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A klinikai és a mikrobiológiai 
diagnózis nehézségei

Klinikum: aspecifikus klinikai tünetek, 
a bemenet környékén gyakran 
nincsenek gyulladásos jelek
Mikrobiológia

Nincs „arany standard”
A kitenyészett mikroorganizmus lehet a 
kanült kolonizáló ágens (leggyakoribb), a 
bőrről származó kontamináns, egyéb 
fókuszból származó kórokozó



Az iv kanülökkel kapcsolatos infekciók 
mikrobiológiai diagnosztikája

Szemikvantitatív és kvantitatív tenyésztéses 
vizsgálatok (katéter szegmentek, HK)
A mikroorganizmusok pontos identifikálása 
és antibiotikum érzékenységük 
meghatározása
A leletek értelmezése a beteg állapotának 
ismeretében a klinikus feladata
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Ajánlás a centrális vénás kanülökkel
(bőralagúttal vagy anélkül) és porttal
kapcsolatos infekciók diagnosztikájára

Legalább 2 pár HK-t kell venni csekély 
időkülönbséggel: egyet a perifériáról, 
egyet a kanül csatlakozóján vagy a port 
szeptumán át.



Ajánlás a centrális vénás kanülökkel
(bőralagúttal vagy anélkül) és porttal
kapcsolatos infekciók diagnosztikájára

A kanülinfekció valószínű, ha a mindkét 
helyről származó mintából ugyanaz a 
baktérium vagy gomba tenyészik ki és a 
bacteriaemia vagy fungaemia egyéb 
forrása kizárható.
A kanülinfekció még valószínűbb, ha a 
kanülön át vett HK-ból ugyanazon 
mikroorganizmus nagyobb számban 
(≥5:1 cfu) vagy ≥2 órával előbb tenyészik 
ki, mint a perifériás vénából vett HK-ból.



Ajánlás a centrális vénás kanülökkel
(bőralagúttal vagy anélkül) és porttal
kapcsolatos infekciók diagnosztikájára

A kanülinfekció kétes:
ha csak a kanülön át vett HK pozitív (ez 

inkább kolonizációra vagy kontaminációra 
utal)
ha csak a perifériáról vett HK pozitív 
(valószínűsíti a kanülinfekciót, ha S. aureus
vagy Candida sp. tenyészik ki)

Bizonyító erejű a katéter szegment pozitivitása 
lehet, ha ugyanaz a mikroorganizmus tenyészik ki, 
vagy ha egy újabb HK-ból ugyanaz a 
mikroorganizmus tenyészik ki és más fókusz nem 
feltételezhető.



Ajánlás a centrális vénás kanülökkel
(bőralagúttal vagy anélkül) és porttal
kapcsolatos infekciók diagnosztikájára

A kanülinfekció nem valószínű, ha 
mindkét helyről származó HK 
negatív.



Ajánlás a rövid ideig alkalmazott, perifériás 
kanülökkel kapcsolatos infekciók 
diagnosztikájára

2 pár HK-t kell venni perifériás 
vénából
Ezután kell eltávolítani a kanült
A kanülvéget szemikvantitatív
vagy kvantitatív módon 
tenyésztjük



Ajánlás a rövid ideig alkalmazott, 
perifériás kanülökkel kapcsolatos 
infekciók diagnosztikájára

A kanülinfekció valószínű, ha ≥1 HK-ból
és a kanülvégből szignifikáns 
csíraszámban ugyanaz a 
mikroorganizmus tenyészik.



Ajánlás a rövid ideig alkalmazott, 
perifériás kanülökkel kapcsolatos 
infekciók diagnosztikájára

A kanülinfekció kétes, ha ≥1HK 
pozitív, de a kanülszegment negatív. 

Ha a HK-ból S. aureus vagy Candida sp. 
tenyészik és egyéb infekciós fókusz 
kizárható, valószínűsíthető a 
kanülinfekció.



Ajánlás a rövid ideig alkalmazott, 
perifériás kanülökkel kapcsolatos 
infekciók diagnosztikájára

A kanül kolonizációjára utal, ha a 
szegment pozitív, de a HK-k negatívak.

A kanülinfekció nem valószínű, ha mind 
a HK-k, mind a szegment negatívak.



A kanül tenyésztése

inokulum x  virulencia
Az infekció kockázata  =

védekező képesség



A kanül tenyésztése
A kanült csak akkor kell tenyészteni, ha felmerül az 
infekció kockázata!
Centrális vánás kanül esetén a kanülvég és/vagy 
egy subcutan szegment tenyésztése ajánlott (kb. 5 
cm). Pulmonális artériás katéternél a bevezető
szakasz tenyésztése eredményesebb.
A tenyésztendő kanülszakaszt steril kémcsőben 
kell a laboratóriumba küldeni (nem transzport 
közegben!).



A kanül tenyésztése
Szemikvantitatív vagy kvantitatív tenyésztési módszer ajánlott.

Maki-módszer (szemikvantitatív, a kanül külső felszínét 
reprezentálja): görgetés a V táptalaj felszínén, telepszámlálás 
pozitív: ≥ 15 cfu/kanül

Brun-Buisson-módszer (kvantitatív, a kanül belső felszínét is 
reprezentálja): a kanülszakaszt 1 ml fiziológiás sóoldatban 
vortexeljük vagy ultrahanggal kezeljük, ismert mennyiséget V 
táptalaj felszínére szélesztünk, telepszámlálás
pozitív: ≥ 103 cfu/kanül



A kanül tenyésztése
A kvalitatív tenyésztés ( = „dúsítás” levestáptalajban) nem 
ajánlott!
Bouza, E. et al: A European perspective study on
intravascular catheter-related infections: report on the
microbiology workload, aetiology and antimicrobial
susceptibility (ESGNI-005 Study) Clin Microbiol Inf 2004;10, 
838.

Pont-prevalencia vizsgálat 2001. október 22., 26 ország, 151 kórház
Csak kvalitatív tenyésztés:

EU országokban a kórházak 7,2 %-ában
nem-EU országokban a kórházak  23,7 %-ában 



Olyan neutropeniás vagy 
szívbillentyű megbetegedésben 
szenvedő beteget, akinek kanüljéből
S. aureus vagy Candida sp. 
tenyészett ki véráram infekció
klinikai jelei nélkül, láz esetén HK-val
gondosan monitorozni kell!



Egyéb minták tenyésztése
Kanülkörnyék: a bevezetés helyén vagy a subcutan
szakaszon mutatkozó gyulladás jelei esetén a 
bőrfelület (10-20 cm2) vagy az exudatum
megmintázása steril (fiziológiás sóoldattal 
megnedvesített) tamponnal. 
A csatlakozó bemeneteinek megmintázása steril, 
fiziológiás sóoldattal megnedvesített tamponnal.
A port körül képződött tályog megmintázása. 



Egyéb minták tenyésztése
Az infundált oldat tenyésztése
(Főként nozokómiális, a környezetben is jól 
túlélő Gram-negatívok várhatók:
P. aeruginosa, S. maltophilia)
Saját tapasztalat: Pantoea agglomerans



Az iv kanüllel kapcsolatos fertőzések 
kórokozói

CDC National Nosocomial Infection Surveillance System 
1986-1989 1992-1999

Staphylococcus koag.-neg.   27% Staphylococcus koag.-neg.   37%
S. aureus 16% Enterococcus spp.               13,5%    
Enterococcus spp. 5,5% S. aureus 12,6%
Gram-negatívok 19% Gram-negatívok 14%
Candida spp. 8% Candida spp. 8%



Az iv kanüllel kapcsolatos fertőzések 
kórokozói gyermekekben

CDC National Nosocomial Infection Surveillance
System 

1992-1999
Staphylococcus koag.-neg.   37,7% (parenterális táplálás)
Gram-negatívok 25% 
Enterococcus spp. 10%           
Candida spp. 9% (parenterális táplálás)



A mikrobiológiai laboratórium feladatai az iv
kanüllel kapcsolatos fertőzések 
diagnosztikájában

Pontos identifikálás
Probléma: Staphylococcus koag.-neg.
(Hagyományos módszerek, API/ATB, VITEK nem megbízható, 

a molekuláris biológiai módszerek a rutin diagnosztika 
számára nem elérhetőek)

A candidák identifikálásához felkészült mikológiai 
laboratóriumra van szükség. A CDC adatai szerint a 
kanülinfekciókból származó izolátumok 48%-a nem-
albicans. A species pontos identifikálása prediktív az 
antimikotikum rezisztenciára nézve. 



A mikrobiológiai laboratórium feladatai az iv
kanüllel kapcsolatos fertőzések 
diagnosztikájában

Antibiotikum érzékenységi 
vizsgálatok
Probléma: MRSE, MRSA (CDC: 50%), VRE 

(CDC: 25%), candidák


