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Kateter İnfeksiyonlarını Engelleyebilir miyiz?

Kateteri Takmadan Önceki Kurallara
Uyumun Etkisi
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Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları
özellikle yoğun bakımlarda yaygın görülen, tedavisi pahalı ve mortaliteyi arttıran infeksiyonlardır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
verilerine göre yoğun bakımlarda her yıl yaklaşık 800 bin kateter ilişkili infeksiyon gelişmekte ve 28 bin ölüme neden olmaktadır[1]. Ülkemizden Leblebicioğlu ve arkadaşlarının yaptıkları çok-merkezli bir çalışmada 1000 kateter
gününde ortalama 17.6 kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (KİKDİ) geliştiği tespit edilmiştir[2]. Bu oranın ABD verisine göre (1000
kateter gününde 3.4) beş kat daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Hoşoğlu ve arkadaşları
ise bir yıllık prospektif çalışmalarında 1000
kateter gününde 9.2 KİKDİ saptamışlardır[3].
Bu çalışmada böbrek yetmezliği risk faktörü
olarak saptanmıştır. Primer kan dolaşımı infeksiyonlarının en önemli sebebi kateterlerdir.
Aygen ve arkadaşları Staphylococcus aureus’un neden olduğu kan dolaşımı infeksiyonla-

rının %72’sinin kateter ilişkili olduğunu bildirmişlerdir[4].
Gastmeier ve Geffers yaptıkları meta-analizde, birçok KİKDİ’nin önlenebilir olduğunu
ve birçok enstitünün iyileştirmesi gereken durumların olduğunu bildirmişlerdir[5]. Basit önlemler infeksiyonu önlemede etkilidir. Ayrıca
sürveyans, eğitim ve diğer kaliteyi arttıran
stratejileri içeren genel infeksiyon kontrol önlemlerini uygulayan multi-modül programlarını infeksiyon hızını düşürmede daha üstün bulmuşlar ve ortalama %50 azalmanın mümkün
olabileceğini bildirmişlerdir.
Kateter takma aşamasında ve öncesinde kateter infeksiyonlarını etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir;
1. Uygun Kateterin Seçimi
a. Lümen sayısı: Lümen sayısı arttıkça infeksiyon riskinin arttığı, bu nedenle çoklu yol
gerekmedikçe tek lümenli kateter kullanılması
gerektiği bildirilmektedir. Kontrollü randomi-
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ze çalışmalarda tek lümene göre çok lümenlilerde daha yüksek infeksiyon riski olduğu saptanmıştır. Ancak yapılan bazı çalışmalarda çelişkili sonuçlar alınmıştır. Dezfulian ve arkadaşları hasta farklılıklarını iyi kontrol eden
kaliteli çalışmalarda çok lümenli kateterlerin
KİKDİ riskini arttırmadığını bildirmişlerdir[6].
Ancak genel kabul edilen görüş hastanın takip
ve tedavisini karşılayacak şekilde en az lümenli santral venöz kateter (SVK) seçilmesidir. Çok
lümenli takılmış ise total parenteral nütrisyon
için bir lümen ayrılmalıdır ve sadece bu amaçla kullanılmalıdır[7].
b. Tünelli ve tamamı implante kateterler:
Cerrahi olarak implante edilen tünelli kateterler (örneğin; Hickman kateter) uzun süreli tedavilerde alternatif yol olarak kullanılmaktadır.
Üç-dört haftadan fazla damar yoluna ihtiyaç
olacak ise tünelli veya implante edilmiş kateterlerin tercih edilmesi önerilmektedir[7]. Alternatif olarak tamamı implante damar içi portlar
(örneğin; Port-A-Cath) da kullanılmaktadır.
Genellikle tünelli kateterlerde KİKDİ hızının
santral venözlere göre daha düşük olduğu bildirilmektedir. Ancak bazı çalışmalarda tünelli ve
tünelsiz kateterler arasında infeksiyon yönünden önemli bir fark olmadığı da bildirilmiştir.
Bununla birlikte çoğu çalışma incelendiğinde
tamamı implante kateterlerin en düşük KİKDİ
hızına sahip olduğu görüşüne varılmıştır[7].
c. Kateter materyalinin tipi: Teflon, silikon,
elastomer veya poliüretan kateterler polivinil
klorid ve polietilen kateterlere göre daha az infeksiyon riski taşır. Fakat farklı kateter materyallerinin infeksiyon hızını düşürdüğüne dair
ilave kanıtlar yoktur[7].
2. Kateter Takılma Yeri
Kateterin takıldığı yer infeksiyon gelişme
riskini etkiler. Bu etkiler bölgenin cilt florası ve
filebit gelişme riskiyle ilgilidir. Erişkinde periferik kateterler için alt ekstremiteler üste göre
ve bilek ve kol el venlerine göre daha çok infeksiyon riski taşır[8]. SVK’larda ise femoral ve juguler bölgeye göre subklavyen yerleşim önerilmektedir. Buna karşın bu üç bölgeye takılan
kateterlerde infeksiyonları karşılaştıran güvenilir randomize çalışma olmadığı bildirilmektedir. İki bin beş yüz seksen beş SVK’nın takip
edildiği prospektif gözlemsel bir çalışmada
subklavyen, juguler ve femoral yerleştirilen
kateterlerde KİKDİ sırasıyla 0.9, 2.9 ve 8.34
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tespit edilmiş ve aradaki farklar istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur[9]. Femoral bölgeye yerleştirilen kateterlerin yüksek kolonizasyon ve trombofilebit riski sebebiyle mümkün
olduğunca kaçınılması önerilir. Ancak bazı çalışmalarda çocuklarda infeksiyon riskinin femoral olmayanlara göre farklı olmadığı ve mekanik komplikasyonların daha az olduğu bildirilmiştir[10-12]. SVK’larda önemli bir komplikasyon da pnömotoraks ve kanama gibi mekanik komplikasyonlardır. Femoral ve subklavyen bölgeyi karşılaştıran bir çalışmada infeksiyöz komplikasyon hızı sırasıyla %21.5 ve %4.5,
mekanik komplikasyon hızları ise %17.3 ve
%18.8 bulunmuştur. Ancak trombotik komplikasyon hızı femoralde subklavyene göre oldukça yüksek tespit edilmiştir[13]. Warren ve arkadaşları yaptıkları çalışmada altı akademik
üçüncü basamak hastaneden 13 yoğun bakımın
dahil edilerek 4821 tünelli ve 4092 tünelsiz
SVK izlemişlerdir[14]. Kontrol önlemlerinin uygulanması ile KİKDİ oranındaki azalma femoral yerleştirilen kateter oranının azalmasıyla
yakın ilişkili bulunmuştur[14]. İnternal juguler
vene takılan kateterlerde infeksiyon riski femoral ve subklavyene göre yüksek bulunmuştur[8]. Sonuç olarak subklavyen bölgenin tünelsiz SVK takılması için tercih edilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte kateter takılacak
yerin seçiminde hastaya ait faktörler mekanik
komplikasyon, subklavyen ven stenozu ve takan kişinin tecrübesi de hesaba katılarak karar
verilmelidir. Tünelli kateterler için henüz yeterli kanıt elde edilememiştir. Hemodiyaliz ve
ferezis amaçlı kateter takılmış ise subklavyen
ven stenozu riski sebebiyle juguler ve femoral
venler tercih edilmelidir.
3. El Hijyeni ve Aseptik Teknik
Kısa periferik kateterlerin takılması öncesinde ve takılma sırasında el hijyenine ve aseptik tekniğe uymanın infeksiyonları önlemede
etkili olduğu bilinmektedir. Bu tür kateterlerde
el hijyeni su ve antiseptik sabunlarla veya alkol
bazlı el antiseptikleriyle sağlanabilir. Steril olmayan yeni bir çift eldiven çoğunlukla yeterlidir, ancak antiseptikle cilt temizliği sağlandıktan sonra alana dokunulmamalıdır. Eldiven giyilmesi el yıkanmasına gerek yok anlamına
gelmez, eldiven giymeden önce ve eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır. Bu önlemler alınması gereken temel kurallardır. Bir-
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çok çalışma el hijyeninde iyileşme ile hastane
infeksiyonlarının azaldığını göstermiştir[15]. El
hijyeni diğer faktörlerle birlikte kateter infeksiyonlarını önlemede etkili bulunmuştur[15].
SVK takılması aşamasında ise önlemler daha sıkıdır. Yapılan çalışmalarda maksimum
steril bariyer önlemleri standart önlemlere göre kateter infeksiyonlarını azaltmada etkili bulunmuştur[5,16,17]. Maksimum bariyer önlemleri standart önlemlere (steril eldiven ve küçük
örtü) ilave olarak bone, maske ve geniş steril
örtü kullanılmasını içerir. SVK’larda etkinliği
gösterilmekle birlikte, periferik takılan
SVK’larda ve orta hat kateterlerinde etkinliği
bilinmemektedir.
“Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)” tarafından incelenen çalışmalarda SVK yerleştirilmesi sırasında maksimum bariyer önlemlerine uymanın
önemli oranda infeksiyon hızını düşürdüğü bildirilmektedir[7]. Raad ve arkadaşları standart
önlemlerle karşılaştırdıkları çalışmalarında
maksimum bariyer önlemlerinin infeksiyonu
önemli oranda azaltığını göstermişlerdir[16].
4. İntravenöz Kateter Ekibi
Kateter takmada özelleşmiş bir ekip oluşturulması KİKDİ’leri ve katetere bağlı komplikasyonları azaltmada tartışmasız etkili bulunmuş bir önlemdir[8]. Periferik venöz kateterlerin izlendiği kontrollü bir çalışmada intravenöz tedavi ekibinin kateter ilişkili komplikasyon ve infeksiyonları anlamlı derecede azalttığı tespit edilmiştir[18]. Ancak öyle bir ekibin
oluşturulmasında ve uygulamalarda hastanelerde bazı zorluklar yaşanabilir.
5. Cilt Antisepsisi
Santral kateter takılmadan önce uygulanan
cilt antisepsisinde çoğunlukla povidon iyot
kullanılmaktadır. Son yıllarda klorhekzidin ve
povidon iyot ile yapılan karşılaştırmalı çalışmaların incelendiği bir meta-analizde kısa süreli santral kateterlerde %2’lik klorhekzidin
glukonat ile cilt antisepsisinin kan dolaşımı infeksiyonlarını önlemede daha etkili olduğu bildirilmektedir[19]. Klorhekzidinin alkolde
%2’lik konsantrasyonu bakterisidal etkinliği
30 saniyede başlaması, ıslakken de etkin olması, bakterisidal etkisinin daha uzun ve organik
maddelere rağmen devam etmesi avantajlarıdır. Ayrıca, allerjik yan etkileri daha az ve cilt-

ten emilim minimaldir[15]. Ancak klorhekzidin
tüm konsantrasyonlarında bu etkinlik tespit
edilememiştir. Örneğin; bir çalışmada klorhekzidin glukonatın %0.5’lik tentürü %10’luk povidon iyottan etkili bulunmamıştır[20]. Ülkemizde yayınlanan Hastane İnfeksiyonları ve
Kontrolü Derneği’nin “Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu”nda
%2’lik klorhekzidin içeren solüsyonların tercih
edilebileceği bildirilmektedir. Önemli bir nokta
sürülen antiseptiğin ciltte kurumasının beklenmesidir. İki aylıktan küçük bebeklerde ise klorhekzidin kullanımı tartışmalıdır.
6. Antibiyotik veya Antiseptik Kaplı
Kateterler
Maliyetleri oldukça yüksek olmakla birlikte
alınacak önlemler arasında en sonda yer alırlar. Bu tür kateterlerin ancak maksimum bariyer önlemleri, eğitim ve antisepsinin sağlandığı şartlarda kullanılmasının infeksiyonları
azaltabileceği bazı çalışmalarda bildirilmiştir[21]. Uygun şekilde kullanılmaması durumunda ekonomik kayıpların yanı sıra direnç
gelişimi ve anafilaksi gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Antibiyotik/antiseptik kaplı kateterler en ilgi çeken ve en çok çalışmanın yapıldığı alan durumundadır. Antibiyotik emdirilmiş kateterler konusunda en çok çalışılanlar;
klorhekzidin/gümüş sülfadiazin, minosiklin/rifampin, platin/gümüş kateterlerdir. Klorhekzidin/gümüş sülfadiazin kaplı kateterler yedi
randomize kontrollü çalışmada değerlendirilmiş ve sadece sekiz gün ve daha az kateter kalışını gerektiren durumlarda etkili olabileceği
gösterilmiştir. İkinci kuşak olan dış ve iç yüzeyleri kaplı kateterler ise sadece üç çalışmada
incelenmiş ve kan dolaşımı infeksiyonlarında
anlamlı bir azalma gösterilememiştir[5]. Ancak
bu üç çalışmanın verileri biraraya getirilerek
değerlendirilirse KİKDİ’de anlamlı düşme saptanabilmiştir. Hem iç hem de dış yüzeyi minosiklin/rifampin kaplı kateterler birinci kuşak
klorhekzidin/gümüş sülfadiazin kaplı kateterlere göre daha düşük hızda kan dolaşımı infeksiyonlarına sebep olmuştur[22]. Minosiklin/rifampisin kaplı kateterlerde Staphylococcus
epidermidis’e karşı antimikrobiyal etkinliğin
daha uzun olduğu (ortalama 25 gün) bildirilmektedir. Platin gümüş kateterlerin ise antimikrobiyal etkilerini destekleyen çalışma mevcut değildir[8]. Kalfon ve arkadaşları gümüş
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Tablo 1. Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarını
azaltmada kanıta dayalı stratejiler[15].
• El hijyeni
• Maksimal steril bariyer önlemleri

üzere tüm kurallara uyumun sağlanması, eğitim, sürveyans ve geri bildirimin birarada kullanılması kateter ilişkili infeksiyonları azaltmada en etkili yöntem olarak görünmektedir.

• Klorhekzidin ile cilt antisepsisi
• Femoral kateterlerden kaçınılması
• Gereksiz kateterden kaçınmak/çıkarmak

kaplı, çok lümenli 320 kateterle 297 standart
kateteri karşılaştırdıkları çalışmalarında gümüş kaplı kateterlerin KİKDİ’yi azaltmadığını
göstermişlerdir[23]. Klorhekzidin/gümüş sülfadiazin kaplı ve rifampisin/minosiklin kaplı kateterler diğer tüm önlemlere uyulmasına karşın
KİKDİ’nin 1000 kateter gününde 3.3’ten yüksek olduğu ünitelerde önerilebileceği bildirilmektedir[8].
Geliştirilmiş kateterler, cihazlar gibi spesifik önlemlerin etkinliği sınırlı görünmektedir.
Randomize kontrollü çalışmaların çoğunda
grupların küçük olması faydalı olup olmadığını göstermede yetersiz kalmakta olduğu ve birçok çalışmada yöntemsel hatanın olduğu bildirilmektedir[5].
2001-2005 yılları arasında 69 yoğun bakım
ünitesinde kateter takılma pratikleri, eğitim,
sürveyans, geribildirim ve kateter takılma kitlerinin dahil edildiği uygulamada infeksiyonların azaldığı tespit edilmiştir[24]. Kateter infeksiyonlarını önlemeye yönelik kanıtlanmış faktörler olan el hijyeni, tam bariyer önlemleri,
klorhekzidin ile cilt antisepsisi, subklavyen venin tercih edilmesi ve kateter bakımına ilişkin
uygulamalara ek olarak SVK takma kartı, günlük sorgulama, kontrol listesi oluşturulması ve
sterilitenin bozulduğu durumda müdahale etme faktörleri de eklendiğinde KİKDİ’lerinin
1.6/1000 kateter gününe düştüğü saptanmıştır.
Bu çalışmada infeksiyon kontrol önlemleri ile
yılda 43 KİKDİ’nin, sekiz ölümün ve 2 milyon
dolar parasal kaybın önlenebileceği bildirilmiştir[25].
Sonuç olarak; kateter takılmadan önceki önlemler kateter infeksiyonlarını ve KİKDİ’leri
önlemede etkilidir. Ancak bunların bazılarının
uygulanması değil başta etkinliği kanıtlanmış
olan el hijyeni, maksimum bariyer önlemleri,
cilt antisepsisinde klorhekzidin kullanımı ve femoral kateter takılmasından kaçınmak olmak
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