
 

  مرکزي ورید  کاتترهاي مروري برجدیدترین راههاي پیش گیري از عفونت
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ي رستارپ ارشد کارشناس دهقانکار  الیل-ي رازی اجتماع نیتام مارستانیب ژهیو يارشدپرستار کارشناس يعبد محمد -) مسئول سندهینو

  نیقزوی پزشک علوم دانشگاهیی ماماي ستار پر دانشکدهی مرب

  مامایی – پرستاري دانشکده – قزوین پزشکی علوم دانشگاه – باهنر شهید بلوار – قزوین:  آدرس

  :چکیده

در ایاالت متحده 0استفاده از کاتتر ورید مرکزي در بیماران بستري و سرپایی رایج است مقدمه:
تعبیه ICU تقریبا در نیمی از بیماران 0ورید مرکزي استفاده می شودمیلیون کاتتر 3000000ساالنه 

از عفونت هاي بیمارستانی را شامل می %20تا10 0می شود وبا انواعی از عوارض عفونی همراه هستند
در نتیجه تالش 0کاتترهاي ورید مرکزي هستند ICUعفونت هاي جریان خون در %87شوند ومنبع 

  0استضروري  هایی جهت کاهش بروز این عفونت ها

- عفونت يدیکل کلمات با ، elsiver ،medlib،google scholar ،ovid یاطالعات يبانکها جستجودر با مقاله نیا روش:
  مقاله 35تعداد روش نیا با.است دهیگرد هیته یمارستانیب عفونت و  يمرکز دیور يکاتترها
مقاله  12ن تعداد یبه دست آمد که از ا 2016تا2010ز از سالیو متاآنال   ي،مروریپژوهش

  قرار گرفت. یمورد بررس

)تعبیه می  ICUکاتترهاي ورید مرکزي تقریباً در نیمی از بیماران بخش مراقبت ویژه ( نتیجه گیري:
وبا  براي تجویز درمان هاي نجات بخش بیماران در تمام شاخه هاي پرستاري ضروري است 0شوند

باعث افزایش موربیدیتی بیماران  کاتترهاي ورید مرکزي0انواعی از عوارض عفونی همراه هستند
تعداد زیادي از 0،طوالنی شدن مدت بستري ،افزایش هزینه هاو افزایش مرگ و میر آن ها می شوند

بیماران در معرض خطر عفونت وابسته به کاتتر داخل عروقی هستند امّا بیماران بستري در بخش 
ICU تیجه تالش هایی جهت کاهش در ن 0مستعد تر از بیماران بستري در بخش عمومی هستند

  0بروز این عفونت ها ضروري است

  



 

 

امروزه کاربرد کاتترهاي ورید مرکزي درمراقبت هاي پزشکی بیماران اهمیت خاصی پیدا کرده است مقدمه:
))Girard, Comby, & Jacques, 2011((0رایج  استفاده ازکاتترهاي وریدي دربیماران سرپایی وبستري

مرکزي ورید ها میلیون کاتتر3نزدیک به و میلیون کاتتر هرسال استفاده می شود 300در ایاالت متحده تقریباً 0است
همودیالیزومانیتورینگ ،تغذیه وریدي ،براي تجویز مایعات وریدي،فراورده هاي خونی،داروهاکه  هستند

  Kusek, 2012(-)Han, Liang, & Marschall, 2010((0(( قرار می گیرندهمودینامیکی مورد استفاده 

, اهريبیگی, ق(( کاتترهاي ورید مرکزي یکی از بهترین و سریع ترین راه هاي دستیابی به جریان خون هستند
انواع یک لومنه ،دولومنه،سه لومنه،چهار لومنه وجود دارند.برحسب نیاز و شرایط بیمار و))1390علوي,  &داورپناه, 

کالوین،ژوگوالر داخلی ،فمورال جایگذاري شوند.کاتترهاي ورید مرکزي بدون  سابممکن است از وریدهاي  
تونل(استفاده طوالنی مدت هفته ها تا ماهها)،کاشتنی(دائمی استفاده می ،با هفته استفاده می شوند)3تونل(کمتر از 

  Kusek, 2012( (0(( نوع کاشتنی کمترین خطرعفونت را دارند0شوند)استفاده می شوند

 ,.Timsit et al()تعبیه می شوند( ICU1مراقبت ویژه (کاتترهاي ورید مرکزي تقریباًدر نیمی از بیماران بخش 

2011(-)Timsit et al., 2009((0  

 و به، در درمان بیماران خردسال دریافت کننده درمان آنتی نئوپالستیک یا پیوند مغز استخوان ضروري است
 ,Cecinati, Brescia, Tagliaferri(( طورمعنی داري کیفیّت زندگی این بیماران را بهبود می بخشد

Giordano, & Esposito, 2012((0  

 بیماران در تمام شاخه هاي پرستاري ضروري استکاتترهاي داخل عروقی براي تجویز درمان هاي نجات بخش 
))Vandijck, Labeau, Secanell, Rello, & Blot, 2009((  که ،وبا انواعی از عوارض عفونی همراه هستند

CR- وترومبوفلبیت هاي عفونی گرفته تا عفونت هاي جریان خون ناشی از کاتتر (محل کاتتراز عفونت موضعی 

BSI2باعث افزایش موربیدیتی بیماران ،طوالنی و  دن)،آندوکاردیت وسایر عفونت هاي متاستاتیک را شامل می شو
افحمی, (-)et al., 1388رضایی (مرگ و میر آن ها می شوند (و افزایش  ،افزایش هزینه هاشدن مدت بستري 

بیماران با ،از عفونت هاي بیمارستانی را شامل می شوند %20تا10عفونت هاي ناشی از کاتترهاي عروقی 0))1390
افحمی, (( سیس هستندپکاتترهاي ورید مرکزي در معرض خطر افزایش عفونت گردش خون و مرگ ناشی از س

1390((0  

در  et al., 2012((0تمدن (( عوارض ناشی از دسترسی عروقی علت اصلی بستري بیماران همودیالیزي می باشد
                                                           

 ژهیوی ھا مراقبت بخش ١

 یمرکز دیور کاتتر بھ وابستھ خون انیجر عفونت ٢



عفونت هاي جریان خون،کاتتر هاي داخل عروقی نشان داده شده است ودر %87منبع ICUبیماران 
 Raad et al., 2012((0(( روزافزایش می یابد9/11روزبه 7نتیجه میزان ماندن بیماردر بیمارستان از

عفونت خون وابسته به کاتتر مرکزي منجر به  ICUکاتترهاي ورید مرکزي در%8تا3در آمریکا 
میلیون دالر 300سالیانه   SICLAB3هزارمورد80باعث مرگ ومیر می شوند.در%35تا0و
  Frasca, Dahyot-Fizelier, & Mimoz, 2010((0((صرف می شودبیلیون دالر هزینه 3/2تا

)درمحدوده CR-BSIدراروپا میزان بروز عفونت هاي خون وابسته به کاتتر مرکزي (
به هر حال  Timsit et al., 2011(-)Raad et al., 2012((0(( درهرهزار بیمار در روز است1/3تا1

د،تعداد زیادي از بیماران در نوسایل عروقی ممکن است پاتوژن ها را به جریان خون منتقل کن
مستعد ICUطر عفونت وابسته به کاتتر داخل عروقی هستند امّا بیماران بستري در بخش معرض خ

   Frasca et al., 2010((0(( تر از بیماران بستري در بخش عمومی هستند

 پیشگیري از این عفونت ها در گایدالین ها به طور منظم به روز شده و منتشر شده است
))Girard, Comby, & Jacques, 2012((0در نتیجه تالش هایی جهت کاهش بروز این 

  Raad et al., 2012((0(( عفونت ها ضروري است

  

  

   

                                                           
 یمرکز نیال بھ وابستھ خون انیجر عفونت ٣



  روش:

- elsivier،googlescholar،sidدر بانک هاي اطالعاتی ، این مقاله با جستجو
sciencedirect  با کلمات

،عفونت تهیه catheter،infection،cvc،relatedکلیدي
مقاله به دست امد که 40با این روش تعداد0است گردیده

   0مورد بررسی قرار گرفت مقالهمورددراین 18

  بحث:

 نیا.  دنشو یم گرفته کار به BSI-CRو CVC4 عفونت از يریشگیپ يبرا یمختلف ریتداب    
 يکتترها  و ها کیوتیب یازآنت  ،استفاده یعفون ضد وCVC از مراقبتها مجموعه شامل ریتداب
 ،نظارت   پرسنل آموزش ، کیسپت یآنت و اتانل يالکها ، کتترها عفونت بر موثر الیکروبیم یآنت
  ).)Koutzavekiaris et al., 2011((دنباش یم عفونت بروز در نشیب کسب منظور به مراقبت و

  :يمرکز دیور يکتترها هیتعب از یناش خون عفونت از يریشگیپ و مراقبت استاندارد
  آموزش وتربیت پرسنل مراقبت بهداشتی: ·

باعث کاهش میزان عفونت وابسته به موزش پرسنل درمانیه آتحقیقات نشان داده است ک
همه پرسنل درمانی که کاتتر را جایگذاري می کنندویا از ان 0ورید مرکزي شده است کاتترهاي 

مراقبت می کنند ،باید دانش کافی در رابطه با پیشگیري از عفونت هاي خون وابسته به کاتتر ورید 
دقیقه 15)اظهار می داردکه CDCري از بیماري(یمرکز کنترل وپیش گ0داشته باشند مرکزي

بیمار در روز می 1000درهر94/2به22/4ازCLACCIsباعث کاهش عفونت ICUآموزش به پرسنل 
بیمار در 1000درهر1/2به 9/4ازCLABSIsآموزش همراه با سخنرانی وپوستر باعث کاهش 0شود

  Kusek, 2012(-)O'Grady et al., 2011((0(روزمی شود(

  تترها ومحل ها:ا انتخاب ک ·

                                                           
 یمرکز دیور کاتتر ٤



جایگذاري می تتردراندامهاي فوقانی ادربزرگساالن ک-1تترهاي خط میانی:امحیطی وک کاتترهاي
  0شوند

اطفال ،اندامهاي فوقانی یا تحتانی ویا پوست سر(درنوزادان و کودکان خرد سال)را دربیماران -2
  O'Grady et al., 2011((0(کرد( تتر استفادهامی توان به عنوان محل قرار دادن ک

تتر باید بر اساس هدف ومدت زمان استفاده وتجربه فرد تعبیه کننده انتخاب اجایگذاري کمحل -3
  Weber & Rutala, 2011(-)O'Grady et al., 2011((0(د(وش

تتر مرکزي محیطی اتتر خط وسط یا کاروزاست از یک ک6اگر طول درمان وریدي بیش از -4
  0استفاده شود

  0ارزیابی شودتترروزانه با لمس از نظر حساسیت امحل ورود ک-5

درصورتی که عالیم فلبیت (قرمزي،گرما،تندرنس،ورید سخت وقابل لمس)وجود داشت ویا -6
  0تتر خارج شوداتتر خراب بودباید کاک

  کاتترهاي ورید مرکزي:

تتر ورید مرکزي کاهش عوارض عفونی در مقابل عوارض اسود وزیان محل جایگذاري یک ک-1
  0مکانیکی توصیه می شود

  O'Grady et al., 2011((0((ده از ورید فمورال براي بیماران بزرگسالعدم استفا-2

 استفاده ازورید ساب کالوین بهتر از ورید ژوگوالریا فمورال در بیماران بزرگسال با کمترین-3
 ,.O'Grady et al., 2011(-)Frasca et al(بدون تونل است (CVCریسک عفونت براي 

2010(-)Weber & Rutala, 2011((0  

دربیماران همودیالیزي وبیماري پیشرفته کلیوي براي جلوگیري از تنگی ورید ساب کالوین ،از -4
  0ورید ساب کالوین استفاده نشود

ازفیستول یاگرافت CVCمبتال به نارسایی پیشرفته کلیوي به جاي استفاده از در بیماران -5
  O'Grady et al., 2011((0(استفاده شود(



(درصورت در دسترس بودن)به منظور کاهش تالش CVCگاید سونوگرافی براي جاي گذاري از-6
 Frasca et al., 2010(-)O'Grady et(براي جایگذاري وصدمه مکانیکی استفاده شود(ها

al., 2011(-)Weber & Rutala, 2011((0  

  O'Grady et al., 2011((0((بهتر استبا پورت ولومن کمترCVCاز استفاده-7

 & O'Grady et al., 2011(-)Weber(سریعآ خارج شود( CVCدر صورت عدم نیاز-8

Rutala, 2011((0  

تتر در اورژانس جایگذاري شده است وتکنیک اسپتیک را نمی توان تضمین کرد ،باید در ااگرک-9
  O'Grady et al., 2011((0(ساعت تعویض شود(48عرض 

  بهداشت دست وتکنیک اسپتیک : ·

 ها را قبل وبعد از تماس با بیمارو کتتر با آب وصابون بشویید ویا با الکل هند راپ نمایید دست-1
))Weber & Rutala, 2011((0  

  0تکنیک اسپتیک براي وارد کردن ومراقبت از کتتر را انجام دهیداستفاده از -2

  O'Grady et al., 2011((0(دستکش تمیزیا استریل بپوشید(cvcهنگام تعویض پانسمان -4

کاله،شان تتر ورید مرکزي باید گان استریل ،ماسک،دستکش استریل،اجهت جایگذاري ک-5
  Frasca et al., 2010(-)Han et al., 2010((0(استریل استفاده کنید(

تترهاي شریان ریوي استفاده ااز یک آستین براي محافظت در طول جایگذاري ک-6
  O'Grady et al., 2011((0(شود(

  ماده کردن پوست:آ ·

یا %70تتر ورید مرکزي پوست با یک محلول ضد عفونی کننده (الکل اقبل از قرار دادن ک-1
  Frasca et al., 2010((0(بتادین،کلر هگزیدین گلوکونات)باید ضد عفونی شود(

  0هگزیدین در بچه هاي کمتر از دو ماه توصیه نمی شود کلر-2

  0خشک شودcvcباید اجازه داده شود ماده ضد عفونی کننده قبل از جایگذاري -3



  تعویض پانسمان کتتر ورید مرکزي: ·

  0استفاده از گاز استریل یا پانسمان استریل،پانسمان شفاف ،پانسمان نیمه تراوا توصیه می شود-1

تعریق یا ترشح ویا خونریزي داشت از پانسمان با گاز استفاده شود تا مشکل بر طرف اگر بیمار -2
  0شود

  O'Grady et al., 2011((0(اگر پانسمان مرطوب یا جدا شد تعویض شود(-3

نتی بیوتیک هاي موضعی (کرم،پماد)استفاده نکنید ،به جز آیض پانسمان از جهت تعو-4
  Weber & Rutala, 2011((0(می شود( تترهایی که براي دیالیزاستفادهاک

روز 7کوتاه مدت تعویض پانسمان گاز هر دو روز انجام می شود وپانسمان شفاف هر cvcدر-5
  0جزء در اطفال)تعویض می شود(به 

استفاده cvcدر بیماران بزرگتر از دو ماه از اسفنج آغشته به کلر هگزیدین به طور موقت در-6
  0شود

  O'Grady et al., 2011((0(( اطالع دهدتتر را اکري در محل ییتشویق بیمار به اینکه هر تغ-7

باعث کاهش میزان عفونت %2حمام روزانه بیماران مبتال به تروما با پارچه آغشته به کلر هگزیدین
  Evans et al., 2010((0(شود(وابسته به کتتر ورید مرکزي می 

تتر ورید مرکزي اغشته اکه کنشان داد 2012یک تحقیق متا انالیز توسط ونسترا وهمکاران در سال 
به ترکیب کلر هگزیدین و سیلور سولفادیازین در کاهش میزان عفونت خون وابسته به 

از CLABIباعث کاهش و  تترورید مرکزي در بیماران با ریسک باال موثر استاک
 ,Cecinati et al., 2012(-)Veenstra, Saint, Saha((می شود%5/1به3%

Lumley, & Sullivan, 1999(-)Weber & Rutala, 2011((0  

زیادي نشان داده است که استفاده از کلر هگزیدین جهت ضد عفونی کردن محل ورود مطالعات 
ی م تتر به طور معنی داري باعث کاهش میزان کلونیزاسیون درمقایسه با محلول بتادیناک

به تترهاي اغشته اکنشان داده شد،2012وهمچنین در مطالعه اي در سال 0شود
د تترهاي وریامیزان عفونت خون وابسته به کمینوسیکلیزین وریفامپین باعث کاهش 



تتر هاي اغشته به کلرهگزیدین وسیلور سولفادیازین هم در امرکزي در مقایسه با ک
شستشوي روزانه 0دنمنفی می باشباکتري هاي گرم مثبت وهم در باکتري هاي گرم 

CVCمتونل دار با محلول هپارین و وانکومایسین باعث کاهش معنی دار رشد ارگانیس 
  Cecinati et al., 2012((0(گرم مثبت می باشد(

دریک کار آزمایی بالینی تصادفی جهت ضد عفونی کردن محل ورود کتترورید مرکزي بتادین 
مقایسه شدند ونشان داده جراحی با هم ICUدر %2وکلر هگزیدین %70والکل 10%

گایدالین ها اخیرا 0را داردCLABIکمترین میزان عفونت %2شد که کلرهگزیدین 
دربیماران بزرگتراز دو ماه قبل از %2توصیه می کنند که محلول کلرهگزیدین 

تتر ورید مرکزي استفاده شود،وپس از خشک شدن پوست ااري کجایگذ
CVCتتر ورید اجایگذاري شود،ولی در اطفال کمتر از دو ماه براي جایگذاري ک

استفاده از شان استریل بزرگ باعث می شود  0از بتادین استفاده شود دمرکزي بای
  Han et al., 2010((0(کتتردرروز برسد(1000در هر  4/2به 3/3ازCLABIکه 

ضد عفونی کردن سه راهی،سوزن هاي اتصال دهنده وپورت هاي تزریق قبل از تزریق کردن باعث 
  2011Weber & Rutala, ((0(می شود(CLABSI 5کاهش 

مطالعات نشان می دهند که میزان مناسب تعداد پرستار به بیمار باعث کاهش عفونت وابسته به 
 ,.O'Grady et al., 2011(-)Frasca et al(تتر ورید مرکزي می شود(اک

2010((0  

یري از تترتاثیري در پیشگاپروفیالکسی قبل یا در طی تعبیه کاستفاده از آنتی بیوتیک بطور 
 Koutzavekiaris et((عفونت کتتر ورید مرکزي نداشته وتوصیه نمی شود

al., 2011((0  

کاتتریزاسیون ورید مرکزي با استفاده از تکنیک تونل گذاري یک روش موثر و ایمن براي تعبیه 
 ,.Frasca et al(ي کاتتر ورید مرکزي در بیماران نیازمند همودیالیز می باشد(

2010((0  

                                                           
 یمرکز نیال بھ وابستھ خون انیجر عفونت٥



  

جهت پیش گیري از عفونت هاي وابسته به کاتتر ورید مر کزي رعایت نکات ذیل نتیجه گیري: 
،انتخاب محل CVC:آموزش پرسنل تعبیه کننده وپرسنل مراقبت کننده ازضروري است 

ورید ساب کالوین می باشد)،رعایت CVCکاتتر (در بزرگساالن بهترین محل جایگذاري  
بهداشت دست ها و تکنیک آسپتیک ،آماده کردن پوست(بهترین محلول ضد عفونی 

بهترین در افراد بزرگتر از دو ماه ،ودر افراد کوچکتر از دو ماه %2کننده کلر هگزیدین 
مرکزي (پانسمان گاز استریل هر  د)،تعویض پانسمان کاتتر وریمحلول بتادین می باشد

،ضد عفونی کردن به جز در اطفال) ،روزتعویض شود7روز و پانسمان شفاف استریل هر 2
استفاده از 0%2سه راهی ها،سوزن هاي اتصال دهنده وپورت هاي تزریق با کلر هگزیدین 

 ورید مرکزي توصیه نمیکاتترآنتی بیوتیک بطور پروفیالکسی قبل یا حین تعبیه 
تعداد مناسب پرستار به بیمار در کاهش عفونت وابسته به کاتتر ورید مرکزي موثر 0شود
  0است
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