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Santral venöz kateterler kronik hastalığı olan ve yoğun 
bakım ünitelerinde takip edilen hastalar için tedavi-
nin vazgeçilmez parçasıdır. Kullanımları sırasında has-

talarda; lokal enfeksiyon, septik tromboflebit, kateter ilişkili 
kan dolaşım sistemi enfeksiyonları (KİKDSİ), endokardit 
gibi lokal ve diğer metastatik enfeksiyonlar (akciğer abse-
si, beyin absesi, osteomyelit vb) gelişebilir. KİKDSİ insidansı; 
kateter tipi, katetere girişim sıklığı ve hastaya bağlı faktör-
lerlere bağlı olarak değişmektedir. Kateter giriş yeri bakımı 
enfeksiyon riskinin azaltılmasında oldukça önemlidir. Kate-
ter bakımında amaç giriş yerini kuru tutmak ve bakteriyel 
kolonizasyonu mümkün olduğunca azaltmaktır. Enfeksiyon  
riskinin yüksek olduğu bilinen tünelli kateterlerde dahi iyi 
kateter bakımı ile enfeksiyon riskinin anlamlı oranda azaldı-
ğı gözlenmiştir (1,2). 

Kateter bakımında ilk aşama kateter kullanımından önce 
yıkama ya da alkol bazlı sprey ile hijyenik el temizliğinin ya-
pılmasıdır. Yine intravenöz sete girmeden önce enjeksiyon 
portunun %70 alkol, iyot ya da klorheksidin ile silinmesi 
gerekmektedir. Bir çok çalışmada katetere bağlanan infuz-
yon sisteminin (stopcock ve hub) zamanla kolonize olduğu 
belirlendiğinden 48-72 saatte bir düzenli değişimleri öneril-
mektedir. Kan ürünü, lipid solusyon verilmesi ya da sık kul-
lanımın söz konusu olduğu durumlarda daha erken değişim 
gerekebilir (2-4). 

Giriş yerinin pansumanı

Kateter giriş yerinin dış ortamla olan ilişkisinin önlenme-
sinde poliüretan transparan örtü veya steril gazlı bez ile 
yapılan pansumanlar kullanılmaktadır. Son yıllarda transpa-
ran, yarı geçirgen poliüretan örtüler kateter giriş yeri pan-
sumanında tercih edilir hale gelmiştir. Bu tip pansumanlar 
sürekli gözlem şansı vermekte, kateteri güvenilir şekilde ko-
rumakta, hastanın duş yapmasına olanak tanımakta ve gazlı 
bezle olan pansumana göre daha az sıklıkla değiştirilmekte 
ve personele zaman kazandırmaktadır (3,4). Ancak kulla-
nımları ile ilgili tartışma sürmektedir. Yapılan çalışmalarda 
standart gazlı beze göre mikrobiyal kolonizasyonu arttır-

dığı, dolayısıyla KİKDSİ riskini arttırabileceği gösterilmiştir. 
Bunda poliüretan malzemenin nemi, buna bağlı olarak da 
bakteri proliferasyonunu arttırmasının rolünün olabilece-
ği düşünülmektedir. Kateter pansumanlarını değerlendi-
ren bir meta-analizde transparan pansuman kullanımı ile 
kateter kolonizasyonu insidansının anlamlı olarak yüksek 
olduğu, ancak KİKDSİ enfeksiyonu insıdansının anlamlı şe-
kilde artmadığı belirlenmiştir (5,6). Transparan pansuman 
ile oluşan kateter kolonizasyonu insıdansındaki bu artışın 
gazlı bez değişimlerinin transparana göre daha sık yapıl-
masına bağlı olabileceği düşünülmektedir. Yeni transparan 
pansumanların hava almayı sağladığı, nemi ve dolayısıyla 
kolonizasyonu azalttığı belirtilmektedir. Genel olarak bakıl-
dığında gazlı bezle pansumana göre transparan pansuman 
ile kolonizasyon ve enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğu 
görüldüğünden rehberlerde gazlı bezle yapılan pansuman 
önerilmektedir (3,4). Ancak kateter giriş yerinde açık yara ya 
da trakeostomi varlığında, kateterin ek fiksasyonu gerekti-
ğinde ya da tükrük ile kontaminasyon riskinin fazla olduğu 
(nörolojik hastalık gibi) durumlarda transparan pansuman-
ların tercih edilebileceği belirtilmektedir (3,4). Pansuman 
değişimlerinin 48 saatte bir yapılması ve kirlenme söz ko-
nusu olduğunda daha erken değiştirilmesi önerilmektedir. 
Değişim sırasında kateter giriş yeri alkol ya da klorheksidin 
ile silinmeli ve enfeksiyon bulgularının olup olmadığına ba-
kılmalıdır. Transparan pansumanlar için de değişim süresi 
48 saat olarak önerilmektedir. 

Antiseptik ya da antibiyotik kaplı kateterler

Son yılların en ilgi çekici gelişmelerinden biri antiseptik ya 
da antibiyotik kaplı kateterlerin kullanıma girmesidir. Bu ka-
teterlerin etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalarda kateter 
enfeksiyon hızlarında orta dereceli ya da anlamlı azalmanın 
olduğu gözlenmiştir. Kateterlerin sülfadiyazin ya da klorhek-
sidin gibi antiseptiklerle kaplanmasının kateter kolonizasyo-
nu riskini azalttığı ancak KİKDSİ üzerindeki etkisinin o kadar 
net olmadığı belirtilmektedir (2). Yapılan meta analizde bu 
tip kataterlerin KİKDSİ riski yüksek olan hastalar için maliyet-
etkin olabileceği belirtilmektedir (7). Yine rifampisin ya da 
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minosiklin gibi antibiyotikler ile kaplı ile kateterlerin kullanıl-
dığı çalışmalarda kateter kolonizasyonu ve KİKDSİ’da anlamlı 
(%50-70) azalma sağlandığı belirtilmektedir. Antibiyotik kaplı 
kateterlerin antiseptik kaplı olanlara göre bakteriyel koloni-
zasyona daha dirençli olduğu gösterilmiştir (8). Bu kateter-
lerin kullanımının en olası riski antimikrobiyal direnci arttır-
malarıdır. Ancak bu güne kadar direnç artışı gözlenmemiştir. 
Bu kateterlerin standart kateterlere göre 2-3 kat daha pahalı 
olmaları bir diğer dezavantajlarıdır. Bununla birlikte özellikle 
seçilmiş hastalarda kullanıldıklarında enfeksiyon riskini ve en-
feksiyona bağlı maliyeti azaltacaklarından maliyet etkin ola-
cakları ifade edilmektedir (2). Bu kateterlerin YBÜ hastaları, 
yanık, nötropenik hastalarda ve enfeksiyon oranının 3.3/1000 
kateter gününü geçtiği diğer hasta gruplarında kullanımları 
maliyet-etkin olabileceği belirtilmektedir (3,4).

Yeni dizayn edilen “hub” lar

Mikroorganizmaların katetere ulaşması ve lümen içi koloni-
zasyonu kateter “hub”ı yoluyla olmaktadır. Kateter “hub”nın 
kontaminasyonunu önlemek ya da azaltmak için çeşitli yön-
temler geliştirilmiştir. Povidin iodin içeren gazlı bez ile “hub” 
ın sarılması ve kullanılan setlerin değişim sıklığının azaltıl-
masının bu bölgenin kolonizasyonunu azalttığı gösteril-
miştir. Bir başka çalışmada yeni geliştirilen ve iğnenin önce 
%3 iyodin-alkol içeren bir odacıktan geçerek “hub”a ulaştığı 
sistemin kolonizasyon ve KİKDSİ insidansını anlamlı şekilde 
azalttığı belirlenmiştir (9). 

Yıkama solüsyonları ve antikoagülanlar

Trombüs oluşumu bakteriyel kolonizasyonu kolaylaştıran 
bir faktör olarak belirlenmiştir. Bu nedenle trombüs oluşu-
munun engellenmesinin KİKDSİ’nın önlenmesinde mantıklı 
olacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda düşük doz 
oral antikoagülan kullanımı ve heparin solusyonu ile yıka-

manın KİKDSİ’nı azalttığı gösterilmiştir (10,11). Ancak bu 
uygulamaların kateter takıldıktan hemen sonra yapılması, 
septik trombüs oluştuktan sonra yapıldığında septik emboli 
riskinin olabileceği belirtilmektedir. Bu uygulamaların ka-
nama ve heparinin indüklediği trombositopeni riski akılda 
tutulmalıdır (2). 

Diğer koruyucu önlemler

Kateter içi bakteriyel filtreler CRBSI önlenmesi için denen-
miş ve periferik kateterlerde flebit insidansinı azaltabilece-
ği gösterilmiştir. Ancak santral venöz kateterler için yararı 
gösterilememiştir. Bu filtrelerin değişimlerinin gerekmesi 
dolayısıyla sistemde girişim sıklığının artışı kontaminasyon 
riskini beraberinde getirmiştir (2,12). 

Bakteriyel kolonizasyonu önlemek için elektrik akımının 
gümüş iyonotrofik kateterlerde kullanımı oldukça yeni bir 
uygulamadır. Bu uygulamada elektirik akımı (1.5 volt) olan 
gümüş kablolar kateteri sarmalamakta, bu da bakteriyel 
üremeyi inhibe eden gümüş iyonunun sürekli salınımına 
neden olmaktadır. Bu kateterler ile ilgili in-vitro ve hayvan 
çalışmaları umut verici olmakla birlikte, yapılan bir klinik ça-
lışmada kateter kolonizasyonu ve KİKDSİ açısından anlamlı 
fark bulunmamıştır (13,14). CRBSI önlenmesinde kateterler 
ile ilgili diğer gelişmeler bakteriyel hücre içi sinyal mekaniz-
malarını etkiliyerek biyofilm oluşumunun inhibisyonu ve 
adezyonu önleyen maddeler ile kaplı kateterlerdir (2).

 Sonuç olarak; katetere bağlı gelişen enfeksiyonların önlen-
mesi, kateterin takılması aşamasından başlayarak kolay ve 
ucuz olan rutin bakım ve kullanım kurallarına uyulması ile 
sağlanabilir. Yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilen mal-
zemelerin daha ciddi hastalığı olan özel hasta gruplarında 
tercih edilmesi uygun olacaktır.
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