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• Diyaliz kateterleri : Santral venöz kateterler 

K t t l ili kili i f k i l (Kİİ) l• Kateterle ilişkili infeksiyonların (Kİİ) unsurları:

1 Türü1. Türü 

2 Yeri2. Yeri  

3 Kalış süresi3. Kalış süresi 

4. Üretildiği materyal4. Üretildiği materyal
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TÜRÜTÜRÜ

Kateter Türü Kİİ Görülme Oranları 
(1 000 kateter günü için)(1.000 kateter günü için)

Periferik intravenöz kateterler 0.5
Tünelsiz ilaçsız santral venöz kateterler 2 7Tünelsiz-ilaçsız santral venöz kateterler 2.7
Tünelli-ilaçsız santral venöz kateterler 1.7
Tü lli k li t l ö k t t l 1 6Tünelli ve keçeli santral venöz kateterler 1.6
Hemodinamik monitorizasyonda kullanılan
arteriyel kateterler

1.7
arteriyel kateterler

Pulmoner arter kateterleri 3.7
Periferden konan santral venöz kateterler 1 1Periferden konan santral venöz kateterler 1.1
Periferden konan midline kateterler 0.2
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Tünelli kalıcı diyaliz kateterleri 2.5 - 5.5



YERİYERİ 

• Periferik kateterde risk sırası :
Alt ekstremite > üst ekstremite

• Üst ekstremitede : 

– Ne kadar proksimaldeyse, o kadar riskli

– Santral venöz kateterlerde risk sırası :

femoral > internal juguler > subklavyanfemoral > internal juguler > subklavyan
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KALMA SÜRESİKALMA SÜRESİ

• Uzadıkça, infeksiyon riski artar

• Riskin artmaya başladığı sınır : 
– Santral venöz kateterler için > 6gün

Periferik kateterler için 3 4 gün– Periferik kateterler için 3-4 gün 

– Swan-Ganz kateterler için 3-4 gün ç g

– Arteriyel kateterler için 4-6 gün 
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KATETERİN ÜRETİLDİĞİ MATERYALKATETERİN ÜRETİLDİĞİ MATERYAL

• Teflon ya da poliüretan kateterlerde Kİİ riski azdır 

• Antimikrobial emdirilmiş kateterler:
Kİİ’l i ö l i i i k h l ü ü l– Kİİ’lerin önlenmesi için çok pahalı ürünler

– klorheksidin+gümüş sulfadiyazin o e s d gü üş su ad ya

– minosiklin+rifampin 

– anafilaktoid reaksiyonlara, dirence neden olabilir

7



HEMODİYALİZ KATETERLERİ İLEHEMODİYALİZ KATETERLERİ İLE 
İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARİLİŞKİLİ İNFEKSİYONLAR
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TANI ŞÜPHETANI-ŞÜPHE

• Tanı semptomatik hastada kolaydır: 
Ateş– Ateş

– Ağrı 
Ç k i b li til i– Çıkış yeri belirtileri 

– Bakteriyemik semptomlar 

• Asemptomatik intraluminal kontaminasyon ya da• Asemptomatik intraluminal kontaminasyon ya da 
gürültülü olmayan infeksiyonların tanısı zordur. 
– Kateter ve kan kültürleri– Kateter ve kan kültürleri
– İntraluminal fırça yöntemi
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Sessiz-asemptomatik kontaminasyondanSessiz asemptomatik kontaminasyondan            
ne zaman şüphe edilmelidir ? 

• Hemodiyaliz sırasında tekrarlayan yüksek ateş

• Kan kültürlerinde bakteri izolasyonu
– S.aureus, 
– S.epidermidis 
– Gram(-) patojenler

• Metastatik infeksiyonlar (% 5-10) :
Endokardit– Endokardit

– Artrit
– Spondilartritp
– Epidural apse 
– Osteomyelit 
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– Haftalar- aylar sonra ortaya çıkabilir 



T d lTanıya yardımcı unsurlar

• Lökositoz , lökosit formülü (parçalı)
• CRP yüksekliği• CRP yüksekliği 
• ESH yüksekliği
• Prokalsitonin yüksekliği 
• Görüntüleme yöntemleri :Görüntüleme yöntemleri :

– Tünel infeksiyonları ve subkutan apselerin tanısı için                
lokal ultrasonografilokal ultrasonografi

– Kateter ucunu saran fibrinleri ve trombüsleri göstermek için 
venografi-kateterografie og a atete og a

– İnfekte venöz kateterleri göstermek için PET
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KORUNMAKORUNMA

1. Hijyenik önlemler

2. Aseptik manipulasyon

3. Her hasta için ayrı pansuman malzemesi 

4 Çıkış yeri için antibiyotikli krem4. Çıkış yeri için antibiyotikli krem 

5. Antibiyotik kaplı / gümüşlü kateterler 

6. Diyabetik hastalarda daha çok özen ve dikkat 

7. Nazal MRSA taşıyıcılığı varsa , mupirosin

8 Kilit solusyonları
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8. Kilit solusyonları



TÜNELLİ  /  KEÇELİ 
HEMODİYALİZ KATETERLERİ 
İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLAR

13



HEMO ÇalışmasıHEMO Çalışması
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DAMARA ERİŞİM ORANLARI (%) ERİŞİM YOLUNA İLİŞKİNDAMARA ERİŞİM ORANLARI (%) ERİŞİM YOLUNA İLİŞKİN
İNFEKSİYONLAR (%)

• HD hastalarının % 7.6’sında kalıcı diyaliz kateteri var

• Kalıcı kateterli hastalar : DEY- infeksiyonu olanların %32’si
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Kalıcı kateterli hastalar :  DEY infeksiyonu olanların %32 si



HEMO ÇalışmasıHEMO Çalışması

• Kalıcı kateterli hastalarda :

– AVF ve greftlere göre :

• Bakteriyemi insidansı daha yüksek 

f• Risk 10 kat fazla

• Hospitalizasyon ve ölüm riski 3 kat daha yüksekp y y

– Tünelsiz kateterlere göre :

• İnfeksiyon riski 2-3 kat daha az
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İ f k i K ğİnfeksiyonun Kaynağı

1 Kateterin dış yüzeyi boyunca ciltten1. Kateterin dış yüzeyi boyunca, ciltten 
migrasyonla kana karışma ilk yoldur.                  
Dakron keçeli kateterler buna engel olur.

2. Kateterin iç yüzeyinde bulunan ve2. Kateterin iç yüzeyinde bulunan ve 
patojenleri içeren biyofilmden doğrudan 
inokülasyon. 
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RİSK FAKTÖRLERİRİSK FAKTÖRLERİ

• Süre :  
– Kateterin 3 ay kalması ile Kİİ riski % 35 
– Kateterin 6 ay kalması ile Kİİ riski % 48 

• Daha önceden Kİİ geçirmiş olmak
• Son zamanlarda cerrahi yapılmış olması
• DiyabetDiyabet
• Demir yüklemesi
İ ü• İmmünsupresyon

• Hipoalbuminemi
17



MİKROBİYOLOJİMİKROBİYOLOJİ

• Gram(+) organizmalar (stafilokoklar)
– Kİİ lerin %40-80’inden sorumlu
– MRSA önemli bir grubu oluşturur

• Nonstafilokok KİİNonstafilokok Kİİ 
– Kİİ’lerin %30-40 ından sorumlu

Enterokok ve Gram ( ) çomaklar– Enterokok ve Gram (-) çomaklar

• Polimikrobial 
– Kİİ’lerin % 10-20 sinden sorumlu
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TANITANI

1 Kateter ve periferik venden alınan iki kan1. Kateter ve periferik venden alınan iki kan 
kültüründe aynı mikroorganizmanın üremesi

2. Kateter ucu ve en az 1 periferik kan kültüründe
VEYA

2. Kateter ucu ve en az 1 periferik kan kültüründe  
aynı mikroorganizmanın izole edilmesi

3. Başka bir infeksiyon odağı yokken, iki ayrı periferik 
VEYA

ş y ğ y , y p
kan kültüründe aynı mikroorganizmanın üremesi
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TANITANI

• Tanı kan setinden 15 dk. arayla alınmış iki ayrı kan 
kültürü örneğinde üreme olmasıyla  konabilir. 

• Hastaların %40’ında ven bulunamadığı ya da kol 
korunduğu için, periferik kan örneği alınamaz. 

• Diyaliz sırasında periferik venden ve kateterden  
ö kl i l k l l l biliayrı örneklerin alınması pek anlamlı olmayabilir, 

çünkü kan sürekli sirküle etmektedir.
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ANTİBİYOTİK TEDAVİSİANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
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A i ik T d iAmpirik Tedavi

• Tüm diyaliz hastalarına ampirik antibiyotik 
tedavisi yapılmalıdır !

• Stafilokokların çoğu ….  MRSA
• Seçilecek ilaçlar Gram (-) ve (+) organizmaları 

kapsamalıdırkapsamalıdır

G ( ) kt i i k i i• Gram (+) spektrum için   vankomisin
• Gram (-) spektrum için    gentamisin ya da seftazidim
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VankomisinVankomisin 

• Yükleme dozu : 
– 20 mg/kg dozunda, IV yoldan , ilk hemodiyaliz 

seansının son 60 dakikasında , infüzyon          , y
(Yaklaşık 1500 mg)

• İdame dozu :İdame dozu : 
– 500 mg , sonraki diyaliz seanslarının son 30 

dakikasında, infüzyon 
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GentamisinGentamisin 

• Her diyaliz seansından sonra y

• 1-2 mg/kg dozunda• 1-2 mg/kg dozunda 

100 il• 100 mg geçilmez

• Ototoksisiteye dikkat!

• Rezidüel böbrek işlevi olanlara verme !!
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Sefta idimSeftazidim 

• Her diyaliz seansından sonraHer diyaliz seansından sonra

• IV yolla, 2 gr verilir 

• Ticari isimleri :

– Fortum, Zidim, Brospect, İesetum , , p ,
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A i ik t d i k ili ?Ampirik tedavi ne zaman kesilir ?

• Başlangıçta alınan iki kan kültüründe de üreme yok

• Başka  bir infeksiyon odağı saptanmadıysa

• Bakteriyemi belirti ve bulguları kaybolduysa
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ÖZGÜL TEDAVİÖZGÜL TEDAVİ

• Organizma ve antibiyogram belirlendikten 

sonra, planlanan tedavidir.
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MRSAMRSA

• Vankomisin verilmeye devam edilir. 

• Vankomisin alerjisi varsa, daptomisin verilir 

(Cubicin)

– Eozinofilik pnömoni yapma olasılığı vardır
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MSSAMSSA

• Vankomisin kesilir ve sefazolin başlanır. 

• Sefazolin : 
20 mg/kg her diyaliz seansı bitiminde IV– 20 mg/kg , her diyaliz seansı bitiminde IV

– Vankomisine dirençli enterokok infeksiyonları arttığı için, 
kullanımı özendirilmelidir 

– Vankomisine göre MSSA üzerindeki etkinliği daha fazladırg ğ

• Penisilin alerjisi olanlarda vankomisine  devam edilir
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V k i i di li t k k (VRE)Vankomisin dirençli enterokok (VRE)

• Daptomisin ile tedavi edilirp

• Yükleme dozu : 
– 6-8 mg/kg 

– İlk diyaliz seansı bitiminde verilir 

İd d• İdame dozu :
– 6 mg/kg– 6 mg/kg 

– Sonraki diyaliz seanslarının bitiminde
30



G ( ) i lGram (-) organizmalar

• %95’i aminoglikozidlere ve 3ncü kuşak 
sefalosporinlere duyarlı

• Ototoksisite / nefrotoksisite riski nedeniyle• Ototoksisite / nefrotoksisite riski nedeniyle, 
gentamisin yerine, seftazidim yeğlenir 

• Karbapenemler
İ i– İmipenem

– Meropenem
D i– Doripenem

– Ertapenem
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KandidaKandida

• Mutlaka kateter çıkartılır ç

A ti ik bi l t d i b l• Antimikrobial tedaviye başlanır
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H t i l iHasta izlemi

İlk kan kültürleri pozitif 

48-96 saat sonra 2nci kan kültürleri 

Bu kültürler de pozitif 

Kateter çekilir ve/veya metastatik infeksiyon taranır 

33
Uzamış stafilokoksik bakteriyemilerde EKO yaptırılmalıdır



A tibi tik t d i i k dAntibiyotik tedavisi ne kadar 
sürdürülmeli ?sürdürülmeli ?
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K lik l Kİİ 1Komplike olmayan Kİİ - 1

• İnfekte kateteri çekilmiş• İnfekte kateteri çekilmiş ,

• Yeni bir kateter yerleştirilmiş ,Yeni bir kateter yerleştirilmiş ,

• İnfeksiyon belirtileri hızla gerilemiş ,

• İzleyen kan kültürleri negatifleşmiş hastalar

• Tedavi 2-3 hafta sürdürülmelidir 
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K lik l Kİİ 2Komplike olmayan Kİİ -2

• Kateter infeksiyonu antibiyotik kilit solusyonu

ile tedavi edilen hastalarda 

• Tedavi 2-3 hafta sürdürülmelidir 
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K lik l Kİİ 3Komplike olmayan Kİİ - 3 

• Stafilokok aureus’a bağlı Kİİ

• Tedavi 4 hafta sürdürülmelidir
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K lik Kİİ 1Komplike Kİİ - 1

• Metastatik infeksiyon varsa ya da• Metastatik infeksiyon varsa   ya da 

• 2 3 gündür kullanılmakta olan uygun antibiyotiğe• 2-3 gündür kullanılmakta olan uygun antibiyotiğe 

rağmen kan kültürlerinde hala üreme oluyorsarağmen kan kültürlerinde hala üreme oluyorsa

• Tedavi en az 6 hafta sürdürülmelidirTedavi en az 6 hafta sürdürülmelidir.
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K lik Kİİ 2Komplike Kİİ - 2

• Osteomyelit gelişmişse, y g ş ş ,

• Tedavi 6-8 hafta sürdürülmelidir
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Katetere ne apal m ?Katetere ne yapalım ?

• Kateter :

– “Hayatın kaynağı” 

– İnfeksiyonun kaynağı

Y i d b k l• Yerinde  bırakalım

Ç• Çekelim
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S klSeçenekler

1. İnfekte kateter çıkartılır ve yerine geçici kateter 
l ti ili B kt i i dü ldiktyerleştirilir. Bakteriyemi düzeldikten sonra,                      

yeni bir tünelli kateter konur.

2. İnfekte kateter bir kılavuz tel konarak çıkarılır ve 
aynı kılavuz telden yeni bir kateter yerleştiriliraynı kılavuz telden yeni bir kateter yerleştirilir.

3. İnfekte kateter yerinde bırakılır ve antibiyotik        y y
kilit uygulaması yapılır.

İ4. İnfekte kateter yerinde bırakılır ve ilave hiçbir şey 
yapılmaz.
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Tünelli kateter şu durumlardaTünelli kateter şu durumlardaTünelli kateter şu durumlarda Tünelli kateter şu durumlarda 
ivedi olarak çıkartılmalıdır ivedi olarak çıkartılmalıdır (UpToDate(UpToDate--2011/Kanıt düzeyi 1B) 2011/Kanıt düzeyi 1B) 

1. Ciddi sepsis1. Ciddi sepsis

2. Hemodinamik bozukluk

3. Metastatik infeksiyon varlığı

4. Eşlik eden çıkış yeri ya da tünel infeksiyonuş ç ş y y y

5. Uygun antibiyotikler 48-72 saattir kullanılıyor olmasına 
rağmen dirençli ateş/bakteriyemirağmen, dirençli ateş/bakteriyemi

6. Tedavisi güç patojenlerin izole edilmesi : 

– S.aureus, pseudomonas, kandida, diğer mantarlar,                 
multipl dirençli organizmalar 
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YYorum

• Bakteriyemi hastanın genel durumunu ve 
hemodinamiyi bozuyorsa kateter hızla çıkartılarakhemodinamiyi bozuyorsa, kateter hızla çıkartılarak 
geçici bir kateter yerleştirilmelidir. 

E i i k– En iyi seçenek..

• İlave işlem yapmaksızın, kateteri yerinde bırakmak 
önerilmezönerilmez.
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YYorum

• Kateterin yerinden çıkarılması ile kateterin kılavuz 
t ll d ği ti il i i l l i i d kü ltelle değiştirilmesi işlemlerinin arasında, kür oranları 
açısından bir fark bulunmamıştır. 

•• Kateteri çıkartmak yerine kılavuz telle değiştirin :Kateteri çıkartmak yerine kılavuz telle değiştirin :
– Antibiyotik tedavisinin 48nci saatinden sonra                          y

hastanın ateşi düştüyse,

– Klinik olarak stabil hale geldiyseKlinik olarak stabil hale geldiyse,

– Tünel infeksiyonu yoksa 
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KILAVUZLAR NE DİYOR ?KILAVUZLAR NE DİYOR ?

• DOQI

• CARI
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DOQIDOQI

• Yönerge 12.5. : Kateter infeksiyonundan şüphe 
edildiğinde kateterin çıkartılması düşünülmelidiredildiğinde, kateterin çıkartılması düşünülmelidir. 
İnfeksiyon tanısı konduğu anda , tünelsiz kateterler 
ivedi olarak çıkartılmalıdır (Kanıt düzeyi III)ivedi olarak çıkartılmalıdır. (Kanıt düzeyi III).

• Yönerge 12.6. : Kısa süreli febril ve/veya 
bakteriyemik reaksiyon gösteren tünelli kateterlerde, y y g
çıkartma işlemi bir süre ertelenebilir. Septisemilerde, 
tünelli kateterler de ivedi olarak çıkartılmalıdır.  ç
(Kanıt düzeyi III).
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CARICARI

• Yönerge VI.3.1. : İnfeksiyonu önlemek için, eğer g y ç , ğ
mümkünse diyaliz erişim yolu AV fistül olmalıdır
(Kanıt düzeyi B)(Kanıt düzeyi B)

• Yorum : 
– DEY infeksiyon hızı : 4 6 / 1 000 diyaliz seansıDEY infeksiyon hızı : 4.6 / 1.000 diyaliz seansı 
– AVF ve greft  2.5 / 1.000 diyaliz seansı

Tünelli kateter 13 6 / 1 000 di ali seans– Tünelli kateter 13.6 / 1.000 diyaliz seansı
– Tünelsiz kateter 18.4 / 1.000 diyaliz seansı 
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CARICARI
• Yönerge VI.3.3. :
1. Kalıcı santral venöz kateterlerin takılması cerrahi bir 

işlem olarak kabul edilmeli, aseptik koşullar altında , 
temiz bir alanda eğitimli ve deneyimli medikal personel 
tarafından takılmalıdır (Kanıt düzeyi C)tarafından takılmalıdır (Kanıt düzeyi C)

2. Kateter pansumanları ve manipulasyonları yalnızca 
uygun eğitimi almış personel tarafından yapılmalıdıruygun eğitimi almış personel tarafından yapılmalıdır 
(Kanıt düzeyi B).

3. Kateterin bağlanması, ayrılması ve girişimleri aseptik 
koşullar altında eğitimli diyaliz personeli tarafından, 
hastaya maske takarak yapılmalıdır (Kanıt düzeyi A)

4 Bir diyaliz kateteri yalnızca hemodiyaliz için ya da4. Bir diyaliz kateteri yalnızca hemodiyaliz için ya da 
bununla ilintili işlemler için kullanılmalıdır                          
(Kanıt düzeyi C)
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CARICARI
• Yorum : 
• Santral venöz kateter takılırken “full barier” “full barier” 

önlemleri alınmalıdır : 
– Steril eldivenler 

Uzun kollu steril ameliyat önlüğü– Uzun kollu steril ameliyat önlüğü 
– Maske
– Bone
– Büyük ölçekli steril ameliyat örtüsü

• Bu önlemlerin tümü ile Kİİ görülme oranı  = 0.08/1000 ,            
yalnız “steril eldiven+küçük ameliyat örtüsü” ikilisiyle               
bu oran = 0.5/1000’e çıkar (6.25 kat risk artışı)(6.25 kat risk artışı)
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CARICARI

• Yönerge VI.4.3 :
1 Bir hemodiyaliz hastasının tünelsiz geçici santral venöz kateter1. Bir hemodiyaliz hastasının tünelsiz geçici santral venöz kateter 

infekte olursa, kateter çıkartılmalı ve kültüre gönderilmelidir         
(Kanıt düzeyi C)( y )

2. Tünelli kalıcı kateterlerin çıkış yeri infeksiyonları uygun 
antibiyotikler ile, 2 hafta süreyle tedavi edilmelidir ( bakteriyemi 
durumunda bu süre 4 haftaya çıkar) (Kanıt düzeyi C)

3. Eğer tünel boyunca infeksiyon varsa ya da hastada 36 saatten 
daha uzun süren infeksiyon tablosu varsa, kateter 
çıkartılmalıdır (Kanıt düzeyi C)

4. Bakteriyemiye rağmen , kateter çıkartılmaz ise; parenteral 
antibiyotik tedavisine ek olarak, her diyaliz seansı bitiminde 
antibiyotik kilit tedavisi yapılmalıdır (Kanıt düzeyi B)

50
antibiyotik kilit tedavisi yapılmalıdır (Kanıt düzeyi B)



CARICARI
• Yönerge VI.4.4.
• Damar erişim yolu ile ilişkili infeksiyonu olan tüm hastalarınDamar erişim yolu ile ilişkili infeksiyonu olan tüm hastaların 

periferik veninden, antibiyotik tedavisine başlamadan önce,           
iki ayrı kan kültürü örneği alınmalıdır (Kanıt düzeyi A).

• Glikopeptid direncinden sakınmak için, ilk sıra ilacı metisilinç
ya da türevleri olmalıdır. Bilinen MRSA taşıyıcılarında ve MRSA 
insidansının yüksek olduğu ülke-hastanelerde genellikle 
vankomisin önerilir. Ağır hastalarda ya da immün sistemi 
baskılanmış hastalarda ilave antibiyotik olarak, Psödomonas’ı 
da içeren Gram negatif bakterileri kapsayan üçüncü ya dada içeren Gram-negatif bakterileri kapsayan üçüncü ya da 
dördüncü kuşak sefalosporinler seçilmelidir (Kanıt düzeyi B)
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SonsöSonsöz

1. Damar erişim yolunda ilk tercih : fistül

2. Kateter yalnızca diyaliz amacıyla kullanılmalıy y y

3 Tünelsiz Kİİ : Kateteri hemen çekmek gerekir3. Tünelsiz Kİİ : Kateteri hemen çekmek gerekir

4 Tü lli Kİİ Kültü l kli ik i4. Tünelli Kİİ :Kültür sonuçları ve klinik seyri 
gördükten sonra kateteri çekmeyi düşünün

5. Kateter bakımı ve korunma için eğitim şart !
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