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Infekce spojené s používáním cévních katétrů
etiologie, vztah kolonizace katétru s infekcí krevního řečiště

Fekvence nálezů
na katétrech

Kolonizace katétru
a riziko infekce krevního řečiště

mikroorganismus podíl
v %

mikroorganismus nález
na katetru

nález
v krvi

podíl
v %

KN stafylokoky 36,5% Candida albicans 20 15 75%
Ps.aeruginosa 14,5% St.aureus 26 18 69%
kvasinky 8,3% Ent.cloacae 12 6 50%
enterokoky 7,9% E.faecalis 30 10 33%
St.aureus 7,7% Ps.aeruginosa 32 10 31%
Enterobacter spp. 4,2% KN stafylokoky 99 29 29%

Zdroj: Sherertz RJ, et al. Three-year experience with sonicated vascular catheter cultures in a clinical 
microbiology laboratory. J Clin Microbiol 1990;28:76-82. 
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Nozokomiální infekce krevního řečiště
vztah etiologie a hrubé mortality 
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Převzato z: Wenzel RP, et al. The Impact of Hospital-Acquired Bloodstream Infections, Emerging Infectious Diseases, 
Vol.7, No.2, Mar-Apr 2001 
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Infekce spojené s používáním cévních katétrů
koaguláza negativní stafylokoky

• malá virulence, často mitigovaný, 
benigní průběh

• vzácně sepse nebo těžká sepse, dobrá 
prognosa

• minimální riziko metastatických a 
rekurentních infekcí

• riziko sekundární infekce implantátů v 
krevním řečišti

• často stačí vyjmou katétr, není nutná 
antibiotická léčba

vyjmutí katétru              
se doporučuje
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Infekce spojené s používáním cévních katétrů
Staphylococcus aureus

• vysoká virulence, typický je závažný průběh
• často sepse nebo těžká sepse, horší 

prognosa (MSSA - MRSA)
• vysoké riziko metastatických, recidivujících a 

rekurentních infekcí
• vysoké riziko komplikací (septická 

tromboflebitida, septická endarteritida, 
endokarditida)

• riziko infekce endovaskulárních i jiných 
implantátů (hematogenní kontaminace) 

• nestačí vyjmou katétr, antibiotická léčba je 
nezbytná (10 - 14 dnů)

vyjmutí katétru              
je nezbytné
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Infekce spojené s používáním cévních katétrů
gramnegativní tyčinky

• efekt endotoxinu gramnegativních 
baktérií - riziko těžké sepse a septického 
šoku

• menší riziko diseminace a metastatické 
infekce

• pro eliminaci infekce často stačí vyjmutí 
katétru

• nezbytnost antibiotické léčby a její délka 
jsou variabilní a individuální

vyjmutí katétru              
se doporučuje
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Infekce spojené s používáním cévních katétrů
kandidy

• vysoká schopnost vyvolat závažnou 
infekci, klinika však může být 
necharakteristická (obtížné stanovení 
klinické diagnosy) 

• vysoké riziko metastatických, 
recidivujících a rekurentních infekcí

• vysoké riziko komplikací (endoftalmitida)
• vysoké riziko infekce endovaskulárních i 

jiných implantátů (hematogenní 
kontaminace) 

• nestačí vyjmou katétr, antimykotická 
léčba je nezbytná (10 - 14 dnů)

vyjmutí katétru              
je nezbytné
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Technika antibiotické zátky - princip
(ALT – antibiotic-lock technigue)

• kontroverzní technika s mnoha nevyjasněnými problémy
• snaha o zachování obtížně nahraditelného žilního vstupu

•   léčba katétrové infekce krevního řečiště
• „léčba katétru“

• aplikace vysoké koncentrace vhodného antibiotika do lumen 
katétru (v objemu 1-3ml)
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Technika antibiotické zátky - otázky
(ALT – antibiotic-lock technigue)

• jaké antibiotikum je vhodné?
• v jaké koncentraci má být použito?
• je nutná kombinace s antikoagulancii?
• ovlivňují antikoagulancia účinnost ALT (kompatibilita, ...)?
• jak často má být antibiotická zátka obměňována?
• jak dlouho má být ALT aplikována?
• kdy použít monoterapii, kombinovanou či sekvenční terapii?
• lze použít ALT preventivně?
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Stabilita kombinace ATB-heparin v modelu in vitro
aktivita v přítomnosti bakteriálního inokula při 37oC v %
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vankomycin
cefazolin
tikarcilin-klavulanát
ceftazidim
ciprofloxacin

Zdroj: Anthony TU, Rubin LG. Stability of Antibiotics Used for Antibiotic-Lock Treatment of Infekctions of Implantable 
Venous Devices (Ports). Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1999, Aug;43(8):2074-2076
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ATB (mg/ml) heparin (U/ml)
TEI CIP 0 7 70 700 3500 10 000
0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
0,2 0,2 + + + 0 0 0
0,4 0,4 + + + + 0 0
2,0 0,4 + + + + 0 0
4,0 0,8 + + + + + 0
4,0 1,0 + + + + + +

Stabilita kombinace ATB-heparin v modelu in vitro
hodnocení precipitace podle koncentrace

Zdroj: Droste J, Jeraj HA, et al. Stability and in vitro efficacy of antibiotic-heparin lock solutions potentially useful for 
treatment of central venous catheter-related sepsis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy,2003,Mar;51:849-855
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ATB (mg/ml) heparin (U/ml)
TEI GEN 0 7 70 700 3500 10 000
0,02 0,02 0 0 0 0 0 0
0,2 0,2 0 + + 0 0 0
0,5 0,5 0 + + 0 0 0
1,0 1,0 + + + + 0 0
2,0 2,0 + + + + + +

Stabilita kombinace ATB-heparin v modelu in vitro
hodnocení precipitace podle koncentrace

Zdroj: Droste J, Jeraj HA, et al. Stability and in vitro efficacy of antibiotic-heparin lock solutions potentially useful for 
treatment of central venous catheter-related sepsis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy,2003,Mar;51:849-855
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Účinnost kombinace ATB-heparin v modelu in vitro
možné účinné kombinace pro terapii a profylaxi 

empiricky teikoplanin + ciprofloxacin + heparin
MSSA flucloxacilin + heparin
MRSA teikoplanin (HD) + heparin
VRE linezolid + heparin
PSAE (citlivá) ciprofloxacin + heparin
profylakticky taurolidin

Zdroj: Droste J, Jeraj HA, et al. Stability and in vitro efficacy of antibiotic-heparin lock solutions potentially useful for 
treatment of central venous catheter-related sepsis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy,2003,Mar;51:849-855
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Účinnost ALT v závislosti na etiologii
klinické a bakteriologické vyléčení (eradikace)

agens     počet případů CRI   vyléčeno N(%)

G- tyčky 15        13 (87%)
St. epidermidis 16        12 (75%)
St. aureus 10          4 (40%)

• dialyzovaní pacienti, zátka aplikována po dialýze, délka léčby 2-3 týdny v 
kombinaci se systémovými ATB, pro ALT použit vankomycin (2,5mg/ml), 
ceftazidim (5mg/ml), cefazolin (5mg/ml) podle původce infekce, s heparinem 
2500 U/ml, 

Zdroj: Poole ChV J, Carlton D, et al. Treatment of catheter-related bacteraemia with an antibiotic lock protocol: effect 
of bacterial pathogen. Nephrol Dial Transplant,2004(19),Feb;19:1237-1244
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Strategie použití ALT
indikace podle etiologie, délka léčby a frekvence výměny

• závislost indikace na etiologii infekce
o koaguláza negativní stafylokoky dobrá účinnost
o gramnegativní tyčky (PSAE?) dobrá účinnost
o St. aureus omezená účinnost
o kandidy problematická účinnost

• délka aplikace
o 1 až 3 týdny (obvykle 14 dnů)

• frekvence výměny 
o výměna za 48 – 72 hodin podle druhu antibiotika
o podávání mimo použití vstupu (na 12 hod. na noc)

Zdroj: Mermel LA, Farr BM, et al. Guidelines for the management of Intravascular Catheter-Realted Infections. 
Infection Control and Hospital Epidemiology,2001,Apr;22(4):222-242
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Antibiotika použitelná pro ALT
s uvedením koncentrace v aplikovaném roztoku

vankomycin 1-5 mg/ml
gentamicin 1-2 mg/ml
ciprofloxacin 1-2 mg/ml
cefazolin    5 mg/ml
ceftazidim    5 mg/ml

další uváděná ATB:
teikoplanin, amikacin, flucloxacilin, rifampicin, linezolid,

Zdroj: Mermel LA, Farr BM, et al. Guidelines for the management of Intravascular Catheter-Realted Infections. 
Infection Control and Hospital Epidemiology,2001,Apr;22(4):222-242
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Strategie antibiotické léčby katétrové infekce
ALT versus systémová léčba

• „monoterapie“ (pouze ALT nebo pouze systémová ATB)?
• „kombinovaná“ terapie?
• „sekvenční“ terapie?

• účinek na baktérie v biofilmu je podmíněný 100 až 1000x 
vyšší koncentrací antibiotika ve srovnání s baktériemi v 
roztoku (krev,…)

• systémově probíhající infekce (sepse) vyžaduje účinnou 
systémovou antibiotickou léčbu
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Účinnost techniky antibiotické zátky
přehled studií z 90tých let
studie pacienti    léčené případy    vyléčené případy

Messing et al. (1988) PE nutrice 22 20
Messing et al. (1990) PE nutrice 27 25
Johnson et al. (1994) PE nutrice 12 10
Beniot et al. (1995) PE nutrice   9   7
Krzywda et al. (1995) PE nutrice 22 14
Capdevila et al. (1993) dialýza 13 13
Capdevila et al. (1994) AIDS 12 12
Longuet et al. (1995) AIDS, onkologie 14   6
Domingo et al. (199) AIDS 27 22
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Závěry - I

• ALT je dobře použitelná k eradikaci katétru u infekcí 
vyvolaných koaguláza negativními stafylokoky, s opatrností 
také gramnegativními tyčinkami (pozor na PSAE)

• Použití ALT u infekcí vyvolaných St. aureus a kandidami má 
malou účinnost a ponechání katétru je navíc spojeno s 
rizikem vážných komplikací

• Systémová léčba nemá podstatný význam pro eradikaci 
katétru, je ovšem nezbytná pro účinnou léčbu systémově 
probíhající infekce, její délka přitom závisí na její etiologii, 
závažnosti a přítomnosti eventuelních komplikací
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Závěry - II

• Existuje dostatečný výběr antibiotik použitelných pro ALT, z 
hlediska účinnosti i stability

• Použití heparinu může ovlivnit stabilitu a účinnost antibiotik 
užitých pro ALT, vyšší koncentrace přitom snižují toto riziko

• ALT není vhodná pro léčbu extraluminálních katétrových 
infekcí
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Stále otázky…

• Optimální délka ALT?
• Optimální režim aplikace (výměny) antibiotické zátky?
• Riziko antibiotické rezistence spojené s ALT?
• Preventivní použití ALT u pacientů s parenterální nutricí?
• Úloha antikoagulancií a trombolýzy? 

• a jistě mnoho dalších…


