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• Günümüz yaygın olarak kullanılmakta 

• Lokal infeksiyon riski 

• Kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (Kİ-KDİ)  riski

• Bu infeksiyonlar hastane infeksiyonları arasında 

ciddi ve giderek artan bir sorun oluşturmakta

• Nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonlarının çoğu 
intravasküler kateterler (özellikle santral venöz 
kateterler) ile ilişkili

Damar İçi Kateterler



İntravaskuler Kateter infeksiyonları; 

• Hastane masraflarını, hastanede kalış süresini 

arUrmaktadır

• Önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir



Kateter İle İlişkili Kan Dolaşımı 
Enfeksiyonu

• Tanısı 

Epidemiyolojik

Klinik 

Laboratuvar 

kriterlerine dayanır. 



Epidemiyolojik Faktörler

Kan Dolaşımı İnfeksiyonları Risk Faktörleri 

1. Konak faktörleri

2. Kateter faktörleri 



Konak Faktörleri : 

• Kronik hastalıklar
• Kemik iliği nakli
• İmmün yetmezlik (nötropeni)
• Malnutrisyon
• Total parenteral beslenme 
• Önceki kan dolaşımı infeksiyonları
• İleri yaş
• Cilt bütünlüğünün kaybı (Yanıklar)



Kateterle İlişkili KDİ Riski:

• Nötropenik hastalar 

(100 hücre /mm3'ün alUnda mutlak bir nötrofil sayısı )

• Hematolojik maligniteler > solid tümörler

• Pediatrik yoğun bakım ünitesi hastaları

Alaa yatan gastrointesbnal ve onkolojik tanılar,

KİKDİ için risk arUşı ile ilişkili bulunmuştur.



Kateter Faktörleri 
İntravasküler kateterlerle infeksiyon riskinin 
üç ana belirleyicisi vardır: 
1. Kateter bpi
2. Kateter yerleşbrme yeri 
3. Kateter yerleşbrme süresi



1. Kateterin tipi 

• Boylarına göre; 
Uzun, orta, kısa

• Uygulama süresine göre;
Uzun süreli, kısa süreli 

• Uygulama yerine göre;
Periferik veya santral olarak 

alt gruplara ayrılır



Damar İçi Kateterler Dört Grupta İncelenebilir:

1. Periferik venöz kateterler (PVK) 

2. Santral venöz kateterleri (SVK) 

3. Pulmoner arter kateterleri

4. Periferik arter kateterleri



Venöz ve arteryel kateterler

Çebnkaya Şardan Y, Güner R, Çakar N, Ağalar F,

Bolaman Z, Yavaşoğlu İ, Kunt A, Yılmaz GR. Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu



Venöz ve arteryel kateterler

Çebnkaya Şardan Y, Güner R, Çakar N, Ağalar F,Bolaman Z, Yavaşoğlu İ, Kunt A, Yılmaz GR. 

Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu

Periferik Venöz Kateterer
Uzun süreli kullanımda flebit
KDİ insidansı düşüktür.
Ancak çok sayıda sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlara neden 
olmaktadır.

- Yatan hastalar arasında yaygın kullanım 



Venöz ve arteryel kateterlerSantral Venöz Kateterler
Kalış süresine göre

geçici,
yarı kalıcı-tünelli,
kalıcı port sistemli

Lümen sayısına göre
tek,  çil ve çok lümenli

Takılış yerine göre
jugüler, subklavyen, 
brakiyal, femoral

• Kullanım amacına göre  
Total parenteral beslenme 
Hemodiyaliz 
Hemoferez, aferez 
Santral venöz basınç ölçümü
Santral venöz O2 ölçümü
Özel ilaç uygulama yolu
Basit venöz yol 



Venöz ve arteryel kateterler

Çebnkaya Şardan Y, Güner R, Çakar N, Ağalar F,Bolaman Z, Yavaşoğlu İ, Kunt A, Yılmaz GR. 

Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu



Kateterin Tiplerine Göre Riskler
• Tünelsiz kateterler > Tünelli kateterler

• Tünel yerleşbrilenler > Tamamen implante cihazlar

• Anbbiyobksiz kateterler >Anbbiyobk emdirilmiş 
kateterler

• Çoklu lümenli >  Çevresel olarak yerleşbrilmiş tek 
lümenli 

• Hiperalimasyon veya hemodiyaliz için kullanılan 
kateterler >Diğer endikasyonlarla kulanılanlara göre



Kateter malzemesi türü
Kateterlerin yapıldıkları materyallere göre özellikleri 

değişmektedir.

Polivinil ve polieTlen kateterler > Teflon veya poliüretan kateterler
Çebnkaya Şardan Y, Güner R, Çakar N, Ağalar F,Bolaman Z, Yavaşoğlu İ, Kunt A, Yılmaz GR. 

Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu



2. Kateterin yeri 

• SVK'ler için;
Femoral veya internal juguler > Subklaviyan yerleşim

• Pulmoner arter kateterler > diğerlerinden 
(periferik venöz kateterler) 

• Alt ekstremiteler > üst ekstremiteler
• Periferik intravasküler kateterler için; Bilek > El 
• Perkütan yerleşbrilen kateterler > Cerrahi olarak 

implante edilen tünelli kateterler (Ör: Hickman kateteri)



Kateter Takılma Koşulları

• Takma sırasında submaksimal bariyer önlemlerinin 
alınması > maksimal (maske, steril eldivenler, önlük, 
büyük örtü)

• Kateter takan kişi (becerisi)

• Acil şartlarda takılan kateter > Elekbf takılan kateter



3. Kateterizasyon süresi 

(Kateter günlerine göre ruTn değişimi !?)

• Venöz ve arteryel kateterler için en önemli risk 
faktörlerindendir 

• Periferik intravenöz kateterlerde: > 3-4 günden 

SVK:  > 6 gün 

Pulmoner arter ( Swan-Ganz) kateter: > 3-4 gün 
Arteryel kateter: > 4-6 gün



Kateter Bakım Faktörleri

• Pansuman alUnda cilt nemli kalıyorsa daha riskli

• Kutanöz anbsepbkler: % 70 alkol ve % 10 povidon iyot 
daha riskli

• Anbbiyobk kilid solusyonları : Uzun süreli kateterli 
nötropenik hastalarda düşük risk



İnfeksiyon Riskini Ar]rabilecek Diğer Faktörler

• Kateterin trombozu

• Tekrarlanan kateterizasyon 

• Kateterin artmış manipülasyonunu (kateter onarımı dahil) 

• Başka yerlerde sepbk odakların varlığı



İnfeksiyon Kaynağı

• Deri / intralüminal / hub kolanizasyonu (En sık) 

• KDİ’na sekonder (Daha az sıklıkla)

• İnfüzaUn kontaminasyonu (Nadir)



Deri Kolonizasyonu 

• SVK ile ilişkili enfeksiyonların en yaygın kaynağı

• Kateterin intrakutan ve intravasküler kısımlarının, 
hastanın cildinden gelen mikroorganizmalar ve 
zaman zaman sağlık çalışanlarının elleri tarasndan 
kolonizasyonu



Deri Kolonizasyonu 
• İntralüminal ve /veya hub

kolonizasyonu, 

İki ha^adan uzun süreli SVK  
hastalarda önemli bir KDİ 
kaynağıdır



Biyofilm

• Biyofilm, konak faktörlerin (örneğin, fibrinojen ve 

fibrin) ve mikrobiyal ürünlerin (örneğin, glikokaliks 

veya slime) bir kombinasyonu ile üreblir.

• Vaskuler kateterlerin dış ve iç yüzeylerinde birikmesi 

kolonizasyonda önemli bir rol oynar. 



Hematojen yayılım

• Genellikle başka bir enfeksiyon odağından 

kaynaklanan ( sıklıkla gastrointesbnal bölgeden) KDİ 

sırasında oluşabilir.

• Genellikle yoğun bakım hastalarında veya uzun süreli 

kateter hastalarında ortaya çıkma eğilimindedir.



İnfüzat kirliliği 
• Kontamine infüzyon veya kirlenmiş heparin yıkaması 

• İnfüzatlar, çeşitli mekanizmalar ile enfekte olabilir: 

Ürebm /çözelb hazırlığı /kirli bir kateterden retrograd 

kontaminasyon /sağlık çalışanları tarasndan 

kullanılma

• Ender görülen bir KDİ kaynağı

• Epidemilere neden olabilir



Kateter İle İlişkili Kan Dolaşımı 
İnfeksiyonu

• Tanısı 

Epidemiyolojik

Klinik 

Laboratuvar 

kriterlerine dayanır. 



İntravasküler Kateter İle İlişkili 
Enfeksiyonlar



Kateter ucu, subkutanöz kateter segmenb veya 

birleşim yerinin (hub) kanbtabf veya 

semikanbtabf kültüründe ≥1 mikroorganizma 

üremesi

Kateter kolonizasyonu



Kateter takılı ven trakU

boyunca indurasyon veya

eritem, ısı arUşı ve ağrı veya 

hassasiyet olması

Flebit



Kateter çıkış yerindeki eksüdada
mikroorganizma üremesi

Kateter çıkış yerindeki 2 cm’lik alanda 
eritem,  indurasyon, ve/veya hassasiyet 
olması,  beraberinde ateş ve pürülan
akınU olabilir
*Beraberinde KDİ olabilir/olmayabilir

Çıkış yeri infeksiyonu Mikrobiyolojik

Çıkış yeri infeksiyonu Klinik  



Kateter çıkış yerinden başlayarak tünelli 
kateterin subkutanöz trakU boyunca, 2 cm’den 
daha büyük alanda,  hassasiyet, eritem ve/veya 
indurasyon olması
*Beraberinde KDİ olabilir/olmayabilir

Tünel infeksiyonu



Tamamen implante edilmiş damar içi cihazın 
subkutan cebi içinde infekte sıvı olması; 
cep üzerinde sıklıkla  hassasiyet, eritem
ve/veya indurasyon; üsaeki deride spontan
rüptür, drenaj veya nekroz olması
*Beraberinde KDİ olabilir/olmayabilir

Cep infeksiyonu



Kan kültürlerinde ve infüzat sıvısında aynı etkenin
üremesi, başka infeksiyon kaynağı bulunamaması

Kan dolaşımı infeksiyonu

İnfüzat ile ilişkili

Kateter infüzyonu sonrası aniden başlayan klinik

sepsis belirbleri                        infüzaUn kontaminasyonu



TANI



Klinik Tanı
• Kateter giriş bölgesinde eritem, ağrı, şişlik, ısı arUşı 

gibi inflamasyonun fizik muayene bulguları veya 

pürülan akınU

• Hemodinamik bozukluk

• Mental durum değişikliği

• Kateter disfonksiyonu (intralüminal pıhUda!) 



Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu

• Semptomların gelişmesinden en az 48 saat 

önce yerleşbrilmiş bir kateterin varlığında

Ateş

Titreme

Hipotansiyon

şüphelen!!!



• Ateş ve SepTk fizyoloji;
ü Ani başlangıçlı
ü KİKDİ'nun en sık görülen klinik belirbleri
ü Diğer infeksiyöz ve noninfeksiyöz ebyolojilerle de ilişkili

• Kateter giriş yerinde inflamasyon veya pürülan 
akınU varlığı 
KİKDİ için:    Özgüllüğü: % 94-99

Duyarlılığı: < %5



• Koagülaz negabf Stafilokok infeksiyonlarında veya 
mikroorganizmanın virülansına bağlı olarak KİKDİ’
da hastalarda                Ateş Ø

Hemodiyaliz kateteri
KİKDİ (Koagülaz negabf Stafilokok) 
Hastaların % 39’unda  ateş ve / veya btreme saptanmamış. 



Komplikasyonlar

• KİKDİ,
ü Sepbk tromboflebit
ü Enfekbf endokardit (IE) 
ü Metastabk infeksiyon 

Bu komplikasyonları yansıtan klinik bulgular 
v İlk sunum sırasında !!! 

- Daha sonra gelişebilir.



SepTk Tromboflebit 

• Bakteriyemi ve inflame venöz tromboz 
• KİKDİ ve72 saatlik uygun tedavinin ardından persistan 

bakteriyemisi olan hastalarda şüphelenilmeli 

• Komplikasyonlar;
Sepbk pulmoner emboli ve      
Sekonder pnömoni; 
bunlar da infeksiyonun    
belirblerini gösteriyor olabilir 

• Klinik bulgular;
Ateş, eritem, 
Belirgin bir hassas ven trasesi    
ve/veya pürülan akınU

• Dubleks ultrasonografi;
• Mikrobiyolojik tanı; kan kültürü



EnfekTf Endokardit 

• Bir veya daha fazla kalp kapakçığının infeksiyonu 
üKİKDİ olan hastalarda veya 
ü48-72 saaaen uzun süreli bakteriyemisi (İE ile ilişkili bir 

patojenle) olan hastalarda şühenilmeli.

• Ekokardiyografik değerlendirme;
ü IE belirbleri ve semptomları (Yeni üfürüm veya embolik fenomenler)

ü Kalıcı bakteriyemi 
ü Protez kapak veya başka endovasküler yabancı cisim varlığı



MetastaTk kas-iskelet sistemi infeksiyonu 

• Sepbk artrit; Akut başlangıçlı, şiş, ağrılı eklem

• Osteomiyelit; Yeni veya kötüleşen kas-iskelet sistemi ağrısı

• Ortopedik protez enfeksiyonu; Protez materyali bölgesinde ağrı



Komplikasyonlar

• Kalıcı cihazları olan hastalar 

ü Kardiyak implante edilebilir elektronik cihazlar

ü Ortopedik protezler  

ü Vasküler greller

bu bölgelerdeki infeksiyonlar için dikkatlice 

değerlendirilmelidir.



Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu

• Klinik stabilitesi olmayan hastalar için, kan kültürleri

alındıktan sonra ampirik anbmikrobiyal tedavinin

başlaUlması uygundur.



Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu

• KDİ için alternabf bir neden tanımlanmazsa, 

primer bakteriyemi ve kalıcı bir kateter varlığına 

bağlı olarak KİKDİ tanısı klinik olarak konulabilir.



Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu

• Kateterin çıkarılmasından sonraki 24 saat 

içinde yapılan klinik iyileşme KİKDİ’nu 

düşündürmektedir.

v Ancak kesin tanı için yeterli değildir.



Kateter İle İlişkili Kan Dolaşımı 
İnfeksiyonu

• Tanısı 

Epidemiyolojik

Klinik 

Laboratuvar 

kriterlerine dayanır. 



Laboratuar Bulguları 
• Koagülaz-negaTf stafilokoklar
• Staphylococcus aureus
• Enterokoklar
• Candida türleri
• Diğer flora bakterileri 

için pozibf kan kültürleri

v Özellikle diğer tanımlanabilir başka enfeksiyon 
kaynaklarının yokluğunda, KİKDİ için şüphe 
uyandırmalıdır.



Laboratuar Bulguları 

• Beyaz küre sayımı
• C-reakbf protein
• Prokalsitonin  

KİKDİ için spesifik değildir.



Kan Kültürleri  
• Kan kültürü şişeleri, kültürlerin alındığı bölgeleri gösterecek

şekilde ebketlenmelidir. 

• Anbbiyobk tedavisine başlamadan önce ayrı bölgelerdeki
periferik venlerden en az iki set kan kültürü alınmalıdır.

• Bunun mümkün olmadığı durumlarda, biri periferik 
damardan diğeri kateterden birer set kan kültürü 
alınmalıdır.

• Kan kültürleri sadece kateterden alınmamalı,
Periferik bir venden en az bir kan kültürü seb alınmalıdır.



Kan Kültürleri 
• Kateterden kan kültürü alabilmek için, eski 

konektör çıkarılmalı veya yeni bir konektörden 

kültürler alınmalıdır. 

Çok lümenli kateterlerde, tüm kateter

lümenlerinden kan kültürü örnekleri alınmalıdır.



Diğer Örnekler 

• Şüpheli durumlarda infüzyon kültürleri alınmalıdır.

• Kateterin çıkarılması sırasında rubn kateter 

kültürünün rolü yoktur; 

v Pozibf bir kateter kültürü, KİKDİ tanısı değildir.



Kan Kültürü Sonuçlarının Yorumlanması 

• Tanımlanabilir başka enfeksiyon kaynaklarının 

yokluğunda, belirblen kan kültürü sonuçları, 

KİKDİ’na bağlanabilir:



Kan Kültürü Sonuçlarının Yorumlanması 

• S. aureus
• Enterokoklar
• Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter türleri) 

• Pseudomonas aeruginosa
• Candida türleri
• Bacillus türleri (Bacillus anthracis değil) 

Pozibf bir veya daha fazla kan kültürü şişesi



Kan Kültürü Sonuçlarının Yorumlanması 

• Koagülaz-negabf stafilokoklar 
• Diğer flora bakterileri

Corynebacterium türleri (Corynebacterium diphtheriae hariç)

Cubbacterium türleri
Viridans grubu streptokoklar

İki veya daha fazla pozibf kan kültür şişesi



Kan kültüründe Koagülaz-negaTf stafilokok (KNS)
poziTfliği ???!!!

üEn yaygın kontaminasyon etkenidir
üEn yaygın KİKDİ nedenidir

• Çok sayıda bölgeden (hem periferik venler,

hem de şüpheli kateterler) alınan kan kültürlerinde 

yüksek oranda poziTflik saptanması, 

KNS kaynaklı gerçek KİKDİ için en iyi göstergedir.



Kan kültüründe Koagülaz-negaTf stafilokok

• Koagülaz-negatif stafilokoklar veya diğer cilt flora bakterileri 
için pozitif olan tek bir kateter kaynaklı kan kültürü, 
eş zamanlı negatif periferik kan kültürleri ile birlikte
kateter kolonizasyonuna atfedilebilir. 

• Bununla birlikte, kültür sonuçları klinik bulgularla birlikte 
yorumlanmalıdır.

• Ateş yüksekliği devam ettiğinde, kan kültürleri tekrarlanmalı 
ve alternatif ateş nedenleri tekrar araştırılmalıdır. 



Kan Kültür Sonuçlarının Yorumlanması 
• Periferik kan kültürlerinin elde edilemediği durumlarda, 

bir kateter yoluyla elde edilen pozibf kan kültürlerinin;   

ü Tanımlanabilir başka enfeksiyon kaynaklarının yokluğunda 
ve 

ü İlgili klinik semptomların varlığında
gerçek infeksiyonu yansı|ğı varsayılabilir.



TANI



Damar içi kateteri olan hastada
İnfeksiyonun klinik bulguları (ateş, btreme ve/veya hipotansiyon)
Periferik venlerden alınan 1’den fazla kan kültüründe üreme  (bakteremi veya 
fungemi)
Kateterden başka infeksiyon odağının olmaması

ve
Aşağıdakilerden biri bulunmalı

Periferik kan kültürü ve kateterden alınan semikanbtabf (> 15 kob/kateter segmenb) 
veya kanbtabf kültürden (> 102 kob/kateter segmenb) aynı mikroorganizmanın 
üreblmesi (A-I)

Eşzamanlı alınan kanbtabf kan kültürlerinde, kateter içi kan kültüründe üreyen 
mikoorganizma sayısının periferik kan kültüründe üreyen mikroorganizma sayısının 3 
kaUndan daha fazla olması (>3:1 cfu/ml) (A-II)

Pozibfleşme için geçen süre, kateterden alınan kan kültüründeki üremenin periferik
kan kültürüne göre en az 2 saat daha erken olması (A-II)

Kateter ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (Kİ-KDİ)



Kan Kültürü Sonuçlarının Yorumlanması 
• DTP (DifferanTal Tme to posiTvity) : Santral kateter ve periferal

kan kültürlerinin pozibfleşme zamanlarının karşılaşUrılması; 
KİKDİ tanısı için kullanılmakta.

• Üreme zaman farkının > 2 saaen fazla olması;

üDuyarlılık %85

üÖzgüllük %82

• Eşit hacimde ve eş zamnalı kan alınmalı ve 

doğru ebketlenmeli.

ØDuyarlılık %85



Kan Kültürü Sonuçlarının Yorumlanması 
• DTP (DifferanTal Tme to posiTvity) :
• Bu yaklaşım ???!!!

Retrospekbf bir çalışma, 
özgüllüğü %100, duyarlılığı % 42
S. aureus’a bağlı KİKDİ tanısında güvenilir 
bir yöntem olmadığını göstermişbr.



C. glabrata için sürenin > 6 saat olması; 
ü Duyarlılık %63

ü Özgüllük %75



Kateter Kültürü Yöntemleri
Kateter çıkarılarak

Kateter segmenbnin

- Kalitabf 

- Semikanbtabf

- Kanbtabf kültürleri

Kateter korunarak
Kan kültürleri

- Kalitabf 
- Kanbtabf 

Eşzamanlı kan ve kateter
kültürleri



Kateter ucu aseptik olarak çıkarılmalı,
Steril makasla uç kısmından  5cm’lik parça kesilip
Steril bir konteyner içinde  laboratuvara 
gönderilmeli

v Kateter ucunun sıvı  besiyerinde direkt kalitatif  
kültürü önerilmiyor

Kateter çıkarılarak Yapılan Kültürler



Kateter çıkarılarak Yapılan Kültürler

SemikanTtaTf (“roll plate”, yuvarlama) yöntem : 

• 5 cm’lik kateter segmenb kanlı agar plağında 4 defa   

yuvarlanarak, inkübe edilir.  

• >15 cfu üreme ve kan kültürü ile aynı      

mikroorganizmanın üremesi 

• Kateterin dış yüzeyindeki mikroorganizmaların üremesi



KanTtaTf kateter kültür teknikleri:

- Flushing yöntemi

- Vorteks yöntemi

- Sonikasyon yöntemi

Kateter çıkarılarak Yapılan Kültürler



KanTtaTf kateter kültür teknikleri:
• > 102cfu  üreme  olması ve 
• Periferik kan kültürü ile aynı mikroorganizmanın  üremesi 
• Kateterin hem dış hem de  iç  yüzeyindeki mo. saptanması
• Glikokaliks içinde bağlı kalmış olan KNS  gibi bakterilerin 

ayrılıp ortaya  çıkması 

Kateter çıkarılarak Yapılan Kültürler



Kantitatif yöntemler;
- Özgüllükleri daha yüksek 
- En güvenilir diagnostik yöntemler

• Kalitatif yöntemlerde tek bir mikroorganizmanın 
kontaminasyonu bile pozitif kültür sonucuna neden 
olabilir. 

Kateter Kültürleri



Kateter Kültürleri
• Kanbtabf /semikanbtabf yöntemlerin predikbf değeri,

kateterin Tpine ve lokalizasyonuna, 
kullanılan kültür yöntemine ve 
kateter kolonizasyonunun kaynağına

göre değişkenlik gösterebilir.

• Sadece KBKDİ’ler dikkate alındığında duyarlılıkları :  
Sonikasyon %80, 
Yuvarlama %60 ve 
Lümenden sıvı besiyeri geçirilmesi %40-50



Kateter Kalış Süresi

Kalış süresi < 1 ha^a olan kateterler,
Dış yüzeyi boyunca cilt florasından kolonize olur.
Semikanbtabf yöntemin duyarlılığının daha yüksek.

Kalış süresi > 1 ha^a olan kateterler,
Bileşke yerinden lümen içine yayılım daha ön plandadır. 
Bu durumda kateterin hem iç hem de dış yüzeyinden 
örnek alan yöntemler (vorteks veya sonikasyon) daha 
duyarlıdır



Kateterin korunarak alınan kültürler

• Periferik venden kan kültürü alınamıyorsa kateterin  

farklı lümenlerinden 2 veya daha fazla kan örneği  

alınmalı (B-III)

• Kateterin farklı lümenlerinden alınmış 2 kanbtabf kan

kültüründen birindeki koloni sayısının diğerinden en

az 3 kat fazla olması olası Kİ-KDİ tanısını düşündürür

(B-II).



Kateter KorunarakTanı

• Kateter takılma yerinin çevresindeki 3 cmlik alandan 

pamuklu  çubuk ile sürüntü, kateter birleşme yerinin 

(hub) iç yüzeyinden  alginat çubuk ile sürüntü

• Kateter giriş yeri ve kateter içinin semikanbtabf 

kültürlerinde  (>15 cfu) ve periferik kan kültüründe 

aynı mikroorganizmanın  üremesi Kİ-KDİ 

düşündürür.



Hızlı Tanı Yöntemleri

• Gram boyası: 
Lokal infeksiyonların tanısı için faydalı olabilir, 
ancak katetere bağlı infeksiyon tanısında kanbtabf  

yöntemlerle karşılaşUrıldığında duyarlılığı çok düşüktür 

• Hızlı tanı için akridin turuncusu ile yapılan boyaman
pozibf predikbf değerinin %91, 
negabf predikbf değerinin ise %97 



Akridin Oranj Lökosit Sitospin 
(AOLC)

• 30 dk süren hızlı bir test, ucuz ve basit

• Kateter içinden 1 mL kan alınıp santrifüj edilir.

• Kateter segmenbnin kendisi de akridin oranj ile             

boyanabilir

• Lamların üzerine yayılıp akridin oranj ile boyanır, 

ultraviyole  mikroskobunda incelenir.

• Herhangi bir bakterinin görülmesi ile tanı konulur      



Endoluminal Fırçalama Tekniği
• Kateter birleşme  yerinden ve lümen içinden srçalama 

tekniği ile örnek  alınır.

• Sıvı besiyerinde sonikasyon ve vorteksleme sonrası kanlı  

agara ekilir

• >102cfu üreme anlamlı

• Kateter lümenindeki biyofilm, uç kısmındaki organize  fibrin 

ve trombüse yapışmış mikroorganizmaların kültürde 

üremelerine olanak  sağlar.

• Ancak geçici bakteremi, aritmi ve emboli gibi riskleri var



PCR 
Bakterinin 16s ribozomal DNA’sını hedefleyen 

PCR testleri

Kan örneğinde bakterinin 16 S  ribosomal DNA sının 

kanbtabf olarak saptanmasını  sağlar

Kateterin çıkarılmasına gerek yok

Kİ-KDİ tanısında sensibf ve spesifik



Amerika Birleşik Devletleri 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)

• Sürveyansı standartlaşUrmak için laboratuvar 

onaylı kan dolaşımı enfeksiyonu (LCBI) terimini 

kullandı.





Laboratuvar onaylı kan dolaşımı 
enfeksiyonu (LCBI) 

Aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılamalıdır:
•Hastanın  bir veya daha fazla kan kültüründen bakteriyel veya 
fungal bir patojenin üremesi ve bu patojenin vücudun başka bir 
bölgesindeki bir infeksiyonla ilişkili olmaması

•Farklı günlerde veya farklı bölgelerden alınan iki veya daha fazla 
kan kültüründe başka bir bölgedeki bir infeksiyon ile ilgili 
olmayan flora bakterisinin (örn., Koagülaz-negabf stafilokok) 
üremesi ve 

•Beraberinde şu belirb ve semptomlardan birinin olması :
Ateş (> 38.0°C), btreme veya hipotansiyon.



Hasta ≤1 yaş, 

• Aşağıdaki belirT veya semptomlardan en az 
birine sahipTr:
ü Ateş (> 38.0 °C), 
üHipotermi (<36.0 °C), 
üApne veya bradikardi 



Sürveyans amacıyla, santral kateter ilişkili 
kan dolaşımı enfeksiyonu (SKİ-KDİ)

• Ard arda en az 2 gündür santral kateteri olan bir 
hastada  

• LCBI kriterlerinden en az birini karşılayan birincil 
kan dolaşımı enfeksiyonu



• SKİ-KDİ sürveyans tanımı          KİKDİ’nun
gerçek insidansını

üKolay tanınamayan kateter dışındaki odaklardan 
kaynaklanan enfeksiyonlar















Ayırıcı Tanı

• Kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu şüpheli 

hastalarda, kan dolaşımı enfeksiyonu için alternabf 

odaklar dikkatlice değerlendirilmelidir.

• Bu özellikle önemlidir, çünkü KİKDİ yönebmi kateter 

çıkarılmasını gerekbrebilir.
ü Cerrahi olarak implante edilebilir intravasküler cihazlar
ü Sınırlı damar erişimi



Ayırıcı Tanı

• Septik tromboflebit, infektif endokardit, 

metastatik infeksiyonlar.

• KDİ'nun diğer olası nedenleri;

ü Primer vasküler greft enfeksiyonu

ü Mikotik anevrizmalar
– Bakteriyemi ile ortaya çıkabilir veya 
– Hematojen yayılıma ikincil olarak gelişebilir.




