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Jelenségek 

• Kolonizáció 
• Phlebitis 
• Kimeneti nyílás fertőzése 
• Alagútinfekció 
•  Zseb infekció 
• Véráram infekció 
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Kockázati tényezők 
•   Nem-subclavia lokalizáció 
•   Többlumenű kanül 
•   Parenterális táplálás/ iv. lipid 
•   Más testtájon zajló fertőzés 
•   Kanül kolonizáció 
•   > 72 óra kanülviselés 
•   Elosztó csapok 
•   Tapasztalatlan személyzet 
•   Alacsony nővér/beteg arány  



Intravaszkuláris eszközzel összefüggő 
véráramfertőzések 

•  Változó definiciók 
•  Elv: más forrással nem magyarázható 

HK pozitivitás + klinikai tünetek 
•  (Szemi)kvantitativ módszerek 

segítenek 
•  Biztos diagnózis: rendszerint csak az 

eszköz eltávolításával 



DTTP	  =	  differen,al	  ,me	  to	  posi,vity	  

2 óra 
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Rövidtávú centrális kanül,  
akut lázas epizód 

Enyhe vagy 
kp súlyos tünetek 

Súlyos tünetek, 
hypotensio 

Antibiotikum 
mérlegelése 

HK 2x  
(1x perif.) 

 Kanül eltávolitás 
 vagy 

 csere vezetődróton 
 vagy 

 környék és csatlakozó 
 leoltás 

 HK 2x(1x perif.) 
és 

 kanül eltávolitás 
vagy 

 csere vezetődróton 

Megfelelő 
antibiotikum 

HK neg és 
kanül teny. 

NT 

Még lázas, 
ok nincs: 

Kanül 
eltávolitás, 
tenyésztés 

HK neg és 
kanül teny. 

neg 

Keressünk 
más  

forrást 

HK neg és 
kanül teny. 

poz 

Még HK, 
szövődmények? 

 + S.aureus:  
5-7 nap terápia  

HK poz és 
kanül teny. 

poz 

Ld.  
további 

ábra 
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Rövidtávú centrális kanül,  
véráraminfekció 

Szövődményes 
Szövődménymentes (kanül nélkül 72 órán belül 
neg. HK, nincs láz, nincs endocarditis, nincs 
supp. thrombophlebitis, ha S. aureus: nincs 
aktiv tumor, nincs immusuppressio) 

Supp.  
thrombo- 
phlebitis, 

endocarditis 

Coag.neg. 
Staphylococcus S. aureus Enterococcus G - pálca Candida spp 

Kanül eltávolítás, 
antibiotikum 

4-6 hét, 
osteomyelitis: 

 6-8 hét 

Kanül eltávolítás, 
antibiotikum 

5-7 nap. 
Ha kanül marad: 
szisztémás és lock 

antibiotikum  
10-14 nap 

Kanül  
eltávolítás, 

antibiotikum 
min 14 nap 

Kanül  
eltávolítás, 

antibiotikum 
7-14 nap 

Kanül  
eltávolítás, 

antibiotikum 
7-14 nap 

Kanül  
eltávolítás, 
antifungális 

terápia 
+14 nap 

neg. HK után 
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Hosszútávú centrális kanül, vagy port,  
véráraminfekció 

Szeptikus 
thrombosis 

endocarditis 

Szövődményes Szövődménymentes 

Alagút infekció, 
port tályog 

Kanül 
 eltávolítás, 

antibiotikum 
7-10 nap 

Kanül 
 eltávolítás, 

antibiotikum 
4-6 hét, 

osteomyelitis: 
 6-8 hét 

Coag.neg. 
Staphylococcus S. aureus Enterococcus G - pálca Candida spp 

Kanül 
 megtartható: 

10-14 nap anti- 
biotikum  
+ lock. 

Romlik, 
Visszatérő  

vagy állandó 
bacteriaemia: 

el kell 
távolítani. 
Keressük a  

szövődményt. 
Ha van:  
kezeljük.  

Kanül 
 eltávolítás, 

antibiotikum 
4-6 hét. 

Elég 14 nap, 
ha nincs 
diabetes, 

immunsupp., 
szövődmény, 

műanyag 
és 

72 h belül 
láztalan. 

Kanül 
 megtartható: 

7-14 anti- 
biotikum  
+ lock. 

Romlik, 
visszatérő 

vagy állandó 
bacteriaemia: 

el kell 
távolítani. 
Keressük a  

szövődményt. 
Ha van:  
kezeljük.  

Kanül 
 eltávolítás, 

antibiotikum 
7-14 nap. 

Ha a kanül 
marad: 

 10-14 nap 
 antibiotikum  

+ lock. 
Ha nem  

reagál: el 
kell távolítani. 
Szövődmény? 

Kanül  
eltávolítás, 
antifungális 

terápia 
+14 nap 

neg. HK után 
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MEGELŐZÉS 



Centrális vénás eszköz infekciók (USA) 
•  2001: 48 000 infekció az intenzív 

osztályokon 
•  2009: 18 000 infekció az intenzív 

osztályokon 
•  Eredmény: 

–   58 %-os csökkenés 
–   27 000 megmentett élet 
–   1.8 Mrd USD megtakarítás 

MMR March 4, 2011 / 60(08);243-248  





Kanül gondozás 

•  Átlátszó kötszer vagy géz 
•  Vérzik, izzad: géz előnyös 
•  Csere 

–   géz: 2 naponta 
–   transzparens kötszer: hetente 
–   tunelizált kanül, gyógyult bemenet: ? 
–   ha klinikailag indokolt 

•  Lokális antibiotikum: csak dialízis kanülök 
esetében 

•  Rutinszerű kanül csere nem indokolt 
•  Szisztémás antibiotikum profilaxis nem 

indokolt 
O’Grady 2011 



A	  LÉNYEG	  

•  Diagnosztika: hemokultúra (DTP) 
•  Terápia függ: 

–  klinikum 
–  kanültípus 
–  kórokozó 
–  szövődmények 

•  A kanülinfekció megelőzhető 



Invazív	  gombainfekciók	  



Invazív candidiasis 
Candidaemia 



Incidencia (SENTRY) 

Int J Antimicrob Agents. 2011 Apr 21. [Epub ahead of print] 



Candida okozta véráram fertőzés 

Prowle et al. Critical Care 2011, 15:R100 



Species megoszlás (SENTRY) 

Int	  J	  An,microb	  Agents.	  2011	  Apr	  21.	  [Epub	  ahead	  of	  print]	  

43.1 



Diagnosztikus lehetőségek 

•  Tenyésztésen alapuló módszerek 
–   Hemokultúra. Szenzitivitás 50-70% 

–   Egyéb steril minták 

•  Nem tenyésztésen alapuló 
módszerek 
–   Béta-D-glukán. Szenz.: 87%, Spec.: 73 % 
–   Mannán-antimannán (B II) 

–   PCR  



Pozi:v	  hemokultúra	  vagy	  steril	  mintában	  sarjadzógomba	  

C. glabrata/krusei kolonizáció vagy előzetes azol expozició 
vagy hemodinamikai instabilitás 

ECHINOCANDIN	  
Pl:	  ANIDULAFUNGIN	  200	  mg,	  
majd	  100	  mg/d	  

Alterna:va:	  
	  LIPID	  AMPHO	  B	  

	  Kanülök	  eltávolítása,	  ha	  lehet.	  

FLUCONAZOL	  
	  12	  mg/kg/nap,	  majd	  	  6	  mg/
kg/nap,	  vesefunkcióhoz	  
illesztve	  

Kanülök	  eltávolítása,	  ha	  lehet.	  

Igen Nem 

Drugs 2010; 70 (7): 823-839 

Kezdeti terápia  



Iden:fikálás,	  in	  vitro	  rezisztencia	  vizsgálat	  

Állapot	  stabil	  
Candida	  azol-‐érzékeny	  

Szekvenciális azol-terápia 
 lehetősége 

A terápia folytatása 

Állapot	  stabil	  
In	  vitro	  É	  	  

Nincs	  
klinikai	  válasz	  

Terápia	  módosítása	  
Pl.	  C.	  krusei	  	  	  FLUC	  

Forrás?	  
Terápia	  módosítása	  



Echinocandinok előtérben, sőt… 

Reboli, N Engl J Med 2007;356:2472-82. 



Invazív aspergillosis 
az Intenzív Osztályon 



Invazív	  aspergillosis	  

Megelőző 
kolonizáció, 

infekció 

Immun-‐	  
defektus	  

Környeze:	  

expozició	  



Kockázati csoportok (példák) 
•  Jelentős 

–   neutropenia 
–   allogén őssejt-transzplantáció 

•  Közepes 
–  tartós steroid, szisztémás immunszuppresszió 

(antiTNF, pl. infliximab) 
–  májcirrhosis > 7 nap ITO 
–  COPD 
–   solid tumor 

•  Alacsony 
–   égés 
–   ITO > 21 nap Clin	  Infect	  Dis	  2007;	  45:205–16	  



Diagnosztika 

•  Bizonyító erejű: szövettan + mikológia 

•  Ennek hiányában 
–   Légúti váladék tenyésztés (kolonizáció?) 

–   HR CT (nem neutropeniásokban aspecifikus) 

–   Biomarkerek 

•  GALACTOMANNAN 

•  Béta-d-glukán 

•   PCR 



Terápia 
•  Elsőként választandó kezelés : 

VORICONAZOL (A I) 
•  Szempontok: 

–   Dózis: 2x6 mg/kg/1.nap, majd 2x4 mg/kg iv.,   
2x400 mg/1.nap, majd 2x200 mg po. 

–   Súlyos beteg: iv. (A III) 
–   Veseelégtelenség: tabletta választandó 
–   Interakciók 
–   Photoszenzitivitás, QT megnyúlás 

•  Mentő terápia, sebészet 



A LÉNYEG 

•  Leggyakrabban: candidaemia 

•  Epidemiológia ismerete fontos 

•  Diagnosztika alapja a hemokultúra 

•  Időben kell kezelni 

•  Terápia: echinocandin vagy fluconazol 

•  Kanülök eltávolítása 

•  Aspergillosis: növekvő gyakoriság 


