüpresif tedavi alan hastalarda
kateter infeksiyonu gelişme riski en fazladır[2427]
. Malign bir hastalığın varlığı da önemli bir
risk faktörüdür. Hastanın hiperalimentasyon
alıyor olması kateter infeksiyonu riskini arttıran diğer faktörlerdendir. Özelikle hiperalimentasyon kateter üzerine bakterilerin tutunması ve çoğalması için çok verimli bir ortam
sağlamaktadır.
Hastada var olan uzak organ infeksiyonları
da kateter infeksiyonu riskini arttırmaktadır[28]. İlginç olarak, diyabet hastalığı ve steroid kullanımının kateter infeksiyonlarını arttırdığına dair klinik bir kanıt bulunmamaktadır[29].
Hastanın yoğun bakımda yatıyor olması
başlı başına bir risk faktörü oluşturmaktadır.
Bunun yanında mekanik ventilasyon tedavisi,
invaziv monitörizasyon ve şok tablosu diğer
değişkenlerden bağımsız olarak katetere bağlı
infeksiyon riskini artırmaktadır[30].
Katetere Bağlı Risk Faktörleri
Katetere bağlı nedenlerden bazılarını incelediğimizde, kateterin yerleşim yerinin de infeksiyon riski taşıdığı yazılı kaynaklarda belirtilmekte ve en düşük infeksiyon oranları
subklavian ven yerleşimli olan kateterlerde olduğu bildirilmektedir.[31]. Diğer bir etken ise
kateteri takan klinisyenin deneyimidir. Kateterin ne amaçla kullanıldığı da önemli olup,
yukarıda değinildiği gibi en yüksek septik
komplikasyonlar parenteral destek solüsyonlarının kullanımında bildirilmektedir. Kateterin endüstriyel özelliklerinin de bir risk faktörü olduğu bilinmekte ve daha az trombojenik
kimyasal yapıda olan poliüretan ve silastik kateterlerin kullanımı önerilmektedir. Ayrıca bu
materyallerden yapılan kateterlerin bakteriyel
yapışmayı da kısmen engellediği gösterilmiştir[32]. Kateterdeki lümen sayısı da araştırılmış
ve tek lümenli kateterlerin daha az infeksiyona neden olduğu gösterilmiştir[33]. Tamamen
deri altına yerleştirilen ve bir port vasıtasıyla
dış ortamla ilişkisi sağlanan kateterlerde, katetere bağlı en düşük kan akım infeksiyonu geliştiği kanıtlanmıştır[34].
Kateterin Kalış Süresi
Kateterin vücutta kalış süresiyle katetere
bağlı infeksiyonlar arasında önemli bir ilişki
vardır. Kateterin üç günden az vücutta kaldı-
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ğı sürede kateter infeksiyonu yok denecek kadar nadir ortaya çıkar. Üç ile yedi gün takılı
kaldığında kateter infeksiyonu oranı %3 ile
%5’e çıkar. Süre uzadıkça bu oran da paralel
olarak artar. Ancak eskiden inanıldığı gibi kateterin rutin olarak çekilmesini veya değiştirilmesini gerektirecek eşik bir zaman söz konusu değildir.
Kateter Bakımı
Kateter bakımı infeksiyon olasılığını doğrudan etkileyen bir durumdur. Kateter bakımını
bilen ve bu konuda eğitim almış hemşirelerin
izlediği hastalarda kateter infeksiyonuna daha
az rastlandığı bildirilmiştir[35]. Kateterin takılması daha sonrada bakımı ve kullanılması sırasında el hijyeni kurallarına uyulması son derece önemlidir. Kateter dışındaki “stoppcock”
ve serum setlerinin %50’sinde üç gün sonunda
kolonizasyon bildirilmiştir. Bu nedenle bu parçaların 48-72 saatte bir değiştirilmesi uygun
olacaktır. Daha sık değiştirilmesinin ek bir yararı yoktur.
Transparan, yarı geçirgen, poliüretan kateter pansumanları giderek daha fazla oranda
kateter pansumanında kullanılmaktadır. Böylelikle pansuman, ellenmeden katateter giriş
yeri ve çevresinin gözlenme olanağı sağlanmaktadır. Ancak klasik pansumana bir üstünlüğü yoktur. Bu durumun aksine değişik çalışmalarda transparan pansumanlarda kateter infeksiyonunun daha fazla geliştiği gösterilmiştir[36]. Günümüzde kateter pansumanları için
en uygun yöntemin steril gazlı bezle pansuman
olduğununun bilinmesi gerekir.
TANI
Kateter ilişkili infeksiyonların tanısında
karşılaşılan klinik bulgular düşük duyarlılık
ve özgüllük nedeniyle güvenilir bulunmamaktadır[37]. En sık saptanan bulgu olan yüksek
ateş düşük duyarlılığa sahiptir; intravasküler
kateter etrafında inflamasyon olması ya da kan
akım infeksiyonu olması ise daha özgül bir bulgu olmakla birlikte duyarlılığı düşüktür. Kan
kültürlerinin KNS’ler, Staphylococcus aureus,
gram-negatif basiller ve Candida albicans gibi
kateter ilişkili infeksiyonlarda sıkça izole edilen patojenlerin üremesi, ispatlanabilir bir başka infeksiyon odağı olmadığı durumlarda SVK
infeksiyonunu düşündüren en önemli bulgudur[38,39].

SVK’ye bağlı infeksiyonların laboratuvar
tanısında farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Semi-kantitatif (roll plate) ve kantitatif (vortex
veya sonikasyon) yöntemler yüksek özgüllükleri nedeniyle sonuçları en güvenilir yöntemler
olarak karşımıza çıkmaktadır[40,41]. Kalitatif
yöntemlerde ise olası bir mikrobiyal kontaminasyon yalancı pozitif sonuçlara yol açabilmektedir. Semi-kantitatif ve kantitatif kültür
yöntemlerinin öngörü değerleri kateterin tipine
ve bulunduğu anatomik bölgeye, uygulanan
kültür yöntemine ve kateterin kültür yapılan
kesimine göre değişmektedir[42]. Örneğin; yeni
yerleştirilen bir kateter (< 1 hafta) sıklıkla kateter giriş yerinde, cilt florası ile kolonize olmaktadır; bu durumda “roll plate” tekniği tanıda duyarlı olmaktadır. Daha uzun süreli kullanılan kateterlerde ise infeksiyon gelişiminde
kateter hub’ından lümene doğru olan mikrobiyal yayılımın ön planda olması nedeniyle “roll
plate” metodu daha düşük duyarlılığa sahip
olup, yapılan kültürler kateterin hem dış hem
de iç yüzünden elde olunduğunda etkinlik artmaktadır[42]. Ancak, antimikrobiyal/antifungal kaplı kateterlerin klinik kullanımda daha
fazla yer edinmesiyle kateter kolonizasyonu ve
kateter-ilişkili infeksiyonların tanısında söz
konusu kateterlerin yanlış negatif kültürlere
neden olabilmesi nedeniyle güçlük yaşanmaktadır[43].
SVK bağımlı infeksiyonların klinik tanısında en sık kullanılan yöntem kültür yapılan kateter segmentinin agar tabakasına sürülmesi ve
bir günlük inkübasyon süresi sonunda oluşan
kolonilerin sayılması ile elde olunan semi-kantitatif yöntemlerdir. Kantitatif yöntemler ise
kültür yapılan kateter segmentinin vortekslenmesi ve/veya sonikasyonu ile elde olunan materyalin kanlı agar plağına ekimi şeklindedir[44]. Buna göre, semi-kantitatif yolla ölçüldüğünde 15 “colony forming unit (cfu)” kantitatif yolla ölçüldüğünde ise 10 cfu ve üzeri üremelerde, eşlik eden lokal ve sistemik infeksiyon
bulguları varlığında kateter ilişkili infeksiyon
kuvvetle düşünülmelidir. Siegman ve arkadaşları kateter kültür tekniklerini araştıran metaanalizinde elde edilen sonuçların doğruluk oranının yöntemin kantitatif özelliği ile paralel artış gösterdiğini; bu artışın artan özgüllüğe bağlı olduğunu ve kantitatif kateter segment kültürünün kateter ilişkili infeksiyon tanısında
%90’dan fazla duyarlılık ve özgüllüğe sahip ol-
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duğunu saptamıştır[10]. Sherertz ve arkadaşları
yaptıkları, sonikasyon, “roll plate” ve “flushing” (yıkama) yöntemlerini karşılaştıran ileriye dönük çalışmada ise sonikasyon yönteminin
diğer iki yönteme oranla %20 daha duyarlı olduğunu saptamışlardır[3]. Buna göre, sadece
kateter ilişkili kan akım infeksiyonları göz
önüne alındığında sonikasyon yönteminin
%80, “roll plate” metodunun %60 ve yıkama
yönteminin ise %40-50 oranlarında duyarlılığı
bulunmaktadır.
Santral Venöz Kateter İnfeksiyonlarına
Bağlı Komplikasyonlar
SVK kullanımının ve bu kateterlere bağlı
gelişen infeksiyonların en önemli komplikasyonu septik trombozdur[45]. Septik tromboz, sıklıkla yüksek dereceli, ısrarcı bakteriyemi ya da
fungeminin eşlik ettiği intravasküler infeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Kateter çıkarılmasına rağmen kan kültürlerinin pozitif olmaya devam etmesi septik tromboz ve/veya endokardit lehine yorumlanmaktadır. Bunlara bağlı
septik pulmoner emboli ya da metastatik infeksiyon gelişimi olabilmektedir. Yukarıda tariflenen klinik durumlarda, en sık rastlanan
ajan patojenler S. aureus ve Candida türleridir.
Klinik, tutulan anatomik lokalizasyona göre
farklılık göstermektedir[46].
SVK kolonizasyonuna bağlı diğer komplikasyonlar, ısrarcı kan akım infeksiyonu ve infektif endokardittir. Nozokomiyal endokarditlerin yaklaşık 2/3’ü intravasküler kateter kolonizasyonuna bağlı gelişmektedir[47]. SVK bulunan
hastalarda persistan bakteriyemi/fungemi saptanması durumunda, özellikle de sepsis ve/veya
organ disfonksiyonu, hipoperfüzyon ve hipotansiyonun eşlik ettiği durumlarda kateterin çıkarılması gerekmektedir. Kateter çıkarıldıktan
sonra tekrarlanan kan kültürlerinin pozitif çıkmaya devam etmesi ve/veya klinik bulguların
kateterin çıkarılmasını takip eden üç gün içinde
düzelmemesi durumunda septik tromboz, infektif endokardit veya metastatik infeksiyon gibi
komplikasyonları düşünülmelidir[48].
TEDAVİ
Katetere bağlı kan akım infeksiyonu gelişmesi halinde kateterin çekilmesi esastır ve buna ek olarak da sistemik antibiyotik başlanmalıdır[3]. Katetere bağlı kan akım infeksiyonlarında tartışmalı olan ilk konu infeksiyon veya
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infeksiyon şüphesi varlığında kateterin çekilip
çekilmemesi konusudur. Her ne kadar kateterin çıkarılması tedavide önemli ise de, özellikle uzun süreli kullanım amacıyla takılan kateterlerin neden olduğu infeksiyonlarda kateteri
çekmeden tedavi öneren yayınlar mevcuttur.
Kateterin çekilmemesi kararında; hastanın katetere olan ihtiyacı, immünitesi, üreyen organizmanın virülansı en önemli konulardır.
Kateter infeksiyonlarında neredeyse vazgeçilmez olan antibiyotik kullanımına kültürler
alındıktan sonra başlanmalıdır. Klinik bulgular ve şiddeti, altta yatan hastalığın doğası,
olası etken patojen gibi faktörler antibiyotik
seçimini etkileyen en önemli faktörlerdir. Her
ne kadar ampirik antibiyotik kullanımını destekleyen kanıt olmasa da, özellikle metisiline
dirençli S. aureus (MRSA)’un yaygın olduğu
merkezlerde glikopeptid bir antibiyotiğin
(vankomisin veya teikoplanin) kullanımı önerilmektedir. MRSA’nın yaygın olmadığı merkezlerde penisillinaz dirençli nafsillin veya oksasillin gibi antibiyotiklerin ampirik olarak
başlanması önerilmektedir. Enterik gram-negatif bakterilerin ve Pseudomonas aeruginosa’nın varlığından şüphelenilen, özellikle hastalık şiddeti yüksek veya immünsüprese hastalarda, seftazidim veya sefepim gibi üçüncüdördüncü kuşak sefalosporinlerin de glikopeptide eklenmesi önerilmektedir. Buna ek olarak,
mantar infeksiyonu veya fungeminin varlığından şüphelenildiği hastalarda amfoterisin B
ampirik tedavide düşünülebilir[3].
Katetere bağlı infeksiyon dokümante edilip
spesifik ajan belirlendiğinde sistemik tedavi
spekturumu daraltılmalıdır. Etken patojen ve
önerilen/alternatif tedavi seçeneklerini içeren
detaylı rehber Mermel ve arkadaşları tarafından yayınlanmıştır[3]. Okuyucu dilerse bilgi
için bu makaleye başvurabilir.
Katetere bağlı kan akım infeksiyonunda diğer bir önemli konu, üreyen organizmanın virülans özellikleridir. Örnek olarak, Staphylococcus epidermidis çoğu antibiyotiğe duyarlı iken,
aksine hastane ortamında özellikle yoğun bakım şartlarında kazanılan diğer stafilokok suşları, çoğu antistafilokok antibiyotiklere dirençlidir ve bunların büyük bir kısmını MRSA ve
metisiline dirençli S. epidermidis suşları oluşturmaktadır. Bunların tedavisinde ilk seçilecek
antibiyotikler glikopeptidlerdir. Aynı durum
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gram-negatif kateter infeksiyonlarında da geçerlidir. Bu suşlar çoğu antibiyotiğe dirençlidir
ve bu nozokomiyal izolatlar sıklıkla beta-laktamaz üreten üçüncü kuşak sefalosporinlere dirençli Enterobacter ve Klebsiella suşlarıdır[49].
Tedavide tartışılan bir konuda antibiyotik
tedavisinin süresidir. Hastalar kabaca komplike olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılırsa, komplike olmayan hasta grubunda antibiyotik tedavisine 10-14 gün devam edilmesi
önerilmektedir. Bu süreç içinde klinik düzelme
olması, KNS dışında bir üreme ve hastanın immün sistem yetersizliğinin olmaması halinde,
bu süre yeterlidir. Diğer taraftan, kateter çekildikten sonra tekrarlayan bakteriyemi ve fungemi ataklarının olması veya sistemik komplikasyonların gelişmesi halinde bu süre altı-sekiz haftaya kadar uzatılabilir[50].
Katetere Bağlı İnfeksiyonların Önlenmesi
Katetere bağlı kan akım infeksiyonunun
azaltılmasında el yıkama ve aseptik teknik, ilk
takılma ve izlem en önemli koruyucu yöntemlerdir[51].
Kateterin takılması sırasında maske, kep,
steril eldiven, steril kıyafet, büyük boy örtü
kullanılan hastalarda kateter kolonizasyonu
0.3/1000 kateter günü olarak belirlenmiştir.
Aynı çalışmada kontrol grubunda bu değer
1/1000 olarak tespit edilmiş ve ayrıca katetere
bağlı sepsis 6.3 kez daha fazla görülmüştür[52].
Kateter protokollerinde incelenen diğer bir
konuda kateterin bakımında kullanılan antiseptiklerdir. Kateterin olduğu yerdeki cilt florası ve kateterin haznesindeki kolonizasyon,
gelişebilecek katetere bağlı kan akım infeksiyonu ile doğrudan ilişkilidir. Bu konuda antiseptikler, klinik uygulamada sıklıkla kullanılan solüsyonlardan asetona kadar incelenmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse, bugün Avrupa
ülkelerinde klorheksidin %2’lik çözeltisi tercih
edilirken, ABD’de %10’luk povidin iyot
%70’lik alkollü çözeltiler tercih edilmektedir.
Bu iki antiseptiğin karşılaştırıldığı, ileriye dönük seçkisiz kontrollü çalışmalarda %2’lik
klorheksidinin kateter kolonizasyonunu ve katetere bağlı kan akım infeksiyonunu önlemede,
%10’luk povidin iyot çözeltisine göre daha etkin olduğu gösterilmiştir. Ayrıca aynı çalışmada %2’lik klorheksidinin rezidüel aktivitesinin
daha fazla olduğu belirlenmiştir[53,54].

Kateter infeksiyonuyla mücadelede alınan
önlemlerden biri de kateter bakımında yapılan
uygulamalardır. Kateterin kullanılmadığı dönemlerde kateter içinde heparinli sıvı veya antibiyotik bırakılır. “Antibiyotik kilit model”
terminolojisi ile literatürde yerini alan uygulama, esasen değişik konsantrasyonlarda antibiyotik içeren sıvılarla, kateterin kullanılmadığı
zamanlarda kapatılmasıdır. Kateterin antikoagülan-antibiyotik ile yıkanması bu yöntemin
özellikle vankomisin ve heparin kullanımı ile
etkinliği gösterilmiştir. Böylesi bir uygulamada
vankomisine dirençli suşların gelişebileceği
akılda tutulmalıdır. Kullanılabilecek diğer antibiyotikler siprofloksasin ve minosiklindir. Ayrıca heparinin dışında EDTA da antikoagülan
amaçlı kullanılabilir[3].
Antibiyotik kaplı kateterlerin kullanımı
fikri 1980’li yılların sonlarında ortaya çıkmış
ve sonrası 10 yılda da klinik etkinliği gösterilmiştir. Bugün klorheksidin, gümüş sülfadiazin,
rifampisin ve minosiklin bu amaçla en çok kullanılan antibiyotiklerdir. Gümüşlü kollajen
tamponlu kateterler son yıllarda üretilmiş ve
klinik uygulamaya sunulmuştur. Mekanik ve
antimikrobiyal bariyer oluşturan bu kateter
eki zamanla biyolojik yıkıma uğramaktadır.
Kullanımıyla ilgili iki ileriye dönük seçkisiz
kontrollü çalışma literatürde mevcuttur ve kolonizasyonu üç kat, katetere bağlı kan akım infeksiyonunu dört kat azalttığı belirlenmiştir[55,56]. Biyolojik yıkımı iki-üç haftada olan
bu kateterler, dört günden uzun süreli kullanımı planlanan hastalarda önerilmektedir. Uzun
süreli kullanımı planlanan tünelli kateterlerde
etkin olmadığı gösterilmiştir. Bu kateterlerin
yenilenen modellerinde, düşük voltajlı elektrik
akımı uygulanması neticesinde gümüş iyonlarının salındığı bir mekanizma geliştirilmiş ve
deri altına kateter ile birlikte yerleştirilmiştir.
Gümüş iontoforetik mekanizmalı bu kateterlerin uzun süreli kullanımı planlanan kateterlerde etkinliği in vitro ve in vivo çalışmalarda
gösterilmiştir[57].
Bugün ABD’de katetere bağlı infeksiyonları
yakın takip eden ve sayısal verileri çıkaran çeşitli kurumlar “Hospital Infection Control
Practices Advisory Commitee (HICPAC)”, “National Center for Infectious Diseases (NCID)”,
“Central for Disease Control (CDC)”, antibiyotik kaplı kateterlerin kullanımını, alınan her
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türlü önleme rağmen infeksiyon oranlarının
yüksek seyrettiği durumlarda önermektedir.
Antibiyotik kaplı kateterler; kateter infeksiyon
riski %3’ün üzerinde olan ünitelerde, femoral
ve internal juguler ven kateterizasyonunda,
dört günden uzun süreli kateterizasyonu planlanan hastalarda, yanık hastalarında, nötropenik hastalarda, transplantasyon ve hemodiyaliz hastalarında, kısa bağırsak sendromu olan
hastalarda, TPN alan hastalarda, MRSA ile kolonize olan hastalarda, kateter giriş yeri yakınında açık yarası olan hastalarda, bilinen infeksiyonu ve bakteriyemisi olan hastalarda ve
acil serviste kateterizasyon gereken hastalarda
önerilmektedir[51].
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