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Περίλθψθ 

Οι Κεντρικοί Φλεβικοί Κακετιρεσ (ΚΦΚ) είναι επιμικεισ, λεπτοί, εφκαμπτοι 

ςωλινεσ που ειςάγονται ςε κεντρικζσ φλζβεσ με το ζςω άκρο τουσ ιδανικά να 

καταλιγει  ςτθν άνω κοίλθ φλζβα. Επιτρζπουν τθ χοριγθςθ υγρϊν και φαρμάκων, 

κακϊσ και τθ ςυλλογι δειγμάτων αίματοσ αποφεφγοντασ τισ ςυχνζσ 

φλεβοκεντιςεισ. Στα βρζφθ και τα παιδιά ζχουν βελτιϊςει ςθμαντικά τθν ποιότθτα 

και τθν αςφάλεια τθσ παρεχόμενθσ φροντίδασ, όταν αυτό απαιτείται για μια 

ςθμαντικι χρονικι περίοδο. Υπζρτονα διαλφματα, χθμειοκεραπεία, παρεντερικι 

διατροφι, οριςμζνα αντιβιοτικά και άλλα φάρμακα τθσ υποςτθρικτικισ αγωγισ δεν 

μποροφν να χορθγθκοφν από περιφερικοφσ κακετιρεσ για μακρφ χρονικό διάςτθμα. 

Σε παιδιά και εφιβουσ με νεοπλαςίεσ θ ειςαγωγι ενόσ κεντρικοφ φλεβικοφ 

κακετιρα αποτελεί εξαιρετικι λφςθ για τθν αςφάλεια κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

κεραπείασ τουσ  εξαςφαλίηοντασ  τθν επικυμθτι φλεβικι προςπζλαςθ(1,2,3).  

Υπάρχουν τρεισ τφποι Κεντρικϊν Φλεβικϊν Κακετιρων α) αυτοί με υποδόριο 

τοφνελ και οι εμφυτευμζνεσ ςυςκευζσ για μακροχρόνια χριςθ β) οι προςωρινζσ 

κεντρικζσ γραμμζσ, όπωσ οι περιφερικά ειςαγόμενοι (picc lines) και γ) οι ομφαλικοί 

κακετιρεσ ςτα νεογνά. Οι κακετιρεσ με υποδόριο τοφνελ τοποκετοφνται ςτο 

χειρουργείο, με τουσ αυλοφσ να εξζρχονται από μία τομι ςτο ςτικοσ ι τον τράχθλο. 
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Οι εμφυτευμζνεσ ςυςκευζσ τοποκετοφνται, επίςθσ, ςτο χειρουργείο ολοκλθρωτικά 

κάτω από το δζρμα και θ πρόςβαςι τουσ γίνεται με παρακζντθςθ του δζρματοσ για 

τθν ανεφρεςθ του καλάμου ζγχυςθσ τθσ ςυςκευισ (κακετιρεσ port ι port a cath). Οι 

περιφερικά ειςαγόμενοι κακετιρεσ τοποκετοφνται ςε μια φλζβα ςτο αντιβράχιο 

ςυχνά ςτθν κεφαλικι ι  τθ βαςιλικι φλζβα από ειδικευμζνο επεμβατικό ακτινολόγο 

και ζχουν μικρότερο εφροσ. 

Τουσ κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ  ειςιγαγαν οι Broviac et al το 1973 για 

παρεντερικι διατροφι ςτο ςπίτι ι ςτο νοςοκομείο. Βελτίωςαν το υλικό 

χρθςιμοποιϊντασ τθν αρκετά πιο εφκαμπτθ ςιλικόνθ, το οποίο είναι πιο αδρανζσ 

υλικό και ζχει μικρότερθ πικανότθτα δθμιουργίασ κρόμβων.  Ο Broviac επίςθσ, ιταν 

ο πρϊτοσ που «εκςτόμωςε» τον κακετιρα μζςω ενόσ υποδορίου καναλιοφ και 

ενςωμάτωςε ζνα «βραχιόλι» (cuff) από Dacron. Ο υποδόριοσ ιςτόσ διειςδφει ςτο 

cuff με αποτζλεςμα τθν μείωςθ των περιςτατικϊν ακοφςιασ αφαίρεςθσ του 

κακετιρα και των λοιμϊξεων. Αργότερα, οι Hickman et al. (1979) τροποποίθςαν το 

μζγεκοσ και τουσ χρθςιμοποίθςαν ςτθ μεταμόςχευςθ αρχζγονων αιμοποιθτικϊν 

κυττάρων. Από τότε και μζχρι ςιμερα, χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ τόςο ςτουσ 

ενιλικεσ όςο και ςτα παιδιά, ενϊ θ βιοτεχνολογία ζχει κάνει ςθμαντικι πρόοδο 

προςφζροντασ πλζον κακετιρεσ εφκαμπτουσ, ανκεκτικοφσ, ακτινοςκιεροφσ, με cuff 

ςχεδιαςμζνο να αποςπάται, με πολλαπλοφσ αυλοφσ και ςε μεγάλθ ποικιλία 

μεγεκϊν, ϊςτε να καλφπτουν τισ ανάγκεσ όλων των κεραπευτικϊν ςχθμάτων από τθ 

νεογνικι ζωσ τθν εφθβικι θλικία. (4,5). 

Αρχικά, οι κακετιρεσ τφπου Picc line χρθςιμοποιικθκαν για τθ χοριγθςθ 

μζτριασ βαρφτθτασ χθμειοκεραπείασ (1970) ι χοριγθςθ ολικισ παρεντερικισ 

διατροφισ (1975). Ζγιναν, όμωσ, ιδιαίτερα δθμοφιλείσ τθν τελευταία εικοςαετία (6), 

λόγω τθσ εφκολθσ τοποκζτθςισ τουσ, του μειωμζνου κόςτουσ τουσ και των 

λιγότερων μθχανικϊν επιπλοκϊν κατά τθν τοποκζτθςι τουσ ςε ςχζςθ με τα άλλα 

είδθ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων (7).  

Οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ, παρά τθ διευκόλυνςθ που προςφζρουν ςτθν 

κακθμερινι νοςθλευτικι πρακτικι, ςυχνά εμφανίηουν ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ ςε 

ζνα ποςοςτό μεγαλφτερο από 46% των παιδιατρικϊν αςκενϊν. Αυτζσ είναι κυρίωσ 

λοιμϊξεισ, κρομβωτικά επειςόδια ι και άλλεσ επιπλοκζσ που αφοροφν τθν 

καταςτροφι των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων και μποροφν να επθρεάςουν τθ 

νοςθρότθτα και κνθτότθτα αυτισ τθσ ομάδασ αςκενϊν  (8). 
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Θ αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ζδειξε ότι ςτουσ ενιλικεσ υπάρχει πλθκϊρα 

καταγραφϊν και μελετϊν γφρω από τισ κυριότερεσ επιπλοκζσ που ςχετίηονται με 

κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ, κακϊσ και  μζτρων που εφαρμόηονται για τον 

περιοριςμό αυτϊν των επιπλοκϊν (7, 9, 10, 12, 13). Στα παιδιά οι μελζτεσ που 

ςυγκρίνουν τουσ τφπουσ των κακετιρων και τισ επιπλοκζσ τουσ είναι περιοριςμζνεσ 

και αντιφατικζσ (14, 15, 16).  

κοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ είναι θ ςφγκριςθ των επιπλοκϊν που 

εμφανίηουν τα δφο πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενα είδθ κακετιρων ςτθν Κλινικι 

Αιματολογίασ Ογκολογίασ Ραίδων και Εφιβων του Ρανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου 

Θρακλείου Κριτθσ και θ ςυςχζτιςι τουσ με παράγοντεσ που αφοροφν τουσ ίδιουσ 

τουσ αςκενείσ, τθ νόςο, τα είδθ των κακετιρων και τουσ χειριςμοφσ κατά τθν 

τοποκζτθςθ και χριςθ τουσ. Μζςα από τα αποτελζςματα τθσ αναδρομικισ αυτισ 

μελζτθσ και τθσ αναςκόπθςθσ τθσ βιβλιογραφίασ γίνεται προςπάκεια αποτφπωςθσ 

τθσ εμπειρίασ ενόσ κζντρου, κακϊσ και τθσ καταγραφισ των νεϊτερων δεδομζνων 

ςχετικά με τθ χριςθ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων και των 

προβλθμάτων/επιπλοκϊν που τουσ ςυνοδεφουν. 

Μεκοδολογία  Ρρόκειται για μια αναδρομικι μελζτθ καταγραφισ με κφρια 

πθγι ςυλλογισ δεδομζνων τουσ ιατρικοφσ φακζλουσ των αςκενϊν. Ο πλθκυςμόσ 

τθσ μελζτθσ αφορά παιδιά, εφιβουσ και νεαροφσ ενιλικεσ που διαγνϊςτθκαν και 

ειςιχκθςαν ςτθν Κλινικι Αιματολογίασ Ογκολογίασ Ραίδων και Εφιβων του 

Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Θρακλείου με νεοπλαςίεσ και αιματολογικά 

νοςιματα κατά τθ χρονικι περίοδο 2011-2020. Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων 

χρθςιμοποιικθκε ζντυπο ςυλλογισ ςτοιχείων, το οποίο περιείχε πλθροφορίεσ για 

τθ νόςο, τθ διάγνωςθ, το ατομικό και οικογενειακό ιςτορικό, τα χαρακτθριςτικά των 

κακετιρων, τθν καταγραφι των επιπλοκϊν και τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ. 

Για τθν αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ ζγινε αναηιτθςθ ςτισ βάςεισ 

δεδομζνων Pub Med, Cohrane Library, Google Scholar με λζξεισ κλειδιά, όπωσ 

complication rates, Central Venous Catheters, Catheter Related Bloodstream 

Infections, Deep Vein Thrombosis  and Central Venous Access Devices, pediatric 

hematology oncology patients αλλά και ςυνδυαςμόσ κεμάτων.  

Αποτελζςματα Μελετικθκαν οι φάκελοι 137 αςκενϊν που ζφεραν κεντρικό 

φλεβικό κακετιρα, με μζςθ θλικία κατά τθ διάγνωςθ 8,3±5,6 ζτθ με εφροσ από 0,4 

ζωσ 20,7 ζτθ.  Από αυτοφσ 54,7% ιταν αγόρια και τα πιο ςυχνά νοςιματα που 
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εμφάνιηαν ιταν θ Οξεία Λεμφοβλαςτικι Λευχαιμία, το Λζμφωμα Hodgkin και θ 

Οξεία Μυελογενισ Λευχαιμία.  Ωσ προσ τισ επιπλοκζσ τθσ φορείασ των κεντρικϊν 

φλεβικϊν κακετιρων δεν διαπιςτϊκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά τόςο ςτο 

ποςοςτό των λοιμϊξεων όςο και ςτθν εμφάνιςθ κρομβωτικϊν επειςοδίων ανάμεςα 

ςτα δφο είδθ των κακετιρων. Ταυτόχρονα, μικρό ιταν και το ποςοςτό 

ατυχθματικισ αφαίρεςθσ ι διάτρθςθσ χωρίσ να υπάρχει και πάλι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα ςτα δφο είδθ των κακετιρων. Το ποςοςτό των 

αςκενϊν με κακετιρεσ τφπου Hickman που εμφάνιςαν λοίμωξθ ςτθν πρϊτθ 

τοποκζτθςθ κακετιρα ιταν 34,5%, ενϊ με κακετιρεσ τφπου Picc line 23,3% 

(p=0,102), με διάμεςο  χρόνο εμφάνιςθσ λοίμωξθσ τισ 339 θμζρεσ για τουσ 

κακετιρεσ τφπου Hickman και 288 θμζρεσ για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line (95% 

Confidence Intervals). Θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ κρομβωτικϊν επειςοδίων πρϊτθσ 

τοποκζτθςθσ ιταν 22,1% ςτουσ κακετιρεσ τφπου Hickman και 33,8% ςτουσ 

κακετιρεσ τφπου picc line (p=0,073), με διάμεςο χρόνο 126 και 130 μζρεσ 

αντίςτοιχα (95% Confidence Intervals, p=0,430). Το ποςοςτό τθσ διάτρθςθσ και 

ατυχθματικισ αφαίρεςθσ/μετακίνθςθσ ςυνολικά ιταν 16,8% για τουσ κακετιρεσ 

τφπου Hickman και 12,3% για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line (p=0,400). 

υμπεράςματα: Το κεντρικό ςυμπζραςμα είναι ότι δεν παρουςιάςτθκαν 

διαφορζσ ςε επίπεδο επιπλοκϊν ςτουσ δφο τφπουσ κακετιρων. Το ςυγκεκριμζνο 

αποτζλεςμα αφορά επιπλοκζσ όπωσ οι λοιμϊξεισ, οι κρομβϊςεισ και τα 

ατυχθματικά ςυμβάματα. Θ μθ διαφοροποίθςθ παρουςιάςτθκε τόςο ςτθν φπαρξθ 

των επιπλοκϊν όςο και ςτθν ςυχνότθτα και ςτον χρόνο εμφάνιςθσ των επιπλοκϊν.  

 
Λζξεισ-Κλειδιά: ποςοςτά επιπλοκϊν, κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ, λοιμϊξεισ, 
κρομβϊςεισ, παιδιατρικοί αςκενείσ  
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SUMMARY 

The Central Venous Catheters (CVCs) are long, thin, flexible tubes inserted into 

central veins with their tip ideally located in the superior vena cava. They allow the 

administration of fluids and drugs as well as the collection of blood samples avoiding 

frequent venipuncture. In infants and children they have significantly improved the 

quality and safety of care provided when required for a significant period of time. 

Hypertonic solutions, chemotherapy, parenteral nutrition, some antibiotics and 

other supportive drugs can ϋt be administered by peripheral catheters for a long 

time. In children and adolescents with malignancies, the introduction of a CVC 

overcomes the issue of safety while its use, which remains in effect during 

treatment, provides the desired venous access. There are three types of CVCs: a) for 

long-term use, those with subcutaneous tunnels and implanted devices, b) 

temporary central lines, such as peripheral inserts or picc lines, and c) umbilical 

catheters in newborns. Catheters with subcutaneous tunnel are placed in the 

operating room, with the tubes coming out of an incision in the chest or neck. 

Implanted devices are placed in the operating room completely under the skin and 

the access is granted by puncturing the skin to find the injection chamber of the 

device (port or port a cath). Peripheral implants are placed in a vein in the forearm 

often by a specialist invasive radiologist and have a smaller width.  
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CVCs were introduced by Broviac et al in 1973 for parenteral nutrition at home 

or in the hospital. They improved the material by using more flexible silicone which is 

an inert material and has a lower tendency to form clots. Broviac was also the first to 

excise the catheter through a subcutaneous tunnel and inserted a "cuff" from 

Dacron. The cuff penetrates / invades the subcutaneous tissue resulting in a 

reduction in the incidence of accidental removal and infections. Later Hickman et al. 

(1979) modified the size and used them in stem cell transplantation. Till today, they 

are widely used in both adults and children, while industrial engineering has made 

significant progress and offers flexible, durable, radial catheters with detachable 

cuffs, with multiple lumens and in a wide variety of sizes to cover needs of all 

treatment regimens from infancy to adolescence. The use of Picc catheters was 

initially associated with intermediate-grade therapy (1970) and total parenteral 

nutrition (1975). However, they have become very popular in the last twenty years, 

due to their easy installation, reduced costs and fewer mechanical complications 

during installation compared to other types of CVCs . 

CVCs, despite the convenience they offer in day-to-day nursing practice, often 

cause complications in more than 46% of pediatric patients. These are mainly 

infectious, thrombotic or others related to the destruction of CVC and can affect the 

morbidity and mortality of these patients . 

A review of the literature has shown that in adults there is a wealth of records 

and studies on the main complications associated with Central Venous Catheters, as 

well as measures taken to reduce them. In children, studies comparing catheter 

types and their complications are particularly limited, especially in the case of 

haematological and oncological populations  and are often contradictory.  

The aim of this study is to compare the rates of complications observed in the 

use of the  two most commonly applied types of central venous catheters in the 

Department of Pediatric Hematology Oncology of the University Hospital of 

Heraklion, Crete. A correlation  with factors that concern the patients themselves, 

the disease, the types of catheters and the manipulations during their placement 

and use is attempted as well as a comparison and review of the literature.  

Methodology This is a retrospective study, with the main source of data 

collection being patients' medical records. The study population regards children and 

adolescents / young adults admitted in the Department of Pediatric Hematology 
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Oncology of PAGNI with neoplastic and hematological diseases during the period 

2011-2020. The data collection, was performed with a module containing 

information regarding the disease, the diagnosis, the patient and family history, the 

characteristics of the catheter itself, the complications and the type of treatment as 

noted in the patient files. 

For the literature review, the databases Pub Med, Cohrane Library, Google 

Scholar were searched with keywords, such as complication rates, Central Venous 

Catheters, Catheter Related Bloodstream Infections, Deep Vein Thrombosis and 

Catheter Access Devices, pediatric hematology oncology patients and a combination 

of topics. 

Results The files of 137 patients with Central Venous Catheters were studied, 

with a mean age at diagnosis of 8.3 ± 5.6 years old ranging from 0.4 to 20.7 years. Of 

these, 54.7% were boys and the most common diseases were Acute Lymphoblastic 

Leukemia, Hodgkin's Lymphoma and Acute Myeloid Leukemia. Regarding the 

complications registered at the time that Central Venous Catheters were being 

inserted, there is no statistically significant difference in both the rate of infections 

and the occurrence of thrombotic episodes between the two types of catheters, 

while there is a small percentage of accidental removal or perforation without also a 

statistically significant difference between the two types of catheters.  

The percentage of patients with Hickman type catheters who experienced an  

infection at the first catheter insertion was 34.5% while with Picc line catheters it 

was 23.3% (p = 0.102), with a median time of infection (95% CI) 339 days for 

Hickman type and 288 for Picc line type catheters. The incidence of a thrombotic 

episode was 22.1% in Hickman type catheters and 33.8% in picc line catheters (p = 

0.073), with median time (95% CI), of 126 and 130 days respectively (p = 0,430). The 

overall perforation and accidental removal / displacement rate was 16.8% for 

Hickman type catheters and 12.3% for Picc line type catheters (p = 0.400). 

Conclusions: The main conclusion is that there were no differences in the level 

of complications in the two types of catheters. This result is related to complications 

such as infections, thrombosis and accidental displacement or damage. Non-

differentiation occurred both in the presence of complications and in the frequency 

and the time of onset of complications. 



ΠΜ Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων Ιατρική χολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

14 
 

Key words: Complication Rates, Central Venous Catheters,  Catheter Related 

Bloodstream Infections, Deep Vein Thrombosis, Pediatric Hematology Oncology 

Patients. 
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υντομογραφίεσ 

 
PICC Lines: Peripherally Inserterd Central Catheters (Ρεριφερικά Ειςαγϊμενοι 
Κεντρικοί Κακετιρεσ) 
ΚΦΚ: Κεντρικοί Φλεβικοί Κακετιρεσ 
CVCs: Central Venous Catheters (Κεντρικοί Φλεβικοί Κακετιρεσ) 
CRBSI: Catheter Related Bloodstream Infection  
CLABSI: Central Line Associated Bloodstream Infection 
MBI – LCBSI: Mucosal Barrier Injury – Laboratory Confirmed Bloodstream Infection 
DVT: Deep Vein Thrombosis 
VAD: Venous Access Device 
ALT: Antibiotic Lock Therapy 
TPA: Tissue Plasminogen Activator 
ALL: Acute Lymphoblastic Leukemia 
AML: Acute Myeloid Leukemia  
NHCSN: National Health Care Safety Network 
CDC: Center for Disease Control and Prevention 
ECDC: European Center for Disease Control and Prenention 
CoNS: Coagulase Negative Staphylococcus 
MRSA: Methicilline Resistant Staphylococcus Aureus 
VRE: Vancomycine Resistant Enterococci 
HAI: Healthcare Associated Infection 
GVHD: Graft Versus Host Disease 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟ 

1 ΕΙΑΓΩΓΘ  

 

1.1. Ιςτορικι  αναδρομι 

Θ χριςθ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1960, προκειμζνου να δoκεί λφςθ ςε περιπτϊςεισ άμεςθσ πρόςβαςθσ 

ςτο αγγειακό δίκτυο και ςυγκεκριμζνα ςτθν επείγουςα αιμοκάκαρςθ. Ιταν μονοφ 

αυλοφ και εφαρμοηόταν ςε διάφορεσ ανατομικζσ κζςεισ: κακετθριαςμόσ μθριαίων 

αγγείων με ςωλινεσ από Teflon (Shaldon 1961), υποκλειδίου φλζβασ (Erben 1969), 

διαδερμικόσ κακετθριαςμόσ ζςω ςφαγίτιδασ φλζβασ (Hermosura 1966). Σθμαντικό 

από πρακτικισ πλευράσ βιμα ςτθν αγγειακι προςπζλαςθ ζγινε από τον Josef Erben, 

το 1969, που ειςιγαγε τθν τεχνικι του διαδερμικοφ κακετθριαςμοφ τθσ 

υποκλειδίου φλζβασ. Θ μακρόχρονθ χριςθ των υποκλείδιων κακετιρων, αν και 

παρείχε ελεφκερθ και γριγορθ πρόςβαςθ ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ, 

δθμιουργοφςε αρκετά προβλιματα, με ςθμαντικότερο αυτό τθσ ςτζνωςθσ τθσ 

υποκλειδίου φλζβασ με αυξθμζνεσ πιζςεισ μζςα ςτο κφκλωμα τθσ αιμοκάκαρςθσ, 

όταν αυξανόταν θ αιματικι ροι (Cameron 2002). Θ βελτίωςθ των κακετιρων αυτϊν 

γενικά ςτισ αρχζσ του 1980 αφοροφςε το υλικό καταςκευισ που άλλαξε ςε 

τετραφλουοροαικυλζνιο, πολυουρεκάνθ ι ςιλικόνθ και ςτο ςχεδιαςμό από μονό ςε 

διπλό αυλό. Το 1987 οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ τροποποιικθκαν ακόμα 

περιςςότερο αντικακιςτϊντασ τα ελαςτομερι τθσ πολυουρεκάνθσ από ςιλικόνθ. 

Από το υλικό αυτό είναι καταςκευαςμζνοι μζχρι και ςιμερα διότι είναι μαλακό, 

εφκαμπτο και ζδωςε τθ δυνατότθτα καταςκευισ επιμθκζςτερων κακετιρων που το 

άκρο τουσ μπορεί να φτάςει εφκολα και ομαλά ςτο δεξιό κόλπο, όπου οι ταχφτθτεσ 

ροισ είναι μεγάλεσ. Ραρά τθ μεγάλθ χρθςιμότθτά τουσ, θ χριςθ τουσ μπορεί να 

κζςει  τον αςκενι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ςε κίνδυνο τοπικϊν ι ςυςτθματικϊν 

λοιμϊξεων και ςυχνά ςε δυςκολίεσ ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ. (Από το βιβλίο τθσ 

Φραγκιαδάκθ Ελιςςάβετ <Κεντρικοί Φλεβικοί Κακετιρεσ, Λοιμϊξεισ και Μζτρα 

πρόλθψθσ> εκδόςεισ Οςελότοσ) 

 

Πίνακασ 1.  Ιςτορική εξζλιξη των ΚΦΚ 
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1929 Ρρϊτοσ ο Forssmann αναφζρεται ςτθ χοριγθςθ φαρμάκων ςτθν κεντρικι 

κυκλοφορία 

1945 Andre Cournand & Dickinson Richards & Werner Forssman χρθςιμοποίθςαν 

τουσ κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ ωσ εργαλείο για τθν παρατιρθςθ του 

καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ (Νόμπελ ιατρικισ 1956) (Eugene Braunwald 

2018).  

 

1949 Duffy: 43 αςκενείσ, επιτυχισ τοποκζτθςθ ςε μθριαία και ζξω ςφαγίτιδα  

1952 Authaniac: χριςθ υποκλειδίου για ειςαγωγι ΚΦΚ 

1960 Scribner: μακράσ διαρκείασ φλεβικι προςπζλαςθ για χρόνια αιμοκάκαρςθ 

1966 Brecsia: ΚΦΚ αιμοκάκαρςθσ 

1968 Dudrick & Scribner: χριςθ κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα για ολικι 

παρεντερικι διατροφι 

1973 Ξεκινά θ χριςθ τουσ ςτθν Ελλάδα 

1980 Το υλικό αλλάηει ςε ςιλικόνθ και ο ςχεδιαςμόσ από μονοφ αυλοφ γίνεται 

διπλοφ 

1982 Ειςαγωγι υπερθχογραφικισ κακοδιγθςθσ κατά τθν τοποκζτθςθ 

(17,18) 

  Κακετιρεσ 

Σφμφωνα με το CDC’s National Healthcare Safety Network (NHSN) ωσ 

Κεντρικόσ Φλεβικόσ Κακετιρασ ι κεντρικι γραμμι κεωρείται ζνασ ενδαγγειακόσ 

κακετιρασ που καταλιγει ςτθν ι κοντά ςτθν καρδιά ι ςε ζνα από τα μεγάλα 

αγγεία: Αορτι, Ρνευμονικι αρτθρία, Άνω και Κάτω κοίλθ φλζβα, Υποκλείδιεσ 

φλζβεσ, Βραχιοκεφαλικι φλζβα, Σφαγίτιδεσ φλζβεσ, Μθριαίεσ φλζβεσ, Λαγόνιεσ 

φλζβεσ και Ομφαλικά αγγεία ςτα νεογνά (19) (CDC / NHCSN, January 2022). 

Ρροςφζρουν τθ δυνατότθτα αιμοδυναμικισ παρακολοφκθςθσ, χοριγθςθσ 

υγρϊν και φαρμάκων (διαλυμάτων με PH<5 ι PH>9 και φαρμάκων με αυξθμζνθ 

οςμωτικότθτα >600 mOsm/L, ι 500 mOsm/L), παραγϊγων αίματοσ, ολικισ 

παρεντερικισ διατροφισ με διαλφματα που περιζχουν >10% γλυκόηθ ι 5% 

αμινοξζα, ςυχνϊν αναρροφιςεων αίματοσ για εργαςτθριακζσ εξετάςεισ και 

αιμοδιάλυςθ. Τοποκετοφνται κυρίωσ ςε αςκενείσ με χρόνια νοςιματα, που ζχουν 

ανάγκθ για ενδοφλζβια πρόςβαςθ για πολλοφσ μινεσ και χρειάηονται για τθ 
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νοςθλεία τουσ πολλαπλοφσ αυλοφσ, και ςε αςκενείσ ςε κρίςιμθ κατάςταςθ που 

νοςθλεφονται κυρίωσ ςε Μονάδεσ Εντατικισ Κεραπείασ (20).  

Τα είδθ των κακετιρων είναι τρία:  

 οι μόνιμεσ κεντρικζσ γραμμζσ περιλαμβάνουν: 

 α ) κακετιρεσ με υποδόριο κανάλι, (ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των κακετιρων αιμοκάκαρςθσ) 

 β ) εμφυτευμζνουσ κακετιρεσ (ports) 

 οι προςωρινζσ κεντρικζσ γραμμζσ περιλαμβάνουν τουσ κακετιρεσ χωρίσ 

υποδόριο τοφνελ (δεν περιλαμβάνονται εμφυτευμζνεσ ςυςκευζσ) και  

 οι ομφαλικοί κακετιρεσ τοποκετοφνται ςτα νεογνά είτε ςε φλζβα είτε ςε 

αρτθρία 

(19) (CDC / NHCSN, January 2022) 

  

Οι πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενοι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ ςτα παιδιά 

ςτοχεφουν ςε μακράσ χρονικισ περιόδου φλεβικι προςπζλαςθ (> 6 μινεσ) και είναι: 

α) οι περιφερικά ειςαγόμενοι (Picc Lines),  

β) οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ  με υποδόριο τοφνελ τφπου Hickman και  

γ) οι πλιρωσ εμφυτευόμενοι ι αλλιϊσ port ι port a cath  

(21).  

Θ πιο μεγάλθ διαφορά μεταξφ αυτϊν των κακετιρων είναι το αγγείο ςτο 

οποίο τοποκετοφνται. Θ προτιμότερθ κζςθ ειςαγωγισ ενόσ κακετιρα τφπου Picc 

line είναι θ βαςιλικι φλζβα πάνω από τον αγκϊνα, κακϊσ θ κεφαλικι δθμιουργεί 

μια οξεία γωνία ςτθ ςυμβολι τθσ με τθν υποκλείδιο και ο κακετιρασ μπορεί να μθν 

ειςζλκει ςτθν κεντρικι αγγείωςθ. Είναι, επίςθσ, πολφ πιο επιρρεπισ ςε 

αγγειοςφςπαςθ. Θ βακφτερθ βραχιόνιοσ φλζβα κα πρζπει να χρθςιμοποιείται με 

προςοχι για να αποφευχκεί θ τρϊςθ του διάμεςου βραχιόνιου νεφρου. 

Στουσ παιδιατρικοφσ αςκενείσ οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ τφπου Picc line 

άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ περίπου από το 2009 (14). Είναι 

καταςκευαςμζνοι  από πολυουρεκάνθ  ι ςιλικόνθ κι ζχουν μικοσ 40-55 cm. Το 

μζγεκοσ του κακετιρα τφπου Picc line κακορίηεται από  το μζγεκοσ τθσ φλζβασ 

πρόςβαςθσ και τθν κεραπεία που απαιτείται κι όχι απλά από τθν θλικία του 

αςκενοφσ (22). Είναι μονοφ ι διπλοφ αυλοφ ανοιχτοφ ι κλειςτοφ άκρου με βαλβίδα, 
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που μειϊνει τον κίνδυνο απόφραξθσ και δθμιουργίασ κρόμβου. Οι πιο ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενοι ζχουν μζγεκοσ από 4-5 Fr (22, 81). 

Αντίκετα, οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ με υποδόριο κανάλι τοποκετοφνται 

ςε μεγάλα αγγεία (υποκλείδιο, ζςω ςφαγίτιδα) και θ ενδοαγγειακι τουσ πορεία 

είναι ςχετικά μικρότερθ προσ τθν άνω κοίλθ φλζβα. Είναι οι γνωςτοί κακετιρεσ 

τφπου Hickman/Broviac, μονοφ ι διπλοφ αυλοφ αλλά και οι πλιρωσ εμφυτευόμενοι 

κακετιρεσ port a cath. Ζχουν μζγεκοσ 16-20cm και είναι από ςιλικόνθ. Τα πιο 

ςυνθκιςμζνα μεγζκθ ςτα παιδιά είναι 2.7Fr / 4,2 Fr / 6,6 Fr για τουσ κακετιρεσ 

μονοφ αυλοφ και 7 / 9 Fr για τουσ κακετιρεσ διπλοφ αυλοφ, τφπου Hickman. Οι 

κακετιρεσ τφπου  port a cath αποτελοφνται από ζνα κάλαμο από μζταλλο ι 

πλαςτικό ι και τα δφο και είναι ςυνδεδεμζνοι με ζναν κακετιρα που τοποκετείται 

ςτθ ςφαγίτιδα, ι ςτθν υποκλείδιο φλζβα (23). Ο κάλαμοσ ςφραγίηεται από ζνα 

διάφραγμα ςιλικόνθσ, το οποίο μπορεί να δεχτεί  πολλζσ παρακεντιςεισ με ειδικι 

βελόνθ (20 ι 22 Gauge) και είναι αυτοςφραγιηόμενο. Οι κακετιρεσ τφπου port είναι 

πλιρωσ εμφυτευόμενοι ςε μια «κικθ» πάνω από τον μείηονα κωρακικό μυ ςτθν 

περιοχι τθσ υποκλειδίου. Στθ  βιβλιογραφία φαίνεται να εμφανίηουν τα μικρότερα 

ποςοςτά λοιμϊξεων (24). 

Φυςιολογικά οι κακετιρεσ τφπου  Picc line καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο 

μζροσ του αυλοφ του αγγείου και κεωρθτικά παρουςιάηουν αυξθμζνο κίνδυνο 

κρομβοεμβολικϊν επειςοδίων. Ραρά το γεγονόσ αυτό, θ εφκολθ τοποκζτθςι τουσ 

με λίγθ ι κακόλου αναιςκθςία και το χαμθλό κόςτοσ τουσ ζχουν αυξιςει τα 

ποςοςτά τοποκζτθςισ τουσ τα τελευταία χρόνια (7, 10). 

Οι Elliot (1993) και Hockenhull (2008), παρουςιάηουν ζνα μζγεκοσ τθσ τάξθσ 

των 200.000 και 240.000 ΚΦΚ να χρθςιμοποιοφνται ανά ζτοσ ςτθ Μεγάλθ Βρετανία 

και εκτιμϊμενο κόςτοσ 100 000 000 £ ςτο εκνικό ςφςτθμα υγείασ (NHS) (Hamilton 

1993) (25). Στισ ΘΡΑ, παρατθροφνται ετθςίωσ 15 000 000 θμζρεσ φορείασ κεντρικϊν 

φλεβικϊν κακετιρων ςτισ μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ με χριςθ 5 000 000 ΚΦΚ 

(1).  

 

1.2. Σοποκζτθςθ και άμεςεσ επιπλοκζσ 

Θ τοποκζτθςθ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων είναι μια διαδικαςία που 

απαιτεί τθν εφαρμογι όλων των μζτρων προφφλαξθσ για τθν αποφυγι λοίμωξθσ ι 

τραυματιςμοφ του αγγείου ι παρακείμενου οργάνου(26, 27).  
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Θ επιλογι του ςθμείου τοποκζτθςθσ πρζπει να αποφαςίηεται ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ και τθν κλινικι εικόνα του αςκενοφσ. Σθμεία του δζρματοσ που ζχουν 

μολυνκεί ι μπορεί να μολυνκοφν, όπωσ θ βουβωνικι περιοχι, οι περιοχζσ με 

ζγκαυμα και οι περιοχζσ δίπλα ςε τραχειοςτομία ι ανοιχτό χειρουργικό τραφμα, 

πρζπει να αποφεφγονται. Σε μια ςυγκριτικι μελζτθ ανάμεςα ςε εγκαυματίεσ 

αςκενείσ ο αποικιςμόσ και θ λοίμωξθ ςυνζβθςαν ςυχνότερα, όταν το ςθμείο 

ειςόδου του κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα ιταν πιο κοντά ςτο ςθμείο του 

εγκαφματοσ. Θ επιλογι, επίςθσ, ενόσ ςθμείου ςτο άνω θμικωράκιο ελαττϊνει τον 

κίνδυνο των λοιμϊξεων ςτουσ ενιλικεσ (28).  

Τυχαιοποιθμζνεσ μελζτεσ που ςυγκρίνουν τθν υπερθχογραφικι κακοδιγθςθ 

με τθν εμπειρικι παρακζντθςθ δείχνουν υψθλό ποςοςτό επιτυχίασ με τθν πρϊτθ 

προςπάκεια για τθν ςφαγίτιδα, ενϊ για τθν υποκλείδιο το ποςοςτό επιτυχίασ ιταν 

παρόμοιο (24). Ο κακετθριαςμόσ τθσ ςφαγίτιδασ με τθ χριςθ ανατομικϊν ςθμείων 

ςυνδζεται με ζνα ποςοςτό επιπλοκϊν 20% για παρακζντθςθ αρτθρίασ ι 

αιμοκϊρακα με ςυνολικό ποςοςτό επιτυχοφσ παρακζντθςθσ 86% και μόλισ 55% με 

τθν πρϊτθ προςπάκεια με τθ χριςθ ανατομικϊν ςθμείων (13). Επιπλζον, με το 

υπερθχογράφθμα ο χειριςτισ μπορεί άμεςα να ελζγξει το ςθμείο τοποκζτθςθσ του 

άκρου του κακετιρα, αλλά και τυχόν επιπλοκζσ, π. χ. πνευμοκϊρακα, πράγμα που 

είναι προτιμότερο από τθ διενζργεια μιασ απεικόνιςθσ ςτο κϊρακα μετά τθν 

τοποκζτθςθ, γιατί τότε θ διαπίςτωςθ τυχόν επιπλοκισ απαιτεί δεφτερθ επεμβατικι 

διαδικαςία (29).  

Θ επιβεβαίωςθ τθσ ςωςτισ κζςθσ του άκρου του κακετιρα  ςτθν ζςω 

ςφαγίτιδα κα πρζπει να γίνεται ακτινοςκοπικά όταν ο κακετθριαςμόσ 

πραγματοποιείται με τθ χριςθ ανατομικϊν ςθμείων.  Θ τοποκζτθςθ του κακετιρα 

ςτθν υποκλείδιο φλζβα μπορεί να προκαλζςει το ςφνδρομο pinch off, δθλαδι 

ςυμπίεςθσ του κακετιρα μεταξφ τθσ πρϊτθσ πλευράσ και τθσ κλείδασ. Κάτι τζτοιο 

μπορεί να προκαλζςει απόφραξθ ι και ριξθ του κακετιρα κατά τθ χοριγθςθ 

δυναμικισ ζγχυςθσ ςκιαγραφικοφ. Ρρζπει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι οι κακετιρεσ 

τφπου Picc line που τοποκετοφνται ςτο άνω άκρο μετακινοφνται με τθν κίνθςθ του 

χεριοφ, δθλαδι κατά μζςο όρο όςθ είναι θ απόςταςθ ανάμεςα ςε δφο πλευρζσ, και 

δεν παραμζνουν ςτθν βζλτιςτθ κζςθ. Ζτςι, είναι προτιμότερο κατά τθν τοποκζτθςθ 

το χζρι  του παιδιοφ να είναι ελαφρά λυγιςμζνο (λυγιςμζνοσ αγκϊνασ ςτα νεογνά 

και το χζρι ςτο πλάι με ελαφριά κάμψθ του αγκϊνα για παιδιά). Επίςθσ, ςτα παιδιά 



ΠΜ Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων Ιατρική χολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

21 
 

θλικίασ 1-5 ετϊν είναι πικανότερο να παρατθρθκεί κακι τοποκζτθςθ ςε ςχζςθ με 

τα μεγαλφτερα παιδιά και τουσ ενιλικεσ, όταν πρόκειται για κακετιρεσ τφπου Picc 

line.  

Θ κζςθ του άκρου του κακετιρα κεωρείται βζλτιςτθ, όταν βρίςκεται ςτθ 

ςυμβολι τθσ άνω κοίλθσ φλζβασ και του δεξιοφ κόλπου ι ςτο κατϊτερο 1/3 τθσ άνω 

κοίλθσ φλζβασ υποβζλτιςτθ ςτο δεξιό κόλπο, ενϊ οπουδιποτε αλλοφ κεωρείται 

κακϊσ τοποκετθμζνθ. Το ποςοςτό τθσ λάκοσ τοποκζτθςθσ του άκρου του κακετιρα 

κυμαίνεται από 6-14% ακόμα και ςτουσ  πιο ζμπειρουσ κακετθριαςτζσ (29). 

Οι επιπλοκζσ από τθν τοποκζτθςθ μπορεί να περιλαμβάνουν καρδιακι 

αρρυκμία, διάτρθςθ αγγείου, τρϊςθ δεξιάσ καρδιάσ ι και κυρεοειδι, αιμοκϊρακα, 

πνευμοκϊρακα, εμβολι αζρα ι ςπάςιμο του άκρου του κακετιρα και μετακίνθςι 

του.  

 Στθν Αμερικι ςε μια βάςθ δεδομζνων τθσ Αναιςκθςιολογίασ από το 1970 ωσ 

το 2000 καταγράφθκαν 110 ςυμβάματα ςχετιηόμενα με τοποκετιςεισ κεντρικϊν 

φλεβικϊν κακετιρων, από τα οποία 16 περιςτατικά αφοροφςαν καρδιακό 

επιπωματιςμό (τα 13 κανατθφόρα) και 15 αιμοκϊρακα (τα 14 κανατθφόρα). Ραρά 

τθ ςπανιότθτα αυτϊν των περιςτατικϊν πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν 

αποφυγι τουσ, με ςκοπό τθ μείωςθ των παραγόντων κινδφνου ςε ιδθ 

επιβαρυμζνουσ αςκενείσ είτε λόγω τθσ θλικίασ τουσ είτε λόγω τθσ ςοβαρότθτασ τθσ 

νόςου τουσ (29). 

 

 

Μζτρα προφφλαξθσ κατά τθν τοποκζτθςθ, το χειριςμό και τθ ςυντιρθςθ των 

κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων 

 Τα κυριότερα μζτρα προφφλαξθσ για τθν αποφυγι επιπλοκϊν  αφοροφν 

κυρίωσ: 

1. Μζτρα κατά τθν τοποκζτθςθ των κακετιρων 

2. Μζτρα κατά τθ ςφνδεςι τουσ με διαλφματα ορϊν και τθ χοριγθςθ  

φαρμάκων ενδοφλεβίωσ 

3. Μζτρα κατά τθ φροντίδα και ςυντιρθςθ των αυλϊν. 

 

1. Σα κυριότερα μζτρα για τθν τοποκζτθςθ των κεντρικϊν φλεβικϊν 

κακετιρων περιλαμβάνουν: 
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Ρραγματοποίθςθ του κακετθριαςμοφ ςε περιβάλλον που επιτρζπει τθ χριςθ 

άςθπτθσ τεχνικισ, περιλαμβάνει κατάλλθλο ςετ εξοπλιςμοφ για τον κεντρικό 

κακετθριαςμό και τθν φπαρξθ βοθκοφ εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν εφαρμογι όλων των 

μζτρων προφφλαξθσ (υγιεινι των χεριϊν, αποςτειρωμζνο πεδίο, ρόμπα, μάςκα, και 

γάντια αποςτειρωμζνα). 

Χρθςιμοποίθςθ ενόσ  αποςτειρωμζνου περιβλιματοσ  για τθν προςταςία των 

κακετιρων τθσ πνευμονικισ αρτθρίασ κατά τθν ειςαγωγι τουσ. 

Ρροετοιμαςία του δζρματοσ  με διάλυμα χλωρεξιδίνθσ >0,5% με οινόπνευμα 

πριν από τθν ειςαγωγι του κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα και του περιφερικοφ 

αρτθριακοφ κακετιρα. Εάν υπάρχει αντζνδειξθ για τθ χλωρεξιδίνθ, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά βάμμα ιωδίου, ιωδιοφχοσ ποβιδόνθ ι 70% αλκοόλθ. 

Τα αντιςθπτικά κα πρζπει να αφινονται να ςτεγνϊςουν ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ 

του καταςκευαςτι πριν από τθν τοποκζτθςθ του κακετιρα.  

Χριςθ μιασ ςυςκευισ ςτερζωςθσ χωρίσ ράμματα για τθ μείωςθ του κινδφνου 

μόλυνςθσ και ελαχιςτοποίθςθ των προςπακειϊν φλεβοκζντθςθσ κατά τθν ειςαγωγι 

τουσ. 

 

2. Σα κυριότερα μζτρα που αφοροφν ςτθ χριςθ των κακετιρων 

περιλαμβάνουν: 

 

Εφαρμογι υγιεινισ των χεριϊν πριν και μετά τθν επαφι με τον αςκενι και το 

περιβάλλον του. 

Κακαριςμόσ του ςθμείου προςπζλαςθσ των κακετιρων port με ζνα 

κατάλλθλο αντιςθπτικό διάλυμα (χλωρεξιδίνθ, ιωδιοφχο ποβιδόνθ, βάμμα ιωδίου ι 

70% αλκοόλ) και ςφνδεςι τουσ μόνο με τθ χριςθ αποςτειρωμζνων ςυςκευϊν. Τα 

κλειςτά ςυςτιματα χοριγθςθσ υγρϊν και φαρμάκων ςυνδζονται με λιγότερεσ 

μολφνςεισ.  

Αλλαγι των ςυςκευϊν ζγχυςθσ όχι νωρίτερα από 96 ϊρεσ ι τουλάχιςτον όχι 

αργότερα από 7 μζρεσ, όταν πρόκειται για αςκενείσ που δεν λαμβάνουν αίμα ι 

παράγωγα αίματοσ ι γαλακτϊματα λίπουσ. 

Δεν υπάρχει ςφςταςθ που αφορά τθ ςυχνότθτα αλλαγισ των βελόνων για 

τουσ κακετιρεσ port ι το χρόνο παραμονισ τουσ ςτον αςκενι. 
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Αντικατάςταςθ των  ςωλινων  που χρθςιμοποιοφνται για τθ χοριγθςθ αίματοσ, 

παραγϊγων αίματοσ ι γαλακτωμάτων λίπουσ (αυτά που ςυνδυάηονται με αμινοξζα 

και γλυκόηθ ςε ζνα μείγμα 3 ςε 1 ι εγχζονται χωριςτά) εντόσ 24 ωρϊν από τθν 

ζναρξθ τθσ ζγχυςθσ. 

Αντικατάςταςθ του ςωλινα που χρθςιμοποιείται για τθ χοριγθςθ εγχφςεων 

προποφόλθσ κάκε 6 ι 12 ϊρεσ, όταν αλλάηει το φιαλίδιο ι ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ 

του καταςκευαςτι. 

 

3. Σα μζτρα για τθ φροντίδα και ςυντιρθςθ των κακετιρων αφοροφν: 

Τθ χρθςιμοποίθςθ διάφανων αυτοκόλλθτων θμιδιαπερατϊν 

μεμβρανϊν/επικεμάτων για τθν προςταςία του ςθμείου ειςόδου του κακετιρα από 

πικανι μόλυνςθ. Εκτόσ εάν αντενδείκνυται, να γίνεται χριςθ επικεμάτων που 

περιζχουν χλωρεξιδίνθ ςε ενιλικεσ, βρζφθ και παιδιά. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, 

πρζπει το ςθμείο να επιςκοπείται κακθμερινά για ςθμεία ερεκιςμοφ, αλλεργίασ ι 

νζκρωςθσ. Αλλαγι των διάφανων επικεμάτων κάκε 7 μζρεσ. Αλλαγι των 

επικεμάτων από γάηα κάκε δφο μζρεσ. 

Κακθμερινό ζλεγχο για τθν ανάγκθ φπαρξθσ του κεντρικοφ φλεβικοφ 

κακετιρα (9, 26, 27, 28, 30). 

 

1.3. ΕΠΙΠΛΟΚΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΦΟΡΕΙΑ ΣΩΝ ΚΦΚ 

 

1.3.1 Λοιμϊξεισ ςχετιηόμενεσ με τον κακετιρα  

Επιδθμιολογία Τα ποςοςτά των λοιμϊξεων ςχετιηόμενων με κεντρικοφσ 

φλεβικοφσ κακετιρεσ ςε βρζφθ και παιδιά αναφζρονται ςτθν βιβλιογραφία 

υψθλότερα ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ. Τα βρζφθ και κυρίωσ τα πρόωρα βρζφθ 

είναι πιο επιρρεπι ςτισ λοιμϊξεισ κατά τθν παραμονι τουσ ςτο νοςοκομείο, κακϊσ 

βρίςκονται ςε ζνα περιβάλλον με πολλοφσ φροντιςτζσ, μικροβιακό φορτίο, 

επεμβατικζσ διαδικαςίεσ και με το ανοςοποιθτικό  τουσ ςφςτθμα μθ αναπτυγμζνο. 

Σε μια ζρευνα για τα νεογνά οι λοιμϊξεισ ςχετιηόμενεσ με κεντρικζσ γραμμζσ 

εμφανίηονται ςε ζνα ποςοςτό που κυμαίνεται από 2,6-60 περιπτϊςεισ/1000 θμζρεσ 

κακετθριαςμοφ ςε χϊρεσ με χαμθλό ειςόδθμα ςε ςχζςθ με τθν Αμερικι που το 
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ποςοςτό φτάνει τισ 2.9 περιπτϊςεισ/1000 μζρεσ κακετθριαςμοφ. Ο κίνδυνοσ για 

νευροαναπτυξιακζσ βλάβεσ αυξάνεται ςθμαντικά ςε νεογνά με χαμθλό βάροσ με 

ζνα ι και δφο επειςόδια λοίμωξθσ. H κνθτότθτα φτάνει το 21%. Ο χρόνοσ 

παραμονισ ςτισ μονάδεσ νεογνϊν  φτάνει τισ 23 μζρεσ και ανεβάηει το κόςτοσ 

νοςθλείασ. Σε αντίκεςθ με τισ μονάδεσ ενθλίκων, ςτισ παιδιατρικζσ μονάδεσ και ςτισ 

μονάδεσ νεογνϊν θ εφαρμογι μζτρων προφφλαξθσ δεν ζδειξε ςτακερά ποςοςτά 

μείωςθσ των λοιμϊξεων των ςχετιηόμενων με τουσ κεντρικοφσ φλεβικοφσ 

κακετιρεσ. Επιπλζον, δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά ςτο κίνδυνο εμφάνιςθσ 

λοίμωξθσ ανάμεςα ςτα είδθ των κακετιρων που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτζσ τισ 

μονάδεσ (Picc lines, ομφαλικοί, μθριαίοι) (31, 32, 33).  

Ο κίνδυνοσ των λοιμϊξεων που ςχετίηονται με τουσ κεντρικοφσ φλεβικοφσ 

κακετιρεσ  είναι ςθμαντικό να υπολογίηεται ςτθν κακθμερινι νοςθλευτικι 

πρακτικι, επειδι ςχετίηεται με πρόςκετθ ζκκεςθ ςε αντιβιοτικά, κακυςτζρθςθ 

χθμειοκεραπείασ, ςιψθ, ακόμθ και κνθτότθτα. Θ αποδιδόμενθ κνθτότθτα ςε 

παιδιατρικοφσ ογκολογικοφσ αςκενείσ ςυνικωσ υπολογίηεται ςε περίπου 2%, αλλά 

ζχει αναφερκεί ότι μπορεί να φτάςει το 9,6% (34). 

Στθν Ελλάδα, ςε μια μελζτθ για το κόςτοσ των λοιμϊξεων που ςχετίηονται με 

κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ ςε δφο μεγάλα παιδιατρικά νοςοκομεία τθσ  

Ακινασ που αφορά αςκενείσ <18 ετϊν, (35) οι μζρεσ παράταςθσ νοςθλείασ είναι 21 

και το κόςτοσ νοςθλείασ φτάνει τα 13.727 € ανά αςκενι. To αποτζλεςμα αυτό 

φαίνεται να ςυμφωνεί με το αποτζλεςμα δφο άλλων μελετϊν ςτισ ΘΡΑ  με 

παρόμοια μεκοδολογία, όπου θ παράταςθ και το κόςτοσ νοςθλείασ ςτα παιδιά 

είναι 19 μζρεσ και 55.466 $ και 21,2 μζρεσ και 69.332 $  αντίςτοιχα (Goudie et al., 

2014 και W. MZ Raffaerty et al., 2014). Αυτό μοιάηει να κάνει επιτακτικι τθν ανάγκθ 

για τθν εφαρμογι μζτρων και πολιτικϊν για τον περιοριςμό των λοιμϊξεων που 

ςχετίηονται με κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ. Στθ διεκνι βιβλιογραφία 

αναφζρεται για τθν Ελλάδα ζνα ποςοςτό 4,41 λοιμϊξεων/1000 θμζρεσ 

κακετθριαςμοφ ςτουσ παιδιατρικοφσ αςκενείσ (6,02 ςε Μονάδεσ Νεογνϊν (NICUS), 

6,09 ςε Ραιδιατρικζσ Μονάδεσ (PICUS), 2,78 /1000 ςε Αιματολογικζσ Ογκολογικζσ 

Μονάδεσ (HOU) και για τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ 2,1 περιςτατικά / 1000 

θμζρεσ κακετθριαςμοφ ςτισ Αιματολογικζσ Ογκολογικζσ Μονάδεσ (HOU) και 2,4 

περιςτατικά / 1000 θμζρεσ ςε Μονάδεσ μεταμόςχευςθσ Μυελοφ (HSCT) (36). Στουσ 

ενιλικεσ αναφζρεται ζνα ποςοςτό 1-3,1 περιςτατικά/1000 θμζρεσ κακετθριαςμοφ 
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ςτισ Μονάδεσ Εντατικισ Κεραπείασ (37), ποςοςτό που τείνει προσ το μθδζν μετά 

από τθν εφαρμογι του μζτρου του πλυςίματοσ των χεριϊν και τθσ χριςθσ 

αντιςθπτικοφ διαλφματοσ (38, 39). Οι Stevens et al. (2014) αναφζρουν ότι από το 

2001 ζωσ το 2008 ςτισ ΘΡΑ μειϊκθκε το ποςοςτό των λοιμϊξεων που ςχετίηονται με 

κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ ςτισ ΜΕΚ κατά 58%, και από το 2008 ζωσ το 2010  

θ κνθτότθτα κυμαίνεται ςτο 18,6%. Κάκε μζρα παραμονισ ςτοιχίηει 1700 $ και 

αυξάνει 4 φορζσ τον κίνδυνο κανάτου ςτουσ αςκενείσ με λοίμωξθ ςχετιηόμενθ με 

κεντρικό φλεβικό κακετιρα ςε ςχζςθ με όςουσ δεν παρουςίαςαν λοίμωξθ κατά τθ 

φορεία  ενόσ κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα (8). 

Οριςμόσ Σφμφωνα με το CDC / National Healthcare Safety Network των ΘΡΑ, 

(January 2022)  λοίμωξθ ςχετιηόμενθ με κεντρικό φλεβικό κακετιρα (Central Line 

Associated Bloodstream Infection) μπορεί να ςυμβεί ςε κεντρικι γραμμι που είναι 

τοποκετθμζνθ για περιςςότερο από δφο θμζρεσ κι ζχει προςπελαςτεί, ςε αςκενι 

που ζχει ειςαχκεί ςτο νοςοκομείο για όλο το χρονικό διάςτθμα φορείασ ζωσ και μία 

μζρα μετά τθν αφαίρεςθ του κακετιρα ι ζωσ τθν ζξοδο του αςκενι από το 

νοςοκομείο. Υπάρχουν τρεισ κατθγορίεσ λοιμϊξεων ςχετιηόμενεσ με κεντρικό 

φλεβικό κακετιρα που επιβεβαιϊνονται εργαςτθριακά και πρζπει να πλθροφν 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια: 

LCBI 1: Θ λοίμωξθ που επιβεβαιϊνεται εργαςτθριακά είτε με καλλιζργεια 

αίματοσ είτε με άλλεσ μεκόδουσ, όπωσ Τ2 Magnetic Resonance που  χαρακτθρίηεται 

από βακτθριαιμία ι μυκθταιμία και δεν ςχετίηεται με λοίμωξθ ςε άλλθ κζςθ, π. χ. 

πνευμονία, ουρολοίμωξθ, λοίμωξθ από χειρουργικό τραφμα.  

Για τισ περιπτϊςεισ LCBI 1 δεν είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ άλλων ςθμείων και 

ςυμπτωμάτων για να πλθροφνται τα κριτιρια κι επομζνωσ θ μζρα ςυμβάντοσ είναι 

πάντα θ θμερομθνία ςυλλογισ του πρϊτου κετικοφ δείγματοσ αίματοσ που 

χρθςιμοποιικθκε για τον οριςμό τθσ βακτθριαιμίασ.  

  LCBI 2: α) Ο αςκενισ παρουςιάηει πυρετό (>38ο C), ρίγοσ ι υπόταςθ.  

β) Θ λοίμωξθ επιβεβαιϊνεται με τθ λιψθ δφο ι περιςςότερων  καλλιεργειϊν 

αίματοσ, τα αποτελζςματα των οποίων αφοροφν το ίδιο κοινό πακογόνο και  

γ) δεν ςχετίηεται με λοίμωξθ ςε άλλθ κζςθ.  

Τα κοινά πακογόνα αφοροφν βακτιρια, όπωσ διφκεροειδι (Corynebacterium 

spp. όχι C. diphtheria), Bacillus spp. (όχι B. anthracis), Propionibacterium spp., 

αρνθτικοί ςτθν κοαγκουλάςθ ςταφυλόκοκκοι (ςυμπεριλαμβανομζνου του S. 
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epidermidis), ςτρεπτόκοκκοι τθσ ομάδασ viridans, Aerococcus spp., Micrococcus spp. 

και Rhodococcus spp. 

LCBI 3: Για τουσ αςκενείσ <1 ζτουσ τα κριτιρια που πρζπει να πλθροφνται 

είναι α) θ παρουςία πυρετοφ (>38ο C), υποκερμίασ (<36ο C), άπνοιασ ι 

βραδυκαρδίασ,  

β) θ φπαρξθ δφο ι περιςςότερων καλλιεργειϊν αίματοσ ςε διαφορετικζσ 

χρονικζσ ςτιγμζσ που τα αποτελζςματά τουσ  να αφοροφν το ίδιο κοινό πακογόνο  

γ) θ λοίμωξθ δεν ςχετίηεται με λοίμωξθ ςε άλλθ κζςθ.  

Για τισ LBCI 2 και 3 τα κριτιρια εμφανίηονται μζςα ςε ζνα χρονικό διάςτθμα 

επτά θμερϊν που περιλαμβάνει τθν θμερομθνία ςυλλογισ του κετικοφ δείγματοσ 

αίματοσ κατά τισ τρεισ θμερολογιακζσ μζρεσ πριν και τισ τρεισ θμερολογιακζσ μζρεσ 

μετά ( infection window period ). 

Αν ςυνυπάρχουν τα κριτιρια για περιπτϊςεισ LCBI 1 και LCBI 2, θ λοίμωξθ 

αναφζρεται ωσ LCBI 1 με το αναγνωριςμζνο πακογόνο ωσ πακογόνο 1 και το κοινό 

πακογόνο ωσ πακογόνο 2 (19). 

Σφμφωνα με το Κζντρο Ελζγχου Λοιμϊξεων με ςτοιχεία από το European 

Centre for Disease Control and Prevention, θ τεκμθρίωςθ των βακτθριαιμιϊν που 

ςχετίηονται με τον κεντρικό φλεβικό κακετιρα (CRBSIs) απαιτεί απομόνωςθ των 

μικροοργανιςμϊν που επιτθροφνται από καλλιζργεια αίματοσ που ζχει λθφκεί από 

άλλθ κζςθ εκτόσ του κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα, ςε χρονικό διάςτθμα 48 ωρϊν 

πριν ι μετά τθν αφαίρεςθ του κακετιρα (θ τοποκζτθςθ του κακετιρα κα πρζπει να 

ζχει γίνει τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν τθν αφαίρεςι του) και ζνα από τα παρακάτω 

κριτιρια: 

Ι. Θετικι καλλιζργεια άκρου κακετιρα 

Ροςοτικι καλλιζργεια του άκρου του κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα με ≥103 

CFU/ml ι θμιποςοτικι καλλιζργεια κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα με >15 CFU. 

Οι καλλιζργειεσ των άκρων των κακετιρων ωσ μοναδικό κριτιριο δεν 

χρθςιμοποιοφνται για τθν τεκμθρίωςθ τθσ βακτθριαιμίασ ςχετιηόμενθσ με κεντρικό 

φλεβικό κακετιρα. 

ΙΙ. Θετικζσ καλλιζργειεσ αίματοσ (λθφκείςεσ από το κεντρικό φλεβικό 

κακετιρα και από περιφερικι φλζβα) 
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ΙΙα. Αρικμόσ αποικιϊν ςε καλλιζργεια αίματοσ από κεντρικό φλεβικό 

κακετιρα 5 φορζσ μεγαλφτεροσ από εκείνον του αίματοσ που ζχει λθφκεί από 

περιφερικό αγγείο, ι 

ΙΙβ. Χρονικι διαφορά ςτθ κετικοποίθςθ των καλλιεργειϊν αίματοσ: 

απομόνωςθ μικροοργανιςμοφ ςε δείγμα αίματοσ που ζχει λθφκεί από κεντρικό 

φλεβικό κακετιρα τουλάχιςτον δφο ϊρεσ νωρίτερα από τθν απομόνωςθ του ίδιου 

μικροοργανιςμοφ από δείγμα αίματοσ που ζχει λθφκεί από περιφερικό αγγείο (θ 

λιψθ των δειγμάτων αίματοσ από τον κεντρικό φλεβικό κακετιρα και από το 

περιφερικό αίμα πρζπει να γίνεται τθν ίδια χρονικι ςτιγμι). 

ΙΙΙ. Θετικι καλλιζργεια πυϊδουσ εκκρίματοσ από το ςθμείο ειςόδου του ΚΦΚ 

Κετικι καλλιζργεια από πυϊδεσ ζκκριμα από το ςθμείο ειςόδου του κεντρικοφ 

φλεβικοφ κακετιρα, με απομόνωςθ του ίδιου μικροοργανιςμοφ με εκείνον που ζχει 

απομονωκεί από τθν καλλιζργεια αίματοσ.  

 

 Πακογόνα που επιτθροφνται είναι:  

Ανκεκτικά ςτισ καρβαπενζμεσ ςτελζχθ: Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas 

Ανκεκτικά ςτθν Μεκικιλλίνθ ςτελζχθ: S. Aureus (MRSA) 

Ανκεκτικά ςτα Γλυκοπεπτίδια ςτελζχθ: Enteroccocus (VRE). 

 

Οι όροι CLABSI (Central Line Associated Bloodstream Infection) και CRBSI (Catheter 

Related Bloodstream Infection) παρόλο που χρθςιμοποιοφνται εναλλάξ για να 

περιγράψουν βακτθριαιμίεσ που ςχετίηονται με τουσ κεντρικοφσ φλεβικοφσ 

κακετιρεσ πρζπει να διαχωρίηονται. 

Ο όροσ CLABSI χρθςιμοποιείται για ςκοποφσ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ 

βακτθριακϊν λοιμϊξεων ςε αςκενείσ που βρίςκονται ςε κίνδυνο, όπωσ αυτοί που 

φζρουν κεντρικό φλεβικό κακετιρα και αποτελοφν ζναν δείκτθ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν υγείασ. Θ καλλιζργεια του άκρου του κακετιρα ι θ καλλιζργεια από 

περιφερικι φλζβα δεν αποτελοφν κριτιρια για τθν επιβεβαίωςθ τθσ  λοίμωξθσ από 

κεντρικό φλεβικό κακετιρα ςφμφωνα με τον οριςμό CLABSI.  

Ο όροσ CRBSI είναι ζνασ πιο αυςτθρόσ κλινικόσ οριςμόσ και απαιτεί πιο 

εξειδικευμζνεσ εργαςτθριακζσ τεχνικζσ για να ορίςει τον κεντρικό φλεβικό 

κακετιρα ωσ τθν πθγι τθσ βακτθριαιμίασ. Θ καλλιζργεια του άκρου του κακετιρα, 

κακϊσ και άλλεσ πιο περίπλοκεσ μζκοδοι, όπωσ θ διαφορά ςτο χρόνο 
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κετικοποίθςθσ των καλλιεργειϊν αίματοσ αποτελοφν κριτιρια για τον οριςμό τθσ 

λοίμωξθσ CRBSI. Χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό τθσ διάγνωςθσ, τθσ 

κεραπείασ και πικανϊσ τθσ επιδθμιολογίασ τθσ βακτθριαιμίασ ςε αςκενείσ με 

κεντρικό φλεβικό κακετιρα (40, 41, 42). 

Παράγοντεσ κινδφνου  Λοιμϊξεισ μπορεί να παρουςιαςτοφν τοπικά ςτο ςθμείο 

ειςόδου του κακετιρα, ςτο τοφνελ από το ςθμείο εξόδου ζωσ το ςθμείο ειςόδου 

του κακετιρα, ι ςτο port – pocket (χειρουργικό τραφμα ειςαγωγισ κακετιρα port), 

ι ςτουσ αυλοφσ του κακετιρα. Οι οργανιςμοί που μπορεί να αποικίςουν τον 

κακετιρα προζρχονται από το δζρμα, από το ςτόμιο/ςθμείο ςφνδεςθσ και 

αιματογενϊσ (43, 44). Ριο ςπάνια, θ λοίμωξθ μπορεί να οφείλεται ςε χοριγθςθ 

μολυςμζνων υγρϊν ι διαλυμάτων. Για τθν χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ ςτα 

παιδιά, προτείνεται θ χριςθ ενόσ αυλοφ αποκλειςτικά για αυτό το ςκοπό χωρίσ να 

πραγματοποιοφνται αιμολθψίεσ ι άλλεσ ενδοφλζβιεσ εγχφςεισ (45). Στα νεογνά και 

παιδιά που χρειάηονται μακρόχρονθ χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ είτε ςτο 

νοςοκομείο είτε ςτο ςπίτι  είναι προτιμότεροι οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ 

περιφερικοφ τφπου Picc line ι με υποδόριο τοφνελ τφπου Hickman (45, 46).  

Άλλοι παράγοντεσ κινδφνου για τθν εμφάνιςθ λοίμωξθσ εκτόσ από το είδοσ 

του κακετιρα και τθ χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ, είναι α) θ μικρι θλικία ςτα 

παιδιά, β) ο παρατεταμζνοσ χρόνοσ φορείασ του κακετιρα, γ) ο αρικμόσ των αυλϊν, 

δ) θ ζκκεςθ ςε μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ (το ποςοςτό των λοιμϊξεων ςτισ 

Μονάδεσ Εντατικισ Κεραπείασ είναι μικρότερο όταν θ μονάδα βρίςκεται ςε 

επιτιρθςθ) (47) και ε) θ ςοβαρότθτα τθσ νόςου (ςε αιματολογικά 

νοςιματα/νεοπλαςίεσ  το ποςοςτό των λοιμϊξεων είναι αυξθμζνο ςε ςχζςθ με τουσ 

ςυμπαγείσ όγκουσ)  (11, 48, 49, 92). Θ εντατικι χθμειοκεραπεία, ιδίωσ υψθλζσ 

δόςεισ μεκοτρεξάτθσ, αραςυτίνθσ, ανκρακυκλινϊν, ετοποςίδθσ μποροφν να 

προκαλζςουν τραυματιςμό του βλεννογόνου του ςτόματοσ / φάρυγγα / ορκοφ αλλά 

και ςε βακφτερα μζρθ του γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ και να οδθγιςουν ςε 

βλεννογονίτιδα (mucosal barrier injury) που ςε ςυνδυαςμό με τθν ουδετεροπενία / 

ανοςοκαταςτολι αυξάνουν τον κίνδυνο μεταφοράσ μικροβίων ςτθν κυκλοφορία 

του αίματοσ. Αυτό αφορά  περιςςότερο ςτρεπτόκοκκουσ τθσ ομάδασ viridans (VGS), 

Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp.) και εντεροκόκκουσ (E. 

faecium και E. faecalis). Σε περιπτϊςεισ μθ επαρκοφσ ςυμμόρφωςθσ και εφαρμογισ 

μζτρων προφφλαξθσ (υγιεινι των χεριϊν, χριςθ αποςτειρωμζνων ςυςκευϊν 
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ςφνδεςθσ και ςυνδετικϊν) πριν τθν χριςθ του κακετιρα, τα πακογόνα μποροφν να 

ειςζλκουν ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ είτε από τα χζρια των εργαηομζνων, είτε 

μζςω μολυςμζνων εγχφςεων και διαλυμάτων (50). 

υμπτϊματα που μπορεί να εμφανιςτοφν είναι ο πυρετόσ, θ φλεγμονι ςτο 

ςθμείο ειςόδου ι εξόδου του κακετιρα,  εμπφθμα,  ερφκθμα, ευαιςκθςία, πόνοσ, 

ςκλθρία, ξθρότθτα, δυςλειτουργία κακετιρα, υπόταςθ, ρίγθ, ςθμάδια ςιψθσ και  

ξαφνικι ζναρξθ ςυμπτωμάτων αμζςωσ μετά τθν χριςθ του κακετιρα.  

Επιπλοκζσ  Ρικανζσ επιπλοκζσ τθσ βακτθριαιμίασ είναι θ ενδοκαρδίτιδα, θ 

ςθπτικι κρομβοφλεβίτιδα, θ οςτεομυελίτιδα και οι μεταςτατικζσ λοιμϊξεισ από 

ςθπτικά ζμβολα αιματογενϊσ. Μια τζτοια εξζλιξθ μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

απομάκρυνςθ τθσ ςυςκευισ, ςτθν αντικατάςταςι τθσ ι ακόμα και ςτο κάνατο (52).  

Πακογόνα Τα πιο ςυχνά πακογόνα που αποικίηουν τουσ αυλοφσ και 

προκαλοφν λοίμωξθ είναι κατά 70% Gram κετικοί οργανιςμοί και κυρίωσ 

staphylococci coagulase negative (Staphylococcus aureus, enterococci), οργανιςμοί 

Gram negative (15%) (κυρίωσ Ε. Coli), μφκθτεσ (8%) κυρίωσ Candida sp. και 

αναερόβιοι οργανιςμοί (7%) (51). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα τελευταία δζκα χρόνια 

ζχει παρατθρθκεί ζνα αυξανόμενο ποςοςτό λοιμϊξεων ςχετιηόμενων με κεντρικοφσ 

φλεβικοφσ κακετιρεσ οφειλόμενων ςε Gram αρνθτικοφσ μικροοργανιςμοφσ κακϊσ 

και υψθλι ςυχνότθτα εμφάνιςθσ πολυανκεκτικϊν πακογόνων με πιο ςυχνά 

αναγνωριςκζντα τθν E. Coli (18%), τον S. Aureus (12%) και τθν Klebsiella p. (9%) (52). 

Το 2016, δεδομζνα από το γαλλικό REA RAISIN NETWORK, ζνα δίκτυο επιτιρθςθσ 

των λοιμϊξεων ςε ενιλικεσ αςκενείσ ςε Μονάδεσ Εντατικισ Κεραπείασ, ζδειξαν ότι 

S. aureus (ςυμπεριλαμβανομζνου του 20% των ανκεκτικϊν ςτθ μεκικιλλίνθ 

ςτελεχϊν), ςταφυλόκοκκοι αρνθτικοί ςτθν κοαγουλάςθ, Εντεροβακτθρίδια 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του 18,9% των ςτελεχϊν που παράγουν βιτα-λακταμάςεσ 

εκτεταμζνου φάςματοσ) και Pseudomonas aeruginosa παρατθρικθκαν ςε 6%, 35%, 

28% και 9,6% των κετικϊν καλλιεργειϊν των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων 

αντίςτοιχα (53). Ραιδιατρικοί αςκενείσ που ζλαβαν αλλογενι μεταμόςχευςθ ςε μία 

μελζτθ για τον ζλεγχο του κινδφνου βακτθριαιμίασ και το μικροβιολογικό τουσ 

προφίλ, παρουςίαςαν βακτθριαιμία οφειλόμενθ ςε Gram αρνθτικά πακογόνα και θ 

κνθτότθτα ζφταςε το 30% (54).Τα πιο ςυχνά βακτιρια που απομονϊκθκαν ιταν 

CoNS (76%), K. Pneumoniea (51% με ςτελζχθ ανκεκτικά ςτθν καρβαπενζμθ και 

ςτελζχθ που παράγουν B Lactamase), E. Coli (16% ανκεκτικά ςτελζχθ ςτισ B 
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Lactamase), Pseudomonas A. (με ζνα ςτζλεχοσ πολυανκεκτικό και 4 ανκεκτικά ςτισ 

καρβαπενζμεσ). 

 

Τον αποικιςμό των κακετιρων διευκολφνει ο ςχθματιςμόσ  μιασ λεπτισ 

βιομεμβράνθσ (βιοφίλμ) που ςχθματίηουν τα μικρόβια παράγοντασ εξωκυττάριουσ 

πολυςακχαρίτεσ και ζχοντασ τθν τάςθ να προςκολλϊνται ςτισ επιφάνειεσ. Ο 

ςχθματιςμόσ του ξεκινάει 48 με 72 ϊρεσ από τθν τοποκζτθςθ του κακετιρα (55), 

όμωσ θ λοίμωξθ εμφανίηεται μόνο όταν ο αρικμόσ των ελεφκερων ςτθν ενδοαυλικι 

επιφάνεια του κακετιρα μικροοργανιςμϊν υπερβεί μια ςυγκεκριμζνθ ςυγκζντρωςθ 

(56).   

Θ θπαρίνθ ωσ αντιπθκτικόσ παράγοντασ ςε διαλφματα για τθ διατιρθςθ τθσ 

βατότθτασ τθν αυλϊν φαίνεται να προκαλεί τθ δθμιουργία βιοφίλμ από τον 

Staphylococus aureus (57, 58, 59), ενϊ θ χριςθ alteplase ςε κεντρικοφσ φλεβικοφσ 

κακετιρεσ  που δυςλειτουργοφν φαίνεται από μια μελζτθ των Rowland et al., ότι 

τριπλαςιάηει τον κίνδυνο εμφάνιςθσ λοίμωξθσ ςχετιηόμενθσ με τον κακετιρα (60). 

Ράντωσ θ χριςθ του ενεργοποιθτι του πλαςμινογόνου (TPA) φαίνεται να υπερτερεί 

(ειδικά ςτουσ κακετιρεσ αιμοδιάλυςθσ) ςε ςχζςθ με τθν μθ κλαςματοποιθμζνθ 

θπαρίνθ (UFH) ςτθ λφςθ κρόμβου και κακαριςμοφ του κακετιρα μετά από 

απόφραξθ ςε ζνα ποςοςτό 50-90%, ειδικά όταν θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται και 

το φάρμακο παραμζνει περιςςότερο χρόνο ςτουσ αυλοφσ. 

Θεραπευτικι προςζγγιςθ Στουσ ουδετεροπενικοφσ αςκενείσ ο πυρετόσ 

αποτελεί ζνδειξθ για άμεςθ ζναρξθ εμπειρικισ αντιμικροβιακισ αγωγισ λόγω τθσ 

δυνθτικά ταχφτατθσ εξζλιξθσ τθσ λοίμωξθσ. Ζνδειξθ εμπειρικισ αγωγισ υπάρχει και 

επί παρουςίασ ςυμπτωμάτων λοίμωξθσ χωρίσ πυρετό. Θ εμπειρικι κεραπεία 

ςτρζφεται κυρίωσ κατά κοινϊν μικροβίων, αφοφ οι λοιμϊξεισ από μφκθτεσ 

εμφανίηονται αργότερα ςτθν πορεία τθσ εμπφρετθσ ουδετεροπενίασ (>7 -10 μζρεσ), 

ενϊ οι ιογενείσ είναι ςπανιότερεσ κι ζχουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. 

Θ εμπφρετθ ουδετεροπενία ςε νεοπλαςματικό αςκενι αποτελεί επείγουςα 

κατάςταςθ. Στο 50% των περιπτϊςεων υπάρχει υποκείμενθ λοίμωξθ χωρίσ 

ςυμπτωματολογία και ςτο 25% υπάρχει βακτθριαιμία που χαρακτθρίηεται από 

υψθλι κνθτότθτα τισ πρϊτεσ 24 – 48 ϊρεσ αν οφείλεται ςε Gram αρνθτικό 

πακογόνο και ιδιαίτερα ςε P. Aeruginosa (37-75%). Ωσ εκ τοφτου ςυνιςτάται άμεςθ 

ζναρξθ αντιμικροβιακισ αγωγισ, πρακτικι που κατοχυρϊκθκε τα τελευταία 35 
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χρόνια διεκνϊσ και είχε ωσ αποτζλεςμα τθ δραματικι μείωςθ τθσ κνθτότθτασ ςτο 5 

– 10%. 

 Θ αρχικι εμπειρικι αντιμικροβιακι αγωγι περιλαμβάνει ςυνικωσ 

μονοκεραπεία με μια αντιψευδομοναδικι β’ λακτάμθ, όπωσ θ πιπερακιλλίνθ / 

ταηομπακτάμθ ι μια καρβαπενζμθ (ιμιπενζμθ μεροπενζμθ ντοριπενζμθ). Θ χριςθ 

ςυνδυαςμοφ αντιμικροβιακϊν με προςκικθ αμινογλυκοςίδθσ δεν ζχει αποδειχτεί 

ότι υπερζχει βάςει μετανααλφςεων. Εντοφτοισ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τα 3 – 5 

πρϊτα 24ωρα για ταχεία μικροβιοκτόνο δράςθ και διεφρυνςθ του φάςματοσ. 

Μεγάλεσ πολυκεντρικζσ μελζτεσ και μετααναλφςεισ ζχουν τεκμθριϊςει ότι θ 

μθ κάλυψθ των Gram κετικϊν (ςυνικωσ με βανκομυκίνθ για δράςθ ζναντι 

ςταφυλλόκοκκων ανκεκτικϊν ςτθ μεκικιλλίνθ) ςτο αρχικό εμπειρικό ςχιμα δεν 

οδθγεί ςε αυξθμζνθ κνθτότθτα ι νοςθρότθτα. Θ προςκικθ αντιβιοτικϊν δραςτικϊν 

ζναντι των Gram κετικϊν μπορεί να γίνει από τθν αρχι ι ςτθν πορεία βάςει 

ενδείξεων, όπωσ αιμοδυναμικι αςτάκεια (κίνδυνοσ ςθπτικισ καταπλθξίασ) ι άλλων 

ςθμείων ςοβαρισ ςιψθσ παρουςία κλινικϊν ςθμείων λοίμωξθσ από Gram κετικοφσ 

μικροοργανιςμοφσ (ΚΦΚ, μαλακϊν μορίων ςτοματικισ κοιλότθτασ), παρουςία 

γνωςτοφ αποικιςμοφ από MRSA ι VRE, ςοβαρισ βλεννογονίτιδασ και ενθμζρωςθ 

από το μικροβιολογικό εργαςτιριο για παρουςία Gram κετικοφ μικροοργανιςμοφ 

ςτο αίμα. Τα γλυκοπεπτίδια (κυρίωσ θ βανκομυκίνθ και ςε μικρότερο βακμό θ 

τεϊκοπλανίνθ) ζχουν χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ και είναι αυτά που ςυνιςτϊνται, επί 

ενδείξεων, για κεραπεία λοιμϊξεων από Gram κετικοφσ μικροοργανιςμοφσ.  

Με τθν χοριγθςθ αντιμικροβιακϊν και τθν παράταςθ τθσ ουδετεροπενίασ 

προκφπτει κίνδυνοσ μυκθτιαςικϊν λοιμϊξεων με ςυχνότερα αίτια τα Candida spp. 

(>2-3  εβδομάδεσ ουδετεροπενίασ) και τα Aspergillus spp. (>3 εβδομάδεσ). 

Ουδετεροπενία που διαρκεί < 1 εβδομάδα ςυνικωσ δε ςυνοδεφεται από κίνδυνο 

ςυςτθματικισ μυκθτίαςθσ. Οι ςυςτθματικζσ μυκθτιάςεισ ςυνδζονται με υψθλι 

νοςθρότθτα και κνθτότθτα, κακϊσ και δυςκολία ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ, εφόςον θ 

μικροβιολογικι ι ιςτολογικι απόδειξθ δεν είναι πάντα δυνατι. Κακυςτζρθςθ ςτθ 

κεραπεία επιδρά άμεςα ςτθν αποτελεςματικότθτά τθσ. Ζτςι, προκφπτει θ ανάγκθ 

χοριγθςθσ εμπειρικισ αντιμυκθτιαςικισ αγωγισ ςτον πυρζςοντα ουδετεροπενικό 

που δεν ανταποκρίνεται ςτθν εμπειρικι αντιμικροβιακι αγωγι μετά από 5-7 θμζρεσ 

κεραπείασ και που θ διάρκεια τθσ ουδετεροπενίασ αναμζνεται να είναι >7 θμζρεσ. 

Οι αςκενείσ που ζχουν υποβλθκεί ςε αλλογενι μεταμόςχευςθ προγονικϊν 
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αιμοποιθτικϊν κυττάρων διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο μυκθτιαςικϊν λοιμϊξεων 

λόγω παρατεταμζνθσ ουδετεροπενίασ και ςυνφπαρξθσ άλλων παραγόντων 

ανοςοκαταςτολισ (GVHD, κορτικοειδι). Θ εμπειρικι αντιμυκθτιαςικι αγωγι 

περιλαμβάνει αγωγι με Αμφοτερικίνθ Β ι και των λιπιδαιμικϊν μορφϊν τθσ ι μιασ 

εχινοκανδίνθσ (μικαφουνγκίνθσ, καςποφουνγκίνθσ) ι βορικοναηόλθσ, ιδιαίτερα επί 

υποψίασ αςπεργίλλωςθσ, οπότε θ βορικοναηόλθ είναι και θ κεραπεία εκλογισ. 

Ζνδειξθ για αντιμυκθτιαςικι αγωγι αποτελεί και το ιςτορικό ςυςτθματικισ 

μυκθτίαςθσ ςε αςκενι που κακίςταται εκ νζου ουδετεροπενικόσ. Θ αγωγι αρχίηει 

με το νζο κφκλο χθμειοκεραπείασ και διατθρείται για όλο το διάςτθμα τθσ 

ουδετεροπενίασ (δευτερογενισ προφφλαξθ).  

Θ πρϊτθ εκτίμθςθ τθσ αρχικισ εμπειρικισ αντιμικροβιακισ αγωγισ γίνεται 

αφοφ ολοκλθρωκοφν οι πρϊτεσ 72 – 96 ϊρεσ κεραπείασ. Αν ο αςκενισ εμφανίςει 

απυρεξία, θ κεραπεία ςυνεχίηεται μζχρι τθν άνοδο των πολυμορφοπυρινων (>500 

μl). Αν ζχει απομονωκεί πακογόνο, θ αγωγι προςαρμόηεται ςε αυτό. Σε 

βακτθριαιμία που ζχει τεκμθριωκεί από τον κεντρικό φλεβικό κακετιρα, χωρίσ 

φλεγμονι ςτο ςθμείο ειςόδου, μπορεί να γίνει αρχικά προςπάκεια διάςωςισ του 

με κατάλλθλθ ενδοφλζβια αντιμικροβιακι αγωγι και ταυτόχρονο αντιμικροβιακό 

κλείδωμα (lock therapy) των αυλϊν του. 

Οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ με υποδόριο κανάλι ι εμφυτευμζνοι 

επιβάλλεται να αφαιροφνται, όταν θ κλινικι εικόνα χειροτερεφει, ςε μθ 

ανταπόκριςθ ςτθν αντιβιοτικι κεραπεία για πάνω από 72 ϊρεσ, ςε βαριά ςιψθ, 

ενδοκαρδίτιδα, ςθπτικι κρομβοφλεβίτιδα, λοίμωξθ του τοφνελ ι του κυλακίου του 

port, οςτεομυελίτιδα και όταν τα πακογόνα είναι S. Aureus, P. aeruginosa, μφκθτεσ, 

μυκοβακτθρίδια. Οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ βραχφτερθσ διάρκειασ χριςθσ 

πρζπει να αφαιροφνται από τουσ αςκενείσ με λοίμωξθ ςχετιηόμενθ με τον κακετιρα 

οφειλόμενθ ςε Gram αρνθτικοφσ βάκιλλουσ, S. Aureus, εντερόκοκκουσ, μφκθτεσ και 

μυκοβακτθρίδια (61, 62).  

 

1.4. Antibiotic Lock Therapy 

Οι ενδοαγγειακοί κακετιρεσ και άλλεσ εμφυτευμζνεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ 

αναπτφςςουν τακτικά μικροβιακά βιοφίλμ ςτισ αδρανείσ επιφάνειζσ τουσ. Ζνα 

βιοφίλμ ορίηεται ωσ μια μικροβιακι κοινότθτα με κφτταρα προςαρτθμζνα ςε ζνα 

υπόςτρωμα ι μεταξφ τουσ και ενςωματωμζνα ςε μια μιτρα εξωκυτταρικϊν 
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πολυμερϊν ουςιϊν (EPS) ι γλυκοκάλυκα. Θ πυκνότθτα του EPS ποικίλλει μζςα ςτο 

ίδιο το βιοφίλμ και εμφανίηεται πιο πυκνό ςτα βακφτερα ςτρϊματα που 

περιβάλλουν αμζςωσ τισ αποικίεσ των μικροοργανιςμϊν, οδθγϊντασ ςτο 

ςχθματιςμό καναλιϊν νεροφ μζςα και γφρω από τθ βιομεμβράνθ. Τζτοια κανάλια 

επιτρζπουν τθ μεταφορά κρεπτικϊν ουςιϊν, άχρθςτων προϊόντων και άλλων 

ουςιϊν λειτουργϊντασ ωσ ζνα κυκλοφορικό ςφςτθμα ςε ζνα πολυκφτταρο 

οργανιςμό. Το βιοφίλμ αποτελεί μια μορφι προςαρμοςμζνθσ αντίςταςθσ που ζχει 

ωσ αποτζλεςμα ςθμαντικι μείωςθ τθσ ευαιςκθςίασ ςτα αντιβιοτικά κατά δζκα ζωσ 

1.000 φορζσ (με βάςθ τισ ελάχιςτεσ αναςταλτικζσ ςυγκεντρϊςεισ *Minimal 

Inhibitory Concentrations]). Οι ακριβείσ μθχανιςμοί αντίςταςθσ ςτα αντιβιοτικά 

εντόσ των βιοφίλμ παραμζνουν αςαφείσ. Ωςτόςο μια κοινι υπόκεςθ είναι θ 

υποκεραπευτικι ζκκεςθ των κυττάρων του βιοφίλμ ςτα αντιβιοτικά. Το EPS μπορεί 

επίςθσ, να αδρανοποιιςει τα μόρια του αντιβιοτικοφ πριν φτάςει ςτα κφτταρα  του 

βιοφίλμ. 

Το ιδανικό διάλυμα για παγίδευςθ αντιβιοτικοφ ςτουσ αυλοφσ του κακετιρα 

πρζπει να ζχει κάποια χαρακτθριςτικά.  

α) Ζνα ευρφ φάςμα δράςθσ για κοινά ι ςτοχευμζνα μικρόβια. Αν και θ 

πλειονότθτα των λοιμϊξεων  οφείλεται ςε Gram +  μικροοργανιςμοφσ θ 

παρατεταμζνθ χριςθ κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων αυξάνει τον κίνδυνο για 

λοίμωξθ από Gram – πακογόνα και μφκθτεσ. 

β)Δυνατότθτα διείςδυςθσ ι διάςπαςθσ ενόσ βιοφίλμ. 

γ)Συμβατότθτα με αντιπθκτικά, όπωσ θπαρίνθ για τθ μείωςθ τθσ απόφραξθσ 

εφόςον ο κακετιρασ δεν χρθςιμοποιείται. 

δ) Ραρατεταμζνθ ςτακερότθτα και φφλαξθ ςε κερμοκραςία δωματίου που 

μεγιςτοποιεί τθν οικονομικι χριςθ ςε πολλαπλζσ περιπτϊςεισ εφαρμογισ του ALT. 

ε) Να ζχει χαμθλό κίνδυνο τοξικότθτασ. Οι μικροί όγκοι που χρθςιμοποιοφνται 

ςυνικωσ δεν προκαλοφν τοξικότθτα, όμωσ ςε υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ  

αντιβιοτικϊν, όπωσ με αμινογλυκοςίδθ >10mg/ml  μπορεί να προκλθκεί κάποια 

παρενζργεια. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το διάλυμα πρζπει να αναρροφάται όπωσ 

τοποκετείται, για να μθν εκτίκεται ο άρρωςτοσ ςε υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ. Ζνα 

άλλο πρόβλθμα είναι θ απόφραξθ του κακετιρα ιδιαίτερα όταν ςτο διάλυμα δεν 

υπάρχει αντιπθκτικό.  
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η) Να είναι αποτελεςματικό με το χαμθλότερο κόςτοσ. Πταν πρόκειται να 

χρθςιμοποιθκοφν φάρμακα με υψθλό κόςτοσ, κα πρζπει να εξετάηεται προςεκτικά 

θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ςτακερότθτασ του διαλφματοσ  

πριν από τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ, όπωσ με linezolid. 

Για τθ κεραπεία λοιμϊξεων ςχετιηόμενων με κεντρικό φλεβικό κακετιρα 

(CRBSI), θ ζναρξθ τθσ Antibiotic Lock Therapy εντόσ των πρϊτων 48-72 ωρϊν 

ςχετίηεται με βελτιωμζνα αποτελζςματα αποτρζποντασ τισ ςχετιηόμενεσ με 

λοιμϊξεισ ςυνζπειεσ και βελτιϊνοντασ τθν πικανότθτα διάςωςθσ του κακετιρα. Οι 

τρζχουςεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για ςτόχευςθ 10-14 θμερϊν χοριγθςθσ 

antibiotic lock therapy  βαςίηονται ςε περιοριςμζνα ςυγκριτικά κλινικά δεδομζνα. 

Άλλοι μελετθτζσ ζχουν προτείνει ςφντομουσ κφκλουσ κεραπείασ διάρκειασ 72 ωρϊν. 

Ο βζλτιςτοσ χρόνοσ παραμονισ για το διάλυμα παγίδευςθσ ςτουσ αυλοφσ δεν είναι 

ξεκάκαροσ. Ωςτόςο, θ πλειονότθτα των κλινικϊν μελετϊν ζχει προτείνει 

τουλάχιςτον 8 ϊρεσ τθν θμζρα, με ςτόχο >12 ωρϊν τθν θμζρα για τθν επίτευξθ τθσ 

βζλτιςτθσ αποςτείρωςθσ. Λδανικά το διάλυμα πρζπει να κλειδϊνεται ςτουσ αυλοφσ, 

όποτε ο κακετιρασ δεν είναι ςε χριςθ και δεν χρθςιμοποιείται για άλλεσ 

αντιβιϊςεισ και ςυςτθματικι αγωγι (63).  

 

1.5. Θρομβωτικζσ και μθχανικζσ επιπλοκζσ 

 

Επιδθμιολογία Θ κρόμβωςθ ςτα παιδιά είναι πολφ πιο ςπάνια από ότι ςτουσ 

ενιλικεσ και ςυχνά ςχετίηεται με υποκείμενθ νόςο, όπωσ νεοπλαςίεσ, αυτοάνοςα 

νοςιματα, ςυγγενείσ καρδιοπάκειεσ ι ιατρικζσ παρεμβάςεισ, όπωσ  είναι θ 

τοποκζτθςθ ενόσ κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα. Μελζτεσ που εξετάηουν το ρόλο 

τθσ κρομβοφιλίασ ςε παιδιά ζδειξαν ότι οι αςκενείσ που παρουςίαηαν γενετικι 

ανεπάρκεια  αντικρομβίνθσ και πρωτεΐνθσ C και S βρίςκονταν ςε αυξθμζνο κίνδυνο 

εμφάνιςθσ ενόσ πρϊτου επειςοδίου κρόμβωςθσ ακόμα και με τθν φπαρξθ ενόσ και 

μόνο παράγοντα από αυτοφσ. Ζνα ιςτορικό κρόμβωςθσ αποτελεί προγνωςτικό 

παράγοντα για υποτροπι και επανεμφάνιςθ κρομβωτικϊν επειςοδίων (64).  

Θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ κρόμβωςθσ που ςχετίηεται με κεντρικό φλεβικό 

κακετιρα εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ μζκοδο διάγνωςθσ. Ραλαιότερα, θ 

επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ γινόταν πιο ςυχνά  με φλεβογραφία, θ οποία 

επιβεβαιϊνει περιςςότερα αςυμπτωματικά επειςόδια κρόμβωςθσ ςε ςφγκριςθ με 
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το υπερθχογράφθμα. Ραλαιότερεσ μελζτεσ που δθμοςιεφκθκαν τθ δεκαετία του 

1980 και του 1990 ανζφεραν ποςοςτά ζωσ και 66%, αλλά πιο πρόςφατεσ δοκιμζσ 

ζδειξαν ότι μόνο ζνα 14% - 18% των αςκενϊν εμφανίηουν κρόμβωςθ μετά από 

ζλεγχο φλεβογραφίασ ι υπερθχογραφιματοσ. Θ ςυμπτωματικι κρόμβωςθ που 

ςχετίηεται με κεντρικό φλεβικό κακετιρα εμφανίηεται λιγότερο ςυχνά, περίπου ςε 

5% ι και λιγότερο ςε μελλοντικζσ μελζτεσ κοορτισ. Θ πλειοψθφία των περιςτατικϊν 

εμφανίηονται εντόσ των πρϊτων 100 θμερϊν από τθν ειςαγωγι του κακετιρα (65).  

Σε μια μετα-ανάλυςθ για τον κίνδυνο κρόμβωςθσ ςτουσ κακετιρεσ τφπου Picc 

line, θ Chopra et al. (2013), αναφζρει ζνα ποςοςτό 13-91% εμφάνιςθσ κρόμβωςθσ 

ςτουσ βαριά νοςοφντεσ αςκενείσ, ενϊ ςτουσ αςκενείσ με νεοπλαςίεσ αποδίδεται 

ζνα ποςοςτό 6-67%. Θ Dana Piovensan et al. (2014), αναφζρει ότι τα ποςοςτά των 

ςυμπτωματικϊν κρομβοεμβολικϊν επειςοδίων ςτα παιδιά με νεοπλαςίεσ 

κυμαίνονται ςτο 2,1%-16%, ενϊ των αςυμπτωματικϊν είναι περίπου 40%. Το 30% 

των κρομβοεμβολικϊν επειςοδίων ςε αυτόν τον πλθκυςμό ςχετίηεται με ζναν 

κεντρικό φλεβικό κακετιρα και το 50% των επειςοδίων αυτϊν ςτθν Οξεία 

Λεμφοβλαςτικι Λευχαιμία ςυμβαίνει ςτο κεντρικό φλεβικό ςφςτθμα (66). 

Παράγοντεσ κινδφνου Θ τοποκζτθςθ ενόσ κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα  

είναι ο μεγαλφτεροσ παράγοντασ κινδφνου εμφάνιςθσ κρόμβωςθσ ςε όλουσ τουσ 

παιδιατρικοφσ πλθκυςμοφσ. Στο 85% των νοςθλευόμενων παιδιϊν που εμφανίηουν 

εν τω βάκει κρόμβωςθ αυτό ςχετίηεται με τθν φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ φλεβικοφ 

κακετιρα. Θ ςυςτθματικι φλεγμονι, θ εντερικι ανεπάρκεια με χοριγθςθ 

παρεντερικισ διατροφισ, θ ςθψαιμία που μπορεί να προκαλζςει απορρφκμιςθ του 

μθχανιςμοφ πιξθσ,  το εκτεταμζνο τραφμα, θ μακρά νοςθλεία, ο μθχανικόσ 

αεριςμόσ, θ νεογνικι και εφθβικι θλικία που ςυνοδεφονται από τθν φπαρξθ ενόσ 

κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα, δευτερευόντωσ μποροφν να οδθγιςουν ςε 

κρόμβωςθ (24, 67). Στα παιδιά με λευχαιμία το ποςοςτό εμφάνιςθσ κρόμβωςθσ για 

κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ  τφπου Hickman είναι 1,5%, ενϊ για κακετιρεσ 

τφπου Picc line είναι 10,2% (14).  

Αιτιολογικοί παράγοντεσ ςτθν εμφάνιςθ είναι ο τραυματιςμόσ των 

τοιχωμάτων τθσ φλζβασ, θ  ςτάςθ του αίματοσ και υπεργλοιότθτα  που ςχετίηεται 

τόςο με τον κακετιρα όςο και τθ νόςο (τριάδα του Virchow) (6, 14). Νοςιματα 

όπωσ θ λευχαιμία, το λζμφωμα ζχουν ςτα βαςικά κεραπευτικά τουσ ςχιματα 

φάρμακα, όπωσ θ L Asparaginase και θ κορτιηόνθ. Αυτά φαίνεται να επθρεάηουν  τισ 
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πρωτεΐνεσ τθσ πιξθσ και να ειςάγουν  τον αςκενι ςε ζνα προκρομβωτικό ςτάδιο. Οι 

Charney et al. (2018) αναγνϊριςαν τθν Οξεία Μυελογενι Λευχαιμία και τισ θλικίεσ 

>12 ωσ <18 ετϊν ωσ παράγοντεσ κινδφνου για εν τω βάκει  φλεβοκρόμβωςθ (14).  

Το μεγζκοσ του κακετιρα ςε ςχζςθ με το εφροσ του αγγείου είναι μια 

ςθμαντικι παράμετροσ για τθν εμφάνιςθ επιφανειακισ κρομβοφλεβίτιδασ, όπωσ 

ςθμειϊνουν οι Menendez et al (2016). Αναφζρουν ότι θ επιφανειακι κρόμβωςθ 

ςτα παιδιά είναι ςυχνι, αςυμπτωματικι και κατά προςζγγιςθ τρεισ φορζσ 

μεγαλφτερθ από τθν εν τω βάκει κρόμβωςθ.  Ρροτείνουν θ μικρότερθ διάμετροσ 

του αγγείου για 2Fr. να είναι 2,1mm, 3,1 mm για 3Fr. 4,1 mm για 4Fr. και 5,1 mm 

για 5 Fr ζτςι, ϊςτε το μζγεκοσ του κακετιρα ςε Fr να μθν ξεπερνά το μζγεκοσ τθσ 

φλζβασ ςε mm. Στουσ ενιλικεσ οι Sharp et al 2015  ζδειξαν ότι θ αναλογία εφρουσ 

κακετιρα/φλζβασ δεν πρζπει να ξεπερνάει το 45% (68). 

Θ μετακίνθςθ του κακετιρα μπορεί να τραυματίςει το ενδοκιλιο, οι 

προςπάκειεσ ειςαγωγισ του, ο αρικμόσ των αυλϊν, το υλικό του, το μζγεκοσ αλλά 

και ο ςχθματιςμόσ βιοφίλμ προάγουν το ςχθματιςμό κρόμβου. Θ αριςτερι 

τοποκζτθςθ ζχει, επίςθσ, ςυςχετιςτεί με αυξθμζνα ποςοςτά κρόμβωςθσ, ενϊ θ εν 

τω βάκει φλεβοκρόμβωςθ μπορεί να ςχετίηεται με λοίμωξθ, αλλά και θ λοίμωξθ 

μπορεί να είναι παράγοντασ κινδφνου για εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθ (60). Στουσ 

ενιλικεσ θ φλεβικι κρόμβωςθ είναι δζκα φορζσ μεγαλφτερθ ςτουσ αςκενείσ που 

λαμβάνουν χθμειοκεραπεία. Το 20% των αςκενϊν αυτϊν κα εμφανίςουν φλεβικι 

κρόμβωςθ κι αυτό αποτελεί ανεξάρτθτο προγνωςτικό παράγοντα που 

αντιπροςωπεφει τθ δεφτερθ αιτία κανάτου αυτϊν των αςκενϊν (69). Στα παιδιά θ 

ςυχνότθτα κρόμβωςθσ ζωσ τθν θλικία των τεςςάρων ετϊν είναι χαμθλι. Οι 

αναπτυξιακζσ αλλαγζσ ςτον μθχανιςμό πιξθσ φαίνεται να προςτατεφουν τα παιδιά 

από τισ κρομβϊςεισ. Ο Affard et al., αναφζρει ότι το ςφςτθμα πιξθσ δεν φτάνει ςε 

αυτό των ενθλίκων μζχρι τα 1 ζωσ 5 ζτθ ηωισ. Συννοςθρότθτεσ που αυξάνονται με 

τθν θλικία, όπωσ καρδιαγγειακά νοςιματα και νεοπλαςίεσ, μπορεί να ςυμβάλλουν 

ςτθν υψθλότερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ εν τω βάκει φλεβοκρόμβωςθσ  ςτουσ 

ενιλικεσ. Μια μελζτθ από τθν Irene Bezemen et al. (2009) ζδειξε ότι το οικογενειακό 

ιςτορικό αποτελεί δείκτθ κινδφνου για μια πρϊτθ φλεβικι κρόμβωςθ, ανεξάρτθτα 

από τουσ άλλουσ παράγοντεσ κινδφνου που μπορεί να ζχουν εντοπιςτεί. Το κετικό 

οικογενειακό ιςτορικό (>1 ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ) φαίνεται να αυξάνει τον 

κίνδυνο φλεβικισ κρόμβωςθσ περιςςότερο από 2 φορζσ (2,2 και ζωσ και 4 φορζσ). 
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Στθν κλινικι πράξθ, το οικογενειακό ιςτορικό μπορεί να είναι πιο χριςιμο για τθν 

εκτίμθςθ του κινδφνου από το τεςτ κρομβοφιλίασ. Μελζτεσ ςε παιδιά με κεντρικοφσ 

φλεβικοφσ κακετιρεσ ζδειξαν ότι θ κλθρονομικι ι επίκτθτθ κρομβοφιλία ςχετίηεται 

με τθν ςυμπτωματικι εν τω βάκει κρόμβωςθ οφειλόμενθ ςτον κακετιρα (70). Θ 

Λταλικι Ζνωςθ Ραιδιατρικισ Αιματολογίασ και Ογκολογίασ ζκανε ςυςτάςεισ ειδικά 

για παρατεταμζνθ χριςθ του κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα ςε παιδιά με 

νεοπλαςίεσ και διαταραχζσ του αίματοσ. Συνιςτοφν τθν ειςαγωγι του ςτθ δεξιά 

πλευρά του άνω φλεβικοφ ςυςτιματοσ και επίςθσ τθν τοποκζτθςθ του άκρου του 

ςτθ ςυμβολι δεξιοφ κόλπου-άνω κοίλθσ φλζβασ.  Αυτζσ οι ςυςτάςεισ βαςίηονται ςε 

μελζτεσ που δείχνουν υψθλότερα ποςοςτά κρόμβωςθσ, όταν οι κεντρικοί φλεβικοί 

κακετιρεσ τοποκετικθκαν ςτθν αριςτερι πλευρά και δεν τοποκετικθκαν ςτθ 

ςυμβολι δεξιοφ κόλπου-άνω κοίλθσ φλζβασ (67, 48). Οι κακετιρεσ τφπου Picc 

ςυχνά  δεν μποροφν να ειςαχκοφν ςτθν άνω κοίλθ φλζβα λόγω φλεβόςπαςμου, 

φλεβικϊν βαλβίδων και ςτρεβλότθτασ του αγγείου. Σε μια τζτοια περίπτωςθ, 

μπορεί το άκρο του κακετιρα να ακουμπά ςτο τοίχωμα του αγγείου όπου 

καταλιγει, να ερεκίςει και να διαταράξει τθ ςτοιβάδα των ενδοκθλιακϊν κυττάρων 

και να ενεργοποιιςει το μθχανιςμό πιξθσ.   

υμπτϊματα και ςθμεία Θ κρόμβωςθ μπορεί να είναι ςυμπτωματικι με 

οίδθμα, πόνο, ερφκθμα ςτο ςθμείο ειςόδου του κακετιρα ι του υποδόριου τοφνελ 

και επιβεβαιϊνεται από υπερθχογραφικι  απεικόνιςθ, όπου εμφανίηεται κρόμβοσ, 

μειωμζνθ ροι αίματοσ και μειωμζνθ ελαςτικότθτα του τοιχϊματοσ του αγγείου 

(71).  

Μθχανικζσ επιπλοκζσ Δυςλειτουργία του κακετιρα διαπιςτϊνεται με 

απόφραξθ μερικι ι εξ ολοκλιρου του αυλοφ και χαρακτθρίηεται από τθ δυςκολία 

ζγχυςθσ υγρϊν ι αναρρόφθςθσ αίματοσ. Θ απόφραξθ του αυλοφ προδιακζτει ςε 

αφξθςθ τθσ νοςθρότθτασ, αφοφ μπορεί να κακυςτεριςει τθν τρζχουςα κεραπεία 

και ο αςκενισ να χρειαςτεί επιπλζον χειρουργικι παρζμβαςθ (25). Μπορεί να 

οφείλεται ςε κακι τοποκζτθςθ με ςυμπίεςθ /εγκλωβιςμό του αυλοφ ανάμεςα ςτισ 

πλευρζσ ι τθν κλείδα (ανατομικι) ι ςτθ δθμιουργία κρόμβου ι ιηιματοσ 

(μθχανικι). Ο ςχθματιςμόσ ιηιματοσ μζςα ςτον κακετιρα μπορεί να προκλθκεί από 

τθ χοριγθςθ διαλυμάτων με διαφορετικό ph, όπωσ φωςφορικό αςβζςτιο, 

διαηεπάμθ, φαινυντοΐνθ, θπαρίνθ, bicarbonate, μανιτόλθ, πεντοβαρβιτάλθ, 

φαινοβαρβιτάλθ κι από το ςχθματιςμό υπολείμματοσ από τθ χοριγθςθ 
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παρεντερικισ διατροφισ (25). Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε επιπλοκζσ και αφαίρεςθ 

του κακετιρα (48). 

Προφφλάξθ-Θεραπεία  Σε βαρζωσ πάςχοντεσ ενιλικεσ ζχει αποδειχτεί θ 

αποτελεςματικότθτα και θ αςφάλεια τθσ προφυλακτικισ αγωγισ για κρόμβωςθ για 

τθν αποφυγι επιπλοκϊν. Πμωσ, θ ίδια πρακτικι δεν ζχει αποδειχτεί κατάλλθλθ και 

για τα βαρζωσ πάςχοντα παιδιά, λόγω των διαφορϊν ςτο ςφςτθμα πιξθσ ενθλίκων 

παιδιϊν αλλά και ςτα επιδθμιολογικά δεδομζνα που αντανακλοφν τθν ζλλειψθ 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων για τθν εφαρμογι πρακτικϊν οδθγιϊν κρομβοπροφφλαξθσ.  

Αρκετζσ μελζτεσ επικεντρϊνονται ςτουσ εφιβουσ χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία που 

αξιολογοφν παράγοντεσ κινδφνου και τουσ κατατάςςουν ωσ υψθλοφ κινδφνου 

αςκενείσ, όμωσ ακόμα δεν ζχουν αναφερκεί αςφαλι δεδομζνα (60). Το κυριότερο 

μζτρο προφφλαξθσ για τθν αποφυγι ςχθματιςμοφ κρόμβου είναι θ εφαρμογι 

flushing μετά από κάκε ζγχυςθ και θ ςυντιρθςθ του κακετιρα με διάλυμα 

θπαρίνθσ όταν παραμζνει κλειςτόσ. Θ θπαρίνθ είναι ο πιο ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενοσ αντικρομβωτικόσ παράγοντασ ςτα παιδιά ιδιαίτερα ςτθν οξεία 

φάςθ τθσ κρόμβωςθσ. Θ μθ κλαςματοποιθμζνθ θπαρίνθ όμωσ ζχει απρόβλεπτθ 

φαρμακοκινθτικι και απαιτεί ςυχνά ζλεγχο του παράγοντα αντικρομβίνθσ ΛΛΛ (60). Θ 

χαμθλοφ μοριακοφ βάρουσ  θπαρίνθ (LMWH) ζχει χαμθλό κίνδυνο αιμορραγικϊν 

επειςοδίων ςυγκρινόμενθ με τθν μθ κλαςματοποιθμζνθ, όμωσ κι αυτι απαιτεί 

προςαρμογι τθσ δόςθσ και ςυχνό αιματολογικό ζλεγχο. Θ χριςθ ανταγωνιςτϊν τθσ 

βιταμίνθσ Κ (π.χ. warfarin) δεν είναι ςυχνι λόγω τθσ από του ςτόματοσ χοριγθςισ 

τουσ και τθσ πολυπλοκότθτασ που ενζχει θ ςυγχοριγθςι τουσ με άλλα φάρμακα και 

θ ανάγκθ για ςυχνό αιματολογικό ζλεγχο.  

Θ διάρκεια τθσ αντικρομβωτικισ κεραπείασ είναι τρίμθνθ με δεδομζνα από 

μελζτεσ ενθλίκων και μπορεί να επεκτακεί αν πρόκειται για επειςόδιο υποτροπισ ι 

ςυνεργοφν κι άλλοι παράγοντεσ, όπωσ δυνθτικά ςυγγενισ κρομβοφιλία ςτα παιδιά. 

Επιπλζον, δεν υπάρχουν ςαφείσ οδθγίεσ για αντικρομβωτικι αγωγι ςτα παιδιά (59, 

67, 72, 73, 74).  Θ απομάκρυνςθ του κακετιρα δεν ςυνιςτάται αν είναι λειτουργικόσ 

και απαραίτθτοσ για τθ κεραπεία του αςκενοφσ. Μπορεί να απομακρυνκεί μετά 

από τρεισ με πζντε μζρεσ από τθν ζναρξθ τθσ αντιπθκτικισ αγωγισ, όμωσ  ο 

κατάλλθλοσ χρόνοσ δεν είναι ςαφισ (73, 74, 75). 

Επιπλοκζσ και Είδθ κακετιρων Σε πολλζσ μελζτεσ οι κακετιρεσ τφπου Picc 

line φαίνεται να ζχουν υψθλότερα ποςοςτά κρομβϊςεων ςε ςχζςθ με άλλα είδθ 
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κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα (όπωσ κακετιρεσ με υποδόριο κανάλι τφπου 

Hickman και τφπου  port) τόςο ςτουσ ενιλικεσ όςο και ςτα παιδιά (71, 75, 76, 15). Σε 

άλλεσ μελζτεσ το ποςοςτό των κρομβϊςεων είναι ίδιο ι και μικρότερο ςτουσ 

κακετιρεσ τφπου Picc line (16, 77, 78).  Άλλοι μελετθτζσ φαίνεται να υποςτθρίηουν 

ότι οι κακετιρεσ τφπου Picc line εμφανίηουν αυξθμζνα ποςοςτά λοιμϊξεων ςε 

ςχζςθ με τουσ κακετιρεσ με υποδόριο τοφνελ (15), ενϊ αυτοί που διαγιγνϊςκονται 

με λοίμωξθ ςχετιηόμενθ με τον κεντρικό φλεβικό κακετιρα  ζχουν αυξθμζνο 

κίνδυνο για κρόμβωςθ (71, 60).  

Από τισ διάφορεσ ζρευνεσ και μετα-αναλφςεισ που γίνονται κατά καιροφσ για 

τα είδθ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων  και τισ επιπλοκζσ τουσ,  προκφπτει ότι 

δεν μποροφμε να γνωρίηουμε τον ιδανικό τφπο κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα λόγω 

τθσ ετερογζνειασ των παιδιατρικϊν πλθκυςμϊν  που ςυμμετζχουν ςε αυτζσ,  α) ωσ 

προσ το είδοσ τθσ μονάδασ (patient location NICU, PICU, PHO), β) τθσ διάγνωςθσ 

(underlying disease) και τθσ αναγνϊριςθσ επιπρόςκετων παραγόντων κινδφνου (risk 

strαtification) (24, 71) αλλά και γ) των διαφορετικϊν οριςμϊν τθσ λοίμωξθσ 

(Mucosal Barrier Injury-Bloodstream Infections: πρωτοπακείσ ι δευτεροπακείσ;) (48, 

79, 80). Επιπλζον, οι διαγνϊςεισ για τθν φπαρξθ κρόμβωςθσ δεν είναι πάντα 

επιβεβαιωμζνεσ απεικονιςτικά ι με τον ίδιο τρόπο ςτισ διάφορεσ μελζτεσ και τα 

αποτελζςματα των μελετϊν αυτϊν δεν μπορεί να είναι ςυγκρίςιμα (15). Σε μια 

ςυςτθματικι αναςκόπθςθ για τισ επιπλοκζσ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων  

από τθν Amanda Ulman et al. (2015), αναφζρεται ότι το 25% των κεντρικϊν 

φλεβικϊν κακετιρων απζτυχε πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεραπείασ ( 20,9%-29,2%) 

ςε ποςοςτό 1,97 ανά 1000 θμζρεσ κακετιρα (1,71-2,23). Θ αποτυχία ανά ςυςκευι 

κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα ιταν θ υψθλότερθ αναλογικά ςτουσ κακετιρεσ 

αιμοκάκαρςθσ (46,4% - 29,6%-63,6%) και ανά 1000 θμζρεσ κακετιρα ςε 

ομφαλικοφσ κακετιρεσ (28,6 ανά 1000 θμζρεσ κακετιρα 17,4-39,8). Οι πλιρωσ 

εμφυτευμζνεσ ςυςκευζσ είχαν το χαμθλότερο ποςοςτό αποτυχίασ ανά 1000 θμζρεσ 

κακετιρα (0,15 -  0,09-0,20) (81). 

Οι Schults et al., 2019 ςε μια αναςκόπθςθ εξετάηουν τα είδθ των κακετιρων  

τφπου Picc line και το υλικό τουσ με ςκοπό τθ μείωςθ των επιπλοκϊν και τθν 

αποτυχία τθσ κεραπείασ (82). Αρχικά, οι κακετιρεσ τφπου Picc line ιταν 

καταςκευαςμζνοι από υλικά κυρίωσ ςιλικόνθσ, είχαν μικρότερουσ  αυλοφσ, 

μποροφςαν να δεχτοφν μικρότερθσ  πίεςθσ εγχφςεισ (50 psi) και ςχετίηονταν με 
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υψθλά ποςοςτά μετακίνθςθσ και καταςτροφισ. Τα Picc τθσ επόμενθσ γενιάσ 

αποτελοφνταν από ζνα ιςχυρότερο υλικό πολυουρεκάνθσ που ανζχεται υψθλότερεσ 

πιζςεισ (>100 psi) με μικρι μόνο μείωςθ ςτθν ευκαμψία του κακετιρα. Αυτοί οι 

κακετιρεσ τφπου Picc line από πολυουρεκάνθ ςυςχετίςτθκαν με ζνα αυξθμζνο 

κίνδυνο φλεβίτιδασ και τραφματοσ του αγγείου λόγω τθσ ακαμψίασ του υλικοφ 

τουσ. Οι νεϊτεροι κακετιρεσ τφπου  Picc line από πολυουρεκάνθ είναι από 

πολυουρεκάνθ καταςκευαςμζνθ από μείγματα υλικϊν, τα οποία μαλακϊνουν με τθ 

κερμοκραςία του ςϊματοσ και διευκολφνουν τισ πιζςεισ ζγχυςθσ ζωσ και 300 psi, 

διατθρϊντασ παράλλθλα τθν λειτουργία  και τθν ανκεκτικότθτα του κακετιρα για 

πολφ καιρό. Κακετιρεσ τφπου Picc line με τροποποιθμζνθ τθν εςωτερικι τουσ 

επιφάνεια γίνονται όλο και πιο ςυχνά διακζςιμοι ςτθ νοςοκομειακι πρακτικι. 

Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ για τθν ειςαγωγι αντικρομβογόνων ιδιοτιτων 

περιλαμβάνουν τθ χριςθ υδρόφιλων, υδρόφοβων ι βιολογικϊν επιφανειϊν και τθν 

προςκικθ φαρμάκων (83). Μελζτεσ in vitro ζχουν δείξει αντικρομβογόνεσ ιδιότθτεσ 

ςε κακετιρεσ τφπου Picc line  με τροποποιθμζνθ τθν εςωτερικι τουσ επιφάνεια  

που αναςτζλλουν τθν ενεργοποίθςθ και τθν προςκόλλθςθ των αιμοπεταλίων και 

άλλων ςυςτατικϊν του αίματοσ ςτο τοίχωμα του κακετιρα και μπορεί ενδεχομζνωσ 

να μειϊνουν τον κίνδυνο φλεβικισ κρόμβωςθσ που ςχετίηεται με τον κακετιρα (84). 

Τζλοσ, θ επικάλυψθ του κακετιρα με φάρμακο (minocycline/rifampicin) ι 

αντιςθπτικό (chlorhexidine/silver sulfathiazide) μπορεί να εμποδίςει τθν ανάπτυξθ 

των μικροβίων και τθ διαςπορά τουσ μζςα ςτον κακετιρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικό ςτισ λοιμϊξεισ που οφείλονται ςτον κακετιρα, όπου τα αποςπαςμζνα 

μικροβιακά κφτταρα από το βιοφίλμ μποροφν να μολφνουν ξανά το αίμα, κι αυτό 

μπορεί να οδθγιςει ςε αντίςταςθ του οργανιςμοφ ςτα αντιβιοτικά. H χριςθ 

εμποτιςμζνων κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων ςε αντιμικροβιακό φάρμακο ζχει 

δειχτεί ότι αποτρζπει ςθμαντικά τον μικροβιακό αποικιςμό των κακετιρων  και τον 

κίνδυνο λοιμϊξεων. Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςε ενιλικεσ που οι κακετιρεσ τουσ 

παραμζνουν ςε χριςθ >30 μζρεσ και μόνο όταν θ εφαρμογι ςτρατθγικϊν μείωςθσ 

των λοιμϊξεων δεν αποδίδει. Ο οργανιςμόσ φαρμάκων τθσ Αμερικισ (Food and 

Drug Administration) ζχει εγκρίνει τθ χριςθ τουσ ςε αςκενείσ που ηυγίηουν >3 Kg. 

Δεν διατίκενται για νεογνά <3Kg. H  Ζνωςθ Αναιςκθςιολόγων Αμερικισ ςυνιςτά τθ 

χριςθ αυτϊν των κακετιρων ςε αςκενείσ που εμφανίηουν υψθλό κίνδυνο για 
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λοίμωξθ και όχι ωσ υποκατάςτατο άλλων προφυλακτικϊν μζτρων κατά των 

λοιμϊξεων. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ 

 

2.1 κοπόσ και ςτόχοι τθσ μελζτθσ 

H καταγραφι των κυριότερων ςυμβαμάτων (επιπλοκϊν) που παρατθρικθκαν 

κατά τθ χριςθ των πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενων κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων 

ςτα παιδιά εφιβουσ και νεαροφσ ενιλικεσ ςτθν Κλινικι Αιματολογίασ Ογκολογίασ 

Ραίδων και Εφιβων του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Θρακλείου. Τα δφο 

είδθ κακετιρων που μελετικθκαν ςυγκριτικά ιταν οι κεντρικοί φλεβικοί κακετιρεσ 

τφπου Hickman και οι περιφερικοφ τφπου PICC. 

Τα μελετοφμενα ςυμβάματα ιταν  θ κρόμβωςθ, θ λοίμωξθ και θ ατυχθματικι 

μετακίνθςθ ι αφαίρεςθ του κακετιρα κατά τθν φορεία. Επιμζρουσ ςτόχοι ιταν θ 

μελζτθ των προδιακεςικϊν και επιβαρυντικϊν παραγόντων που κα μποροφςαν να 

ςυντελζςουν ςτθν εμφάνιςθ των επιπλοκϊν, θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ςυμβαμάτων, 

και ο αρικμόσ τουσ.  

Επομζνωσ θ μελζτθ κα περιλαμβάνει: 

- Καταγραφι δθμογραφικϊν και κλινικϊν χαρακτθριςτικϊν των παιδιϊν που 

τοποκετοφν κεντρικό φλεβικό κακετιρα τφπου Picc line ι τφπου Hickman. 

- Καταγραφι και μελζτθ τθσ ςυχνότθτασ των επιπλοκϊν ςε ςχζςθ με το είδοσ 

του κακετιρα, το υποκείμενο νόςθμα,  τθ χρονικι διάρκεια τθσ φορείασ του 

κακετιρα και τα μζτρα πρόλθψθσ. 

- Αντιμετϊπιςθ επιπλοκϊν και ζκβαςθ.   

 

2.2. Τλικό και Μζκοδοι 

 Ρρόκειται για μια αναδρομικι μελζτθ παρατιρθςθσ  μζςα  από  καταγραφι 

ιατρικϊν δεδομζνων ςε αςκενείσ με κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ τθσ Κλινικισ 

Αιματολογίασ Ογκολογίασ Ραίδων και Εφιβων του Ρανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου 

Θρακλείου Κριτθσ  κατά το χρονικό διάςτθμα 01/01/2011- 31/05/2020. 

Ρεριλαμβάνει 137 αςκενείσ, 75 αγόρια και 62 κορίτςια με νεοπλαςίεσ και 

αιματολογικά νοςιματα, από 0,4 ζωσ 20,7 ετϊν και αφορά 192 τοποκετιςεισ ΚΦΚ, 

119 Hickman και 73 Picc Lines. 
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Στθν αναηιτθςθ και καταγραφι των ςτοιχείων των αςκενϊν χρθςιμοποιικθκε 

ζνασ  αφξοντασ  αρικμόσ, μοναδικόσ για κάκε αςκενι, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν 

ανωνυμία τουσ και τθν προςταςία των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων. Θ διεξαγωγι 

τθσ μελζτθσ ζλαβε ζγκριςθ από το Επιςτθμονικό Συμβοφλιο του ΡαΓΝΘ και τθν 

επιτροπι Θκικισ και Δεοντολογίασ του Ρανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου Θρακλείου.  

Θ ςυλλογι των δεδομζνων αφοροφςε τόςο τουσ κακετιρεσ όςο και τουσ 

ίδιουσ τουσ αςκενείσ ςτουσ οποίουσ τοποκετικθκαν. Τα ςτοιχεία που αφοροφςαν 

τον κακετιρα και κατεγράφθςαν ιταν ο τφποσ του κακετιρα, το ςθμείο 

τοποκζτθςθσ, το μζγεκοσ, ο αρικμόσ των αυλϊν, θ θμερομθνία τοποκζτθςθσ και 

αφαίρεςθσ.  

Τα ςτοιχεία που αφοροφςαν  τον αςκενι ιταν θ θλικία, θ διάγνωςθ, το είδοσ 

τθσ κεραπείασ, θ φάςθ πρωτοκόλλου κεραπείασ, τα χορθγοφμενα φάρμακα και το 

ατομικό και οικογενειακό ιςτορικό.  

Από τισ επιπλοκζσ τουσ κατεγράφθςαν οι λοιμϊξεισ,  τα κρομβωτικά 

επειςόδια και θ ατυχθματικι αφαίρεςθ ι καταςτροφι ανά κακετιρα ξεχωριςτά. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, κατεγράφθςαν θ θμερομθνία εμφάνιςθσ κάκε επιπλοκισ (θμζρα 

φορείασ κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα), το/τα πακογόνα τθσ λοίμωξθσ, θ θμζρα 

κεραπείασ χθμειοκεραπευτικοφ πρωτοκόλλου, τυχόν χθμειοκεραπεία ι άλλθ 

κεραπευτικι αγωγι, όπωσ παρεντερικι διατροφι και νοςθλεία ςε άλλα τμιματα 

π.χ. Μονάδα Εντατικισ Κεραπείασ. Τζλοσ, ςε ότι αφορά τθν αντιμετϊπιςθ των 

επιπλοκϊν ζγινε καταγραφι τθσ ενδοφλζβιασ αντιβιοτικισ αγωγισ, τθσ εφαρμογισ 

antibiotic lock therapy ςτουσ αυλοφσ, τθσ χριςθσ ουροκινάςθσ και αντιπθκτικισ 

αγωγισ αλλά και τθσ πικανισ αφαίρεςθσ  των κακετιρων ωσ μζτρο αντιμετϊπιςθσ 

επιπλοκισ. 

Σφμφωνα με τθν τακτικι  του τμιματοσ, οι κακετιρεσ τοποκετικθκαν είτε ςτο 

χειρουργείο υπό γενικι αναιςκθςία είτε ςτο τμιμα τθσ επεμβατικισ ακτινολογίασ 

με υπερθχογραφικι κακοδιγθςθ. Μζςα ςτα όρια του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ 

μελζτθσ δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί άλλο είδοσ κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα. 

 Θ διάρκεια φορείασ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων κακορίςτθκε ωσ το 

χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν θμερομθνία τοποκζτθςθσ ωσ τθν 

αφαίρεςθ του κακετιρα ι ωσ τθν τελευταία θμερομθνία παρακολοφκθςθσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ που ιταν θ 31/05/21. 
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Οι χρόνοι εμφάνιςθσ ςυμβάματοσ/επιπλοκισ (λοίμωξθσ, κρομβωτικοφ 

επειςοδίου, ατυχθματικισ αφαίρεςθσ ι καταςτροφισ του κακετιρα) μετρικθκαν 

ωσ απόλυτοι, ςχετικοί και κανονικοποιθμζνοι ανά 1000 θμζρεσ φορείασ. Ωσ 

απόλυτοι χρόνοι ορίςτθκαν τα χρονικά διαςτιματα από τθν αρχικι τοποκζτθςθ του 

κακετιρα μζχρι το χρόνο του ςυμβάματοσ (π.χ. θμζρα τοποκζτθςθσ κακετιρα 

01/03/12, λοίμωξθ 26/03/12, απόλυτοσ χρόνοσ 25 μζρεσ). Οι ςχετικοί χρόνοι 

ορίηονται για πολλαπλά γεγονότα, όπωσ ςυμβαίνει ςυχνά ςτισ λοιμϊξεισ. Ωσ 

ςχετικόσ χρόνοσ ορίςτθκε ο χρόνοσ μεταξφ επαναλαμβανόμενων 

ςυμβαμάτων/επιπλοκϊν (π.χ. εμφάνιςθ πρϊτθσ λοίμωξθσ 02/02/12, δεφτερθ 

λοίμωξθ 23/02/12, ςχετικόσ χρόνοσ 21 μζρεσ). Οι κανονικοποιθμζνοι χρόνοι 

ςυμβαμάτων ορίςτθκαν ανά 1000 μζρεσ φορείασ και αφοροφν τθν φπαρξθ 

ςυμβάματοσ ςε απόλυτο ι ςχετικό χρόνο ςφμφωνα με τθ ςχζςθ:  

𝑡𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ 1000

𝑡𝑐𝑎𝑡ℎ
 

όπου t event ο χρόνοσ (απόλυτοσ ι ςχετικό) του ςυμβάματοσ (επιπλοκισ) και t cath  ο 

χρόνοσ φορείασ του κακετιρα. Πλοι οι χρόνοι είναι υπολογιςμζνοι ςε θμζρεσ. 

 

2.5. ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ 

Θ μελζτθ είναι αναδρομικι και βαςίηεται ςτα ςτοιχεία αςκενϊν, παιδιϊν, εφιβων 

και νεαρϊν ενθλίκων μζχρι τθν θλικία των 21 ετϊν τθσ Κλινικισ Αιματολογίασ 

Ογκολογίασ Ραίδων  και Εφιβων  του Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου 

Θρακλείου. Τα δεδομζνα καταγράφθκαν ςε υπολογιςτικό φφλο EXCEL για Windows 

και οι μεταβλθτζσ που ςυλλζχκθκαν αφοροφν τισ επιπλοκζσ (είδοσ, αρικμόσ 

επιπλοκϊν) και τουσ χρόνουσ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων (χρόνοσ φορείασ, 

χρόνοσ εμφάνιςθσ παρενεργειϊν κ.α). Οι κατθγορικζσ μεταβλθτζσ, όπωσ θλικιακι 

ομάδα, φπαρξθ επιπλοκισ κ.α., εκφράςτθκαν με τθ μορφι ςυχνοτιτων και επί τοισ 

εκατό ςυχνοτιτων. Οι ςυνεχείσ μεταβλθτζσ, όπωσ χρόνοι φορείασ κακετιρα,  

εκφράςτθκαν με τθ μορφι μζςθσ τιμισ και τυπικισ απόκλιςθσ. Ειδικά για τουσ 

χρόνουσ λοιμϊξεων και κρομβϊςεων χρθςιμοποιικθκαν οι εξισ μορφζσ: Ο 

«απόλυτοσ» χρόνοσ εκφραςμζνοσ ςε θμζρεσ ι αλλιϊσ θ χρονικι απόςταςθ τθσ 

λοίμωξθσ από τθν θμζρα πρϊτθσ τοποκζτθςθσ, ο «ςχετικόσ» χρόνοσ ι αλλιϊσ θ 

χρονικι απόςταςθ μεταξφ δφο λοιμϊξεων ι κρομβϊςεων, θ «κανονικοποιθμζνθ 
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απόλυτθ» τιμι, όπου οι «απόλυτοι» χρόνοι λοίμωξθσ εκφράηονται ανά 1000 μζρεσ 

φορείασ και τζλοσ θ «κανονικοποιθμζνθ ςχετικι» τιμι που αφορά τουσ ςχετικοφσ 

χρόνουσ εκφραςμζνουσ ανά 1000 μζρεσ φορείασ. Οι χρόνοι επίςθσ εμφάνιςθσ 

λοίμωξθσ ι κρόμβωςθσ εκφράςτθκαν και με τθ μορφι διαμζςου χρόνου με 95% 

Διάςτθμα Εμπιςτοςφνθσ για τθ διάμεςο τιμι. 

Θ ςφγκριςθ των μζςων όρων ςυνεχϊν μεταβλθτϊν μεταξφ των δφο ομάδων 

κακετιρων ζγινε με τον ζλεγχο t- ανεξαρτιτων ομάδων (independent samples t-

test) ι με τον μθ παραμετρικό ζλεγχο Mann-Whitney. Θ ςφγκριςθ των ποςοςτϊν 

(π.χ. εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων) ζγινε με τον ζλεγχο χ2 του Pearson’s. Θ χριςθ του 

ελζγχου log-rank χρθςιμοποιικθκε για τον ζλεγχο των χρόνων λοίμωξθσ ανάμεςα 

ςτα είδθ κακετιρων.  

Χρθςιμοποιικθκαν ραβδογράμματα, κυκλικά διαγράμματα, διαγράμματα 

διαςποράσ και διαγράμματα επιβίωςθσ για τθν γραφικι παρουςίαςθ των 

αποτελεςμάτων, ενϊ θ ςτατιςτικι ανάλυςθ ζγινε με τθν χριςθ EXCEL και του 

προγράμματοσ IBM SPSS Statistics 24.0. Το όριο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ τζκθκε 

ςτα p=0,05. 

 

3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

3.1. Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά παιδιϊν 

Στθν μελζτθ ελιφκθςαν δεδομζνα από 137 παιδιά που νοςθλεφτθκαν από το 2011 

ζωσ το 2020 ςτθν Κλινικι Αιματολογίασ Ογκολογίασ Ραίδων και Εφιβων του 

Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Θρακλείου  με διαγνϊςεισ νεοπλαςιϊν και 

άλλων αιματολογικϊν νοςθμάτων.  

Στον Πίνακα 2 περιλαμβάνονται βαςικά δθμογραφικά ςτοιχεία των παιδιϊν. Τα 75 

αγόρια αποτζλεςαν το 54,7% του δείγματοσ. Θ μζςθ θλικία των παιδιϊν κατά τθν 

ειςαγωγι ιταν 8,3 ± 5,6 ζτθ με εφροσ από 0,4-20,7 ζτθ. Επιπλζον, ςχετικά με τθν 

θλικία διάγνωςθσ θ κατανομι τθσ περιλάμβανε 8 (5,8%) παιδιά θλικίασ 1,1-10 ετϊν, 

51 (37,2%) παιδιά θλικίασ >10,1 ετϊν, ενϊ θ μεγαλφτερθ θλικιακι ομάδα ιταν αυτι 

από 1,1-10,0 ζτθ με 78 παιδιά (56,9%). Ωσ προσ τθν εκνικότθτα 114 (83,2%) ιταν 

παιδιά ελλθνικισ καταγωγισ.  
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Πίνακασ 2 Γενικά χαρακτηριςτικά παιδιϊν, εφήβων και νεαρϊν ενηλίκων που 

ειςήχθηςαν ςτην Κλινική Αιματολογίασ - Ογκολογίασ Παίδων και Εφήβων του 

Πανεπιςτημιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου Ηρακλείου την περίοδο 2011-2020.  

 

  n % 

Φφλο  αγόρια 75 54,7 

 κορίτςια 62 45,3 

Θλικία, n, % < 1 ετϊν   8   5,8 

 1,1 - 10,0 78 56,9 

 >10,1  51 37,2 

Θλικία, ζτη (MO±TA) (ελαχ.-μζγιςτο)  8,3±5,6 (0,4-20,7) 

Εκνικότθτα Ελληνική  114 83,2 

 άλλη 23 16,8 

 

Ωσ προσ το είδοσ του νοςιματοσ για το οποίο διαγνϊςτθκαν και νοςθλεφτθκαν τα 

αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον Διάγραμμα 1. Οι λευχαιμίεσ αποτελοφν τθ 

ςυχνότερθ διάγνωςθ/νόςο με 51 περιςτατικά (37,2%), το λζμφωμα με 30 (21,9%) 

περιςτατικά και με 24 περιςτατικά (17,5%) οι ςυμπαγείσ όγκοι.  
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Διάγραμμα 1. Κατανομή των νοςημάτων των νοςηλευμζνων παιδιϊν ανά είδοσ 

νεοπλαςίασ . Τα αιματολογικά νοςήματα αφοροφν διαγνϊςεισ όπωσ θρομβοπενία 

ανοςολογικήσ αρχήσ, HLH, LCH, Απλαςτική αναιμία. Οι ςυμπαγείσ όγκοι αφοροφν 

διαγνϊςεισ όπωσ όγκοσ Wilm’s, όγκοι μαλακϊν μορίων, μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα, 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, όγκοι από διαυγή κφτταρα, νευροβλαςτϊματα  και 

ςαρκϊματα οςτϊν και μυικϊν ινϊν (ραβδομυοςάρκωμα)ςε ξεχωριςτή ςτήλη, όπωσ 

και οι όγκοι εγκεφάλου. 

 

Στον Πίνακα 3 παρουςιάηονται οι ςυχνότθτεσ και τα ποςοςτά των παιδιϊν που 

ελάμβαναν φαρμακευτικι αγωγι, παρουςίαηαν ςωματικζσ ανωμαλίεσ κατά τθ 

διάγνωςθ και διενεργικθκε ζλεγχοσ κρομβοφιλίασ. Από το ςφνολο των παιδιϊν 30 

από αυτά 21,9% (15,6-29,4%) ελάμβαναν φαρμακευτικι αγωγι, κυρίωσ 

ειςπνεόμενα διαλφματα για το αναπνευςτικό, 32  από αυτά 23,4% (16,9-30,9%) 

είχαν ςωματικζσ-γνωςτικζσ ανωμαλίεσ (π.χ. ςφνδρομο Down, café au lait κθλίδεσ 

(NF1), ολικι αναςτροφι ςπλάχνων, κακυςτερθμζνθ ανάπτυξθ, οριακι νοθμοςφνθ, 

αυτιςμό, ςυγγενι καρδιοπάκεια, ςυγγενι υποκυρεοειδιςμό, μονοςωμία 7, 

υδροκιλθ όςχεου, υποςπαδία, ακαμψία αγκϊνων κλπ και  ςε 26 (19,0%, 13,1-

26,2%) διενεργικθκε  ζλεγχοσ κρομβοφιλίασ.  

 

Ρίνακασ 3. Ρροβλιματα παιδιϊν και λιψθ φαρμάκων 

 

 n % 95%LL-95%UL 

Φάρμακα 30 21,9% 15,6%-29,4% 

ωματικζσ γνωςτικζσ ανωμαλίεσ 32 23,4% 16,9%-30,9% 

Ζλεγχοσ Θρομβοφιλίασ 26 19,0%  13,1%-26,2% 

 

3.2. Ανάλυςθ των ςτοιχείων των τοποκετοφμενων κακετιρων  

Ανάμεςα ςτα 137 παιδιά τθσ μελζτθσ τοποκετικθκαν ςυνολικά 192 κακετιρεσ μια 

και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ζγινε αντικατάςταςθ τουσ με τον ίδιο ι άλλο τφπο. 

Συνολικά τοποκετικθκαν 119 (62,0%) κακετιρεσ τφπου Hickman και 73 (38.0%) 

τφπου  Picc line. Το ςφνολο των περιπτϊςεων ανά ζτοσ και θ κατανομι των 

κακετιρων τφπου Picc line και τφπου Hickman παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα 2. Oι 
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περιςςότεροι κακετιρεσ εφαρμόςτθκαν το 2019 (n=30, 15,6%), το 2020 (n=27, 

12,5%), το 2013 (n=23, 12,0%) και το 2018 (n=22, 11,5%). Οι περιςςότεροι 

κακετιρεσ τφπου Hickman τοποκετικθκαν το 2019 και το 2013 (n=18), ενϊ 16 

τοποκετικθκαν το 2012. Οι περιςςότεροι κακετιρεσ τφπου Picc line  

τοποκετικθκαν το 2020 (n=21), ενϊ το 2018 κα το 2017 τοποκετικθκαν από 12 

κακετιρεσ.  Γενικά τθν τελευταία τριετία (2018-2020) ο αρικμόσ τοποκετοφμενων 

κακετιρων τφπου Picc line είναι υπερδιπλάςιοσ (n=45) των κακετιρων τφπου 

Hickman (n=31). 

  

Διάγραμμα 2.  Κατανομή των χρήςησ καθετήρων τφπου Picc line και τφπου Hickman 

ανά ζτοσ μελζτησ 

 

Στο Διάγραμμα 3 παρουςιάηονται οι φορζσ που χρειάςτθκε να αλλάξει ο 

κακετιρασ. Σε 100 (71,9%) περιπτϊςεισ δεν ζγινε καμία αλλαγι κακετιρα, ενϊ 2θ 

τοποκζτθςθ ζγινε ςε 23 (16,5%) περιπτϊςεισ,  3θ τοποκζτθςθ ζγινε ςε 11 (7,9%) 

περιπτϊςεισ και 4θ τοποκζτθςθ ςε δφο αςκενείσ. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ τοποκετιςεων 

ιταν 5 και αφοροφςε ζνα άτομο (0,5%).  
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Διάγραμμα 3 Τοποθετήςεισ καθετήρα: 1η τοποθζτηςη: 100 αςθενείσ, 2η 

τοποθζτηςη ςε 23 αςθενείσ (46 κφκ), 3η τοποθζτηςη ςε 11 αςθενείσ (33 κφκ), 

τζςςερισ τοποθετήςεισ ςε δφο αςθενείσ και πζντε τοποθετήςεισ ςε ζναν αςθενή. 

 

Στον Πίνακα 4 ελζγχονται τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν με βάςθ 

τθν 1θ τοποκζτθςθ κακετιρα. Θ 1θ τοποκζτθςθ κακετιρα τφπου Hickman ι τφπου 

Picc line δεν διαφοροποιείται ςφμφωνα με το φφλο του παιδιοφ (p=0,550). Τα 

αγόρια αςκενείσ ζφεραν κακετιρα τφπου Hickman με ςυχνότθτα 52 (56,5%), ενϊ θ 

αντίςτοιχθ ςυχνότθτα για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line ιταν 23 (51,1%). Ο μζςοσ 

θλικιακόσ όροσ τθσ 1θσ τοποκζτθςθσ ςε κακετιρα τφπου Hickman ιταν 5,4±4,3 ζτθ 

ςτατιςτικά διαφορετικόσ από τθν 1θ τοποκζτθςθ ςε κακετιρα τφπου Picc line 

13,4±4,3 (p<0,001). Αντίςτοιχα, ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά παρουςιάςτθκε και 

μεταξφ των θλικιακϊν ομάδων (p<0,001), όπου τα άτομα >10 ετϊν με 1θ 

τοποκζτθςθ κακετιρα τφπου Hickman ιταν 16 (17,4%), ενϊ με 1θ τοποκζτθςθ 

κακετιρα τφπου Picc line ιταν 35 (77,8%).  

 

Πίνακασ 4. Δημογραφικά χαρακτηριςτικά τησ τοποθζτηςησ του 1ου καθετήρα ανά 

είδοσ καθετήρα 
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Κακετιρασ 

P 

Hickman Picc line 

N % n % 

Φφλο Αςκενι Αγόρι 52 56,5% 23 51,1% 0,550 

Κορίτςι 40 43,5% 22 48,9% 

 Θλικιακι 

ομάδα 

<=1 ετϊν 8  8,7% 0 0,0% <0,001 

1,1-10 ετϊν 68 73,9% 10 22,2% 

 >10,1 ετϊν 16 17,4% 35 77,8% 

 Θλικία (ζτθ) ΜΟ±ΣΑ 92 5,4±4,3 45 13,4±4,3 <0,001 

 

Τα χαρακτθριςτικά τθσ τοποκζτθςθσ του ςυνόλου των κακετιρων αλλά και τθσ 

πρϊτθσ τοποκζτθςθσ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 5. Σε ότι αφορά τθν 1θ 

τοποκζτθςθ κανζνασ κακετιρασ τφπου Hickman (0, 0,0%) και μόλισ 3 (6,5%) 

κακετιρεσ τφπου Picc line τοποκετικθκαν αριςτερά (p=0,028). Σχεδόν όλεσ οι 

πρϊτεσ τοποκετιςεισ 91 (98,9%) κακετιρων τφπου  Hickman ζγιναν από το Χ/Ο 

τμιμα, ενϊ αντίςτοιχα 44 πρϊτεσ τοποκετιςεισ τφπου Picc line (95,7%) ζγιναν ςτο 

τμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ. Χριςθ απεικονιςτικοφ ελζγχου κατά τθν 1θ 

τοποκζτθςθ ζγινε ςε 43 (46,7%) κακετιρεσ τφπου Hickman ενϊ μόλισ 4 (8,9%)  για 

κακετιρεσ τφπου  Picc line.  

Ωσ προσ το ςφνολο των τοποκετιςεων οι περιςςότερεσ τοποκετιςεισ γίνονται δεξιά 

τόςο ωσ προσ τουσ κακετιρεσ τφπου Hickman (n=102, 85.7%), όςο και ωσ προσ τουσ 

κακετιρεσ τφπου  Picc line (n=50, 68,5%) δείχνοντασ μια ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά ωσ προσ τθν τοποκζτθςθ (p=0,017). Ππωσ και ςτθν πρϊτθ τοποκζτθςθ, 

ζτςι και ςυνολικά ςτο τμιμα του χειρουργείου τοποκετικθκαν 118 (99,2%) 

κακετιρεσ τφπου Hickman, ενϊ μόλισ 6 (8,2%) κακετιρεσ τφπου Picc Line (p<0,001). 

Ο απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ ιταν πιο ςυχνόσ ςτουσ κακετιρεσ τφπου Hickman (48, 

40,3%) ςε ςχζςθ με τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line (5, 6,9%) (p<0,001). 

 

Πίνακασ 5.  Χαρακτηριςτικά τησ 1ησ τοποθζτηςησ και του ςυνόλου των 

τοποθετήςεων των καθετήρων ανά είδοσ καθετήρα 

 

1θ τοποκζτθςθ Κακετιρασ P 
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Hickman Picc line 

N % n % 

Σοποκζτθςθ Αριςτερά 0 0,0% 3 6,5% 0,028 

Δεξιά 86 93,5% 38 82,6% 

 Αδιευκρίνιςτο 6 6,5% 5 10,9% 

 Σοποκζτθςθ 

κακετιρα 

Χ/Ο 91 98,9% 2 4,3% <0,001 

Eπ. Ακτινολογίασ 1 1,1% 44 95,7% 

 Απεικόνιςθ Ναι 43 46,7% 4 8,9% <0,001 

Όχι 49 53,3% 41 91,1%   

Αυλοί  Μονοφ 1 1,1% 14 31,1% <0,001 

 Διπλοφ 87 94,6% 17 37,8%  

 
Αδιευκρίνιςτο 4 4,3% 14 31,1% 

 φνολο τοποκετιςεων           

Σοποκζτθςθ Αριςτερά 7 5,9% 10 13,7% 0,017 

Δεξιά 102 85,7% 50 68,5% 

 Αδιευκρίνιςτο 10 8,4% 13 17,8% 

 Σοποκζτθςθ 

κακετιρα 

Χ/Ο 118 99,2% 6 8,2% <0,001 

ΕΠ Ακτινολογικό 1 0,8% 67 91,8% 

 Απεικόνιςθ Ναι 48 40,3% 5 6,9% <0,001 

Όχι 71 59,7% 67 93,1% 

 Αυλοί Μονοφ  2 1,7% 18 24,7% <0,001 

 
Διπλοφ 112 94,1% 30 41,1% 

  Αδιευκρίνιςτο 5 4,2% 25 34,2%  

 

Ο ςυνολικόσ χρόνοσ τοποκζτθςθσ των κακετιρων παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα 4. 

Ραρατθρικθκε ότι ο ςυνολικόσ χρόνοσ φορείασ των κακετιρων τφπου Hickman 

ιταν ςτατιςτικά υψθλότεροσ από τον αντίςτοιχο για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line. 

Συγκεκριμζνα για τουσ κακετιρεσ τφπου Hickman ο μζςοσ χρόνοσ ιταν 359,3±304,9 

με διάμεςο 310 θμζρεσ, ενϊ για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line ιταν 225,8±148,1 

και διάμεςο χρόνο 209 θμζρεσ αντίςτοιχα (p<0,001). 
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Διάγραμμα 4  Συνολικόσ χρόνοσ τοποθζτηςησ καθετήρων τφπου Hickman και τφπου 

Picc line 

 

Σχετικά με τθν εμφάνιςθ αιμορραγιϊν και πόνου ανά είδοσ κακετιρα, δεν 

παρουςιάςτθκε κάποια ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά τόςο ςτο ςφνολο των 

τοποκετιςεων όςο και κατά τθν πρϊτθ τοποκζτθςθ (p>0,200) (Πίνακασ 6). 

 

Πίνακασ 6. Προβλήματα που εμφανίςτηκαν κατά την 1η τοποθζτηςη, αλλά και ςτο 

ςφνολο  των τοποθετήςεων των καθετήρων ανά είδοσ καθετήρα 

 

1θ Σοποκζτθςθ 

Κακετιρασ 

p 

Hickman Picc line 

n % n % 

Αιμορραγία Ναι 1 1,1% 1 2,2% 0,603 

Πόνοσ/άλλο Ναι 10 10,9% 2 4,4% 0,212 

Πνευμοκϊρακασ Όχι 67 - 33 - - 

φνολο n % n %   
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Αιμορραγία Ναι 1 0,8% 2 2,7% 0,303 

Πόνοσ/άλλο Ναι 11 9,2% 4 5,5% 0,345 

Πνευμοκϊρακασ Όχι 119 - 73 - - 

 

 

Οι λοιμϊξεισ ςτο ςφνολό τουσ και ανά είδοσ κακετιρα αφοροφςαν 41 (34,5%) 

κακετιρεσ τφπου Hickman και 17 (23,3%) κακετιρεσ τφπου  Picc line (p=0,102). Οι 

κρομβϊςεισ δεν παρουςίαςαν ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα (p=0,073) με ποςοςτά 

εμφάνιςθσ ςτουσ κακετιρεσ τφπου Hickman 22,1% και ςτουσ κακετιρεσ τφπου Picc 

line 33,8%. Θ διάτρθςθ παρουςίαςε ςυχνότθτα 7,6% ςτουσ κακετιρεσ τφπου 

Hickman και 2,7% ςτουσ κακετιρεσ τφπου Picc line χωρίσ να παρουςιάηεται 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα ςτουσ κακετιρεσ (p=0,326). Ραρόμοια, μθ 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά παρουςιάςτθκε για τθν ατυχθματικι 

αφαίρεςθ/μετακίνθςθ (p=0,767). (Πίνακασ 7). 

 

Πίνακασ 7. Σφνολο επιπλοκϊν ςτη φορεία ανά είδοσ καθετήρα 

 

 Hickman Picc line φνολο P 

 N % N % N %  

Λοιμϊδεισ 41 34,5% 17 23,3% 58 30,2% 0,102 

Θρομβωτικζσ 28 22,1% 24 33,8% 52 26,5% 0,073 

Διάτρθςθ 9 7,6% 2 2,7% 11 5,7% 0,326 

Ατυχθματικι 

αφαίρεςθ/μετακίνθςθ 

6 5,0% 3 4,1% 9 5,0% 0,767 

 

Σχετικά με τισ λοιμϊξεισ που αναπτφςςονται ςτουσ κακετιρεσ, ο αρικμόσ τουσ ανά 

κακετιρα παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα 5α. Σε ζνα ςφνολο 192 κακετιρων που 

χρθςιμοποιικθκαν αναπτφχκθκαν 100 επειςόδια λοιμϊξεων. Σε οριςμζνουσ από 

τουσ τοποκετθμζνουσ κακετιρεσ παρουςιάςτθκε πάνω από μία λοίμωξθ. Σε 134 

(69,8%) κακετιρεσ δεν αναπτφχκθκε λοίμωξθ. Μία λοίμωξθ αφοροφςε 25 

κακετιρεσ (13,0%), ενϊ >2 λοιμϊξεισ παρουςιάςτθκαν ςε 26 (13.5%) τοποκετιςεισ. 

Στο Διάγραμμα 5β παρουςιάηεται θ φπαρξθ ι όχι λοίμωξθσ ανάμεςα ςτα είδθ των 
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κακετιρων. Δεν παρουςιάςτθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά p=0.105 με τουσ 

κιακετιρεσ τφπου Hickman να αναπτφςςουν λοίμωξθ ςε ποςοςτό 34,5% και 23,3% 

οι κακετιρεσ τφπου Picc line αντίςτοιχα. 

 

(α)     (β)  

Διάγραμμα 5. Κυκλικό διάγραμμα με τη ςυχνότητα των λοιμϊξεων ανά καθετήρα (α) 

και την φπαρξη ή όχι λοίμωξησ ανά είδοσ καθετήρα (β) 

 

 

Στον Πίνακα 8 και ςτο Διάγραμμα 6 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα που 

αφοροφν το χρόνο εμφάνιςθσ λοίμωξθσ αλλά και τα επειςόδια των λοιμϊξεων.  Θ 

φπαρξθ ι όχι λοιμϊξεων δεν διαφοροποιικθκε μεταξφ των κακετιρων (p=0,102), 

όπωσ επίςθσ και ο αρικμόσ των λοιμϊξεων (p=0,410). Οι χρόνοι των λοιμϊξεων 

υπολογίςτθκαν ωσ «απόλυτοι» από τθν πρϊτθ τοποκζτθςθ του κακετιρα και δεν 

ζδειξαν διαφορζσ μεταξφ των κακετιρων (p=0,426), κακϊσ και ωσ «ςχετικοί» 

δθλαδι ωσ διαφορζσ μεταξφ n+1 λοίμωξθσ μείον n-ιοςτισ λοίμωξθσ (p=0,174).  

Στατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ παρουςιάςτθκαν όταν οι «απόλυτοι» και οι 

«ςχετικοί» χρόνοι λοίμωξθσ κανονικοποιικθκαν ωσ προσ 1000 μζρεσ φορείασ. Ο 

τφποσ  τθσ κανονικοποίθςθσ ζγινε με τθ ςχζςθ 
𝑡𝑖𝑛𝑓 ∗1000

𝑡𝑐𝑎𝑡 ℎ
 όπου tinf  ο «απόλυτοσ» θ 

«ςχετικόσ» χρόνοσ λοίμωξθσ (infection) και tcath ο ςυνολικόσ χρόνοσ φορείασ του 

κακετιρα. Τα αποτελζςματα των «κανονικοποιθμζνων» χρόνων για τθ λοίμωξθ ανά 

1000 μζρεσ φορείασ ζδειξαν ότι οι κανονικοποιθμζνοι απόλυτοι χρόνοι ιταν 

376±313 για τουσ κακετιρεσ τφπου Hickman και 569±279 θμζρεσ για τουσ 

κακετιρεσ τφπου Picc line (p=0,009). Αντίςτοιχα, οι ςχετικοί κανονικοποιθμζνοι 
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χρόνοι ιταν 275±258 θμζρεσ για τουσ κακετιρεσ τφπου Hickman και 476±281 

θμζρεσ για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line (p=0,002).  

Αντίςτοιχα, ςτατιςτικά ςθμαντικι είναι και θ διαφορά όταν ςτα αποτελζςματα 

λαμβάνεται και θ επίδραςθ του χρόνου από τισ περιπτϊςεισ που δεν παρουςίαςαν 

λοίμωξθ (χρόνοσ φορείασ ανά 1000 μζρεσ =1000). 

Να ςθμειωκεί ότι ο αρικμόσ λοιμϊξεων ανά 1000 μζρεσ φορείασ ιταν 1,68 ςτουσ 

κακετιρεσ τφπου Hickman και 1,70 ςτουσ κακετιρεσ τφπουPicc line. 

 

Πίνακασ 8. Διαφοροποίηςη χαρακτηριςτικϊν για τισ λοιμϊξεισ ανάμεςα ςτα είδη 

καθετήρων  

  

Κακετιρασ 

 Hickman Picc line 

 N % n % P 

Λοίμωξθ Όχι 78 65,5% 56 76,7% 0,102 

Ναι 41 34,5% 17 23,3% 

 Αρικμόσ Λοιμϊξεων 0 78 65,5% 56 76,7% 0,417 

1 20 15,1% 7 9,6% 

 2 16 14,3% 9 12,3% 

 3 4 3,4% 1 1,4% 

 4 2 1,7% 0 0,0% 

     N MO ± ΣΑ  N MO ± ΣΑ  P 

Σφνολο φορείασ 

(θμζρεσ) 

(άκροιςμα) 

 72 359 ± 305 

42764 

28 226 ± 148 

16483 

 

Λοιμϊξεισ/1000 μζρεσ 

Φορείασ 

 

 1,68  1,70  

Χρόνοσ μεταξφ Απόλυτοσ 72 155 ± 177 28 158 ± 129 0,426 

 χετικόσ 72 105 ± 124 28 131 ± 123 0,174 

Χρόνοσ /1000 Απόλυτοσ (κανον) 72 376 ± 313 28 570 ± 279 0,009 

μζρεσ φορείασ χετικόσ (κανον) 72 274 ± 258 28 476 ± 281 0,002 
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Στο Διάγραμμα 6 παρουςιάηονται οι καμπφλεσ εμφάνιςθσ λοίμωξθσ λαμβάνοντασ 

υπόψθ το χρόνο λοίμωξθσ και το είδοσ κακετιρα.  Δεν παρατθρικθκαν ςτατιςτικά 

ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτουσ χρόνουσ εμφάνιςθσ λοιμϊξεων για τουσ κακετιρεσ. Ο 

διάμεςοσ χρόνοσ εμφάνιςθσ λοίμωξθσ με 95% ΔΕ για τουσ κακετιρεσ τφπου 

Hickman ιταν 339 (205-473) θμζρεσ για τον απόλυτο χρόνο και 288 (51-525) για τον 

ςχετικό χρόνο, ενϊ οι αντίςτοιχοι χρόνοι για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line ιταν 

433 (238-628) και 419 (383-455) θμζρεσ αντίςτοιχα. Οι τιμζσ του ελζγχου log-rank 

ιταν χ2(1)=1,940, p=0,164 για τουσ απόλυτουσ χρόνουσ και χ2(1)=3,995, p=0,046 για 

τουσ ςχετικοφσ χρόνουσ. 

(α) 

(β) 

Διάγραμμα 6.  Διάγραμμα Kaplan-Meier για την εμφάνιςη λοίμωξησ ανά είδοσ 

καθετήρα ςε απόλυτουσ χρόνουσ (α) και ςε ςχετικοφσ χρόνουσ (β). 
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Θ ανάλυςθ των κρομβωτικϊν επειςοδίων ανά κακετιρα παρουςιάηεται ςτον 

Πίνακα 9.  Δεν παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν ςυχνότθτα 

εμφάνιςισ τουσ (22,1% ςτουσ κακετιρεσ τφπου Hickman και 33,8% ςτουσ κακετιρεσ 

τφπου Picc line) (p=0,073). Ραρόμοια ιταν θ εικόνα και για τον αρικμό των 

κρομβϊςεων (p=0,252). Ο χρόνοσ εμφάνιςθσ των κρομβϊςεων ιταν 126±149 

θμζρεσ για τουσ κακετιρεσ τφπου Hickman και 130±105 για τουσ κακετιρεσ τφπου 

Picc line (p=0.430). Ραρόμοια, ο ςτακμιςμζνοσ χρόνοσ κρόμβωςθσ ανά 1000 μζρεσ 

φορείασ ζδειξε ότι δεν διαφζρει ςτατιςτικά ςθμαντικά (p=0,797). 

Να ςθμειωκεί ότι ο αρικμόσ των κρομβϊςεων ανά 1000 μζρεσ φορείασ ιταν 0,63 

για τουσ κακετιρεσ τφπου Hickman και 1,51 για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc lines.  

 

Πίνακασ 9. Θρομβωτικά επειςόδια και χρόνοι εμφάνιςήσ τουσ ανά είδοσ καθετήρα 

 

  

Κακετιρασ 

 Hickman Picc line 

 N % N % P 

Θρομβωτικά 

επειςόδια 

Όχι 95 77,9% 49 66,2% 0,073 

Ναι 27 22,1% 24 33,8% 

 Αρικμόσ 

κρομβωτικϊν 

επειςοδίων 

0 95 77,9% 49 68,9% 0,252 

1 24 19,7% 22 29,7% 

 2 2 2,5% 1 1,4%   

    N ΜΟ±ΣΑ N ΜΟ±ΣΑ   

Σφνολο φορείασ 

(θμζρεσ) 

(άκροιςμα) 

 27 359 ± 

305 

42764 

24 226 ± 

148 

16483  

Κρομβϊςεισ/1000 

μζρεσ φορείασ 

 

 

0,63 

 

1,51 

 Χρόνοσ 

κρομβωτικϊν 

επειςοδίων Απόλυτοσ 27 931±368 24 890±277 0,797 
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Στο Διάγραμμα 7 παρουςιάηεται θ καμπφλθ Kaplan-Meier για τθν εμφάνιςθ 

κρόμβωςθσ ανά κακετιρα. Ο μζςοσ χρόνοσ εμφάνιςθσ κρόμβωςθσ ςτουσ 

κακετιρεσ τφπου Hickman ιταν 1604 (1382-1827) θμζρεσ, ενϊ για τουσ κακετιρεσ 

τφπου Picc lne ιταν 449 (355-542) θμζρεσ (χ2(1)=6,852, p=0,010). (Πίνακασ 2S) 

 

 

Διάγραμμα 7. Διάγραμμα Kaplan-Meier για την εμφάνιςη θρόμβωςησ ανά είδοσ 

καθετήρα ςε απόλυτου χρόνουσ 

 

 

Στον Πίνακα 10 καταγράφονται ο αρικμόσ των διατριςεων και τθσ ατυχθματικισ 

μετακίνθςθσ ι αφαίρεςθσ των κακετιρων, κακϊσ και οι απόλυτοι χρόνοι τουσ ανά 

κακετιρα. Δεν παρουςιάςτθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν εμφάνιςθ 

διατρθςθσ ι ατυχθματικισ μετακίνθςθσ ι αφαίρεςθσ (p=0.400) με τα ποςοςτά να 

κυμαίνονται ςτο 16,8% για τουσ κακετιρεσ τφπου Hickman και 12,3% για τουσ 

κακετιρεσ τφπου Picc line. Ραρόμοια, τα είδθ τθσ ατυχθματικισ μετακίνθςθσ ι 

αφαίρεςθσ των κακετιρων δεν διαφοροποιικθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικά (p=0,535), 

όπωσ επίςθσ και οι χρόνοι διάτρθςθσ (p=0,084). 

Στο Διάγραμμα 8 φαίνεται να μθν υπάρχουν διαφορζσ ςτουσ χρόνουσ εμφάνιςθσ 

ατυχθματικισ μετακίνθςθσ ι αφαίρεςθσ ανάμεςα ςτουσ κακετιρεσ (χ2(1)=0,002, 
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p=0,962) με μζςο χρόνο για τουσ κακετιρεσ τφπου Hickman 1568 (1188-1947) και 

589 (498-679) θμζρεσ για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line.   

Σχετικά με τα ατυχιματα ανά 1000 μζρεσ φορείασ οι τιμζσ ιταν 0,44 για τουσ 

κακετιρεσ τφπου  Hickman και 1,51 για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line. 

 

Πίνακασ 10. Διάτρηςη / ατυχηματική μετακίνηςη ή αφαίρεςη ανά καθετήρα 

 

  

Κακετιρασ 

 Hickman PICC Lines 

 n % n % p 

Διάτρθςθ/Ατυχθμα

τικι αφαίρεςθ/ 

μετακίνθςθ 

Όχι  99 83,2% 64 87,7% 0,400 

Ναι 20 16,8% 9 12,3%  

Είδοσ Όχι 99 83,2% 64 87,7% 0,535 

Διάτρθςθ 9 7,6% 2 2,7%  

Ατυχθματικι 

Αφαίρεςθ 

6 5,0% 3 4,1%  

Ατυχθματικι 

Μετακίνθςθ 

5 4,2% 4 5,5%  

Χρόνοσ διάτρθςθσ/ατυχιματοσ 19 160±216 8 218±121 0,084 

Σφνολο φορείασ (θμζρεσ) 

(άκροιςμα) 

19 359±305 

42764 

25 226±148 

16483 

 

 

Ατυχιματα/1000 μζρεσ  

Φορείασ 

 

0,44  1,51   
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Διάγραμμα 8. Διάγραμμα Kaplan-Meier για εμφάνιςησ διάτρηςησ ατυχήματοσ ανά 

είδοσ καθετήρα ςε απόλυτου χρόνουσ 

 

Σχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που υπάρχουν μετά τθν 

τοποκζτθςθ είτε του 1ου κακετιρα είτε του ςυνόλου των κακετιρων δεν 

παρουςιάςτθκε κάποια ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτισ αντιμετωπίςεισ 

ανάμεςα ςτουσ κακετιρεσ (p>0,200). Εξαίρεςθ αποτζλεςε ςτο ςφνολο των 

τοποκετιςεων θ χριςθ ουροκινάςθσ και θ αφαίρεςθ λόγω κρόμβωςθσ με τιμζσ 

p=0,042 και p=0,029 αντίςτοιχα. Επίςθσ, ςτουσ κακετιρεσ τφπου Θickman θ πιο 

ςυχνι αντιμετϊπιςθ ιταν με διάςωςθ με αντιβιοτικι αγωγι ςε ποςοςτό περίπου 

30%, με κεραπεία antibiotic Lock Therapy με ποςοςτό περίπου 5%, με χριςθ 

ουροκινάςθσ 10%, με αφαίρεςθ λόγω ςθψαιμίασ με ποςοςτό περίπου 4% ςτθν 1θ 

τοποκζτθςθ, με αντιπθκτικι αγωγι με περίπου 1,5% και με αφαίρεςθ λόγω 

κρόμβωςθσ 3.4% (Πίνακασ 11). 
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Πίνακασ 11. Αντιμετωπίςεισ προβλημάτων κατά την 1η τοποθζτηςη και ςτο 

ςφνολο των τοποθετήςεων των καθετήρων. 

1θ Σοποκζτθςθ 

Κακετθρασ 

p 

Hickman PICC Lines 

N % n % 

Διάςωςθ με ΑΒ Ναι 28 30,8% 13 29,5% 0,885 

Lock therapy Ναι 18 19,6% 8 17,8% 0,802 

Αφαίρεςθ λόγω 

ςθψαιμίασ 

Ναι 3 3,3% 2 4,4% 

0,729 

Ουροκινάςθ Ναι 13 14,1% 4 8,9% 0,382 

Αντιπθκτικι Αγωγι Ναι 3 3,3% 0 0,0%   0,221 

φνολο N % n %   

Διάςωςθ με ΑΒ Ναι 39 33,1% 18 25,0% 0,240 

Lock therapy Ναι 19 16,0% 8 11,0% 0,333 

Αφαίρεςθ λόγω 

ςθψαιμίασ 

Ναι 3 2,5% 2 2,7% 

0,926 

Ουροκιναςθ Ναι 18 15,1% 4 5,5% 0,042 

Αντιπθκτικι Αγωγι Ναι 3 2,5% 1 1,4% 0,588 

Αφαίρεςθ λόγω  

Θρόμβωςθσ                    Ναι 4 3.4% 7 9,6% 0,029 

 

 

4. ΤΗΘΣΘΘ 

Θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ ςυνζκρινε τισ επιπλοκζσ που παρουςιάηουν τα δφο πιο 

ςυχνά χρθςιμοποιοφμενα είδθ κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων ςε παιδιά με 

νεοπλαςίεσ και άλλα αιματολογικά νοςιματα, τουσ κακετιρεσ με υποδόριο κανάλι 

τφπου Hickman και τουσ περιφερικά ειςαγόμενουσ τφπου Picc line. Τα ςτοιχεία που 

ςυλλζχκθκαν από τουσ φακζλουσ των αςκενϊν από τθν κλινικι Αιματολογίασ 

Ογκολογίασ παιδιϊν και εφιβων του Ρανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου Θρακλείου, 

μελετικθκαν για κάκε τοποκζτθςθ κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα ξεχωριςτά. 

Ωσ κεντρικό ςυμπζραςμα τθσ μελζτθσ ιταν θ ςφγκριςθ των δφο αυτϊν τφπων 

κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα που ζδειξε ότι θ εμφάνιςθ επιπλοκϊν δεν 
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επθρεάηεται από τον τφπο του κακετιρα.  Με τον όρο επιπλοκζσ εννοοφμε κυρίωσ 

το ςφνολο των κρομβωτικϊν επειςοδίων, των λοιμϊξεων και των ατυχθμάτων, 

όπωσ αφαίρεςθ, διάτρθςθ ι  μετακίνθςθ του κακετιρα κατά το χρόνο φορείασ των 

κακετιρων.  

Με βάςθ τα αποτελζςματα το 82% του ςυνόλου των τοποκετιςεων των 

κακετιρων τφπου Hickman ζγινε ςτουσ αςκενείσ τθσ θλικιακισ ομάδασ μεταξφ 0,4 - 

10 ετϊν, ενϊ το 80% των τοποκετιςεων των κεντρικϊν φλεβικϊν  κακετιρων τφπου 

Picc αφορά θλικίεσ από 10 ετϊν και άνω (85). Ραράλλθλα, δεν υπάρχει 

διαφοροποίθςθ ςτθν τοποκζτθςθ των κακετιρων ωσ προσ το φφλο. Τα αγόρια 

εμφανίηονται ςε μεγαλφτερο ποςοςτό με νεοπλαςίεσ  ςε ςχζςθ με τα κορίτςια, κάτι 

που παρουςιάηεται και ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ςε νόςουσ, όπωσ θ λευχαιμία ι το 

λζμφωμα Hodgkin’s (86). 

Από τθν παρατιρθςθ των δεδομζνων φαίνεται μια αφξθςθ ςτθν τοποκζτθςθ 

των κακετιρων τφπου Picc line. Θ ςυγκεκριμζνθ τάςθ είναι κάτι που ςυναντάται και 

ςε  άλλεσ μελζτεσ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία τόςο ςτουσ ενιλικεσ όςο και ςτα παιδιά 

(14, 15, 23, 38, 87). Ο βαςικόσ λόγοσ που παρατθρείται αυτι θ αφξθςθ είναι θ χριςθ 

νζων κακετιρων με μικρότερθ διάμετρο και μεγαλφτερουσ όγκουσ ζγχυςθσ /min και 

θ βελτίωςθ των τεχνικϊν τοποκζτθςισ  τουσ που δεν απαιτεί χειρουργικι 

παρζμβαςθ (23). 

Θ τοποκζτθςθ των κακετιρων ακολουκεί τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και τα 

δεδομζνα τθσ διεκνοφσ επιςτθμονικισ βιβλιογραφίασ. Θ τοποκζτθςθ των 

κακετιρων τφπου Hickman ζγινε εξ ολοκλιρου ςτο χειρουργείο και των  κακετιρων 

τφπου Picc line κυρίωσ ςτο τμιμα επεμβατικισ ακτινολογίασ. Στθ διεκνι 

βιβλιογραφία υπάρχει ιςχυρι ςφςταςθ για τθν τοποκζτθςθ των κεντρικϊν 

φλεβικϊν κακετιρων ςτο χειρουργείο ι ςε χϊρο κατάλλθλο όπου μποροφν να 

τθρθκοφν όλα τα μζτρα προφφλαξθσ και άςθπτθ τεχνικι. Αυτό ζχει ςυςχετιςτεί με 

τισ λιγότερεσ επιπλοκζσ (28).  Ραρόμοια, θ δεξιά τοποκζτθςθ και ςτα δφο είδθ 

ςυμφωνεί με τα βιβλιογραφικά δεδομζνα, όπου θ αριςτερι τοποκζτθςθ 

παρουςιάηεται ωσ παράγοντασ κινδφνου εμφάνιςθσ κρόμβωςθσ (8, 24).  

Διαφοροποίθςθ παρατθρείται ωσ προσ τον αρικμό των αυλϊν των κακετιρων 

τθσ μελζτθσ. Οι κακετιρεσ τφπου Hickman είναι ωσ επί το πλείςτον διπλοφ αυλοφ, 

ενϊ οι κακετιρεσ τφπου Picc line είναι διπλοφ αυλοφ μόνο κατά 41,5%.  Ρολλοί 

μελετθτζσ ζχουν δείξει ότι οι κακετιρεσ πολλαπλϊν αυλϊν παρζχουν πρόςκετεσ 
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πικανζσ οδοφσ μόλυνςθσ ι ςχετίηονται με αυξθμζνεσ λοιμϊξεισ ιδιαίτερα ςε βαρζωσ 

πάςχοντεσ ι αςκενείσ με νεοπλαςίεσ (9). Οι D. Bozaan et al. (2019) ςε μια πιλοτικι 

προςπάκεια να εφαρμόςουν κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ (τφπου Picc line) με 

τουσ λιγότερουσ αυλοφσ για τθ μείωςθ των λοιμϊξεων, πζτυχαν να μειϊςουν τόςο 

τα ποςοςτά των κακετιρων με πολλαπλοφσ αυλοφσ όςο και των λοιμϊξεων, 

παίρνοντασ τισ ςωςτι απόφαςθ για τθ νοςθλεία των (ενθλίκων) αςκενϊν τουσ (88). 

Αρκετά χαμθλά ιταν και τα ποςοςτά των προβλθμάτων που προζκυψαν από 

τθν τοποκζτθςθ των κακετιρων, όπωσ πόνοσ και αιμορραγία κατά τθν πρϊτθ 

τοποκζτθςθ ι ςτο ςφνολο των τοποκετιςεων με ποςοςτά που δεν ξεπζραςαν το 6% 

και μάλιςτα χωρίσ διαφοροποίθςθ μεταξφ των δφο τφπων κακετιρων που 

μελετικθκαν, ενϊ επιπλοκζσ, όπωσ ο πνευμοκϊρακασ, δεν παρουςιάςτθκαν. Αυτό 

μπορεί να αποδοκεί ςτθν υπερθχογραφικι κακοδιγθςθ και ςτθν διενζργεια του 

κακετθριαςμοφ από ζμπειρουσ ειδικοφσ, όπωσ παρουςιάηεται και μζςα από τθ 

βιβλιογραφία (89).  

Στθν παροφςα μελζτθ μετρικθκαν τα ςυμβάμματα/επιπλοκζσ (λοιμϊξεισ, 

κρομβωτικά επειςόδια, ατυχθματικι μετακίνθςθ ι αφαίρεςθ και διάτρθςθ) ανά 

κακετιρα και εξετάςτθκε θ διαφοροποίθςι τουσ ανά είδοσ κακετιρα (τφπου 

Hickman ι τφπου Picc line), ο αρικμόσ τουσ αλλά και οι χρόνοι φορείασ ςτουσ 

οποίουσ ςυνζβθςαν ςε ςχζςθ με τθν τοποκζτθςι τουσ και τθν θμζρα πρωτοκόλλου 

τθσ κεραπείασ τουσ.  

Θ εμφάνιςθ λοίμωξθσ, αλλά και ο αρικμόσ των λοιμϊξεων δεν 

διαφοροποιοφνται ςθμαντικά ωσ προσ τισ απόλυτεσ τιμζσ εμφάνιςθσ λοίμωξθσ 

ανάμεςα ςτα είδθ των κακετιρων. 

Οι χρόνοι εμφάνιςθσ λοίμωξθσ επίςθσ, δεν διαφοροποιικθκαν  ανάμεςα 

ςτουσ κακετιρεσ όταν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ ελιφκθςαν υπόψθ μόνο οι 

κακετιρεσ που παρουςίαςαν λοίμωξθ. Ενιςχυτικά, θ ςχζςθ τθσ εμφάνιςθσ λοίμωξθσ 

ςε ςχζςθ με τον χρόνο λοίμωξθσ, όπωσ εμφανίηεται με τθν ανάλυςθ Kaplan –Meier 

δεν ζδειξε διαφορά ςτισ «καμπφλεσ λοίμωξθσ» των δφο τφπων. Αντίκετα, όταν 

εξετάςτθκε ο χρόνοσ εμφάνιςθσ λοίμωξθσ ςε ςχζςθ με τον χρόνο φορείασ 

λαμβάνοντασ υπόψθ και τουσ κακετιρεσ χωρίσ λοίμωξθ (ανά 1000 μζρεσ φορείασ), 

οι κακετιρεσ τφπου Hickman φάνθκε να εμφανίηουν νωρίτερα λοίμωξθ ςε ςχζςθ με 

τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line.  
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Θ πρόταςθ που υποςτθρίηεται από τθν μελζτθ είναι ότι ο τφποσ του κακετιρα 

δεν επθρεάηει τθν εκδιλωςθ, τον αρικμό και το χρόνο λοίμωξθσ. Θ διαφοροποίθςθ 

ςτουσ χρόνουσ ανά 1000 μζρεσ πικανά να οφείλεται ςτο μεγαλφτερο χρόνο φορείασ 

των κακετιρων Hickman ζναντι του  χρόνου φορείασ των  κακετιρων τφπου Picc 

line.  

Θ παράταςθ του χρόνου φορείασ αναφζρεται ςτθ βιβλιογραφία ςε πολλζσ 

μελζτεσ ωσ παράγοντασ κινδφνου εμφάνιςθσ  λοίμωξθσ (90, 91). Σε μια αναδρομικι 

μελζτθ οι Milstone & Sengupta, (2010), μελζτθςαν το χρόνο φορείασ ωσ παράγοντα 

κινδφνου για λοίμωξθ ςχετιηόμενθ με τον κακετιρα ςε 683 νεογνά  (NICU of John 

Hopkin’s Children’s Center) για τρία χρόνια με πρϊτθ τοποκζτθςθ κεντρικοφ 

φλεβικοφ κακετιρα τφπου Picc line και  παρατιρθςαν ότι από από τθν 36θ μζρα 

φορείασ ωσ τθν 60ι, θ επίπτωςθ τθσ λοίμωξθσ αφξανε κατά 33% ανά θμζρα φορείασ 

που ακολουκοφςε (91). Σε μια άλλθ πιο πρόςφατθ μελζτθ ςε παιδιά με 

χειρουργικζσ νόςουσ, από τουσ R. Haldar et al. (2021), εκτιμάται ότι το ποςοςτό των 

λοιμϊξεων αυξάνει με τθν παράταςθ του χρόνου φορείασ των κεντρικϊν φλεβικϊν 

κακετιρων και ςυςτινεται θ αυςτθρι ςυμμόρφωςθ ςτουσ κανόνεσ τοποκζτθςθσ 

και διαχείρθςθσ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων (92).  

Οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ είναι να γίνεται κακθμερινόσ ζλεγχοσ για το αν 

υπάρχει  ανάγκθ διατιρθςθσ  ενόσ κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα και άμεςα να  

αφαιρείται  όταν δεν είναι πια απαραίτθτοσ ( 9, 28, 30, 93). 

Από τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ δεν παρουςιάςτθκε κάποια διαφορά 

ανάμεςα ςτθν φπαρξθ κρομβωτικϊν επειςοδίων ανάμεςα ςτα είδθ των κακετιρων. 

Συγκεκριμζνα, ςτθν παροφςα μελζτθ θ εμφάνιςθ κρόμβωςθσ ιταν ελαφρϊσ 

υψθλότερθ ςτουσ κακετιρεσ τφπου Picc line χωρίσ όμωσ αυτι θ διαφορά να είναι 

ςτατιςτικά ςθμαντικι. Κάτι τζτοιο μπορεί να οφείλεται ςτθν καταμζτρθςθ 

αςυμπτωματικϊν περιςτατικϊν, όπου παρουςιαηόταν δυςλειτουργία (αδυναμία 

αναρρόφθςθσ) ςτθ χριςθ των κακετιρων.  

Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ ζρχονται ςε αντίκεςθ με αυτά τθσ 

βιβλιογραφίασ, όπου οι κακετιρεσ τφπου Picc line εμφανίηουν κατά κφριο λόγο  

αυξθμζνα ποςοςτά κρόμβωςθσ.  Σε αντίςτοιχθ μελζτθ με περιςςότερουσ κακετιρεσ 

(295: 157 Picc και 138 Hickman) ςε παιδιατρικοφσ αςκενείσ με λευχαιμία φάνθκε να 

παρουςιάηεται μεγαλφτερθ επίπτωςθ ςτθν ςυχνότθτα κρόμβωςθσ ςτουσ κακετιρεσ 

τφπου Picc line (14). Στθ ςυγκεκριμζνθ όμωσ μελζτθ παρά τθ ςθμαντικι διαφορά 
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ςτθν φπαρξθ κρόμβωςθσ δεν υπάρχει περαιτζρω ανάλυςθ ωσ προσ τον αρικμό των 

κρομβϊςεων και το χρόνο εμφάνιςθσ. Στθν παροφςα μελζτθ οι όροι αυτοί 

μελετικθκαν και δεν ζδειξαν διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτα είδθ των κακετιρων. Θ 

εικόνα αυτι επιβεβαιϊνεται από τθν καμπφλθ επιβίωςθσ Kaplan Meyer, όπου ωσ 

ςυμβάν κεωρικθκε θ εμφάνιςθ κρομβωτικοφ επειςοδίου ςτον κακετιρα. 

Σε μια ςυςτθματικι αναςκόπθςθ ςε παιδιατρικοφσ πλθκυςμοφσ για τισ 

επιπλοκζσ ανάμεςα ςτα είδθ των κακετιρων, οι Ullman et al. (2015) αναφζρουν για 

τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line ότι είναι περιςςότερο προβλθματικοί και πιο ςυχνά 

αποτυγχάνουν ςτθ λειτουργία τουσ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεραπείασ ςε 

νεογνικοφσ και παιδιατρικοφσ ογκολογικοφσ /αιματολογικοφσ αςκενείσ ςε ςχζςθ με 

τουσ κακετιρεσ τφπου Hickman ι port. Εμφανίηονται ακόμα, να ζχουν τα 

υψθλότερα ποςοςτά κρόμβωςθσ μαηί με τουσ ομφαλικοφσ κακετιρεσ νεογνϊν και 

τουσ κακετιρεσ μζςθσ γραμμισ.  

Ραρόμοια ιταν και τα ευριματα τθσ J. Jaffray et al., (2020) ςε μια 

πολυκεντρικι προοπτικι ςυγκριτικι μελζτθ ανάμεςα ςε κεντρικοφσ φλεβικοφσ 

κακετιρεσ τφπου Picc line και κακετιρεσ με υποδόριο τοφνελ (ςε παιδιά), όπου το 

80% των κρομβωτικϊν επειςοδίων αφοροφςε τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line. 

Ραρατθρείται επίςθσ, μεγάλθ διαφορά ςτο χρόνο εμφάνιςθσ κρόμβωςθσ ανάμεςα 

ςτα είδθ των κακετιρων πράγμα που παρά τθν φπαρξθ δεδομζνων  δεν ιταν 

δυνατό να ςυςχετιςτεί με το αγγείο τοποκζτθςθσ, τον αρικμό των προςπακειϊν και 

άλλουσ παράγοντεσ λόγω ζλλειψθσ διαφοροποίθςθσ.   

Τα ποςοςτά απϊλειασ των κακετιρων λόγω διάτρθςθσ ι ατυχθματικισ  

αφαίρεςισ τουσ ι μετακίνθςθσ του άκρου του κακετιρα λόγω τραβιγματοσ,  

εμφανίηονται πολφ χαμθλότερα ςτθν παροφςα μελζτθ ςε ςχζςθ με αυτά τθσ 

βιβλιογραφίασ. Θ J. Jaffray et al. (2020) αναφζρει ζνα ποςοςτό 41% για τουσ 

κακετιρεσ τφπου Picc line και 29% για τουσ κακετιρεσ με υποδόριο κανάλι. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται ςτο είδοσ του πλθκυςμοφ που μελετάται, κακϊσ οι βαριά 

πάςχοντεσ και με ςοβαρά νοςιματα αςκενείσ είναι περιςςότερο κατακεκλιμζνοι  ι 

ζχουν  περιοριςμζνθ κινθτικότθτα (94). Οι Beck et al. (2019) ςε μια αναδρομικι 

μελζτθ για τισ επιπλοκζσ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων ςε παιδιά 

παρουςιάηουν ζνα ποςοςτό 36% ατυχθματικισ μετακίνθςθσ ι καταςτροφισ (95). Οι 

Ulman et al. (2015)  αναφζρουν για τουσ κακετιρεσ τφπου Picc line ότι εμφανίηουν 
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υψθλό ποςοςτό διάτρθςθσ ι καταςτροφισ, ενϊ οι κακετιρεσ τφπου Hickman 

εμφανίηουν υψθλό ποςοςτό μετακίνθςθσ.  

 

4.1. Περιοριςμοί τθσ μελζτθσ   

Θ αναδρομικι φφςθ τθσ μελζτθσ και θ χειρόγραφθ καταγραφι των 

ςυμβαμάτων ςτουσ φακζλουσ των αςκενϊν  περιορίηουν το ποςοςτό αξιοπιςτίασ 

των δεδομζνων. Ριο ςυγκεκριμζνα, προβλιματα, όπωσ θ ζλλειψθ μεταβλθτϊν ι 

ςτοιχείων, ελλιπείσ αναφορζσ ι μθ ευδιάκριτα δεδομζνα που ςυχνά 

παρουςιάηονται ςτισ αναδρομικζσ μελζτεσ παρουςιάςτθκαν και ςτθ ςυγκεκριμζνθ. 

Υπιρχαν ελλείψεισ μεταβλθτϊν, όπωσ το μζγεκοσ του κακετιρα, του αγγείου 

τοποκζτθςθσ αλλά και ελλείψεισ ςτοιχείων ςε μεταβλθτζσ, όπωσ τθσ τοποκζτθςθσ 

(δεξιά ι αριςτερι), τθσ απεικόνιςθσ τθσ κζςθσ του κακετιρα (X-ray ι όχι), του 

αρικμοφ των αυλϊν και των αποτελεςμάτων του ελζγχου κρομβοφιλίασ. 

Τζλοσ, το δείγμα τθσ μελζτθσ είναι ςχετικά μικρό και ιδιαίτερα ωσ προσ το 

δείγμα των αςκενϊν για κάκε διάγνωςθ. Αυτό είναι κάτι  που μπορεί να μειϊςει τθν 

ιςχφ τθσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των  παραγόντων κινδφνου ςε μια μικρι ομάδα  

αςκενϊν.   

Ωσ προσ τα πλεονεκτιματα τθσ μελζτθσ, αυτι αφορά παιδιατρικοφσ αςκενείσ 

με αρκετι ομοιογζνεια ωσ προσ τισ διαγνϊςεισ (αιματολογικοί-ογκολογικοί 

αςκενείσ). 

Τα πρωτόκολλα τθσ τοποκζτθςθσ των κακετιρων εφαρμόηονται ςτακερά κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ μελζτθσ με όλα τα μζτρα προφφλαξθσ, πράγμα που ενιςχφεται 

από το χαμθλό ποςοςτό επιπλοκϊν που παρατθρικθκαν. 

Τζλοσ, θ ανάλυςθ των ςυμβαμάτων (επιπλοκϊν) ζγινε με πολλαπλοφσ 

τρόπουσ τόςο ωσ προσ τθν φπαρξθ του ςυμβάματοσ, τον αρικμό τουσ αλλά και το 

χρόνο φορείασ των κακετιρων.   

 

 

4.2. υμπεράςματα 

Από τθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ παρατθροφμε ότι θ φπαρξθ ςυγκριτικϊν 

μελετϊν που αφοροφν τα είδθ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων ςτουσ 

παιδιατρικοφσ αςκενείσ είναι περιοριςμζνεσ και κατά κανόνα ανομοιογενείσ ωσ 

προσ το είδοσ των διαγνϊςεων. Στισ περιςςότερεσ μελζτεσ το είδοσ του πλθκυςμοφ 
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που εξετάηεται αφορά παιδιά που νοςθλεφονται ςε μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ 

και πιο ςπάνια αμιγϊσ αιματολογικοφσ ογκολογικοφσ πλθκυςμοφσ. Ραρόλα αυτά, θ 

χριςθ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ πλθκυςμοφσ  

και διευκολφνει ςτθν κακθμερινι νοςθλευτικι πρακτικι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για παιδιατρικοφσ αςκενείσ με αιματολογικά νοςιματα και νεοπλαςίεσ. 

Τα τελευταία δζκα χρόνια θ χριςθ των κακετιρων τφπου Picc line ζχει 

υπερδιπλαςιαςτεί διεκνϊσ και αυτι είναι μία τάςθ που παρατθρείται και ςτθν 

κλινικι Αιματολογίασ Ογκολογίασ Ραίδων και Εφιβων ςτο ΡαΓΝΘ κυρίωσ τθν 

τελευταία τριετία. Θ χριςθ τουσ δεν περιορίηεται μόνο ςτα μεγαλφτερα παιδιά και 

εφιβουσ, αλλά και ςε αςκενείσ μικρότερθσ θλικίασ (<10 ετϊν) με νοςιματα, όπωσ 

οι ςυμπαγείσ όγκοι (ςαρκϊματα οςτϊν και μαλακϊν μορίων, νευροβλαςτϊματα).  

Οι κακετιρεσ τφπου Hickman με υποδόριο κανάλι εξακολουκοφν να 

τοποκετοφνται ςε παιδιά μικρότερθσ θλικίασ ( κυρίωσ ςε αιματολογικζσ νεοπλαςίεσ) 

αλλά και ςε εφιβουσ και νεαροφσ ενιλικεσ που πρόκειται να υποβλθκοφν ςε 

μεταμόςχευςθ αρχζγονων αιμοποιθτικϊν κυττάρων. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια επίςθσ, ζχουν γίνει πολλζσ μελζτεσ που αφοροφν 

τισ επιπλοκζσ από τθ χριςθ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων κι ζχουν 

εφαρμοςτεί μζτρα προφφλαξθσ κυρίωσ για τθ μείωςθ των λοιμϊξεων οι οποίεσ 

είναι οι πιο ςυχνζσ λοιμϊξεισ ςτα παιδιά, ςχετιηόμενεσ με χϊρουσ παροχισ 

υπθρεςιϊν υγείασ (Healthcare Associated Infections). 

 Θ μθ ςυμμόρφωςθ των φροντιςτϊν ςτα μζτρα προφφλαξθσ κατά τουσ 

χειριςμοφσ και τθν τοποκζτθςθ των κεντρικϊν φλεβικϊν κακετιρων αποτελεί 

παράγοντα αφξθςθσ τθσ επίπτωςθσ των λοιμϊξεων που οδθγεί ςε παράταςθ 

νοςθλείασ και αυξθμζνα κόςτθ. 

Θ φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ φλεβικοφ κακετιρα ςτα παιδιά είναι ο μεγαλφτεροσ 

παράγοντασ κινδφνου εμφάνιςθσ κρόμβωςθσ, ενϊ το κετικό οικογενειακό ιςτορικό 

φαίνεται να διπλαςιάηει τον κίνδυνο.  

Τόςο ςτθν εμφάνιςθ λοίμωξθσ όςο και ςτθ δθμιουργία κρομβωτικοφ 

επειςοδίου ςθμαντικό ρόλο ζχει το υποκείμενο νόςθμα. Διαγνϊςεισ, όπωσ Οξεία 

Λεμφοβλαςτικι Λευχαιμία ι Οξεία Μυελογενισ Λευχαιμία ι Λζμφωμα ςχετίηονται 

με αυξθμζνθ επίπτωςθ λοίμωξθσ και κρόμβωςθσ. Θ ουδετεροπενία/ 

ανοςοκαταςτολι αυξάνει τισ λοιμϊξεισ από τθ μικροβιακι χλωρίδα του 

γαςτρεντερικοφ (ςτρεπτόκοκκουσ, εντερόκοκκουσ και Gram αρνθτικοφσ 



ΠΜ Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων Ιατρική χολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

68 
 

μικροοργανιςμοφσ) και οι αςκενείσ κινδυνεφουν από τθ μικροβιακι αντοχι των πιο 

ςυχνά υπεφκυνων πακογόνων (μικροοργανιςμϊν που παράγουν β λακταμάςεσ, 

MRSA ι  VRE, αντοχι ςτρεπτόκοκκων και E. Coli ςτισ κινολόνεσ). Ζτςι, κάκε 

νοςοκομείο πρζπει να παρακολουκεί τθν επιδθμιολογία των λοιμϊξεων ςε 

αςκενείσ με νεοπλαςίεσ, κακϊσ και τθ μικροβιακι αντοχι ςτα αντιβιοτικά και να 

εφαρμόηει κατάλλθλα μζτρα προφφλαξθσ (96, 51).  

Οι παιδιατρικοί αςκενείσ λόγω τθσ αναπτυξιακισ τουσ διαφοράσ από τουσ 

ενιλικεσ παρουςιάηουν διαφορετικι ανταπόκριςθ ςτθ κεραπεία και κυρίωσ 

διαφορετικοφσ παράγοντεσ κινδφνου ςτθν εμφάνιςθ επιπλοκϊν που ςχετίηονται με 

κεντρικοφσ φλεβικοφσ κακετιρεσ.  

Επομζνωσ, διαφαίνεται θ ανάγκθ ςχεδιαςμοφ προδρομικϊν μελετϊν που κα 

αφοροφν ομοιογενείσ παιδιατρικοφσ αιματολογικοφσ ογκολογικοφσ  πλθκυςμοφσ 

και τα αποτελζςματά τουσ κα μποροφν να είναι ςυγκρίςιμα.  

 

Τα ςυμπεράςματα από τθ ςφγκριςθ των δφο τφπων κεντρικοφ φλεβικοφ 

κακετιρα τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι: 

 Θ εμφάνιςθ επιπλοκϊν δεν επθρεάηεται από τον τφπο του κακετιρα. 

 Θ τοποκζτθςθ των κακετιρων ςυμμορφϊνεται με τισ κατευκυντιριεσ 

οδθγίεσ. Γενικά μια αφξθςθ ςτθν τοποκζτθςθ των Picc Line παρουςιάηεται τα 

τελευταία χρόνια κυρίωσ λόγω τθσ ευκολίασ τοποκζτθςθσ. 

 Ραρουςιάςτθκαν αρκετά χαμθλά ποςοςτά ςε προβλιματα τοποκζτθςθσ 

κακετιρων (π.χ. πόνοσ, αιμορραγία κ.ά.).  

 Θ εμφάνιςθ λοίμωξθσ ανά τοποκετοφμενο κακετιρα δεν διαφοροποιείται 

ςθμαντικά ωσ προσ τθν ςυχνότθτα λοίμωξθσ.  

 Ραρόμοια, ο χρόνοσ λοίμωξθσ τόςο ο απόλυτοσ όςο και ο ςτακμιςμζνοσ ανά 

1000 μζρεσ φορείασ δεν διαφοροποιικθκε ανά είδοσ κακετιρα. 

 Τα κρομβωτικά επειςόδια δεν διαφοροποιικθκαν ανά είδοσ κακετιρα, ενϊ 

διαφορζσ δεν παρατθρικθκαν ςτουσ χρόνουσ κρόμβωςθσ.  

 Σε ςφγκριςθ με αντίςτοιχα βιβλιογραφικά δεδομζνα, τα ποςοςτά εμφάνιςθσ 

απωλειϊν λόγω διάτρθςθσ ι ατυχθμάτων ιταν πολφ χαμθλότερα ςτθν 

παροφςα μελζτθ. 

 Οι περιοριςμοί τθσ μελζτθσ επικεντρϊνονται ςτο μικρό  δείγμα και ςτθν 

μονοκεντρικότθτα τθσ μελζτθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 

 

υμπλθρωματικοί πίνακεσ 

 
Πίνακασ 12 (1S). Διαφορζσ απόλυτων και ςχετικϊν διάμεςων χρόνων με 95% ΔΕ 
εμφάνιςησ λοίμωξησ ςε καθετήρεσ Hickman και Picc Lines  

 

    Διάμεςοσ 95%ΚΟ 95%ΠΟ log-rank (p) 

Απόλυτοσ 
χρόνοσ 

Hickman 339 205 473 χ2(1)=1,940, 
p=0,164 

Picc line 433 238 628 
 χετικόσ 

χρόνοσ  
Hickman 288 51 525 χ2(1)=3,995, 

p=0,046 

Picc line 419 383 455   

 
Πίνακασ 13 (2S) Διαφορζσ απόλυτων μζςων χρόνων με 95% ΔΕ εμφάνιςησ 
θρόμβωςησ 

  
Μζςοσ 
όροσ 95%ΚΟ 95%ΠΟ log-rank (p) 

Hickman 1605 1382 1827 χ2(1)=6,852, p=0,010 
Picc line 449 355 542   

 
Πίνακασ 14 (3S). Διαφορζσ απόλυτων μζςων χρόνων με 95%ΔΕ εμφάνιςησ 
ατυχήματοσ 

  
Μζςοσ 
όροσ 95%ΚΟ 95%ΠΟ log-rank (p) 

Hickman 1568 1188 1946 χ2(1)=0,002, p=0,962 
Picc line 589 498 679   
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Πίνακασ 15 (4S) Είδοσ και ςυχνότητα βακτηρίου λοίμωξησ ςε 52 παιδιά, εφήβουσ & 
νζουσ ενήλικεσ τησ μελζτησ.  

Βακτιριο n % 

Acinetobacter Βaumanii 2 2 

Acinetobacter Ursingii 4 4 

Branhamella Katarhalist 1 1 

Candida Albicans 1 1 

Candida Albicans + Sternotrophomonas maltophilia 1 1 

Candida Parapsilosis 3 3 

CoNS 4 4 

Corrynebacteriae (group ANF) 1 1 

Corrynebacterium 1 1 

Corrynebacterium xerosis 1 1 

E.Coli 11 11 

Enterobacter Agglomerans 1 1 

Enterobacter Cloachae 6 6 

Enterobacterium 2 2 

Gram - 4 4 

Gram + Lactococus Lactis 1 1 

Klebsiella +Micrococus Kluyvera spp. 1 1 

Klebsiella Pneumoniae 8 8 

Micrococci, Gram + in cluster 1 1 

Micrococus Luteus 1 1 

Pseudomonas Aeruginosa 5 5 

Pseudomonas Aeruginosa (κ/α πτυζλων) 1 1 

Pseudomonas Aeruginosa (κοκκίωμα ) 1 1 

Pseudomonas Fluorescens 1 1 

S.Aureus 1 1 

S.Epidermidis 19 19 

S.Epidermidis (περ. φλ.) 1 1 

S.Epidermidis+S.Warneris 1 1 

S.Hemoliticus 5 5 

S.Hominis 4 4 

S.Warneris 1 1 

Staphylococus 1 1 

Strep. Mitis ι Viridans 1 1 

Strep. Viridans 3 3 

Σφνολο Λοιμϊξεων 100 100 

 
 

 


