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Rövidítések jegyzéke 
 
 
 

ALT   antibiotic lock therapy (antibiotikus zár terápia) 

ATCC   American Type Culture Collection] 

CDC   Centers for Disease Control (USA) 

cfu   Colony forming unit (csiraszám) 

CLABSI  Central line-Associated Bloodstream Infection 

CRBSI  Catheter Related Bloodstream Infection 

CVK   centrális vénás kanül 

DTP   differential timet to positivity 

ESBL   extended spectrumú beta-laktamázt termelő 

IDSA   Infectious Diseases Society of America 

MBL   metallo-béta-laktamáz termelő 

MACI   multirezisztens Acinetobacter baumanii 

MIC   minimális gátló koncentráció 

MRSA   methicillin rezisztens Staphylococcus aureus 

MSBs   maximum sterility barriers 

PVC   polivinil-klorid 

TEE   nyelőcsövön keresztül végzett szívultrahang vizsgálat 

UH   ultrahang 

v.   véna 
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1. Bevezetés 
 

 

A kórházi fekvőbeteg ellátás egyik súlyos szövődménye a 

véráramfertőzés. A kórokozók származhatnak a beteg saját flórájából (endogén 

infekció), de kívülről is bekerülhetnek kontaminált gyógyszerrel, infúzióval, 

eszközzel, vagy a személyzetről (exogén infekció).1 A betegellátás tudományos 

és technikai fejlődésével egyre súlyosabb állapotban lévő betegek kezelése válik 

lehetővé intenzív osztályos keretek között. Leggyakrabban több csatornás 

(multilumen) centrális vénás kanül behelyezése az egyik sarkalatos pontja az 

intenzív therápiának, amely magában foglalja a gyógyszerek beadását és  

parenterális táplálást. A centrális vénás kanülök alkalmazása úgy az endogén, 

mint az exogén fertőzés forrása is lehet.2 

 A kanülök behelyezéséhez már fejlettebb technikai háttérrel rendelkezünk, 

pl. ultrahang (UH) vezérelt módszert alkalmazhatunk,3 ugyanakkor azt 

tapasztalták, hogy a szövődmények aránya így sem változott jelentősen.4 A 

behelyezett centrális vénás kanülök számáról nincsenek pontos hazai adataink. 

Használatuk nagyságrendjét mutatja, hogy az Egyesült Királyságban évente kb. 

200.000 centrális vénás kanült használnak5, az Egyesült Államokban több mint 5 

milliót.6  
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 Mechanikai és infekcióval összefüggő szövődmények előfordulását az 

adatok alapján a következőket állapították meg: mechanikai szövődmények 

(közvetlenül a behelyezéssel összefüggő technikai hibák) 5-19%-ban fordulnak 

elő, míg infekció a kanüllel összefüggésben 9-26%-ban jelentkezhet. A 

szövődmények kialakulása a beteg gyógyulását nagyban hátráltathatja, bizonyos 

esetekben a beteg halálát is okozhatja. A kanülökkel összefüggő fertőzések 

jelentős anyagi ráfordítást is igényelnek az ellátórendszertől.7-9  

 A centrális vénás kanülöket legtöbbször olyan betegek esetében 

használjuk, akiknek immunrendszere már eleve kihívásokkal küzd, így nem 

meglepő, hogy kiterjedt kutatás folyik annak felderítésére, hogy a centrális vénás 

kanülökkel összefüggő fertőzéseket (Catheter Related Bloodstream Infection 

(CRBSI)/ Central line-Associated Bloodstream Infection (CLABSI)) miként lehet 

megelőzni, illetve kialakulásuk esetén kezelni.10  

 

2. A centrális véna kanülhöz köthető 
véráramfertőzések 

 

2.1. Történeti áttekintés 
 
 

 Az első sikeres centrál vénás kanülációt egy brit pap, Stephen Hales 

végezte, amelynek során egy üvegcsövet helyezett egy ló vena jugularis 

internájába 1733-ban. Száz évvel később, 1844-ben, Claud Bernard hajtott végre 

sikeres kanülációt egy lovon és észlelte az első szövődményt (jobb kamra 
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perforáció).  Az első sikeres lovon végzett centrál vénás kanüláció után kétszáz 

évvel később sikeresen végezte el két német orvos Bleichröder (1905) és 

Forssmann (1929), egymástól függetlenül az első sikeres centrál vénás 

kanülációt emberben, amely beavatkozást le is közölték. Forssmann a kanül  

behelyezését követően, annak pozícióját röntgen-felvételen ellenőrizte, és az 

általa okozott szövődményeket is felismerte.11 Seldinger 1953-ban dolgozta ki a 

ma is használt behelyezési módszert.12 A különböző eszközök fejlődése és 

használatuk elterjedése ezután következett be. Az intenzív terápiában 

nélkülözhetetlen szerepük miatt a centrál vénás kanüláció máig tartó 

reneszánsza kezdődött, amely a különféle kanülök használatában rejlő előnyök 

mellett a szövődmények szélesebb spektrumát is megmutatta. 

 

2.2. A centrál vénás kanülök és komplikációik jelentősége 
 

 A kanülöket gyógyszerek, infúziós oldatok adására, vérminta vételére, 

vesepótló kezelésre, parenterális táplálásra, valamint hemodinamikai 

monitorizálásra is használhatjuk. A szövődmények száma, a meghatározásuktól 

függően, 5-19%-ra tehető.7,8 A kanüllel kapcsolatos fertőzésekkel összefüggő 

többletköltségek jelentősen megterhelik az ellátó rendszert. A kanüllel 

összefüggő véráramfertőzések (CRBSI) számáról ellentmondó, szerteágazó 

adatok jelentek meg. Az Egyesült Államokban 2018-ban a CRBSI esetek számát 

30-40ezer közöttire becsülték, a többlet költségeket esetenként 45.000 dollárra.13 

Egy korábbi tanulmány 80 és 200 ezer közé tette a CRBSI számát az USA-ban.14 
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 A centrál vénás kanülökhöz köthető fertőzések (CREBSI/CLABSI) 

incidenciája 0,4–24 fertőzés/1000 katéter nap között változik a beteg 

populációtól, az ellátó országtól, és a megelőzési stratégiáktól függően.15-18 A 

kanül-fertőzéshez köthető mortalitás 7-56 % között mozog.19  

 A komplikációk a behelyezés és a használatuk körülményeiből 

következhetnek. A szövődmények alapvetően két csoportba oszthatók: azonnali, 

és késői komplikációkra.20  

 Az azonnali komplikációk a behelyezéssel függnek össze, lehetnek 

vaszkuláris, kardiális, vagy pulmonálisak. A kanül behelyezési kísérletek száma 

az összes szövődmény kialakulásának valószínűségét fokozza, valószínűleg 

ennek tudható be, hogy az ultrahang vezérelt technika alkalmazása a 

szövődmények arányát csökkentette (leginkább a vena jugularis interna 

kanülálás esetében).21  

 Hosszú távú, vagy késői szövődmények közé sorolható a kanül 

trombózisa,22 valamint a centrál vénás kanülhöz köthető fertőzések (CLABSI). 

Ezen fertőzések során, a következő komplikációkkal számolhatunk: suppuratív 

thrombophlebitis, tartós bakterémia, infektív endocarditis, osteomyelitis, helyi 

infekciók (port fertőzés). A lassan alakulnak ki akár hetek, hónapok alatt. Ezért is 

fontos a behelyezés technikája (sterilitás, pozíció), valamint a kanülök megfelelő 

kezelése a használatuk során. A szövődmények korai felismerése és kezelése 

elengedhetetlen feltétele a morbiditás és mortalitás csökkentésének, nem 
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beszélve az egészségügyi rendszerre háruló terápiás többletköltségek 

lefaragása.9  

 A centrál vénás kanülökkel összefüggő fertőzéseket két csoportba 

sorolják. A két elnevezést néha egymást felcserélve használják, ezzel nehezítve 

a különböző vizsgálatok, kutatások összehasonlítását, egységesítését. 

CRBSI – Catheter Related Bloodstream Infection vagy kanüllel összefüggő 

véráramfertőzés – klinikai meghatározás, amely speciális mikrobiológiai 

eljárásokkal (kanülvég leoltásával és tenyésztésével, hemokultúrák és 

differenciált pozitivitási idő meghatározásával) igazolható. 

- A katétervég leoltásánál és tenyésztésénél szemikvantitatív, „hengerelt” 

módszerrel ugyanaz a baktérium tenyészik ki, mint a punkcióval 

máshonnan vett hemokultúrából. 

- Párosított hemokultúrák a centrál vénás katéterből és egy más területről 

származó hemokultúrák között a  tenyésztési idő esetében levő különbség 

(a kanülből vett minta két órával korábban válik pozitívvá) utal 

kanülfertőzésre 

CLABSI – Central line-Associated Bloodstream Infection – megfigyelésen alapul, 

szenzitív, de nem specifikus meghatározás. Azon centrál vénás katéterrel 

rendelkező betegeknél állapítható meg, akiknél olyan véráramfertőzés áll fenn, 

amelynek nem ismerjük a forrását. Az összes kórházi fertőzés közül ennek 

kezelése a legdrágább, akár a 45000 dollárt is elérheti.13 A kanülhöz kötött 

véráramfertőzések számát megnövelheti, mivel a kanülből származó 
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bakterémiákon kívül az egyéb, esetleg ismeretlen eredetű fertőzéseket is 

magában foglalhatja.23  

 A CLABSI arányát 1000 katéternapra adják meg. Ennek számítása: 

CLABSI szám / a katéterrel töltött napok száma x 1000. A számításnál 

nehézséget okozhat, amennyiben egy betegnek egyszerre több centrális vénája 

is van. Ennek megoldására, faktorizálására történtek kísérletek a kanülök 

számának bevonásával.24  

 A centrál vénás kanülhöz köthető véráramfertőzések leggyakoribb 

kórokozói az alábbiak. A Gram-pozitív kórokozók közül a leggyakrabban a 

koaguláz-negatív staphylococcusok (CNS) 34.1%; enterococcusok 16%; 

Staphylococcus aureus 9.9%, a Gram-negatív baktériumok közül a Klebsiella 

spp. 5.8%; enterobacterek 3.9%; Pseudomonas aeruginosa 3.1%; E. coli 2.7%; 

Acinetobacter spp. 2.2% arányban lettek kimutatva. A Candida 11.8%-ban, míg 

egyéb kórokozók a fertőzések 10.5%-ban voltak jelen.25, 26  

 A katéter kontaminációjából kiinduló fertőzések helye szerint lehet a bőrön 

való behatolási nyílás, a kanül által a bőr alatt kialakított járat és a hosszú távú, 

beültetett kanülök esetében az úgynevezett rezervoár helyén jelentkező infekció. 

A fertőzés leggyakrabban a kanül bőrön található behatolási helyéről kiindulva 

“vándorol” a szúrt csatornán át a véráramba. További lehetőség a nem 

megfelelően kezelt, tárolt infúziós oldat, intravénás gyógyszer, vagy a katéter 

külső végének (hub) bakteriális kolonizációja, amely az alkalmazott anti-, vagy 

aszeptikus technikák ellenére egyre gyakoribb előfordulást mutat. 
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 Amikor a fertőző ágens eléri a katéter felszínét, akkor arra rátapad, azon 

szaporodni kezd, a szaporulat tagjai összetapadnak, majd biofilmet képeznek. A 

biofilm az antibiotikumok számára nehezen átjárható, a kolóniát alkotó bakteriális 

sejtek metabolikus aktivitása széles eltéréseket mutathat az aktívaktól a nyugvó 

sejtekig, ezért ezek kezelése nehéz és hosszadalmas lehet, amelynek végén a 

kanül eltávolítása jelenthet megoldást. Újabban kísérleteznek in situ a kanülhöz 

kötött infekciók kezelésével a kanült megtartva, ugyanis a betegek kanülálható 

vénáinak száma véges, ami különösen hosszú használat mellett, már több 

alkalommal kanülált beteg esetén lehet igen hasznos.13  

  

2.3. A CLABSI kialakulásának okai és befolyásolása 
 

A CLABSI kialakulásának okait és patomechanizmusát mutatja be az 1. ábra. 

 

 

1. ábra. A katéterhez kötött vérára fertőzés kialakulásának okai 
patomechanizmusai48 
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A centrál vénás kanülökhöz köthető véráramfertőzések patofiziológiájában 

megkülönböztethetünk: 

 

1. Kanülnek tulajdonítható; 

2. Betegnek tulajdonítható; 

3. Behelyezésnek tulajdonítható; 

4. A beadott anyagoknak (infúziók, gyógyszerek) tulajdonítható faktorokat. 

5. Távoli gócok hematogén terjedése során. Ez nem tárgya a Thesisnek, 

részletesen nem került feldolgozásra. 

 

1. Kanülökhöz köthető faktorok 

 A kanülök kialakítása alapján alapvetően kétféle eszközt különíthetünk el. 

1. Mandzsettával rendelkező (cuffed) kanül; 

2. Mandzsettával nem rendelkező (non-cuffed) kanül. 

 A mandzsettás kanülök előnye, hogy a mandzsetta körül kialakul egy 

kötőszövetes burjánzás, amely a baktériumoknak a kanül-csatornába történő 

bejutását, illetve a kanül mentén való véráramba jutását megakadályozza. 

 Vizsgálatok igazolták, hogy a különböző anyagú katétereken eltérő 

mértékben képződik bakteriális vagy gombás biofilm, felületükön a kórokozók 

megtapadása különböző lehet. Koaguláz negatív staphylococcusok például 
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nagyobb mértékben kötődtek a polivinil katéterhez, mint a teflonhoz.27 Egy in 

vitro vizsgálatban ötféle anyagot vizsgáltak (polivinil-klorid (PVC), teflon, 

poliuretán, szilikonizált latex [hólyagkatéter], vialon) abból a szempontból, 

hogy az adott anyagból készült katéterek felszínén milyen mértékben 

képesek a különböző baktériumok (Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) megtapadni, 

valamint az adott anyag milyen mértékben támogatja az egyes baktérium 

törzsek szaporodását. Azt találták, hogy a különböző baktériumok eltérő 

mértékű kolonizációt és szaporodást mutattak a vizsgált anyagokon. A PVC 

és a szilikonizált latex bizonyult a legrosszabbnak, mivel ezen kolonizált a 

legtöbb baktérium, míg a teflon, poliuretán, vialon kevésbé támogatta a 

bakteriális kolonizációt. A kolonizáció és biofilm kialakulása 1-3 nap között 

volt a legtöbb a vizsgált anyagmintán. A kanülök anyagát a különböző 

mikroorganizmusok eltérő mértékben voltak képesek hasznosítani. 

Escherichia coli és P. aeruginosa esetében a poliuretán és a teflon anyagát 

használták fel a baktériumok a legnagyobb mértékben. A szilikonizált latex 

toxikusnak mutatkozott E. coli esetében, míg P. aeruginosa esetében 

támogatta a bakteriális növekedést.28  Ezek az eredmények 

megfelelnek azoknak az eredményeknek, amelyeket elektronmikroszkópos 

megfigyelések során találtak, hogy a vizsgált kanülök anyaga a kolonizáció 

során erodálódott.29 Maki és Ringer vizsgálataik során nem találtak 
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különbséget a teflon és vialon kanülök alkalmazásakor fellépett phlebitis 

tekintetében.30  

 Band és munkatársai fém tűk vizsgálata során igazolták, hogy a 

granulocytopeniás betegek esetében a szeptikémia jelentős részében a 

vizsgálat során használt kanülökből eredt.31  

 A kanülök anyagát ezen kívül antibiotikumokkal, vagy ezüsttel itathatják 

át, hogy a bakteriális kolonizációt megakadályozzák. 

  További lehetőség, hogy a katéter véget töltik fel baktericid, vagy 

bakteriosztatikus anyaggal, vagy anyagokkal. Az ez irányú kísérletek és 

terápiás lépések szerteágazóak, antibiotikus és antibiotikus hatással nem 

bíró szereket egyaránt kipróbáltak már. Ezeket az eljárásokat a 

későbbiekben részletesen tárgyaljuk.32  

 

2. Betegekkel kapcsolatos faktorok 

 A kanülfertőzésekre hajlamosítanak a krónikus betegségek 

(veseelégtelenség, malignus betegségek, gyomor-bélhuzam betegségei, 

tüdőbetegségek), immunológiai betegségek, neutropénia, csontvelő 

transzplantáció, glomerulonephritis, cukorbetegség, alultápláltság, teljes 

parenterális táplálás, életkor (szélső értékek, koraszülöttek), a bőr 

elváltozásai (égés), hospitalizáció a kanül behelyezése előtt, valamint a 

behelyezés helye (a femorális pozíció hajlamosít a leginkább fertőzésre>v. 

jugularis interna>v. subclavia). 33-41 
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3. Behelyezésnek tulajdonítható faktorok 

 A behelyezés esetében számít a kísérletek száma, a behelyezést végző 

személy gyakorlata, a behelyezés feltételei (sürgős-tervezett; steril-

szennyezett környezet), valamint a kanül kezelése a használat során 

(sterilitás, infúziós oldatok kezelése, lumen lezáró oldatok, kupakok 

használata, megfelelő kanülrögzítés-antibiotikummal impregnált rögzítő, 

rögzítő dresszing).7, 21, 42, 43  

 

4. Az infúzió, intravénás gyógyszer mint faktor 

 Több tanulmány is foglalkozott a különböző egy és több komponensű 

tápanyagokkal a teljes parenterális táplálás és a centrál vénás kanülökhöz 

köthető véráramfertőzések összefüggéseit boncolgatva. Azt találták, hogy a 

különböző oldatok (fehérje+cukor+lipid vs. dextróz 5% vs. lipid oldat) 

különböző mértékben bár, de mind támogatják egy, vagy több baktérium 

szaporodását. A fenti oldatok közül a lipid emulzióban volt képes a legtöbb 

bakteriális kórokozó elszaporodni. Több országra kiterjedő vizsgálatok 

eredményei azt igazolták, hogy a teljes parenterális táplálás független és 

jelentős rizikófaktora a bakterémiának és az ezzel összefüggő szeptikus 

állapotnak. A teljes parenterális tápláláshoz használt oldatok kontaminációja 

több esetben is szerepelt kórházi endémiákban kiváltó faktorként. Az 

infúzióban adott gyógyszerek is lehetnek CLABSI forrásai, ha a gyógyszer 

előkészítése, felszívása vagy a gyógyszer infúziók cseréje során nem 
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tartották be a szigorú higiéniás és aszeptikus előírásokat és a gyógyszer még 

támogatta a baktériumok növekedését. Az infúziós oldatokkal kapcsolatos 

kanül és véráramfertőzések is rávilágítottak a centrál vénás kezelési 

stratégiában is használható intézkedés-csomagok (bundles) jelentőségére.44-

48  

5. Távoli fertőzésből hematogén terjedés útján is létrejöhet CLABSI.48 

 

 

2.4. A centrál vénás kanüllel összefüggő véráramfertőzések 
diagnosztikája 

 

 

  A centrál vénás kanülökhöz köthető véráramfertőzések diagnosztikája és 

ennél fogva a kezelése sem egyszerű feladat. Ezt több összetevő nehezítheti 

meg, amelyek közül az egyik probléma, hogy a diagnózishoz szükséges 

kritériumok nem egységesek a szakirodalomban.  Ennek következtében a 

különböző kutatásokból származó eredmények is nehezen összevethetők. 

További problémát jelent a különböző szakterületek, (infektológia, mikrobiológia, 

intenzív terápia) képviselői közötti sem teljes egyetértés abban a tekintetben, 

hogy diagnosztikailag mely kritériumok bírnak jelentőséggel (tünetek, szubjektív, 

objektív jelek). A harmadik nehézséget az jelenti, hogy részben a fentiekből 

adódóan, a diagnosztikához szükséges eljárások (mintavétel, minta feldolgozás) 

sem mindig egységesek, néha nehezen kivitelezhetőek. 
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 A diagnosztika hatékonyabbá tétele annál is inkább fontos lenne, mert a 

centrál vénás kanülhöz köthető véráramfertőzések jelentős morbiditással és 

ehhez társuló mortalitással járnak (7-56%).19, 49, 50  

 A tünetek feloszthatók aszerint, hogy lokális - a kanül helyén, vagy 

szisztémás - egész szervezetre kiható tünetek jelentkeznek. A tüneteknek a 

megfelelő terápia megválasztásában van szerepe és akkor különösen fontos, 

amikor a beteg kanülálásra alkalmas ereinek száma korlátozott, vagy azért mert 

krónikus kanül-használatra van szükség (krónikus dialízis, teljes intravénás 

táplálás, krónikus intenzív osztályos ápolás), vagy a beteg ereinek mérete jelent 

kihívást (gyermekek). 

Helyi tünetek: 

1. Bőrpír 

2. Duzzanat 

3. Fájdalmas 

4. Váladékozó behatolási hely 

5. Phlebitis 

Általános tünetek: 

1. Láz, hőemelkedés 

2. Hidegrázás 

3. Alacsony vérnyomás 

4. Tudatzavar 

5. Bakterémia  
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 A helyi tünetek specifitása magas (94-99%), de szenzitivitása alacsony (0-

3%). A pozitív prediktív értékük szintén alacsony, de ehhez képest a negatív 

prediktív értékük magas (94-97%).51, 52  A helyi kolonizáció eseteiben a 

meghatározás szerint vagy a katéter véráramba elhelyezkedő végén, vagy a bőr 

alatt húzódó szakaszán, vagy a fecskendő csatlakozási végén mérhető, jelentős 

bakteriális kontamináció ( >15 cfu /csiraszám/ ) vehető figyelembe.53, 54  

 A legkifinomultabb diagnosztikai kritériumokat az IDSA (Infectious 

Diseases Society of America) fogalmazta meg.55 

 

1. Katéter szakasz leoltásán alapuló diagnosztika 

A katétervég, vagy rezervoár ballon leoltása 

- Rolling plate technika – szemikvantitatív eljárás, melynek során az 5 cm-

es kanülvéget a táptalajon forgatva nyerünk mintát. Ebben az esetben a 

pozitivitáshoz 15 cfu (colony forming unit) / csíraszám/ szükséges. Az 

eljárás csak a kanül külső felszínét érinti, így hamis negatív eredményt 

adhat.54,56  

- Szonikációs technika – kvantitatív eljárás, ebben az esetben 102-on 

mennyiségű cfu-ra van szükség a pozitivitáshoz. A kanül belső felszínét is 

érinti, így a mintába az ott rejtőzködő baktériumok is bekerülnek. 

- Bioszenzor alapú diagnosztika – az érzékelő a mintához van kapcsolva. 

Az ára nagyban befolyásolja a használhatóságát.57  
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- A fentieken kívül a diagnózishoz egy perkután vett, pozitív hemokultúra is 

szükséges. 

 

 Az itt tárgyalt eljárások mindegyikére érvényes, hogy ezeket csupán 

a kanül eltávolítását követően lehet elvégezni. Ez abban az esetben 

okozhat nehézséget, amikor a kanülálható erek mennyisége behatárolt, 

vagy a kanüláció maga nehézkes. 

 

2. Hemokultúra alapú diagnosztika 

 

- Kvantitatív párosított hemokultúra 

 

 Az eljárás során mind a centrál vénás kanülből, mind pedig a 

perifériás vénából veszünk mintát. A CLABSI diagnózisához arra van 

szükség, hogy a centrál vénás kanülből nyert mintában a perifériás 

kanülből vett mintához képest háromszor annyi kórokozó tenyésszen ki. 

Az eljárás szenzitivitása 74-84%, míg specificitása 98-100% között 

mozog. Amennyiben perifériás vénából nem nyerhető minta a 

diagnosztikához, úgy a centrál vénás kanül két különböző csatornájából is 

nyerhető minta. Ebben az esetben is a két minta között háromszoros 

csíraszám különbségnek kell lennie a diagnózis alátámasztásához.13 Ez a 
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hemokulturás palack alkalmazásával nehezen kivitelezhető véleményem 

szerint. 

 

- Pozitivitáshoz szükséges differenciál pozitivitási idő (DTP – Differential 

Time to Positivity) 

 

 A mikrobiológiai gyakorlatban elterjedt a minták folyamatos 

monitorozása. A vizsgálat azt az elvet követi, hogy az a minta, amely több 

kórokozót tartalmaz, hamarabb válik pozitívvá, mint az, amelyik 

ugyanabban a térfogatban kevesebb kórokozót tartalmaz. A megfelelő 

időhatár hét órának adódott, tehát a CLABSI diagnózisa akkor mondható 

ki, ha a centrál vénás kanülből vett minta két órával korábban válik 

pozitívvá, mint a perifériás vérminta.  A technika egyik lehetséges hibája 

az, hogy az összehasonlítani kívánt minták térfogatának, mennyiségének 

azonosnak kell lennie. A vizsgálatok szerint az eljárás szenzitivitása 86-

92%, míg specificitása 79-87%. A candidémiák esetében ez a módszer 

ellentmondásos. Az ilyen esetekben a DTP több mint két órának adódott. 

Ezekben az esetekben a szenzitivitása 85%, míg a specificitása 82%, ami 

még mindig jobb, mint más eljárásoké.58  

 A hemokultúrán alapuló diagnosztika sikerét nagyban 

befolyásolhatja a minta tárolásának minősége. Amennyiben azt 

szobahőmérsékleten 12 órát meghaladó időintervallumban tárolják, akkor 
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a bakteriális növekedés jelentősen csökken, így hamis negatív eredményt 

adhat. További probléma forrás lehet a viszonylag hosszú inkubációs idő 

főleg a különleges metabolikus igényű kórokozók (Haemophilus sp, 

Aggregatibacter sp., Cardiobacterium, Eikenella és Kingella) esetében, de 

a mintában lehetnek alapvetően lassan szaporodó mikroorganizmusok, 

mint a Candida spp., Mycobacterium spp és Propionibacterium spp.. A 

hemokultúra hatékony diagnosztikai felhasználását akadályozhatja az is, 

hogy a kanülökből, vagy a perifériás mintavétel helyén nem nyerhető 

megfelelő mennyiségű vér.59  

 

- Multilumen kanülök problematikája 

 

 A klinikai gyakorlatban gyakori, hogy több lumenű centrál vénás 

kanülöket használunk. Ez magában hordozza a lehetőségét annak, hogy 

a mintavétel során valamely lumen kimarad, így különböző vizsgálatok 

szerint a centrál vénához köthető véráramfertőzések akár 33 - 37.5%-a is 

rejtve maradhat. A kanül száraiból való egyenkénti mintavételt 

elkerülendő, az összes kanülből egy mintavevő csőbe történő “pool”-ozott 

mintát vehetünk, amely ugyan könnyebbé teszi a mintavételt, de a fertőzés 

pontos helyét, hogy melyik szár az, amelyben a kórokozó kolonizálódott 

és infekció forrása, nem adja meg. Ennek pedig, amint a későbbiekben 

látni fogjuk, a centrál vénás kanülökhöz köthető fertőzéseknél ott van 
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szerepe, amikor a kanült az eltávolítása nélkül, úgynevezett gyógyszeres 

keverékkel zárjuk le (catheter lock) kezelés céljából.13  

 

3. Molekuláris biológiai tesztek és biomarkerek használatán alapuló 

diagnosztika 

 

 A mikrobiológiai eljárások gyakran igen időigényesek, mivel meg 

kell várni, amíg az adott mikroorganizmus szaporodik. Ez főleg a lassan 

szaporodó, lassú metabolizmussal rendelkező mikróbák esetében van 

így. A gyorsabb diagnózis lehetőségét jelentik az újabban bevezetett 

molekuláris biológiai eljárások hasonlóan az egyéb fertőzésekben, így a 

centrál vénás kanülökhöz köthető infekciókban is. Az eljáráshoz nem 

szükséges táptalaj, gyorsabb és olyan sajátosságai is felszínre 

kerülhetnek a vizsgált mikroorganizmusoknak, amelyekre a korábbi, 

tenyésztéses technikákkal nem derült fény. 

 A molekuláris biológiai eljárásokon (PCR) alapuló tesztek 

jelentősége abban áll, hogy kisebb mennyiségű mintából (1.5-3 ml), 

gyorsabban (2.5-4 óra), kevesebb kórokozó jelenléte (3-600 cfu/ml) 

esetén is eredményes.  Szenzitivitásuk (96.6-100%) és specificitásuk (72-

100%) is magas.  Kihívást jelenthet ezen eljárások hatékonyságában 

azonban az, hogy a vérmintában a humán és a bakteriális DNS együtt van 

jelen, valamint a vérben PCR inhibitorok is találhatók. A vizsgálathoz 
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szükséges eszközök és kitek drágák.61 Hátránya nem mutatja meg az 

antibiotikumra a kórokozó érzékenységét. 

 A biomarkerek használhatóságával kapcsolatban is intenzív 

kutatások zajlanak. Ilyenek az interleukin-6, procalcitonin, C-reaktív 

protein, a myeloid sejtekben kifejeződő triggerelő receptor 1-es típusa 

(TREM-1 Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells 1). Ezen tesztek 

specificitása és szenzitivitása jelenleg nem elégséges ahhoz, hogy a 

megfelelő diagnosztikai eljárások során használni lehessen őket.62  

 

4. Nyelőcsövön keresztül végzett szívultrahang vizsgálat (TEE) 

 Staphylococcus aureus okozta CLABSI/CRBSI esetében, a hamis 

negatív eredményeket elkerülendő, 5-7 nappal a diagnózis felállítását 

követően TEE vizsgálat szükséges az esetleges endokarditsz kizárása 

céljából.55  

 

3. A biofilm és fontossága a kanülfertőzésekben 
 

 A biofilm a baktériumok egy különleges csoportosulása, közössége, amely 

jelentős szerepet játszik a behelyezett orvosi eszközök által, vagy azokból 

származó fertőzésekben, mint amilyenek a centrál vénás kanülökhöz köthető 

véráramfertőzésekben. A biofilm klinikai jelentőségét az adja, hogy a szervezet 

bakteriális fertőzéseinek akár 80%-ban is szerepük lehet. A biofilm 
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kialakulásában szerepet játszanak úgy a kórokozók, mint a gazdaszervezet, 

illetve a behelyezett eszközök. Képződhet orvosi eszközök, idegentestek 

felszínén ugyanúgy, mint a szervezet különböző felszíni részein. A biofilmet 

alkothatja egy, vagy több baktérium faj. Ezek legveszélyesebb tulajdonsága, 

hogy az antibiotikum rezisztenciájuk és a gazdaszervezet immunitásával 

szembeni ellenállásuk fokozottabb lehet. A biofilm kialakulása már a kanül 

behelyezésekor elkezdődik még akkor is, ha a CLABSI tünetei nem alakultak ki.  

A biofilm lokalizációjának tekintetében jelentőséggel bír, hogy a behelyezett 

kanül hosszú (>30 nap), vagy rövid (<10 nap) távú felhasználásra került 

behelyezésre. A rövid távú kanülök esetében az eszköz külső, míg hosszú távú 

használatra behelyezett katéterek esetében inkább a lumen belső felszínén 

alakul ki a biofilm. Fontos, hogy az adott eszköz felszíne milyen minőségű 

anyagból készül, mennyire egyenetlen az adott eszköz felszíne, illetve az 

impregnált-e antibakteriális hatású anyaggal (ezüst, antibiotikumok). A kórokozók 

közül jelentős a szerepük a S. aureus, koaguláz negatív staphylococcusok, P. 

aeruginosa törzseknek, amelyek képesek biofilmet képezni. A kezdeti 

megtapadásban fontos genetikai faktorok lehetnek a motilitást kódoló gének, az 

úgynevezett quorum érzékelők (quorum sensing), adhezinek, és a különböző 

metabolikus aktivitásért felelős gének és expressziójuk. A quorum érzékelő 

anyagok a baktériumok biofilmben elfoglalt helyét és egymás közelségét, 

egymáshoz viszonyított helyzetét hivatottak érzékelni. 
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 A gazdaszervezet állapotának is jelentős szerepe van a biofilm 

kialakulásában (daganatos megbetegedések, veseelégtelenség, hematológiai 

kórképek, teljes parenterális táplálás). 

 A biofilm egy komplex, több sejtből álló képződmény, amely a kórokozók 

megtapadását, szaporodását követően alakul ki egy adott szerv, szövet, vagy 

eszköz felszínén. Az adatok alapján 10-25% sejtes elemből és 75-90% 

extracelluláris polimetrikus anyagból/szubsztanciából (EPS) áll, melynek 85-

95%-a víz. Rendkívül összetett rendszer, amelyet a baktériumok különböző 

metabolikus aktivitású alakjai és egy, a sejteket körülvevő, a baktériumok által 

termelt, de a gazdaszervezet forrásait (trombocita, immunglobulin, vas, kálcium, 

magnézium) is felhasználó poliszacharidokból, nukleinsavakból, ionokból 

(kálcium, magnézium, vas), fehérjékből (enzimek) álló mikrokörnyezet alkot. 

 A biofilm jelentőségét az adja, hogy a benne található planktonikus 

állapotban lévő sejtek antibiotikumokkal és a gazdaszervezet 

immunrendszerével szemben mutatott rezisztenciája fokozott. A rezisztencia 

nemcsak a baktériumok saját rezisztenciájának köszönhető, amely öröklött, de a 

több fajt magában foglaló biofilm esetében egymástól szerzett (konjugáció révén 

plazmiddal átvitt) is lehet. Ezen mechanizmushoz járulhatnak hozzá a biofilmben 

található enzimek, valamint az, hogy a biofilmen belül a sejtek különböző 

metabolikus állapotban (pl. alvó) lehetnek, ezek így főleg a metabolizmusukon 

keresztül ható antibiotikumokra lehetnek rezisztensek. A biofilmben található 

sejtek idővel le is válhatnak, így forrásai lehetnek távoli szervekben kialakuló 
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fertőzéseknek (endocarditis). A gyógyszerek biofilmbe való penetrációja is 

nehézkes lehet.63-65  

 A biofilm kezelése, felszámolása nehéz feladat. Mint általában az 

összetett rendszerek esetében a probléma megoldása nem lehetséges az 

egyetlen “Arany Lövedék” (Ehrlich) bevetésével, így a biofilm kialakulásának 

különböző stádiumain, illetve helyein ható, kombinált gyógyszeres (konzervatív), 

vagy mechanikus (sebészi evakuáció, mosás, szonikáció) terápiával lehet a 

harcot eredményesen felvenni ellene. 

A biofilm kialakulás stációi (2. ábra) 

 

2. ábra. A biofilm kialakulása71 Koo H, és mtsai. Nat Rev Microbiol 2017;15:740–55. 
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1. Elsődleges planktonikus baktérium megtapadás 

2. Sejt-sejt interakció 

3. Mikrokolónia kialakulása 

4. Háromdimenziós, érett biofilm struktúra kialakulása 

5. Sejtleválás, kolonizáció a szervezet távolabbi helyein (ez lehet felelős az 

antibiotikus terápia mellett észlelhető bakteriémiáért). 

 

 A gyógyszerek között megtalálható a baktériumok felszínhez való 

kötődését, metabolizmusát, egymás közötti kapcsolat fenntartását, vagy a 

kórokozók egymáshoz csapzódását akadályozó szerek ugyanúgy, mint 

antibiotikumok (vancomycin, linezolid) és a kelátképző (EDTA, citrát), illetve 

antibakteriális hatással bíró (alkohol) anyagok is. A gyógyszereket 

bakteriofágokba, vagy micellákba “rejtve” juttathatják be a biofilmbe. A fentieket 

általában helyileg egymással és szisztémás antibiotikumokkal is kombinálva 

adják a hatékonyság növelése érdekében.  A ma elérhető gyógyszerek között a 

leggyakoribb, hatékony kezelési eszköz a szisztémás antibiotikus terápiával 

kombinált "katéter lock”.66-70  
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4.  A centrál vénás katéterhez köthető 
véráramfertőzések kezelése és megelőzése 

 

 A centrál vénás kanülökhöz köthető véráramfertőzések diagnosztikája és 

kezelése is nehéz és rendkívül költséges, így könnyen belátható, hogy az ilyen 

infekciók kezelése a megelőzéssel kezdődik. Így beszélhetünk preventív és 

utólagos beavatkozásokról. 

 

Megelőzési stratégiák 

 

1. Munkaerő, képzés 

 

 A képzett és “állandó” munkaerő (nővérek) nagyobb biztonságot jelent a 

CLABSI megelőzése szempontjából, mint az ideiglenesen alkalmazott, “pool” 

munkaerő. A kisebb létszámú szakember (nővér) különösen alacsony nővér-

beteg arány esetén a betegellátást veszélyeztetheti, például a centrál vénás 

kanülök ellátásának időbeli korlátai miatt.72,73 Mindazok, akik centrál vénás 

kanülök behelyezésével foglalkoznak, amennyiben speciális képzésen vesznek 

részt, amely technikai és elméleti tudásukat (sterilitási, behelyezési, kanül ápolási 

technikák) is elmélyíti, fejleszti, akkor a centrál vénás kanülökhöz köthető 

fertőzések aránya csökkenthető. Ajánlások, segédanyagok (guidelines), 
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intézkedés-csomagok (bundles) bevezetése szintén csökkentheti a centrál vénás 

kanülökhöz köthető véráramfertőzések arányát.74  

 Egy nagy multicentrikus tanulmányban a centrális vénás kanülök 

behelyezésekor egy a CDC által is elfogadott öt pontos intézkedési tervet 

dolgoztak ki és követtek. Ennek az intézkedés csomagnak a hatására, a 

bevezetést követő harmadik hónapra a CRBSI aránya 2.7/1000 katéter napról 0-

ra csökkent, míg a CRBSI incidenciája a kezdeti időszakban észlelt 0.62-ről (95% 

CI 0.47-0.81) 0.34-re (95% CI 0.23-0.50) csökkent a 16-18. hónapra.75  

 Az intenzív terápiában a beteg kezelését célzó stratégia többféle 

megközelítésben valósulhat meg. Az intenzív osztályokon a beteganyag 

sokrétűsége és a felmerülő diagnosztika, terápia sokszínűsége miatt fontos a 

multidiszciplináris megközelítés, amely magában foglalja a társszakmák 

(sebészet, belgyógyászat, neurológia, fizioterápia, mikrobiológia, 

gyógyszerészet) képviselőit és igényeik, javaslataik koordinálását.  A beteg 

intenzív osztályos tartózkodása alatt mégis egy koordinált és centralizált kezelési 

stratégia szükséges azért, hogy a beteg diagnosztikus és terápiás lépései minél 

zökkenő mentesebben haladhassanak. A koordináció így az intenzív osztályon 

szolgálatot teljesítő csapat vállán nyugszik. Ezt az “egy pontban” összefutó 

döntèsi mechanizmust nevezik zárt egységnek (osztálynak – a magyar nyelvben 

korábban használt zárt osztály rendkívül rossz csengése miatt ezt kerülöm 

használni). Az ilyen zárt rendszerben működő osztályok vezettek arra a 

felismerésre, hogy a lélegeztetéshez kapcsolható tüdőgyulladás gyakorisága 
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52%-kal, míg a CLABSI előfordulási valószínűsége 25%-kal csökkent, bár ez 

utóbbit nem találták szignifikánsnak.76  

 A maximális sterilitási eljárások (Maximum Sterility Barriers, MSBs) 

használata során azt találták, hogy minden 270 kanül behelyezésnél, MBS-ek 

használatával körülbelül $68000 megtakarítást sikerült elérni, 7 CRBSI-t és egy 

halálos szövődményt sikerült megelőzni.77  

 

2. A centrális véna kanülációjának helye 

 

Három fő behatolási hely használható centrális vénás katéter kanülációra: 

1. V. subclavia – legtisztább, könnyen tisztán tartható, de a használt véna 

szűkületének lehetősége miatt, főként krónikus dialízis terápiára és felső 

végtagi arterio-venozus fisztulára váró betegek esetében nem előnyös. 

Anatómiai elhelyezkedése miatt gyakoribb a komplikációk előfordulása. 

2. V. femoralis – “legszennyezettebb”, tekintettel a lágyék hajlatra 

nehezebben tartható tisztán, testnyílások közelsége okán könnyen 

szennyeződhet. Akut esetben, korlátozott kanülációs hozzáférésnél 

(krónikus dialízis) használata elkerülhetetlen lehet. A leghajlamosabb 

lokalizáció a vénás trombózisra. 

3. V. jugularis interna – könnyen tisztán tartható, ultrahanggal látható. Beteg 

számára, főként krónikus használat esetén, zavaró lehet.78, 79  
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 A fenti, klasszikus értékeléssel szemben, egy 2012-ben közölt 

metaanalízis szerint a különböző kanülációs helyek CLABSI/CRBSI fertőzések 

kockázata tekintetében nem észlelhető szignifikáns különbség. A cikkben 

megfogalmazott ajánlás vitatja a v. jugularis interna, illetve a v. subclavia elsőként 

való választását kanüláció esetén. Javasolja, hogy a kanüláció helyének 

megválasztásánál azt a helyet érdemes választani, ahol a sérülés veszélye a 

legkisebb.35  

 

3. A katéter típusa 

 

 A centrális vénás kanül minősége, tulajdonságai nagyban befolyásolják az 

eszköz kolonizációját és az ezt követő infekciót. A behelyezéskor két kérdés 

merül fel.  

 

1. Egy lumenű – több lumenű kanül 

 A több lumennel bíró kanülök több és nagyobb behatolási kaput 

jelentenek a kórokozóknak, mint az egy lumenű változataik. A kanül 

tulajdonságait a beteg, illetve a terápiás igényekhez kell igazítani. 

2. Impregnált – nem előkezelt kanül 

 A vizsgálatok azt mutatták, hogy a különböző antibiotikus hatású 

anyagokkal impregnált kanülök annak ellenére gazdaságosabban 

használhatók, hogy áruk jóval meghaladja a nem impregnált változatokét. 
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A két, kereskedelmi forgalomban is használt impregnáció az ezüst-

szulfadiazin/klórhexidin és a minocyclin/rifampin kombináció. A 

vizsgálatok során azt is sikerült kimutatni, hogy az utóbbi impregnáció 

hatékonyabb a biofilmek kialakulásával szemben. Azokon az osztályokon 

(intenzív osztály), ahol a CLABSI kialakulása fokozottabb, az impregnált 

kanülök hatása egyértelműen előnyösebb a centrál vénás fertőzések 

kialakulásának tekintetében, mint a nem impregnált változaté.65, 81  

 

 

4. Az ultrahang szerepe 

 

 Kétdimenziós, valós idejű ultrahangos képalkotás mellett kimutathatóan 

alacsonyabb a komplikációk aránya az anatómiai struktúrákon alapuló 

“landmark” technikához viszonyítva. Az első kísérlet sikere nagyobb arányú, így 

a CLABSI kialakulásának lehetősége is kisebb.  Egy Cochrane metaanalízis 

alapján a figyelembe vett közlemények nagy része alacsony minőségű volt 

különböző okok miatt (randomizáció, beteg allokáció). A végkövetkeztetés az 

volt, hogy az UH egyre jelentősebb helyet foglal el a centrál vénás kanülök 

behelyezésénél, mivel a beavatkozások során kialakuló komplikációk arányát 

csökkentette, valamint a behelyezési kísérletek számát is alacsonyabb lett.82  
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5. A centrális vénás kanül rögzítése tűmentes eszköz alkalmazásával 

 

 A kanülök behelyezését követően az eszközt rengeteg fizikai inzultus éri. 

Megfelelő rögzítés hiányában a katéter kimozdul, megtöretést szenved, egyéb 

módon sérül, használhatatlanná válik. 

 A hagyományos rögzítési mód a kiöltés. Ez a bőr sérülésével jár, ami 

behatolási kaput jelenthet a kanül közelében a bőrön található, vagy egyéb 

kórokozóknak, így CRBSI/CLABSI forrásává válhat. Ezt lehet elkerülni az öltés 

nélküli rögzítő eszközökkel, melyek szorosan a bőrhöz tapadva, a kanül 

kiöltéséhez használt kis “füleket” felhasználva rögzíti az eszközt. Egyre több 

bizonyíték mutatja azt, hogy ezek az öltés nélkül használható eszközök 

biztonságosak úgy a beteg, mint a behelyezett kanül tekintetében, de nem 

elhanyagolható szempont az sem, hogy a tű használat elkerülésével a kanülációt 

végző személyzet biztonságát is növelni lehet, elkerülendő a tűszúrással 

összefüggő munkahelyi baleseteket.83  

 

6. Antibiotikus “folt” (patch) 

 

 Az antibiotikummal/antiszeptikus oldattal impregnált “folt” a kanül bőrbe 

való bemeneti helyén kerül felhelyezésre. Két kisebb, gyermek intenzív osztályon 

végzett tanulmány Cochrane adatbázisban való analízise nem észlelt érdemi 
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különbséget a CLABSI/CRBSI tekintetében a “folt”-ot használó és kontroll 

csoport között.84  

 

 

7. Fedőkötés 

 

 Egy Cochrane áttekintő vizsgálat/metaanalízis komolyabb minőségű 

bizonyítékokat felsorakoztató tanulmányok elemzése kapcsán arra a 

megállapításra jutott, hogy a klórhexidinnel impregnált fedőkötés csökkentette a 

CRBSI gyakoriságát 1000 beteg napra vonatkoztatva (RR 0.51, 95% CI 0.33 to 

0.78) valamint a kanülvég kolonizációját a hagyományos poliuretán fedőkötéshez 

viszonyítva (RR 0.58, 95% CI 0.47 to 0.73). A fedőkötés rendszeres cseréje nem 

eredményezett csökkenő arányú CREBSI/CLABSI fertőzéseket. A tanulmányok 

és segédanyagok azt javasolják, hogy a fedőkötést vagy a centrál vénás kanül 

kivételekor kell csak eltávolítani, vagy ha leválik a bőrről, illetve átitatódik vérrel, 

egyéb folyadékkal, váladékkal és nedves lesz.85, 86  

 

8. Impregnált lezáró dugók 

 

 A centrál vénás kanül használatakor, amikor a kanülporton manipuláció 

történik, vagy azon keresztül vért vesznek, gyógyszert adnak, a CRBSI/CLABSI 

elkerülése céljából javasolt a használt véget klórhexidinnel, vagy povidon-jóddal, 
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jodoforral, vagy 70%-os alkohollal fertőtleníteni. A tisztítás optimális hossza nem 

ismert. Egy vizsgálatban kimutatták, hogy 3-15 másodperc közötti intervallumban 

tisztítva, a S. aureus, P. aeruginosa, E. coli törzsekkel kontaminált portokon a 

csíraszám huszad részére csökkent.87  

 A fenti problémát hivatott áthidalni a dezinficienssel impregnált lezáró 

sapka, amit nem szükséges külön fertőtleníteni használat esetén. A 

vizsgálatokkal kimutatták, hogy e fedő kupakokkal jelentős csökkenést lehetett 

kimutatni a CRBSI megjelenésének arányában. Egy regionális kórházban 

elvégzett vizsgálat szerint a CLABSI ellen foganatosított intézkedés-csomag 

részeként bevezetett fertőtlenítővel kezelt kanül kupak használata a centrál 

vénás kanülökhöz köthető fertőzések felére (0.7/1000 vs 1.16/1000 katéterrel 

töltött nap) csökkentek. 88  

 

 

Klórhexidin és providon-jód 

 

 A klórhexidin tartalmú oldatok használata a centrál vénás kanül 

behelyezése előtt és után is fontos szereplőnek bizonyulnak a CLABSI/CRBSI 

elleni küzdelemben.  A kanül behelyezésénél legalább 0.5%-os, vagy annál 

koncentráltabb oldat használata javasolt. 

 Összehasonlító randomizált tanulmányok metaanalízise azt mutatta, hogy 

a klórhexidin hatékonyabb a CLABSI/CRBSI, kanül kolonizáció tekintetében, mint 
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a povidon-jód. A vizsgálatok során a klórhexidin vizes és alkoholos oldatait is 

alkalmazták, de az egyes csoportok betegszáma nem tette lehetővé biztos 

konklúzió levonását abban a tekintetben, hogy melyik oldat hatásosabb. Arra 

sincs egyértelmű válasz, hogy a hatékonyság mennyiben tudható be az oldatban 

szereplő alkoholnak.  A hatékonysággal kapcsolatban felmerült, hogy míg a 

povidon-jód keverék hatékonyságát a testnedvek, biológiailag aktív folyadékok 

ronthatják, ugyanez a klórhexidinről nem mondható el.89 A klórhexidines beteg 

fürdetést egyre több tanulmány tartja hatékonynak a fertőzések, így 

CLABSI/CRBSI megelőzésében, de egy 2019-es Cochrane adatbázis által 

végzett metaanalízis nem talált elég jó minőségű tanulmányt ahhoz, hogy a 

klórhexidin szerepét a kórházi fertőzések elleni küzdelemben meggyőzőnek 

találja.90  

 Több betegcsoporton végzett vizsgálatok alacsony minőségű evidenciát 

szolgáltattak arról, hogy a klórhexidin, vagy a povidon-jód a legmegfelelőbb 

antiszeptikus oldat, illetve a vizsgálatok megkérdőjelezték azt is, hogy egyáltalán 

az antiszeptikus oldatok használata a CRBSI tekintetében előnyösebb-e, mint az 

antiszeptikus oldat nélkül (fiziológiás só) végzett katéterbehelyezés.91  

 

9. A fertőzött kanül ellátása 

 

 A kezelés lehet mechanikus és gyógyszeres. A gyógyszeres kezelés 

jelentősége abban áll, hogy egyrészt a fennálló szeptikus állapot kezelése 
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szükséges, másrészt bizonyos betegcsoportokban a többszörös kanüláció miatt 

az elérhető behatolási lehetőségek korlátozottak, vagy a betegség progressziója 

folytán azzá válnak (sztenotikus, trombotikus szövődmények). Ezeket a 

lehetőségekről a következő alfejezet tárgyalja. 

 A mechanikus eljárás során vagy a fertőzőforrás sebészi eltávolítása 

történik (beültetett kanülök), vagy annak cseréje lehetséges. A kanülök 

rendszeres cseréje nem csökkentette a kialakuló centrál vénás kanülökhöz 

köthető véráramfertőzések arányát.92 A korlátozott behatolási útvonalak 

esetében az egyik lehetséges megoldás a vezetődróttal történő kanülcsere. 

Ennek során a sterilitási szabályok szigorú betartásával a korábbi kanül 

eltávolítására kerül, majd a vezetődróttal sínezve az új katéter behelyezése 

biztonsággal megtörténhet. Előnye az eljárásnak, hogy a korábban már használt 

behatolási helyen történik a beavatkozás, a lehetséges mechanikai 

szövődmények (pneumothorax, vérzés) száma kevesebb lehet, viszont a 

technika nem használható, amennyiben a beteg inotróp, vazopresszor 

kezelésben részesül. Hátránya lehet az eljárásnak még, hogy bizonyos adatok 

alapján a vezetődróttal történő kanülcserében részesülő betegek intenzív 

osztályos és ezzel együtt kórházi tartózkodása hosszabb lehet. Az újabb adatok 

azt mutatják, hogy a vezetődróttal cserélt kanül csoporthoz tartozó CLABSI 

aránya hasonló volt a kontroll csoportéhoz.93  

 A centrál vénás kanül eltávolítása szükséges, javasolt amennyiben 
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1. Súlyos szeptikus állapot, infektív endokarditisz, szeptikus tromboflebitisz, 

vagy perzisztens bakteriémia áll fönn hosszabb, mint 72 órás, célzott 

antibiotikum adás ellenére 

2. S. aureus, MDR gram-negatív bacillus, gombák, vagy mikobaktérium 

okozta CRBSI esetén 

3. Micrococcus species, vagy Propionibaktérium fertőzés esetén, 

amennyiben a hemokultúra kontaminációja kizárható a baktériumok 

ismételt vérmintákból való kimutatásával.51, 55. 

 

10.  Antibiotikus Zár (Lock) Terápia (ALT) 

 

 A véráramba helyezett centrál vénás kanülök külső vagy belső felszínén 

viszonylag hamar megjelennek a kolonizáló baktériumok, amik a későbbiekben, 

alapjai lehetnek a biofilm képződésnek is. Maguk a baktériumok is lehetnek 

rezisztensek egy vagy több antibioitkumra, de a biofilmet alkotó 

mikroorganizmusok mindenképpen ellenállóbbakká válnak a terápiás 

beavatkozásokkal szemben. 

 Ezt a problémát igyekszik orvosolni egy újabb megközelítés, mely főként 

azokban a betegekben bír jelentőséggel, akiknek a centrál vénás kanülre 

hosszabb távon van szükségük és/vagy korlátozott számú centrál vénás 

elérhetőséggel bírnak (gyermekek, hematológiai betegek, dializált betegek, 

hosszútávú parenterális táplálásban részesülő betegek).94  
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 Az ALT esetében egy vagy több széles spektrumú, vagy ismert 

érzékenység esetén célzott antibiotikummal töltjük fel a kanült, ahol meghaladja 

a szisztémás adagoláskor a szérumban elérhető koncentrációt. Az 

antibiotikumon kívül egy, vagy több olyan anyagot is használhatnak (etanol, 

EDTA, trisodium acetát, citrát, heparin), amelyeknek antibakteriális hatása van 

és/vagy rendelkezik a biofilm integritását befolyásoló, annak anyagába az 

antibiotikumok behatolását, aktivitását segítő tulajdonsággal is. A kanült feltöltik 

a hatékonynak tartott anyagokkal, majd a két használat között eltelt időre 

lezárják. Az antibiotikum rezisztencia kialakulásának növekvő veszélye és 

elterjedése miatt olyan anyagok felé fordult az érdeklődés, amelyek 

antibakteriális hatással rendelkeznek, de nem antibiotikumok (klórhexidin, etanol, 

heparin, EDTA). Fontos, hogy a használt elegy az alkalmazás során 

szerkezetében ne változzon meg, valamint a kanül szerkezetét se roncsolja. 

 Az ALT használata lehet: 

1. Preventív – hosszú távon használt kanülök estében, amikor a 

CLABSI/CRBSI nem igazolt, nincsenek klinikai tünetek, a biofilm, bakteriális 

kolonizáció megelőzése céljából. A használt anyagoknak a lezárás ideje 

alatt megfelelő időtartamban hatékonynak kell maradniuk, meg kell őrizniük 

kémiai struktúrájukat, kompatibilisnek kell lenniük mind az esetleges adalék 

anyagokkal, mind pedig a kanül anyagával, melynek integritását 

betegbiztonsági okokból nem befolyásolhatják, valamint szisztémás hatásuk 

a lehető legalacsonyabb legyen. 
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2. Terápiás céllal – ebben az esetben klinikai tünetek alapján és lehetőség 

szerint pozitív hemokultúrával igazolt CRBSI/CLABSI áll fenn és ennek 

kezelése céljából alkalmazzák, szisztémás antibiotikum adagolásával 

együtt.  

 

 Az eddigiek alapján olyan antibiotikumok, vagy antibakteriális hatású 

vegyületek jöhetnek szóba, melyek hatékonyak a leggyakoribb CLABSI/CRBSI 

kórokozók által okozott fertőzésekben (S. aureus, S. epidermidis, Enterococcus, 

P. aeruginosa, E. coli, Acinetobacter spp.), valamint megfelelően penetrálnak a 

baktériumok által kialakított biofilmbe. 

  A leggyakrabban kipróbált és tanulmányozott antibiotikumok: 

vancomycin, gentamicin, minocyclin, amoxicillin, amikacin, daptomycin, 

tigecyclin, cefazolin. 

 Antibiotikus hatással rendelkező anyagok, amelyek önmagukban, vagy 

antibiotikumokkal együtt adva fejthetik ki hatásukat: heparin, EDTA (kelátor, az 

ionok megkötésével a biofilm képződést és enzim funkciókat rontja), etanol (28% 

alatti oldata használható, magasabb koncentrációban a kanülök szerkezetét 

roncsolhatja), trinátrium-citrát (kelátor), taurolidin (antibakteriális hatású anyag, 

de nem antibiotikum, így a rezisztencia kialakulása is valószínűtlen).95-100  

 Egy metaanalízis kimutatta, hogy az ALT csökkentette a CRBSI 

kialakulásának valószínűségét, valamint megnyújtotta a kanül 

használhatóságának idejét. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a 



41 
 

profilaktikus ALT használat része kellene legyen a centrál vénás kanülök ápolási 

stratégiájának (bundles).101  

 A kanül zár terápia profilaktikus használatát bakteriális fertőzések 

esetében igazolták, hatékonyságuk 50-100% között változhat. Az 

antibiotikumokkal szembeni fokozódó rezisztencia miatt ilyen esetekben is fontos 

szerep jut azon szereknek, melyek ugyan nem antibiotikumok, de antibiotikus 

hatásúak, vagy hatékonyak a biofilmmel szemben.102  

 A baktériumok mellett egyre jelentősebb szerepet játszanak a 

CRBSI/CLABSI kialakulásában a gombás fertőzések. Ezek a mikroorganizmusok 

szintén képesek a gyógyszeres terápiával szembeni rezisztencia fokozódásával 

járó biofilm képzésére. Egy összehasonlító vizsgálatban különböző antifungális 

szerek in vitro hatékonyságát vizsgálták szilikon lemezeken képződött 

biofilmekkel szemben. Az in vitro vizsgálatban leghatékonyabbnak a nitroglicerin-

citrát-etanol keverékét találták.103  

 

11. Intravénás gyógyszerek kontaminálódásának megelőzése 

 

 A centrális vénás kanülökhöz kötött véráramfertőzések egyik lehetséges 

módja a kontaminálódott intravénás injekció, infúzió. A gyártás során ennek 

előfordulása elhanyagolható, ugyanakkor előkészítésük, beadásuk során 

intravénás gyógyszereink kontaminációja az irodalmi adatok alapján 5 – 44% 

közt mozog.110-113 Azok a gyógyszerek, amik támogatják a baktériumok 
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növekedését súlyos véráramfertőzést okozhatnak114, 115, míg a baktériumok 

növekedését nem támogatók biztonságosak ebben a tekintetben. 
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5. Célkitűzések 
 

1/ Meghatározni egyetemi általános intenzív osztályon a fecskendők 

kontaminációjának gyakoriságát. 

2/ Meghatározni, melyik gyógyszerek támogatják, melyek gátolják a 

kontaminálódott baktériumok növekedését. 

3/ Meghatározni, mik a leggyakoribb kontamináló baktériumok intenzív 

osztályon betegágy mellett használt fecskendőkben. 

4/ Meghatározni, van-e összefüggés a fecskendőkből izolált baktériumok és a 

betegek hemokultúrájából kitenyésztett kórokozók között. 

5/ Vizsgálni a baktériumok növekedését atropinban. 

6/ Vizsgálni a baktériumok növekedését glikopirrolátban. 

7/ Vizsgálni a baktériumok növekedését amiodaronban. 

8/ Meghatározni az amiodaron MIC értékét. 
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6. Anyag és módszer 
 

 

6.1. Baktériumok izolálása intenzív osztályon használt 
fecskendőkből 
 

 
 Összesen 155, intenzív osztályos használatban levő 50 mL-es fecskendőt 

gyűjtöttünk. Az infúziók 14 – 72 óráig voltak használatban. Steril tűvel lezárva, 

szobahőn szállítottuk azokat a laborba. A gyógyszereket a szakma szabályai 

szerint aszeptikus módon készítették, de a személyzetet nem világosítottuk fel a 

vizsgálatról. A laborban a fecskendőkből 1 – 1 cseppet szélesztettünk agar, és 

eozin-metilénkék agarra. 24 és 48 órás, 37oC-os inkubálást követően a 

baktériumokat standard mikrobiológiai módszerekkel azonosítottuk, 

meghatároztuk antibiotikum érzékenységüket. A fecskendőkből izolált 

baktériumokat összehasonlítottuk a vizsgálat alatt a betegek hemokultúráiból 

kitenyészett törzsekkel antibiotikum érzékenység és RAPD-PCR (random 

amplified polymorphic DNA - polymerase chain reaction) segítségével.  

 A fecskendőkben adott gyógyszerek amiodaron 12 mg mL-1, furozemid 1 

mg mL-1, noradrenalin 60 µg mL-1, adrenalin 60 µg mL-1, bupivacain 0.125%, 

sufentanil 1 µg mL-1, metoprolol 0,1 mg mL-1, inzulin 1 egység mL-1, propofol 2%, 

kálium klorid 20 mg mL-1 és morfin 1 mg mL-1 voltak. 
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Felhasznált gyógyszerek, infúziók, táptalajok 

 

Atropin, glikopirrolát és amiodaron baktériumok növekedését befolyásoló 

hatásának vizsgálata. 

 

Vizsgált anyagok 

- atropin-szulfát, (Atropine Sulphate Injection BP®, B. Braun Melsungen AG, 

Berlin, Németország, 600 µg mL-1) (3. ábra), 

- glikopirrolát-bromid (Robinul®, Anpharm, Croydon, UK, 200 µg mL-1) (4. ábra), 

- amiodaron-hidroklorid (Cordarone®, Sanofi Aventis, Budapest, Hungary, 50 

mg mL-1) (5. ábra), 

- glucose 5% (Glucose B. Braun 50 mg/ml oldatos infúzió, B. Braun Melsungen 

AG, Melsungen, Németország),  

- nátrium klorid 0.9% (Nátrium-klorid 0,9% Fresenius oldatos infúzió, Fresenius 

Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg v.d.H., Németország) 

- Mueller-Hinton agar (Bio-Rad, Marnes-la-Coquette, Franciaország) 

- eosin-metilénkék táptalaj (Bio-Rad, Marnes-la-Coquette, Franciaország) 

  

3. ábra. Atropin-szulfát  4. ábra. Glikopirrolát-bromid 
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5. ábra. Amiodaron-hidroklorid 

 

 

6.2. Vizsgált baktérium törzsek 
 

6.2.1. Laboratóriumi referencia törzsek 
 

 Staphylococcus aureus ATCC (American Type Culture Collection) 23923, 

 Staphylococcus epidermidis ATCC 35984 

 Escherichia coli ATCC 25922,  

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 

 Klebsiella pneumoniae ATCC13883. 

6.2.2. Klinikai izolátumok 
 

 Staphylococcus epidermidis 

 metallo-béta-laktamáz termelő (MBL) P. aeruginosa, 

 meticillin rezisztens S. aureus (MRSA), 

 extended spektrumú beta-laktamázt termelő (ESBL) E. coli, 

 extended spektrumú beta-laktamázt termelő (ESBL) K. pneumoniae, 

 multirezisztens Acinetobacter baumannii (MACI) 
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6.3.  Baktériumok növekedésének vizsgálata 
 

 A korábban Berry111 és Sois112 által leírt módszert alkalmaztunk 

változtatásokkal. 

 Mueller-Hinton folyékony táptalajt oltottunk be a vizsgált törzsekkel, majd 

éjszakán át inkubáltuk 37oC-on. A tenyészeteket fiziológiás sóoldattal 0,5 

McFarland denzitásra állítottuk be. Ez 1,5 – 3 x 108 mL-1 telepképző egységet 

(colony forming unit, cfu) jelent. Minden törzset tovább higítottunk fiziológiás 

sóoldatban. Az átlagos kiindulási csíraszám 103 – 104 cfu mL-1 volt. A csöveket 

szobahőn tartottuk. Keveréseket (vortex) követően azonnal majd 15, 45, 60 perc, 

2, 3, 4, 6, 12, 22, vagy 24 óra múlva a csövekből 10 µL-t vettünk és szélesztettünk 

Mueller-Hinton agar táptalajra, amit 24 órán keresztül 37oC-on inkubáltuk. A 

telepeket megszámoltuk, az eredményeket átlag ± SD formában értékeltük. 

 Kontrollként 5%-os glukózban és folyékony Mueller-Hinton táptalajban is 

néztük a baktériumok növekedését. Az atropin, glikopirrolát, amiodaron ampullák 

és a kontrollként használt oldatok sterilitási tesztjét is elvégeztük 24 és 48 órás 

37oC-on történt inkubálással. 

 Minden gyógyszernél három parallelt végeztünk. 



48 
 

 

6.4. Az amiodaron minimális gátló koncentrációjának (MIC) 
meghatározása 

 

 A "Clinical and Laboratory Standards Institute" által javasolt módszert  

módosítottuk, hogy a gyártó által javasolt, 5%-os glukózban higított amiodaron 

MIC értékét határozhassuk meg.113 A törzseket Mueller-Hinton agaron 

tenyésztettük, majd fiziológiás sóoldatban McFarland 0.5-re állítottuk be majd 

hígítottuk, hogy a csíraszám ~5x106 cfu/mL legyen. Az amiodaront 96 lyukú 

lemezekben 5% glukózzal hígítottuk, majd további hígítást követően 10 μL 

~5x104 cfu-t tartalmazó baktérium szuszpenziót adtunk hozzá. A lemezeket 

37oC-on 24 óráig inkubáltuk. A bakteriosztatikus vagy baktericid koncentráció 

meghatározásához minden lyukból 10 μL-t szélesztettünk Mueller-Hinton agarra. 

 

6.5. Statisztikai analízis. 
 
 

A statisztikai elemzéshez variancia analízist használtunk, Scheffé teszttel 

kiegészítve. P < 0.05 értéket vettünk szignifikánsnak.  
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7. Eredmények 
 

7.1. Baktériumok izolálása intenzív osztályon használt 
fecskendőkből 
 
 
 Az összes, betegágy mellett elkészített fecskendőre és infúziós szerelékre 

(amiodaron 12 mg mL-1, furozemid 1 mg mL-1, noradrenalin 60 µg mL-1, adrenalin 

60 µg mL-1, bupivacain 0.125%, sufentanil 1 µg mL-1, metoprolol 0,1 mg mL-1, 

inzulin 1 egység mL-1, propofol 2%, kálium klorid 20 mg mL-1, morfin 1 mg mL-1) 

vonatkozó kontamináció 16%-volt. A kitenyészett baktériumok 78%-a P. 

aeruginosa, a többi A. baumannii és koaguláz negatív staphylococcus volt. Az 

amiodaront, kálium kloridot, vagy morfint tartalmazó fecskendőkből nem tudtunk 

baktériumokat kimutatni. A legtöbb kontaminációt az inzulinos fecskendők között 

találtuk. Az esetek 46%-ban ugyanaz a baktérium tenyészett ki a hemokultúrából, 

mint a betegnél használt fecskendőkből.114  

 

7.2. Gyógyszerek hatása a baktériumok növekedésére 
 
 

7.2.1. Atropin-szulfát hatása a baktériumok növekedésére 
szobahőmérsékleten 
 
 

 A tesztelt ampullák sterilek voltak, Mueller-Hinton táptalajban a vizsgált 

törzsek jó növekedést mutattak.  

 A S. aureus, E. coli ESBL és P. aeruginosa törzsek növekedésére az 

atropin nem volt hatással, a csíraszámok nem változtak szignifikánsan. Az MRSA 



50 
 

csíraszáma szignifikánsan csökkent 2 óra, míg az MACI törzsé 3 óra múlva. A 

kísérlet végére (24 órás inkubáció szobahőn) az MRSA, és az MACI is elpusztult. 

Baktérium csíraszám növekedést 0,6 mg mL-1 atropin szulfátban nem 

tapasztaltunk (6. ábra).115  

 

6. ábra. Baktériumok növekedése 600 µg mL-1 atropin szulfátban szoba 
hőmérsékleten 

 

 

 

Az S. aureus, E. coli, ESBL törzsek és P. aeruginosa csíraszáma nem változott 

szignifikánsan, míg az MRSA 2 óra múlva, a MACI 3 óra múlva csökkent a 

kiindulási értékhez képest. Az értékek három mérés átlagát ± S.D. mutatják. 

P<0,05.  
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7.2.2. Glikopirrolát hatása a baktériumok növekedésére 
szobahőmérsékleten 

 
 A tesztelt ampullák sterilek voltak, Mueller-Hinton táptalajban a vizsgált 

törzsek jó növekedést mutattak.  

 Az MRSA csíraszáma 2 óra után csökkent szignifikánsan, míg az összes 

többi törzsé már 1 óra után (7. ábra).115  

 
7. ábra. Baktériumok növekedése 200 µg mL-1 glikopirrolát bromidban 
szobahőn 
 

 
A telepképző egységek száma már 1 óra után szignifikánsan csökkent. Az értékek 

három mérés átlagát ± S.D. mutatják. P < 0,05.  
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7.2.3. Baktériumok növekedése amiodaronban szobahőn 
 

 

 Az összes vizsgált törzs növekedett MH táptalajban. A sterilitási kontrol 

vizsgálatok során nem találtunk baktériumokat az amiodaron és az 5%-os 

glukóz oldatokban. Az 5%-os glukóz oldatban minden törzs csíraszáma 

csökkent, de a kísérlet végén (6 óra) is voltak élő baktériumok. Ez a növekedés 

megfelelt a korábbi közleményben leírtakkal.116  

 Az amiodaron gyorsan ható (1 percen belül) antibakteriális hatást 

mutatott az ATCC E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae törzsek és a klinikai 

izolátumok közül a P. aeruginosa és az A. baumannii esetében. Az ATCC S. 

aureus és a klinikai izolátum S. epidermidis, E. coli csíraszáma 15, míg a 

klinikai izolátum ESBL K. pneumoniae csíraszáma 45 percen belül esett nullára 

(1, 2. táblázat). Az összes csíraszám szignifikánsan alacsonyabb volt 

amiodaronban 1 és 15 perc után, mint a kiindulási érték, vagy a MH és 5%- os 

glukóz kontrolban.117 
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1. táblázat. Laboratóriumi baktérium törzsek növekedése 0.6 mg mL-1 

amiodaronban 

 
 
 

Növekedés amiodaronban (0.6 mg mL-1) 

Laboratóriumi törzsek 

Idő 
(perc) 

 S
. 

a
u
re

u
s
 

 A
T

C
C
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3
9
2

3
 

 S
. 

e
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rm

id
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T

C
C

 3
5
9
8

4
 

 E
. 
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o
li 
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T

C
C
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5
9
2

2
 

 P
. 

a
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in
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s
a
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T

C
C

 2
7
8
5

3
 

 K
. 

p
n
e
u
m

o
n

ia
e

 

 A
T

C
C

 1
3
8
8

3
 

0 83.6±11 138±14 13±0.6 33.3±1.5 51±1 

1 4.6±4.0 5 ± 0 0 0 0 

15 0 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 0 

60 0 0 0 0 0 

 

Telepképző egységek száma (cfu) ± SD laboratóriumi törzsek esetén 5% 

glukózban higított amiodaronban (0.6 mg mL-1) inkubálva 0, 1, 15, 45, vagy 60 

percig szobahőn (20oC). Minden cfu 1 és 15 percnél is szignifikánsan 

alacsonyabb volt mint a kiindulási érték (0 perc),  P<0.05 
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2. táblázat. Klinikai izolátumok növekedése 0.6 mg mL-1 amiodaronban 

 

 Növekedés amiodaronban (0.6 mg mL-1) 

 Klinikai izolátumok 

Idő 
(perc) 

 S
. 

e
p
id
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rm

id
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b
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u
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a
n
n

ii 
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D

R
 

0 265 ± 7 93 ± 1 58±4.4 89.6±6 147±4 

1 18 ± 3,6 0 3,3±2,1 7,3±4,9 0 

15  0 0 0,6±1,1 0 

45  0 0 0 0 

60  0 0 0 0 

 

Telepképző egységek száma (cfu) ± SD klinikai izolátumok esetén 5% glukózban 

higított amiodaronban (0.6 mg /mL-1) inkubálva 0, 1, 15, 45, vagy 60 percig 

szobahőn (20oC). Minden cfu 1 és 15 percnél is szignifikánsan alacsonyabb volt 

mint a kiindulási érték (0 perc).  P<0.05 
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Amiodaron MIC értékei 

A vizsgált laboratoriumi törzsek és klinikai izolátumok MIC értékei < 0,5 és 32 

μg mL-1 között változott. (3, 4. Táblázat)  

 

3. táblázat.  Laboratóriumi baktérium törzsek MIC értékei amiodaronban 

 

Minimális gátló koncentráció Baktérium törzs 

<0,5 μg mL-1 

S. aureus ATCC 23923 

S. epidermidis ATCC 35984 

P. aeruginosa ATCC 27853 

0,5 μg mL-1 E. coli ATCC 25922 

32 μg mL-1 K. pneumoniae ATCC 13883 

 

Laboratóriumi (ATCC) baktériumok minimális gátló koncentrációi 5% glukózban 

higított amiodaronban. 
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4. táblázat.  Klinikai izolátumok MIC értékei 5% glukózban higított 

amiodaronban 

 

Minimális gátló koncentráció Baktérium törzs 

<0.5 μg mL-1 

A. baumannii MDR 

S. epidermidis 

P. aeruginosa 

32 μg mL-1 

K. pneumoniae ESBL 

E. coli ESBL 

Klinikai izolátumok minimális gátló koncentrációi 5% glukózban higított 

amiodaronban. 

 

 Az 5% glukózban higított amiodarone MIC értéke: 

<0.5 μg mL-1 az S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa és az A. baumannii, 

 0.5 μg mL-1 az E. coli (ATCC 25922),  

 32 μg mL-1 a K. pneumoniae (ATCC13883), a K. pneumoniae ESBL és az E. 

coli ESBL  törzseknél. 

 Az A. baumanni és P. aeruginosa alacsony MIC értékéhez hozzá 

járulhat, hogy nem fermentáló baktériumok. 

  A fenti értékek baktericidek a S. aureus és A. baumannii törzseknél, míg 

bakteriosztatikusak a többi törzsnél.117  
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8. Megbeszélés 
 

 
 Az infekció a kórházi kezelés egyik szövődménye.1 Egyik súlyos formája 

a centrális vénás kanülhöz kötött véráramfertőzés. A centrális vénás kanülök 

használata a bevezetésben részletesen tárgyalt szövődményekkel járhat, 

használatuk mégis elkerülhetetlen az intenzív osztályos kezelésnél, hosszantartó 

infúziós terápiánál és parenterálás táplálásnál. Nélkülük nem valósítható meg 

sok daganat ellenes eljárás és a vesepótló kezelések döntő része sem.118  

 A centrális vénás kanül használatához kötött véráramfertőzés halálozása 

akár a 25%-ot is elérheti, valamint jelentősen növeli a kezelés költségeit.119-121  

 A kialakulásához vezető összetevőket a bevezetés részletesen tárgyalja. 

Megkülönböztetünk intrinsic és extrinsic okokat. Munkám során az extrinsic 

csoportba tartozó tényezők egy részét vizsgáltam.  

 Az infúzióban is adható gyógyszerek kontaminációjára vonatkozó több, 

jelentős szórást mutató közlemény is megjelent. Egy korai, 482 több dózist 

tartalmazó, műtőben használt ampullát vizsgáló tanulmány szerint a 

kontamináció elhanyagolható mivel ők egyetlen pozitív mintát se találtak. Tíz 

gyógyszert vizsgáltak, mindegyik tartalmazott tartósítószert. A tízből 3 

gyógyszerről tudjuk, hogy gátolják baktériumok növekedését (atropin, 

glikopirrolát, lidokain), a többiről még nincs adatunk. A mintavétel után 2 órán 

belül elkezdték a minták feldolgozását, az első értékelés 48 órás 37oC-on történt 

inkubálást követően történt. Ennyi idő alatt az antibakteriális hatású, 

tartósítószert is tartalmazó gyógyszerbe került baktériumok elpusztulhattak. A 

fentiek alapján a közlemény értékelhetetlen a gyógyszer kontamináció 

vonatkozásában.122  

 Az újabb, osztályon, műtőben, gyűjtött mintákból írt közlemények jelentős 

veszélyforrásnak tartják a használat közben kontaminálódó intravénás 

gyógyszereket, a gyakoriságot 5 és 44% közé teszik.104-107  
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 A gyógyszerek kontaminációját vizsgáló közlemények közül korábban 

mindössze egy foglalkozott intenzív osztályos mintákkal, a gyakoriságot 22% - 

44% közöttinek találták. Hat kórházban végezték a szimulációs vizsgálatot, az 

infúziókat nem csatlakoztatták beteghez, hanem elkészítésük után azonnal 7 

napos inkubációt kezdtek 37oC-on és ezt követően értékelték a növekedést. A 

közleményben nem részletezik a vizsgált gyógyszereket, így ezek az 

eredmények se mutatják a mindennapi gyakorlat közbeni kontaminációt.104  

 Saját közleményünk az első, ahol intenzív osztályon használatban levő 

fecskendőket gyűjtöttük három hónapon keresztül. Eredményeink azt a 

kontaminációt mutatják, ami nemcsak a gyógyszerek felszívásakor, de hígításuk 

során, az infúzió összeállításakor és annak a beteghez csatlakoztatásakor 

bármelyik ponton előfordulhat. A személyzetet nem világosítottuk fel a 

vizsgálatról, ezért az infúziók elkészítése a megszokott módon történt. A mintákat 

hosszabb idő alatt gyűjtöttük, így több nővér, és több műszak munkájának 

gyümölcsét értékelhettük. A kontamináció az összes gyógyszert figyelembe véve 

(amiodaron, furosemid, noradrenalin, adrenalin, bupivacain + fentanyl, 

metoprolol, insulin, propofol, kálium klorid, morfin) 16% volt, ami megfelel a 

korábbi tanulmányok átlagának. Eredményünk azt is mutatja, milyen nehéz a 

valódi kontaminációt a hasonló vizsgálatokból levonni. Csak az amiodaront 

vizsgálva, amiről további vizsgálataink kimutatták, hogy gyors antibakteriális 

hatással bír, a kontamináció 0% lett volna. Csak az insulint nézve 30%, viszont 

így a minták száma lett volna alacsony. A fentiek és más tanulmányok alapján a 

kontamináció mértéke intravénás gyógyszereink elkészítésekor feltehetően 30% 

feletti lehet, ami már jelentős fertőzésforrásra hívja fel a figyelmet. 

 Saját vizsgálatunkkor leggyakrabban P. aeruginosa-t tudtunk izolálni. Ez 

eltér a korábbi tanulmányoktól. A különbséget azzal magyarázzuk, hogy eltérően 

a korábbi vizsgálatoktól, mi közvetlenül az intenzív terápiára szoruló beteg mellől 

vettük a mintákat. 
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 A beteg hemokultúráit összehasonlítva a betegnek adott infúziókból 

kitenyészett baktériumokkal, RAPD-PCR-rel vizsgálva a telepeket, 46%-os 

egyezést találtunk.114  

 A magas kontamináció okát elsősorban a szabályok be nem tartásában 

kell keresnünk. A gyógyszereket előkészítők gyakran szegik meg a 

legalapvetőbb rendelkezéseket. Több dózist tartalmazó ampullákat gumidugóval 

látnak el, amit minden használat előtt dezinficiálni kell. Ezt az egyszerű műveletet 

egy tanulmány szerint az aneszteziológusok 34%-a ritkán, vagy soha nem teszi 

meg.123  

 Szigorú kézhigiénével is sokat tehetünk a kórházi fertőzések 

csökkentéséért. Ezt sajnos az esetek 40%-ban sem tartják be.124, 125  

 Az egyszer használatos üvegampulláknál a baktériumok egyszerűen 

juthatnak a folyadékba, ha nem tartjuk be az kinyitás előtti egyszerű szabályt: az 

ampulla nyakát alkoholos dezinficienssel le kell törölni. A nem steril 

csomagolásban lévő üveg ampullák felszínén az esetek több mint 80%-ban 

találunk baktériumokat, a leggyakrabban S. aureus-t és Bacillus specieseket.126 

Az ampullák kinyitásakor kis üvegdarabkák kerülnek a gyógyszerbe, 

baktériumokat is oda juttatva.127 Egy 180 ampulla nyitását vizsgáló tanulmány 

minden esetben talált üvegdarabkákat a gyógyszerben, számuk 15 és 419 között 

változott, az átlag 108 darab/üveg ampulla volt.128  

 A kontamináció egy másik útja szintén a szabályok be nem tartásából 

fakad. Az egy dózist tartalmazó szerek ritkán tartalmaznak tartósítószert, 

szemben a gumidugós, több adagot tartalmazó nagyobb kiszerelésekkel. Az 

aneszteziológusok akár 80%-a több beteg közt is megosztja az egyszer 

használatos ampulla tartalmát.129, 130  

 Az aneszteziológiában és intenzív terápiában használt gyógyszerek közül 

először 1909-ben írták le a helyi érzéstelenítők antibakteriális hatását.131  

 Az első jelentés, ami felhívta a figyelmet, hogy a műtői környezetben 

kontaminált gyógyszer súlyos fertőzést okozhat, 1991-ben jelent meg a 

propofolról.132 Ezt később több esetleírás, in vitro vizsgálat követte, amik 
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egyértelművé tették, hogy propofolban 6 óra elteltével jelentősen 

felszaporodhatnak a kontaminált baktériumok. Egyértelmű ajánlás született a 

gyógyszer biztonságos felhasználása érdekében, amit betartva elkerülhetők az 

általa közvetített extrinsic véráramfertőzések.133  

 Az aneszteziológiai gyakorlatban és az intenzív osztályon használt 

gyógyszereink baktériumok növekedésére gyakorolt hatásáról ismereteink még 

hiányosak.110 A mindennap használt atropin és glikopirrolát baktériumpokra 

gyakorol hatása nem volt ismert. A glikopirrolátot Magyarországon ritkán 

használjuk, de Nyugat-Európában, Ausztráliában és Észak-Amerikában az 

aneszteziológiai gyakorlatban izomrelaxáns reverzáláshoz gyakran alkalmazott 

gyógyszer az atropin helyett, annál kevésbé tachycardializáló hatásának 

köszönhetően. A hazai napi gyakorlat szerint minden műtői program előtt 

felszívunk egy atropin ampullát és megtartjuk a program végéig, vagy akár a 

következő napig. 

 Eredményeink alapján az infekció kontrol szempontjából ez biztonságos 

gyakorlat. Atropinban szobahőn nem növekedtek a vizsgált S. aureus, E. coli, P. 

aeruginosa, és A. baumanii törzsek, míg 2 óra után szignifikánsan csökkent az 

MRSA és MACI törzsek csíraszáma, 24 óra után pedig nem találtunk élő 

baktériumot az utóbbi két törzsből. 

 Glikopirrolátban már 1 óra után szignifikánsan csökkent a csíraszám, 24 

óra után pedig nem találtunk növekedést.115  

 A hatásmechanizmusról keveset tudunk. Az ingerületvezetés 

szabályozásának vizsgálatakor E. coli K12 törzseknél írták le 1979-ben, hogy 

atropin gátolta egy tripszin szerű proteáz működését.134 A glikopirrolát kvaterner 

ammónium, az ebbe a csoportba tartozó molekulák közt több baktericid hatású 

ismert.135 Hatásmechanizmusukat a sejtmembránok dezorganizációja révén 

fejtik ki, aminek fehérjék, nukleinsavak degradációja és sejtfal lízis lesz a 

következménye.136, 137  

 Műtőben az extrinsic véráramfertőzések csökkentésének egyik 

lehetséges módja, ha minden fel nem használt, de előkészített gyógyszert, 
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infúziót minden beteg után eldobunk és újat készítünk elő. Ennek a gyakorlatnak 

viszont jelentős költség hatása van. Ha megtartjuk a fel nem használt, a szakma 

szabályai szerint előkészített gyógyszereket, amikben a kontaminálódott 

baktériumok nem tudnak szaporodni, akkor jelentős költségeket takaríthatunk 

meg. Egy ilyen gyógyszer az atropin (több európai országban a glikopirrolát is), 

amit általános aneszteziológiai gyakorlat szerint a betegbiztonság érdekében 

minden nap előkészítünk az első beteg előtt. Ritkán kell használnunk, ezért nagy 

részüket eldobjuk a műszak végén. 

 Az elmúlt 20 évben több tanulmány foglalkozott a műtétek során fel nem 

használt gyógyszerek okozta költségekkel. Egy amerikai tanulmány egy éven 

keresztül nézte a műtőben használt gyógyszerek közül az atracurium, thiopental, 

szukcinilkolin, propofol, midazolam, és rocuronium felhasznált és a fel nem 

használt, de előkészített mennyiség arányát. Eredményeik szerint a fenti, 

előkészített, de fel nem használt gyógyszerek mennyisége 39 és 71% között 

változott! Az így kárba veszett gyógyszer az anesztézia teljes 

gyógyszerkeretének 26%-át tette ki.138 Egy újabb, 98 műtét gyógyszer 

felhasználását vizsgáló prospektív tanulmány még rosszabb adatokat 

szolgáltatott. Az előkészített (fecskendőbe felszívott) adrenalin 95, szukcinilkolin 

92, lidokain 92, atropin 81%-a nem került felhasználása. Ez a teljes gyógyszer 

költségnek 46%-a volt.139 A több mint 27 ezer műtétet 2012-ben retrospektíven 

feldolgozó francia tanulmány szerint az esetek mindössze 7%-ban kapott a beteg 

atropint, de ők is minden műtéthez előkészítették.140 Ez a fajta veszteség 

nemcsak Európát és az USA-t érinti. A 677 műtétet prospektív módon 2017-ben 

feldolgozó indiai tanulmányban az atropin 37%-a kidobásra került.141  

 A glikopirrolát veszteséget egyetlen tanulmány értékelte, 45%-osnak 

találták.142  

 Eredményeink alapján az előkészített atropin és glikopirrolát szobahőn 

legalább 24 órán keresztül nem jelent infekciós veszélyt, hisz a kontaminált 

baktériumok csíraszáma ez idő alatt nem változik, vagy teljesen lecsökken.115  
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 Természetesen a költségcsökkentés ilyen gyakorlata nem vonatkozhat 

azokra a fecskendőkre, amikből már adtunk egy betegnek, ezeket a 

keresztfertőzések elkerülése érdekében mindenképpen meg kell semmisíteni 

minden beteg után. 

 Korábbi vizsgálatunk során az eddig nem ismert intenzív osztályos 

gyógyszer kontaminációt mértük fel, és figyeltünk fel arra, hogy a használatban 

lévő amiodaron fecskendőkből nem tudtunk baktériumot kitenyészteni. Az 

elvégzett kísérletekből vált ismertté, hogy az amiodaronnak gyors baktericid 

hatása van. A vizsgált P. aeruginosa és A. baumannii törzsek 1 percen belül 

elpusztultak a klinikai gyakorlatban használt leghígabb koncentrációnál. A S. 

aureus, és E. coli, 15 percen belül, míg az ESBL termelő K. pneumoniae 

esetében 45 perc után nem találtunk növekedést.117  

 Korábban, az amiodaron hatásmechanizmusát vizsgálva végeztek 

kísérleteket apathogen baktériumokkal, apathogen és pathogen gombákkal, 

vírusokkal. Ezek a kísérletek is igazolták az amiodaron növekedést gátló hatását 

Bacillus stearothermophilus,143 Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus 

fumigatus, Cryptococcus neoformans, Fusarium oxysporum, Candida 

albicans,144 és SARS koronavírus esetében,145 de az időbeli változásokat nem 

nézték, a hatást 24 órás, 37oC-os tenyésztést követően mérték le. 

 Újabb közlemények beszámoltak az amiodaron Ebola virus elleni 

hatásáról146 és "off label" használatáról Ebola fertőzött betegeknél147  

 A fenti kísérletekkel az amiodaron antibakteriális hatásmechanizmusáról 

is szereztünk ismereteket. Hatását több sejtkomponensen is kifejti. 

Megváltoztatja a foszfolipid struktúrákat143 és az intracellulris kalcium 

homeosztázist144, 148 Az amiodarone alkohol tartalma 2%, aminek nincs 

antibakteriális hatása. 

 Irodalmi ismereteink alapján ez az első közlemény ami amiodaron hatását 

vizsgálja patogén baktériumok, köztük multirezisztens törzsek növekedésére, 

meghatározta a MIC értékeket és kimutatta a gyors antibakteriális hatást. 
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 Az intravénás amiodaront centrális vénás kanülön keresztül adjuk, 

gyakran napokig. A centrális vénás kanülök használatának egyik morbiditást, 

mortalitást és költségeket is növelő szövődménye a véráramfertőzés19, 149 . 

Gyakorisága a beteg kora, a kanül behelyezés helye (v. subclavia, v. jugularis vs. 

v. femoralis) a kanül használatát szükségessé tevő alapbetegség, a kezelés 

helye (osztály, intenzív osztály, otthon) és a kórházi protokollok betartása alapján 

gyakorisága 2,5 és 17 eset/1000 kanül nap között változik.150-152 

Patomechanizmusában intrinsic és extrinsic tényezők is szerepelhetnek.48 Az 

extrinsic út egyik lehetősége a kontaminált infúzió. Eredményeinkből kitűnik, 

hogy az amiodaron infúzió a klinikai gyakorlatban alkalmazott hígításban sem 

okozhat véráramfertőzést, mert a kontaminált baktériumokat nagy hígításban is 

gyorsan, 45 percen belül elpusztítja. A vizsgált klinikai és laboratóriumi törzsekkel 

szemben MIC értéke alacsony, <0,5 – 32 µg mL-1 között van.117  

 Több lehetőség is adott a CLABSI csökkentésére, mint antibakteriális 

hatású kanülök, kötések használata.42  

 Egy másik megközelítés szerint antikoagulánsokkal kombinálva, vagy 

nélkülük antibiotikumokkal zárják le az átmenetileg használaton kívüli kanülöket. 

A vizsgált antibiotikumok között leggyakrabban a gentamicin, tobramycin, 

minocyclin, cefotaxim, vancomycin és cefazolin szerepel.101 Antibiotikumok 

alkalmazása mindig felveti rezisztens törzsek megjelenésének a lehetőségét, de 

az eredmények ezt nem igazolták egyértelműen.153, 154 A CLABSI csökkentésére 

irányuló törekvések egy új vonalát jelenti az antibakteriális hatású, de nem 

antibiotikumok használata (non-antibiotic), ami kiküszöböli az antibiotikumoknak 

ellenálló baktériumok megjelenésének lehetőségét is. A vizsgált szerek közt a 

heparin, citrát, etanol, taurolidin, parabének, és a metilén kék is szerepel egyedül 

vagy egymással kombinálva. A legtöbb tanulmány a CLABSI csökkentéséről 

számolt be ezeket alkalmazva, de teljes megoldást egyik anyag se hozott, és 

károsan befolyásolhatják az alvadási rendszert, fehérje precipitációt okozhatnak, 

károsíthatják a kanül poliméreket és májkárosodáshoz is vezethetnek.155-157  
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 Az amiodaron jól ismert, régóta használt antiaritmiás gyógyszer.158 

Intravénásan adagolva a kezdő dózis 5 mg/kg, a napi teljes mennyiség akár 1,2 

g is lehet.159 Az 1,2  millió µg/24 óra nagyságrendekkel több, mint az amiodaron 

human patogénekkel szembeni MIC értéke (≤ 32 μg/mL), az antibakteriális 

hatású amiodaron alkalmas lehet katéter lezáró gyógyszernek. Minden esetben 

javasolt a katétert lezáró folyadék visszaszívása az infúzió ismételt elindítása 

előtt, de ez a gyakorlatban elmaradhat, vagy nem tökéletes. Amiodaron esetében 

ennek elmaradásakor is csak a terápiás dózis tört része juthat a keringésbe. 

 A glycerin-trinitrát szintén a kardiológiában, intenzív terápiában használt 

gyógyszer. Antibakteriális hatását 1999-ben írta le munkacsoportunk és 

2017- ben jelent meg az első közlemény, ami beszámolt sikeres használatáról 

mint katéter lezáró folyadék.116, 160  

 Más, az aneszteziológiában, intenzív terápiában használt gyógyszerről is 

ismert az eredeti alkalmazásától eltérő hatás, ami kedvezően befolyásolhatja a 

morbiditást.161, 162 További vizsgálatok, klinikai tanulmányok szükségesek annak 

eldöntésére, hogy az amiodaron alkalmas-e katéter lezáró gyógyszernek. 
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Új eredmények 
 
 

 
1/ Egyetemi, multidiszciplináris intenzív osztályon a betegágy melletti 

fecskendők bakteriális kontaminációja 16%. 

2/ Egyetemi, multidiszciplináris intenzív osztályon a betegágy melletti 

fecskendők bakteriális kontaminációját több mint 70%-ban Pseudomonas 

aeruginosa okozza. 

3/ Atropin nem támogatja a vizsgált ATCC és klinikai izolátumok növekedését 

(E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, A. baumannii). 

4/ Glikopirrolát antibakteriális hatású a vizsgált ATCC baktériumokra és klinikai 

izolátumokra (E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, A. baumannii). 

5/ Az amiodaronnak gyors baktericid hatása van a vizsgált ATCC és 

multirezisztens klinikai izolátumokra (E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, A. 

baumannii, S. aureus, S. epidermidis). 

6/ Az amiodaron MIC értéke <0.5 μg mL-1 és 32 μg mL-1 között van a vizsgált 

törzsek esetében. 
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