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antral venöz kateterler (SVK), üriner kateterler, epidural kateterler gibi yabanc› cisim-

S ler, özellikle yo¤un bak›m gerektiren hastalar, kanser hastalar›, epidural analjezi gerektiren baz› hasta gruplar› gibi komplike hasta gruplar›na sa¤l›k hizmeti sunumunda neredeyse vazgeçilmez olarak kullan›lan t›bbi aletlerdir. Ancak di¤er bütün yabanc› cisimlerde oldu¤u gibi bunlar›n kullan›m› da artm›ﬂ infeksiyon riskini beraberinde getirmektedir.
SVK kolonizasyonunun ve kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar› (K‹-KD‹)’n›n önlenmesi amac›yla çeﬂitli antimikrobiyal ajanlar›n; antiseptik veya antibiyotiklerin kateter polimeri içerisine kat›lmas› veya bu maddelerle kaplanmas› ile oluﬂturulan kateterlerin kullan›m› gündeme getirilmiﬂtir. “Healthcare Infection Control Practices Advisory
Committee (HICPAC)” rehberinde, infeksiyon kontrolüne yönelik di¤er stratejilere uyumun sa¤lanmas›na ra¤men infeksiyon oranlar›n›n yüksek olmas› durumunda bu tip kateterlerin kullan›m› önerilmektedir. Pek çok randomize kontrollü çal›ﬂmada farkl› tipte
kateterler SVK kolonizasyonunu ve K‹-KD‹’leri önlemek amac›yla kullan›lm›ﬂt›r. Yap›lan
bir meta-analizde spesifik kateterlerin di¤erlerine infeksiyon kontrolü aç›s›ndan üstünlü¤ü araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Dahil edilen 43 çal›ﬂmada 11.280 kateter de¤erlendirilmiﬂtir. Kateter kolonizasyonunu engellemede gümüﬂ iyontoforetik kateterlerin, klorheksidin ve gümüﬂ sülfadiazin (KHGS) kateterlerin, KHGS plus blue kateterlerin, minosiklin-rifampisin ve mikonazol-rifampisin kateterlerinin kullan›m›, standart kateterlere oranla daha
etkili bulunmuﬂtur. Rifampisinli kateterlerin ön plana ç›kt›¤› görülmüﬂtür. Ancak çal›ﬂma sonuçlar›n›n çok dikkatli de¤erlendirilmesi gerekti¤i, daha geniﬂ çal›ﬂmalara gereksinim oldu¤u, özellikle maliyet etkinli¤in araﬂt›r›lmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r.
Antiseptik içeren örtülerin kateter örtüsü olarak kullan›m› da gündeme gelen di¤er
uygulamalar aras›nda olmuﬂtur. Standart poliüretan örtülerle, povidon iyot, iyonize gümüﬂ gibi antiseptikleri içeren örtülerin karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar›ndan olumlu sonuç
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al›namam›ﬂt›r. Klorheksidin emdirilmiﬂ sünger örtülerin kullan›m›nda ise kateter kolonizasyonu ve K‹-KD‹ oran› standart örtülerden belirgin olarak daha düﬂük bulunmuﬂtur.
Epidural ve vasküler kateter kolonizasyonu ve infeksiyonunun geliﬂiminin önlenmesinde klorheksidinli örtülerin etkinli¤ine dair yap›lan bir meta-analizde; epidural ve intravasküler kateter kullan›m›na ba¤l› bakteriyel kolonizasyonun azalm›ﬂ riski, K‹-KD‹ ve
santral sinir sistemi infeksiyon oranlar›n›n düﬂüklü¤ü incelemeye al›nan çal›ﬂmalar›n
de¤erlendirilmesinde dikkati çekmiﬂtir. Bu malzemelerin kullan›m›n›n maliyet etkin
olup olmad›¤›na yönelik geniﬂ randomize çal›ﬂmalar›n gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r.
K›sa süreli üriner kateterizasyonda farkl› kateter tiplerinin üriner infeksiyon ile iliﬂkisi Cochrane veri taban›nda 23 çal›ﬂman›n dahil edildi¤i bir analizde de¤erlendirilmiﬂtir. Antiseptik özellikli kateter olarak gümüﬂ oksitli veya gümüﬂ alaﬂ›ml› kateterlerin kullan›ld›¤› çal›ﬂmalarda, günümüzde kullan›lmamakta olan gümüﬂ oksitli kateterlerin k›sa süreli üriner kateterin kullan›ld›¤› hasta grubunda bakteriüriyi önlemede etkin olmad›¤› gösterilirken, gümüﬂ alaﬂ›ml› kateterlerin hem bir haftan›n alt›ndaki sürelerde kateterize hastalarda, hem de bir haftan›n üzerindeki sürelerde kateterize hastalarda
asemptomatik bakteriüriyi anlaml› olarak azaltt›¤› saptanm›ﬂt›r. Antibiyotik emdirilmiﬂ
kateterlerin ise k›sa süreli kateterizasyonda etkili oldu¤u, uzun süreli kateterizasyonda
anlaml› fark olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Ancak, bu tip kateterlerin kullan›m›ndan kaynaklanan artm›ﬂ maliyetin olas› infeksiyonlardan kaynaklanacak maliyeti ne kadar dengeleyebilece¤i, uzun süreli devaml› kullan›m halinde direnç geliﬂme olas›l›¤›n›n, bu maddelerin sebep olabilece¤i yan etkilerin göz önünde tutulmas› gereklidir.
Cerrahi alan infeksiyonlar›n› önleme amac›yla antiseptikli sütürlerin kullan›lmas› da
gündeme gelmiﬂtir. Özellikle altta yatan hastal›klar› veya komplike cerrahi giriﬂim nedeniyle cerrahi alan infeksiyon riski yüksek olan hasta gruplar›nda bu uygulamalardan yarar sa¤lanabildi¤ine dair çal›ﬂmalar mevcuttur.
Unutulmamal›d›r ki; antiseptikli alet ve malzemelerin sa¤l›k hizmetinde kullan›m›
ile katk› elde edilebilmesi, infeksiyon kontrol önlemlerine tam uyumun sa¤lanmas›yla
mümkündür. Dolay›s›yla esas çaba, standart infeksiyon kontrol uygulamalar›na gereken
özenin ve dikkatin sarfedilmesi yönünde olmal›d›r.
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