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EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η µελέτη αυτή δε θα µπορούσε να  ολοκληρωθεί χωρίς τη συνεχή και ουσιαστική 

επίβλεψη της Καθηγήτριας κ. Μ. Καλµαντή, που θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά. Η 

αρχική σκέψη, της καταγραφής των παρατηρούµενων επιπλοκών στα παιδιά µε 

καθετήρα της Παιδιατρικής Κλινικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, εξελίχθηκε µε την προτροπή και καθοδήγησή της σε συγκροτηµένο 

πρωτόκολλο προληπτικής παρέµβασης, την εξέλιξη και ολοκλήρωση του οποίου 

επέβλεπε µε προσοχή και συντόνιζε µε κατανόηση και υποµονή. Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω επίσης θερµά τον Καθηγητή κ. Π. Βάρδα  για την αµέριστη υποστήριξή 

του στην ολοκλήρωση της διατριβής, την επίβλεψη της εξέλιξής της καθώς και την 

ουσιαστική διευκόλυνση της υλοποίησης της υπερηχοκαρδιογραφικής παρακολού-

θησης των ασθενών. Επίσης ευχαριστώ θερµά τον  Αν. Καθηγητή  κ. Γ. Χαρίση για 

την επίβλεψη της διατριβής σε όλη την πορεία της  και τις ουσιαστικές του υποδείξεις 

στην τελική της µορφοποίηση. Τον Καθηγητή κ. Σ. Σµπυράκη για την ευγενική του 

υποστήριξη ευχαριστώ θερµά, όπως και τον Επ. Καθηγητή κ. Ε. Γαλανάκη για τη 

βοήθειά του τόσο κατά τον αρχικό σχεδιασµό όσο και κατά την τελική συγγραφή της 

διατριβής. Ιδιαίτερα οφείλω να ευχαριστήσω θερµά την Επ. Καθηγήτρια κ. Ε. 

Στειακάκη για την ανεκτίµητη βοήθειά της, την υποµονή και µεθοδικότητα µε την 

οποία επέβλεπε την καθηµερινή εφαρµογή του πρωτοκόλλου της µελέτης και το 

χρόνο που διέθεσε στο σχεδιασµό, επίβλεψη και ολοκλήρωση της διατριβής. Το 

Λέκτορα κ. ∆. Τσέτη για τη σηµαντική βοήθειά του ευχαριστώ θερµά. Η παρούσα 

διατριβή, ως κλινική µελέτη που περιέλαβε πολλούς τοµείς παρακολούθησης, δε θα 

µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη συνεργασία πολλών αξιόλογων συναδέλφων 

διαφόρων ειδικοτήτων, τους οποίους ευχαριστώ θερµά. Έτσι θα ήθελα να 

ευχαριστήσω θερµά όλους τους ιατρούς καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό της 

Παιδιατρικής Κλινικής Αιµατολογίας–Ογκολογίας για την ουσιαστική συµβολή τους. 

Την Επ. Καθηγήτρια κ. Ε. ∆ηµητρίου θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις αναλυτικές της 

υποδείξεις στη µορφοποίηση της διατριβής. Τον Επιµελητή κ. Ι. Βλαχάκη και όλους 

τους ιατρούς της Κλινικής Χειρουργικής Παίδων για τη βοήθειά τους ευχαριστώ 

θερµά. Η συνεργασία µε τον Επ. καθηγητή κ. Φ. Παρθενάκη και τους ιατρούς της 

Καρδιολογικής Κλινικής  όσο και µε τους ιατρούς του Ακτινολογικού Τµήµατος στην 

υπερηχοτοµογραφική παρακολούθηση των ασθενών ήταν άριστη και τους ευχαριστώ 

θερµά. Παρόµοια ήθελα να ευχαριστήσω την Επιµελήτρια κ. Α. Χριστίδου και το 

προσωπικό του Εργαστηρίου Κλινικής Βακτηριολογίας-Παρασιτολογίας, Ζωονόσων 

και Γεωγραφικής Ιατρικής για τη λεπτοµερή και µεθοδική τους εργασία, την 
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Αιµατολόγο κ. Κ. Σφυριδάκη για τη συµβολή της καθώς και όλους τους συνάδελφους 

που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της µελέτης.  

Η συνεργασία τόσο µε τους επιβλέποντες καθηγητές όσο και µε τους συνάδελφους 

των διαφόρων ειδικοτήτων ήταν όχι µόνο ουσιαστική στην ολοκλήρωση της µελέτης, 
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τους ευχαριστώ θερµά, ελπίζοντας τα αποτελέσµατα της µελέτης, να συµβάλλουν 

στην καλύτερη ποιότητα ζωής των παιδιών που πάσχουν από κακοήθεις νόσους.  
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• CCSG                  =   Children's Cancer Study Group 

• CDC                     =   Center of Diseases Control 

• CFU                      =   Colony Forming Unit 

• CRBI                    =   Catheter Related Bloodstream Infection 

• LMWH                    =   Low Molecular Weight Heparin 

• ΟΛΛ                      =   Οξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία 

• ΟΜΛ                     =   Οξεία Μυελογενής Λευχαιµία  

• ΤPN                     =   Total Parenteral Nutrition 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η χρήση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων έχει απλοποιήσει τη θεραπεία των 

παιδιών που πάσχουν από κακοήθεις νόσους και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο 

στοιχείο της θεραπευτικής αντιµετώπισης. Τη χρήση τους όµως συνοδεύουν 

φλεγµονώδεις και θροµβωτικές επιπλοκές. Η παρουσία του καθετήρα οδηγεί σε 

σχηµατισµό θρόµβων, οι οποίοι πιθανά συµµετέχουν στην αιτιοπαθογένεια της 

επιµένουσας βακτηριαιµίας ασθενών µε κεντρικό φλεβικό καθετήρα. Η αποδεκτή 

προφύλαξη από θροµβωτικές επιπλοκές συνιστάται σε διαλείπουσα ενδοαυλική 

χορήγηση αραιού διαλύµατος ηπαρίνης. 

 Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η αποτελεσµατικότητα πρωτοκόλλου περισσότερο 

εντατικής θροµβοπροφύλαξης, µε χρήση ουροκινάσης και ηπαρίνης χαµηλού 

µοριακού βάρους, στη µείωση της συχνότητας των επιπλοκών που συνοδεύουν τη 

χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων σε παιδιά µε κακοήθη νοσήµατα. Σε 15 

ασθενείς µε 16 κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες (οµάδα µελέτης Α) χορηγήθηκε 

προφυλακτικά ουροκινάση (10000 IU ενδοαυλικά, µια φορά την εβδοµάδα που 

παρέµενε για 4 ώρες). Σε 5 από τους ασθενείς χορηγήθηκε πρόσθετα και 

συστηµατική θροµβοπροφύλαξη µε ηπαρίνη χαµηλού µοριακού βάρους 

(ενοξαπαρίνη : 30 IU / kg sc καθηµερινά). Τα παιδιά που συµµετείχαν στη µελέτη 

παρακολουθήθηκαν προοπτικά  για 3 χρόνια (1.3.1998-1.3.2001) και 

καταγράφτηκαν όλες οι φλεγµονώδεις και θροµβωτικές επιπλοκές που συνόδευσαν 

τη χρήση του καθετήρα. Για την ακριβέστερη συσχέτιση των επεισοδίων 

βακτηριαιµίας µε την παρουσία του καθετήρα έγινε χρήση ποσοτικών 

αιµοκαλλιεργειών ενώ οι ασθενείς ελέγχονταν τακτικά µε τη χρήση 

υπερηχοκαρδιογραφίας και υπερηχο-τοµογραφίας για την παρουσία 

ασυµπτωµατικών θροµβωτικών επιπλοκών. Η συχνότητα των επιπλοκών 

συγκρίθηκε µε εκείνη που παρουσίασαν 15 ασθενείς µε 19 κεντρικούς φλεβικούς 

καθετήρες, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν το προηγούµενο έτος της µελέτης (οµάδα 

ελέγχου Β).  

Και στις δύο οµάδες συνολικά, 15% των εµπύρετων επεισοδίων οφείλονταν σε 

βακτηριαιµία, ενώ 27% των βακτηριαιµιών σχετίζονταν αιτιολογικά µε την παρουσία 

του καθετήρα. Στην οµάδα µελέτης Α καταγράφηκε: α) σηµαντικά µειωµένη 

συχνότητα δυσλειτουργίας καθετήρα (3 / 16 έναντι 13 / 19 καθετήρες µε 

δυσλειτουργία στην οµάδα µελέτης και ελέγχου αντίστοιχα), β) απουσία κλινικά 

σηµαντικής θρόµβωσης (έναντι 3 περιπτώσεων στην οµάδα ελέγχου), γ) σηµαντικά 
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µειωµένη συχνότητα ασυµπτωµατικής θρόµβωσης (37% έναντι 81%), δ) σηµαντικά 

µειωµένη συχνότητα  

 

 

βακτηριαιµίας σχετιζόµενης µε καθετήρα (2 επεισόδια / 16 καθετήρες έναντι 8 

επεισοδίων / 19 καθετήρες) και ε) µεγαλύτερο ποσοστό διάσωσης καθετήρα σε 

βακτηριαιµία (1 / 16 έναντι 8 / 19 καθετήρες αφαιρέθηκαν από βακτηριαιµία 

αντίστοιχα). Η χρήση των ποσοτικών αιµοκαλλιεργειών είχε σηµαντική 

προγνωστική σηµασία: όλες οι περιπτώσεις αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής, 

αφορούσαν αποκλειστικά σε βακτηριαιµίες που σχετίζονταν αιτιολογικά µε τον 

καθετήρα και οι οποίες έγκαιρα ανιχνεύθηκαν µε τις ποσοτικές αιµοκαλλιέργειες.  

Η προσθήκη ηπαρίνης χαµηλού µοριακού βάρους µείωσε τη συχνότητα ανίχνευσης 

ασυµπτωµατικής φλεβοθρόµβωσης συγκριτικά µε τη µεµονωµένη χορήγηση µόνο 

ουροκινάσης (1 / 5 έναντι 5 / 11 καθετήρες µε συνοδό ασυµπτωµατική θρόµβωση 

αντίστοιχα). ∆εν παρατηρήθηκαν αιµορραγικές επιπλοκές στην οµάδα 

θροµβοπροφύλαξης.  

Η εντατική θροµβοπροφύλαξη οδήγησε τόσο στη µείωση της συχνότητας των 

υποκλινικών και κλινικών θροµβωτικών επιπλοκών, όσο και της συχνότητας των 

φλεγµονωδών επιπλοκών. Τα αποτελέσµατα της µελέτης, ενισχύουν την υπόθεση 

της συσχέτισης των θροµβωτικών και φλεγµονωδών επιπλοκών της χρήσης 

κεντρικών φλεβικών καθετήρων, και τεκµηριώνουν την αποτελεσµατικότητα της 

εντατικής θροµβοπροφύλαξης στη µείωση των ανωτέρω επιπλοκών. Η χρήση 

πρωτοκόλλου θροµβοπροφύλαξης µε ενδοαυλική χορήγηση ουροκινάσης και 

συστηµατική χορήγηση ενοξαπαρίνης αποδείχθηκε ότι είναι ασφαλής και 

αποτελεσµατική µέθοδος για τη µείωση των επιπλοκών, που συνοδεύουν τη χρήση 

κεντρικών φλεβικών καθετήρων σε παιδιά µε κακοήθη νοσήµατα.  
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SUMMARY 

 
The use of central venous catheters (CVCs) has simplified the treatment of children 

with malignancy and it is considered to be an integral element of patients' 

management. However, their use is associated with infectious and thrombotic 

complications. Catheter-related thrombosis possibly has an important role in the 

pathogenesis of catheter related bloodstream infection, as well as in the high rate of 

its' treatment failure. The administration of heparin, as a low concentration solution 

intraluminaly, is the usual measure for preventing thrombotic complications.  

Ιn this study, the effects of Urokinase and Low Molecular Weight Heparin, in the 

prevention of central venous catheter-related complications in children with 

malignancy have been evaluated. Fifteen patients with 16 central venous catheters 

(study group A) were administered Urokinase intraluminaly (10000 IU in each 

catheter lumen for 4 hours) once a week . Five of them received additionally 

enoxaparin on a daily basis (30 IU / kg sc). The children participating in the study 

were prospectively followed for a period of three years (1.3.1998-1.3.2001) for 

thrombotic and infectious complications associated with central venous catheter 

use. The precise definition of catheter-related bloodstream infections was based 

upon the use of quantitative blood cultures. The patients were also evaluated 

regularly with echocardiography and sonography for the presence of asymptomatic 

thrombotic complications. Their complications' rate was compared with that of 15 

children with 19 CVCs without thromboprophylaxis, treated one year ago (control 

group B).  

It was found that 15% of febrile episodes, in both groups, were due to bacteremia 

and 27% of these bacteremias were catheter related bloodstream infections. Τhe 

results of this study showed a significantly lower incidence of central venous 

catheter dysfunction (3/16 versus 13/19), no major thrombosis (3 cases in the 

control group), significantly lower incidence of asymptomatic thrombosis (37% 

versus 81%), fewer catheter-related bloodstream infections (2/16 versus 8/19) and 

a higher salvage of central venous catheters (1/16 versus 8/19 catheter removals 

due to persistent bacteremia) in the thromboprophylaxis group. Τhe use of 

quantitative blood cultures was of important prognostic significance: all treatment 

failures concerned only catheter-related bloodstream infections.   
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The addition of Low Molecular Weight Heparin reduced  the asymptomatic  

thrombosis rate compared with that of Urokinase used alone (1/5 versus 5/11). No 

haemorrhagic complications were noticed in the thromboprophylaxis group.  

It was found that the use of an intense thromboprophylaxis protocol in pediatric 

patients with malignancy and central venous catheter, led not only to a lower 

incidence of thrombotic complications but also to a lower incidence of catheter 

related bloodstream infections. The results of this study support the hypothesis that 

thrombotic and infectious complications of CVCs are correlated and an intense 

thromboprophylaxis protocol could reduce the incidence of both. In this study 

thromboprophylaxis with Urokinase and LMWH proved to be a safe and effective 

measure for reducing the  rate  of CVC-related  complications. 
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EΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες έχουν απλοποιήσει την αγωγή των ασθενών µε 

χρόνια νοσήµατα. Η δυνατότητα εύκολης αιµοληψίας χωρίς φλεβοκέντηση, 

χορήγησης υπέρτονων διαλυµάτων, ερεθιστικών φαρµάκων και µεταγγίσεων είναι 

πλεονεκτήµατα που δικαιολογούν την ευρεία αποδοχή τους ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από αιµατολογικές κακοήθειες και συµπαγείς 

όγκους. Παρά τα πλεονεκτήµατά τους, η χρήση τους συνοδεύεται από επιπλοκές, 

κυρίως λοιµώδεις και θροµβωτικές. Τα µέχρι σήµερα πρωτόκολλα καθηµερινής 

φροντίδας των καθετήρων βασίζονται στη σχολαστική καθαριότητα κατά το χειρισµό 

τους και στη διαλείπουσα ενδοαυλική χορήγηση αραιού διαλύµατος ηπαρίνης. 

Παρόλα αυτά η αναφερόµενη συχνότητα των επιπλοκών χρήσης τους παραµένει 

υψηλή και είναι ακόµα µεγαλύτερη εάν περιληφθούν και ασυµπτωµατικές επιπλοκές 

όπως αυτές ανιχνεύονται µε παρακλινικές µεθόδους. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται 

πιθανή συσχέτιση των θροµβωτικών µε τις σηπτικές επιπλοκές, µε συχνότερη 

εµφάνιση βακτηριαιµίας σε καθετήρες που δυσλειτουργούν ή συνοδεύονται µε 

θρόµβωση. Σε ενήλικες ασθενείς µε κακοήθη νόσο και κεντρικό φλεβικό καθετήρα, η 

χορήγηση αντιπηκτικής προφύλαξης σε χαµηλή δοσολογία οδήγησε σε µείωση των 

θροµβωτικών επιπλοκών.  

Σκοπός της µελέτης ήταν να καταγραφούν προοπτικά οι επιπλοκές της χρήσης των 

κεντρικών φλεβικών καθετήρων, όπως αυτές παρουσιάζονται στους νοσηλευόµενους 

ασθενείς της Παιδιατρικής Κλινικής Αιµατολογίας-Ογκολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. Αξιολογήθηκε παράλληλα η διαγνωστική συµβολή της χρήσης ποσοτικών 

αιµοκαλλιεργειών και της τακτικής υπερηχογραφικής και υπερηχοκαρδιογραφικής 

παρακολούθησης, όπως και η αποτελεσµατικότητα ενός πρωτοκόλλου ενισχυµένης 

θροµβοπροφύλαξης στην καταγραφόµενη συχνότητα επιπλοκών. Η ουροκινάση, 

θροµβολυτικός παράγοντας  εκλογής σε δυσλειτουργούντες καθετήρες, χορηγήθηκε 

προληπτικά, σε διαλείπουσα χορήγηση  σε µια προσπάθεια διατήρησης του αυλού 

του καθετήρα ελεύθερου αιµοπηγµάτων. Μια υποοµάδα ασθενών έλαβε επιπλέον 

συστηµατική θροµβοπροφύλαξη µε χορήγηση χαµηλής δοσολογίας ηπαρίνης 

χαµηλού µοριακού βάρους (ενοξαπαρίνη), σε µια προσπάθεια πρόσθετης 

συστηµατικής αντιθροµβωτικής προφύλαξης. Οι επιπλοκές που καταγράφτηκαν 

συγκρίθηκαν µε τις αντίστοιχες οµάδας ιστορικών µαρτύρων που δεν έλαβαν κάποια 

προφύλαξη.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 

Kεντρικοί Φλεβικοί Καθετήρες 
 
Οι σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής βασίζονται σε µακροχρόνιες παρατηρήσεις και 

εµπειρία ολόκληρων γενεών. Έτσι και η δυνατότητα χρήσης του ανθρώπινου φλεβικού 

συστήµατος για χορήγηση φαρµάκων, υγρών και µεταγγίσεων βασίζεται στις πρώτες 

ανατοµικές περιγραφές του κυκλοφορικού συστήµατος ήδη από την εποχή του 

Ιπποκράτη. Στηριζόµενος στην παρατήρηση, περιέγραψε το φλεβικό σύστηµα και τις 

συνδέσεις των µεγάλων θωρακικών φλεβών µε την καρδιά. Όµως η φυσιολογία της 

κυκλοφορίας του αίµατος παρέµενε άγνωστη: <<ΑΙ ΦΛΕΒΕΣ ∆ΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΚΕΧΥΜΕΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΑΠΟ ΜΙΗΣ 

ΠΟΛΛΑΙ ∆ΙΑΒΛΑΣΤΑΝΟΥΣΑΙ, ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΜΕΝ Η ΜΙΑ ΟΘΕΝ ΗΡΚΤΑΙ ΚΑΙ Η 

ΤΕΤΕΛΕΥΤΗΚΕΝ ΟΥΚ ΟΙ∆Α. ΚΥΚΛΟΥ ΓΑΡ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΗ ΟΥΧ ΕΥΡΕΘΗ 

>> (1).  

Αρκετά αργότερα, ο Ουίλλιαµ Χάρβευ (1578-1657) περιέγραψε το κυκλοφορικό 

σύστηµα σαν κλειστό κύκλωµα µεταφοράς του αίµατος αποτελούµενο από φλεβικό και 

αρτηριακό σκέλος (2). Η σύνδεση των δύο σκελών µέσω τριχοειδών αγγείων 

αποδείχθηκε το 1661 µε την εξέλιξη του µικροσκοπίου, από τον Marcello Malpighi 

(1628-1694). Οι πρώτες ενδοφλέβιες χορηγήσεις φαρµάκων αποδίδονται στον Sir 

Christopher Wren την ίδια περίοδο και οι πρώτες µεταγγίσεις αίµατος έγιναν το 1667 

από τον Jean Denis (3). 

 Η πρώτη χρήση πλαστικών καθετήρων για καθετηριασµό φλεβών χρονολογείται από το 

1947 (4). Τα µειονεκτήµατα των περιφερικών καθετήρων (αδυναµία χορήγησης 

µεγάλου όγκου υγρών, ερεθιστικών και υπέρτονων διαλυµάτων, φλεβίτιδα) οδήγησαν 

στο σχεδιασµό καθετήρων που τοποθετούνται σε κεντρικές φλέβες. Πρωτοπόροι στο 

σχεδιασµό των σύγχρονων κεντρικών φλεβικών καθετήρων υπήρξαν οι Broviak (5) και 

Ηickman (6) που το 1973 και 1979 αντίστοιχα, παρουσίασαν τους οµώνυµους 

καθετήρες από σιλικόνη, σχεδιασµένους για µακροχρόνια χρήση. Η αποδοχή των 

καθετήρων αυτών υπήρξε θεαµατική (7,8). Στη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών  

χρησιµοποιήθηκαν ήδη από το 1980 (9) ενώ από το 1983 θεωρούνται αναπόσπαστα 

στοιχεία της θεραπευτικής αντιµετώπισης (10). Ενδεικτικό της αποδοχής τους στην 

Παιδιατρική Αιµατολογία -Ογκολογία  είναι η αναφερόµενη από την Οµάδα Μελέτης 

Παιδικού Καρκίνου (CCSG) συχνότητα χρήσης τους, σε 60% των παιδιών µε οξεία 

λεµφοβλαστική λευχαιµία συνολικά και σε 80% των µικρότερης ηλικίας παιδιών (11). 

Συνοπτικά οι διάφοροι τύποι των σύγχρονων κεντρικών φλεβικών καθετήρων και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.   ΕΙ∆Η ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

• Καθετήρες ελεύθερης απόληξης (hub) από σιλικόνη, µε σπόγγο 
σταθεροποίησης (cuff), εµφυτεύσιµοι   υποδόρια (Hickman, Broviac) (Εικ 
1) 

 
Καθετήρες από ελαστική σιλικόνη µε έναν ή περισσότερους σπόγγους 
σταθεροποίησης από συνθετικές ίνες (Dacron). Ο καθετήρας τοποθετείται  µε 
διάφορες τεχνικές, σε κεντρικές φλέβες  
(υποκλείδια, κεφαλική, σφαγίτιδα) και το άκρο του προωθείται έως το δεξιό 
κόλπο. Το εξωαγγειακό τµήµα του καθετήρα περνάει δια µέσου µίας 
υποδόριας σήραγγας (tunnel), σταθεροποιείται µε το σπόγγο της εξωτερικής 
του επιφάνειας στον υποδόριο ιστό πρίν εξέλθει από το δέρµα, συνήθως στο 
ύψος της θηλής του µαστού. Στην πρώτη του εκδοχή ο καθετήρας τύπου 
Broviac έχει εσωτερική διάµετρο 1 χιλ. Ο καθετήρας τύπου Hickman έχει 
εσωτερική διάµετρο 1,6 χιλ.  επιτρέποντας τη  χρήση του σε µεταγγίσεις, 
αιµοληψίες και εγχύσεις  µεγαλύτερου όγκου υγρών. Οι καθετήρες διπλού 
αυλού αποτελούνται από έναν καθετήρα τύπου Hickman και έναν τύπου 
Broviac, προσκολληµένους µεταξύ τους.  
• Περιφερικά τοποθετούµενοι 

κεντρικοί φλεβικοί  καθετήρες  από σιλικόνη, χωρίς  σπόγγο 
Ο καθετήρας εισέρχεται  διαδερµικά από περιφερική φλέβα (πχ µεσοβασιλική) 
και προωθείται στήν άνω κοίλη φλέβα. 
• Πλαστικοί κεντρικοί καθετήρες 

τοποθετούµενοι διαδερµικά (Eικ 2) 
Ποικιλία από καθετήρες µε πρώτη ύλη πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, 
πολυβινίλιο ή πολυτετραφθοριοαιθυλένιο  (Teflon) που µε διαδερµική τεχνική 
τοποθετούνται στη σφαγίτιδα ή υποκλείδια φλέβα. Χρησιµοποιούνται κυρίως 
σε µονάδες εντατικής θεραπείας. H συνηθέστερη µορφή τους είναι οι τριπλού 
αυλού καθετήρες (Triple Lumen Catheters).                                                                               
• Ολικά εµφυτεύσιµα συστήµατα  

φλεβικής πρόσβασης (Port-a –Cath , Infus-A-Port , Mediport) 
Το σύστηµα αποτελείται από καθετήρα σιλικόνης  του  οποίου η απόληξη  
συνδέεται µε µικρή δεξαµενή που εµφυτεύεται υποδόρια (Eικ 3). Οι εγχύσεις  
γίνονται  µε διαδερµική διάτρηση του διαφράγµατος της δεξαµενής. Έxουν  
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα.  

    Εικ 1. Καθετήρας Hickman    Εικ 2. Καθετήρας Τriple Lumen  Eικ 3. ∆εξαµενή Port 
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Επιπλοκές Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων 
 
Συνοπτικά οι επιπλοκές αυτές µπορούν να ταξινοµηθούν χρονικά, σαν άµεσες  

επιπλοκές κατά την τοποθέτηση του καθετήρα ή σαν απώτερες επιπλοκές που 

εµφανίζονται  αργότερα κατά τη χρήση του. Οι επιπλοκές χρήσης του καθετήρα 

διαιρούνται σε  φλεγµονώδεις, θροµβωτικές και µηχανικές (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ 

ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

 

επιπλοκές 
καθετήρων 

τοποθέτησης

φλεγµονώδεις 

 

 

 

 

       

θροµβωτικές θρ

θρ

τ

δµηχανικές

χρήσης 

 

Αναλυτικότερα θα αναφερθούµε στις επιπλοκές αυτές, στην παθογένει

επιδηµιολογία τους µε έµφαση σε µελέτες που αφορούν παιδιά µε κακ

νοσήµατα και κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες. 

 

 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 Η τοποθέτηση των καθετήρων γίνεται µε αυστηρά άσηπτες συνθήκες, ε

χειρουργική αποκάλυψη της φλέβας (cut down) είτε µε διαδερµική παρακέ

(τεχνική Sendliger).  

Σαφή πλεονεκτήµατα στις δύο µεθόδους δε φαίνεται να υπάρχουν. Σε

περίπτωση όµως  ιδιαίτερη σηµασία έχει η εξειδίκευση και εµπειρία των ια

που είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση. Οι πιθανές επιπλοκές κατά

τοποθέτησή τους αποτελούν ο τραυµατισµός του αγγείου, µε θρόµβωσή 

σχηµατισµό αιµατώµατος, ο τραυµατισµός παρακείµενων δοµών (νεύρα, α
φλεγµονή εξόδου
φλεγµονή 
υποδόριας πορείας

βακτηριαιµία 

όµβοι καθετήρα 

όµβοι φλεβών 

υχαία αφαίρεση

ιάβρωση υλικού

α και 

οήθη 

ίτε µε 

ντηση 

 κάθε 

τρών 

 την 

του ή 

γγεία, 
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λεµφαγγεία), η πρόκληση πνευµοθώρακα, αιµοθώρακα, αρρυθµιών, η εµβολή 

αέρα,  η θρόµβωση του δεξιού κόλπου και η λοίµωξη.  

Και στις δύο µεθόδους τοποθέτησης, το άκρο του καθετήρα φθάνει στη συµβολή 

της άνω κοίλης φλέβας µε το δεξιό κόλπο, ενώ ως σηµείο εισόδου µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν φλέβες του τραχήλου ή η υποκλείδια φλέβα. 

 Μελέτη του CCSG, σε 1019 παιδιά µε 1141 καθετήρες αναφέρει ότι σε 99% των 

περιπτώσεων η τοποθέτηση έγινε σε άσηπτες συνθήκες χειρουργείου. 

Χειρουργική αποκάλυψη έγινε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (67%). Ως 

σηµείο εισόδου προτιµήθηκε κατά σειρά συχνότητας η υποκλείδια φλέβα (35%), η 

έξω σφαγίτιδα (33%), η έσω σφαγίτιδα (22%), η κεφαλική (7%) και η σαφηνής 

φλέβα (3%). ∆υσκολίες στην τοποθέτηση καταγράφηκαν σε 10% και εγχειρητικές 

επιπλοκές σε 0,7% των περιπτώσεων (11). Σε άλλη µελέτη παιδιών µε κακοήθη 

νοσήµατα αναφέρονται επιπλοκές σε ποσοστό 2,9% σε διαδερµική  και 1% σε 

χειρουργική τοποθέτηση (12). 

∆ιαστάσεις καθετήρα-επιπλοκές  

Οι καθετήρες βιβλιογραφικά ταξινοµούνται ως µικρού αυλού (2,7-4,4F), κανονικού 

αυλού (6-7F) και ευρέως αυλού (>7 F)(11). ∆εν αναφέρεται διαφορά συχνότητας 

επιπλοκών στα διάφορα µεγέθη καθετήρων (12) και αρκετοί συγγραφείς 

συνιστούν τη χρήση κανονικού µεγέθους καθετήρα σε όλους τους παιδιατρικούς 

ασθενείς (13). 

Θέση καθετήρα -επιπλοκές  

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η αποφυγή τοποθέτησης του άκρου του καθετήρα βαθειά 

στο δεξιό κόλπο, γεγονός που έχει συνδεθεί µε αυξηµένο κίνδυνο ενδοκαρδιακής 

θρόµβωσης (14). Η σωστή θέση πάντα ελέγχεται ακτινολογικά  (Εικ 4). 

                    
                        Εικ 4.  Ακτινολογικός έλεγχος µετά την τοποθέτηση καθετήρα 

                                                 1  = σηµείο εισόδου καθετήρα στην έσω σφαγίτιδα 
                                                                   2  = συµβολή άνω κοίλης φλέβας-δεξιού κόλπου 
                                                                   3  = σηµείο  δερµατικής  εξόδου καθετήρα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ  
 
 

1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 
 

Ανάλογα µε την εντόπισή τους οι φλεγµονώδεις επιπλοκές της χρήσης καθετήρα  

διακρίνονται σε: 

• Φλεγµονή της δερµατικής εξόδου του καθετήρα (exit site infection): αυτή 

χαρακτηρίζεται από φλεγµονώδη αντίδραση µε οίδηµα, ερυθρότητα, 

ευαισθησία ή πυώδη έκκριση σε έκταση έως 2 εκ. από τη δερµατική έξοδο 

του καθετήρα. 

• Φλεγµονή της υποδόριας πορείας του καθετήρα  (tunnel infection): που 

χαρακτηρίζεται από φλεγµονή κατά µήκος της υποδόριας πορείας του 

καθετήρα, η οποία µπορεί να συνοδεύεται και από φλεγµονή στο σηµείο 

εξόδου. 

• Bακτηριαιµία σχετιζόµενη µε  καθετήρα  (catheter related bloodstream 

infection –CRBΙ): σχετίζεται αιτιολογικά µε την παρουσία του καθετήρα, όπως 

αποδεικνύεται µε καλλιέργειες άκρου του καθετήρα µετά την αφαίρεσή του, ή 

µε τη χρήση συγκριτικών ποσοτικών αιµοκαλλιεργειών από καθετήρα και 

περιφερικές φλέβες. 

 

1.1  ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (CRBI) 
Ο ορισµός ενός επεισοδίου βακτηριαιµίας σαν σχετιζόµενη µε τον καθετήρα 

βακτηριαιµία (catheter related bloodstream infection –CRBΙ), προϋποθέτει την 

απόδειξη αιτιολογικής συσχέτισης του καθετήρα µε τη βακτηριαιµία. Κλινικά η 

σχετιζόµενη µε καθετήρα βακτηριαιµία  µπορεί να έχει σαν µόνο σύµπτωµα τον 

πυρετό (15). Τα περισσότερα όµως εµπύρετα σε ογκολογικούς ασθενείς δεν 

οφείλονται σε βακτηριαιµία, αλλά σε εύκολα αναγνωρίσιµες κλινικές καταστάσεις, 

ενώ η παρουσία  καθετήρα  µπορεί να αποτελεί απλή σύµπτωση χωρίς να 

σχετίζεται αιτιολογικά. Μελέτη του CCSG σε παιδιά µε νεοπλασία, κατέγραψε 

συνολική συχνότητα εµπύρετου 6,7 επεισόδια / 1000 ηµέρες αγωγής  µε 

κυριότερα αίτια την ωτίτιδα, ουρολοίµωξη και µικροβιαιµία (16). Επιπλέον 

σηµαντικό ποσοστό των βακτηριαιµιών (30-35%) σχετίζονται αιτιολογικά µε τον 

καθετήρα, όπως αναφέρουν µελέτες µε τη χρήση αυστηρών κριτηρίων στον 

ορισµό της CRBI (17,18). 

 Μεταξύ των µελετών που αφορούν λοιµώδεις επιπλοκές  ασθενών µε νεοπλασία 

και καθετήρα, υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στον ορισµό της CRBI, οδηγώντας 
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σε δυσχέρεια σύγκρισης των επιδηµιολογικών τους αναφορών καθώς και στην 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων παρέµβασης για τη µείωση των 

επιπλοκών αυτών.  

Συνοπτικά ως CRBI έχουν ορισθεί: 

• Η  εµµένουσα βακτηριαιµία, µε  ταυτόχρονο αποκλεισµό άλλων εστιών 

εµπύρετου (διάγνωση εξ αποκλεισµού) (19-23). Σύµφωνα µε τον ορισµό 

αυτό, κάθε αγνώστου αιτιολογίας βακτηριαιµία καταγράφεται ως CRBI, 

οδηγώντας πιθανά σε υπερεκτίµηση  της συχνότητάς τους. Μελέτη των 

Raucher και συν. µε χρήση ποσοτικών αιµοκαλλιεργειών έδειξε όµως ότι τα 

περισσότερα επεισόδια βακτηριαιµίας  χωρίς εστία  σε ασθενείς µε καθετήρα 

είναι CRBI (24). 

• Η αποµόνωση του ίδιου βακτηρίου σε αιµοκαλλιέργεια και σε καλλιέργεια 
κορυφής του καθετήρα (διάγνωση µετά την αφαίρεση του καθετήρα) 

(17,25,26). Η συσχέτιση είναι ακριβέστερη, όµως για να τεθεί η διάγνωση 

απαιτείται η αφαίρεση του καθετήρα. Μετά την αφαίρεση του καθετήρα, γίνεται 

περιστροφή του άκρου του σε τριβλίο άγαρ, και η καλλιέργεια θεωρείται θετική 

σε ανάπτυξη> 15 αποικιών (CFU) (27,28). Οι καλλιέργειες άκρου καθετήρα 

ρουτίνας (σε απουσία κλινικής εικόνας) δεν προσφέρουν διαγνωστικά 

πλεονεκτήµατα. Έχει βρεθεί ότι για κάθε θετική καλλιέργεια άκρου καθετήρα 

µε συνοδό βακτηριαιµία αντιστοιχούν 10 καλλιέργειες χωρίς βακτηριαιµία (29). 

Παραλλαγή αυτής της µεθόδου είναι η καλλιέργεια εκπλύµατος αυλού 

καθετήρα µετά την αφαίρεσή του (30). 

• Η συγκριτικά µεγαλύτερη αποµόνωση βακτηρίων (CFU/ml) από αιµοληψία 

από τον αυλό του καθετήρα σε σχέση µε αντίστοιχη από περιφερικές φλέβες 

(διάγνωση µε ποσοτικές αιµοκαλλιέργειες) (18,24,31-34). Γίνεται σύγκριση 

αριθµού αποικιών που αναπτύσσονται στην επιφάνεια αιµοκαλλιεργειών µε 

στερεά θρεπτικά υλικά. Για τη διάγνωση δεν απαιτείται η αφαίρεση του 

καθετήρα, ενώ η αποµόνωση µικροβίων είναι ταχύτερη σε σύγκριση µε τις 

κλασσικές αιµοκαλλιέργειες σε υγρά θρεπτικά υλικά (24). 

 
2. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ  

 Η παθογένεια των φλεγµονωδών επιπλοκών παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον, ενώ συγχρόνως  συµβάλλει στο σωστό σχεδιασµό 

προληπτικών µέτρων που στοχεύουν στη µείωση  της συχνότητάς τους.  

2.1  Μηχανισµός αποικισµού καθετήρα από µικρόβια 
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι µικρόβια που αποικίζουν το δέρµα είναι υπεύθυνα και  

για τον αποικισµό των καθετήρων. Ο αποικισµός τους αιµατογενώς είναι σπάνιος 

και αφορά  κυρίως περιπτώσεις παρουσίας θρόµβου στην επιφάνειά τους. 

 Οι κύριοι τρόποι αποικισµού τους από µικρόβια του δέρµατος είναι δύο:  

α) κατά µήκος της υποδόριας πορείας από την εξωτερική επιφάνεια του 

καθετήρα 

• β) µεταφορά µέσω του αυλού του καθετήρα µε τα διαλύµατα έγχυσης 

 

Σε τυχαιοποιηµένη µελέτη καρδιοχειρουργικών ασθενών έγινε χρήση ποσοτικών 

καλλιεργειών τµηµάτων των καθετήρων και  γενετική τυποποίηση των 

αποµονωθέντων µικροβίων. 70% των µικροβίων που αποµονώθηκαν στο 

ενδαγγειακό άκρο του καθετήρα  ήταν ταυτόσηµα µε εκείνα του δέρµατος στο 

σηµείο εισόδου και σε 75% των περιπτώσεων  ήταν ταυτόσηµα µε εκείνα του 

εσωτερικού της ελεύθερης απόληξης. 29% των αποικισµένων καθετήρων είχαν 

ταυτόσηµα µικρόβια στην ελεύθερη απόληξη και στο δέρµα. Ενώ βρέθηκαν 

διάφοροι τρόποι αποικισµού του καθετήρα, η κύρια πηγή µικροβίων ήταν πάντα 

το δέρµα γύρω από το σηµείο εισόδου του καθετήρα (35). 

• Αποικισµός  εξωτερικού τµήµατος καθετήρα 

Η υπόθεση αυτή εξηγεί τον αποικισµό του καθετήρα από µικρόβια του δέρµατος 

µέσω της υποδόριας διόδου του καθετήρα (tunnel). Η προσπάθεια µείωσης των 

σηπτικών επιπλοκών µε βάση το πρότυπο αυτό οδήγησε στην πρακτική της 

εµφύτευσης τµήµατος του καθετήρα υποδόρια (tunneling), ώστε να απέχει το 

σηµείο δερµατικής εισόδου (σαν πύλη εισόδου) από το σηµείο εισόδου στο 

κυκλοφορικό σύστηµα, στη χρήση  υποδόριων  σπόγγων σταθεροποίησης (cuffs) 

εµπλουτισµένων µε άργυρο, στην κάλυψη των καθετήρων µε αντισηπτικά 

(χλωρεξιδίνη καιι σουλφαδιαζίνη) ή αντιµικροβιακά (µινοκυκλίνη και ριφαµπικίνη). 

∆ικαιολογεί επίσης τα µέτρα αντισηψίας του σηµείου εισόδου: περιποίηση µε 
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αλκοόλη και  ιωδιούχο ποβιδόνη (Betadine) και κάλυψη µε αποστειρωµένες γάζες 

(36).  

Οι  µελέτες παρόλα αυτά που τεκµηριώνουν πειραµατικά το παραπάνω πρότυπο 

είναι περιορισµένες. Η υποδόρια εµφύτευση σε βραχείας διάρκειας καθετήρες, 

αναφέρεται ότι µειώνει τον αποικισµό του καθετήρα κατά 39% και τη βακτηριαιµία 

κατά 44% σε µερικές µελέτες (37), ενώ σε άλλες οι διαφορές δεν είναι σηµαντικές 

(38). Στην Oµάδα Mελέτης του CCSG επίσης δεν βρέθηκε καµία συσχέτιση της 

συχνότητας βακτηριαιµίας και του µήκους της υποδόριας πορείας του καθετήρα, 

υποστηρίζοντας έτσι την έλλειψη χρησιµότητας της υποδόριας εµφύτευσης (11).  

•   Αποικισµός  εσωτερικού 

τµήµατος καθετήρα 

Η υπόθεση αυτή εξηγεί τον αποικισµό του καθετήρα από µικρόβια του δέρµατος ή 

περιβάλλοντος µέσω του αυλού του καθετήρα, µε πύλη εισόδου την ελεύθερή του 

απόληξη. Με βάση την υπόθεση αυτή, στα πρωτόκολλα περιποίησης των 

καθετήρων αποφεύγονται οι πολλοί χειρισµοί, επιβάλλεται άσηπτος χειρισµός της 

απόληξης και η µείωση της χρήσης των παράλληλων (3-way) συνδέσεων 

(18,25,26).  
2.2 Υλικό καθετήρα  και λοίµωξη 

Ο καθετήρας σαν ξένο υλικό αποτελεί επιφάνεια προσκόλλησης µικροβίων και 

επιµένουσας βακτηριαιµίας (39), που ποικίλλει ανάλογα µε το υλικό του καθετήρα 

και το είδος των βακτηρίων (40). Αυξηµένη τάση προσκόλλησης εµφανίζει η 

οµάδα των αρνητικών στην κοαγκουλάση σταφυλόκοκκων (CONS) και ιδίως 

στελεχών που παράγουν βλέννη (41,42). Η παρουσία ινωδογόνου-ινικής (43) και 

οι διαβρώσεις στην επιφάνεια των καθετήρων (44) αυξάνουν περαιτέρω την 

προσκόλληση των βακτηρίων.  

 2.3 Τύπος καθετήρα και λοίµωξη 

Υπάρχουν πολλές µελέτες σύγκρισης των φλεγµονωδών επιπλοκών των 

κυριότερων τύπων κεντρικού φλεβικού καθετήρα µε αντικρουόµενα 

αποτελέσµατα. Οι κύριοι τύποι  καθετήρα ελεύθερης απόληξης (Hickman και 

Broviac), φαίνεται να µη διαφέρουν στην συχνότητα σηπτικών επιπλοκών (45). Η 

παρουσία όµως περισσοτέρων του ενός αυλών φαίνεται να οδηγεί σε διπλάσια 

έως τριπλάσια συχνότητα σηπτικών επιπλοκών (46,47). Οι καθετήρες 

εµφυτευόµενης απόληξης φαίνεται ότι σχετίζονται µε λιγότερες φλεγµονώδεις 

επιπλοκές συγκριτικά µε τους καθετήρες ελεύθερης απόληξης. Mονολότι µελέτη 

του CCSG, δεν κατέδειξε διαφορά στις απώλειες καθετήρων εξωτερικής ή 

εµφυτευόµενης απόληξης λόγω βακτηριαιµίας (11), σε άλλες µελέτες βρέθηκε 

µειωµένη συχνότητα φλεγµονωδών επιπλοκών σε εµφυτευόµενης απόληξης 



 20

καθετήρες (12,20,25). Σε µετα-ανάλυση, η συχνότητα βακτηριαιµίας µε τους 

καθετήρες αυτού του τύπου αναφέρθηκε χαµηλή (0,3 επεισόδια/1000 ηµέρες 

καθετήρα) (46).  

2.4  Χρόνος παραµονής καθετήρα και λοίµωξη 
Ο ανά ηµέρα κίνδυνος λοίµωξης είναι σταθερός, άσχετα µε τη διάρκεια 

παραµονής του καθετήρα, σε ασθενείς µε καθετήρες τύπου Ηickman και Broviac. 

Αυτό οδήγησε στην  αναφορά των φλεγµονωδών επιπλοκών σε συµβάµατα ανά 

1000 ηµέρες καθετήρα (48,49). Επίσης στη διαπίστωση, αναφορικά µε τους 

καθετήρες τύπου Τriple Lumen, ότι η πρακτική της συχνής αντικατάστασής τους 

δεν είναι αιτιολογηµένη (50). 

2.5 Θρόµβωση και λοίµωξη  
Η εναπόθεση ινώδους και ινικής στην επιφάνεια των καθετήρων θεωρείται εστία 

προσκόλλησης µικροβίων µε δυσκολία να εκριζωθούν (51-53). Αντίστοιχο 

πρότυπο που έχει µελετηθεί λεπτοµερώς αποτελούν οι περιπτώσεις µικροβιακής 

ενδοκαρδίτιδας, µε σηπτικές εκβλαστήσεις στις οποίες η δράση των αντιβιοτικών 

είναι περιορισµένη. Βιβλιογραφικά η συσχέτιση θροµβωτικών και σηπτικών 

επιπλοκών περιγράφεται συχνά. Oι Berman και συν. περιέγραψαν 6 περιπτώσεις 

θανάτων παιδιών µε καθετήρα, από ανθεκτική σε αντιβιοτικά σηψαιµία και 

συνοδό φλεβοθρόµβωση (54). Οι Dhane και συν. ανάφεραν τη συνύπαρξη 

θρόµβωσης και σηψαιµίας σε 5 νεογνά µε καθετήρα (55). Σε µελέτη των Barzaghi 

και συν. βρέθηκε ότι σε παρουσία ενδοαυλικών αιµοπηγµάτων, υπήρχε 

σηµαντικά αυξηµένη συχνότητα βακτηριαιµίας. Οι ενδοαυλικοί θρόµβοι δεν 

προκαλούσαν δυσλειτουργία του καθετήρα και δεν συσχετίστηκαν µε 

θροµβωτικές επιπλοκές (56). Σε άλλη µελέτη βρέθηκε συνύπαρξη θρόµβων στην 

επιφάνεια του καθετήρα και θετικής καλλιέργειας της κορυφής του σε 27% των 

καθετήρων που αφαιρέθηκαν, ενώ σε απουσία θρόµβων οι καλλιέργειες ήταν 

αρνητικές (53). Η συσχέτιση  αυτή οδηγεί σε υιοθέτηση µέτρων µείωσης της 

τάσης για θρόµβωση των καθετήρων, είτε µε χορήγηση αντιπηκτικών είτε µε 

σχεδιασµό καθετήρων µε µικρότερη πιθανότητα να θροµβωθούν, µε 

ενθαρρυντικά αποτελέσµατα (57).  

 

3. ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 
Η συχνότητα των επιπλοκών εκφράζεται είτε  σε συµβάµατα ανά 1000 ηµέρες-

καθετήρα είτε σε % πιθανότητα επιπλοκής ανά καθετήρα και ποικίλλει ανάλογα µε 

τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού της µελέτης και τον ορισµό  της σχετιζόµενης 

µε τον καθετήρα βακτηριαιµίας που χρησιµοποιείται. 
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               3.1 Σχετικός κίνδυνος λοίµωξης σε  παρουσία καθετήρα 

 Η παρουσία καθετήρα αυξάνει τον κίνδυνο λοίµωξης σε κάθε ασθενή. Το 

µέγεθος του προβλήµατος φαίνεται από µελέτη του CCSG : η παρουσία 

καθετήρα οδήγησε σε αύξηση της σηψαιµίας  κατά 2,6 φορές σε σχέση µε την 

απουσία καθετήρα (14,4% έναντι 5,7%) (21). Αντίστοιχα σε άλλη µελέτη σε 

παιδιά, η χρήση καθετήρα αύξησε κατά 14 φορές τη συχνότητα σηψαιµίας ενώ 

ακόµα και µετά τη διόρθωση για άλλους παράγοντες κινδύνου, οι ασθενείς µε 

καθετήρα είχαν 6,4 φορές αυξηµένη συχνότητα σηψαιµίας και 15,4 επιπλέον  

ηµέρες νοσηλείας ανά έτος (22). 

 3.2 Συχνότητα  φλεγµονωδών επιπλοκών  
Μετα-ανάλυση 21 µελετών, από σύνολο 2020 ασθενών µε 2339 καθετήρες, 

αναφέρει συνολική συχνότητα βακτηριαιµίας 1,7 επεισόδια /1000 ηµέρες 

καθετήρα. Ειδικότερα στίς µελέτες παιδιών µε κακοήθη νοσήµατα, αναφέρεται 

συχνότητα βακτηριαιµίας 2,2 επεισόδια/1000 ηµέρες καθετήρα, φλεγµονής 

εξόδου 1,1επεισόδια/1000 ηµέρες καθετήρα και θνητότητα φλεγµονωδών 

επιπλοκών 0,3% (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)(46). 

Σε άλλες µελέτες παιδιών µε κακοήθη νοσήµατα, η παρουσία καθετήρα 

συνοδεύεται µε πιθανότητα σηψαιµίας ανά καθετήρα 35% (14-51%) και µε 2,5 

µικροβιαιµίες/1000 ηµέρες καθετήρα (0,7-4,9/1000 ηµέρες καθετήρα). Η 

συχνότητα φλεγµονής εξόδου φθάνει έως 35% ενώ πολύ σπανιότερα (2%) 

αναφέρονται φλεγµονές της υποδόριας πορείας του καθετήρα 

(11,12,22,25,58,59,60). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 21 ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
 

Μελέτη αριθµός 
ασθενών 

ηλικία 
 

χρήση ασθενής αριθµός 
καθετήρων

ηµέρες- 
καθετήρα

σήψη άλλες 
λοιµώξεις 

σήψη / 
1000 ηµέρες 
-καθετήρα 

θάνατοι ορι
σµό
ς 
σή
ψης

Bryne, 1977 6 Π ΤΡΝ Ε 6 1139 1 1 0.88 0 ? 
Thomas, 1979 25 Π Ογκολογία Ν 25 1050 0 2 0 0 ? 
Miller, 1980 94 Μ ΤΡΝ Ε 137 49320 23 17 0.47 0 Β 
Thomas, 1980 84 Μ Μεικτή ? 98 6308 8 1 1.27 0 Α 
Pollack, 1981 198 Μ ΤΡΝ Μ 291 37039 35 16 0.94 0 Β 
Merritt,1981 18 Π Ογκολογία Ν 21 903 2 0 2.21 0 ? 

 18 Π ΤΡΝ Ν 18 720 1 0 1.39 0 ? 
Begala, 1982 88 Μ Μεικτή Ν 90 2250 9 8 4 0 Η 
Shapiro, 1982 27 Π Ογκολογία Ε 31 5220 14 ? 2.68 0 C 
Loeff, 1982 66 Ν ΤΡΝ Ν 90 3303 16 7 4.84 3 G,A

, 
E,F

Weber,1983 101 Π Μεικτή Ν 116 8294 10 0 1.21 0 C 
Fuchs, 1984 143 Μ Μεικτή Μ 150 18673 12 6 0.64 0 A,E
Darbyshire,1985 36 Π Ογκολογία Ν 49 4290 29 1 6.76 0 A 
Pessa, 1985 136 Μ Μεικτή Ν 157 9308 13 7 1.4 0 G 
Petersen, 1985 283 Μ Ογκολογία Ν 312 31666 95 ? 3 0 ? 
King, 1985    335       

 93 Ν παθολογία Ν ? 4420 24 ? 5.43 0 Β 
 82 Ν χειρουργική Ν  6749 20 ? 2.96 0 Β 
 38 Π ΤΡΝ Ν  3488 10 ? 2.87 0 Β 
 88 Π Ογκολογία Ν  16715 19 ? 1.14 1 Β 
 34 Π άλλα Ν  2026 4 ? 1.97 0 Β 

Prince, 1986 72 Π ΤΡΝ Ν 72 4347 33 ? 7.59 0 Β 
Gilman, 1986 16 Π Ογκολογία Ε 21 3111 3 1 0.96 0 ? 
Frymus, 1986 57 Μ Μεικτή Μ 63 11504 7 1 0.61 0 Α 
Cairo , 1986 46 Π Ογκολογία Μ 53 7650 23 15 3.01 0 Β 
Grisoni , 1986 107 Ν ΤΡΝ Ν 134 3504 11 0 3.14 0 C 
Johnson, 1986 64 Π Ογκολογία Ε 70 17581 33 17 1.88 2 Β,E

,F 
           

Σύνολο 2020   2339 260578 455 100 1.75 6  

 
Ηλικία ασθενών :Π = Παιδιατρικός ασθενής , Μ =Μεικτός πληθυσµός , Ν = Νεογνό Ασθενής:  Ν= Νοσηλευόµενος, Ε= 
Εξωτερικός , Μ= Μεικτός 
Ορισµός σήψης :   Α.  Θετικές αιµοκαλλιέργειες χωρίς εµφανή εστία ( πλήν του καθετήρα )   E.  Θετική καλλιέργεια 
άκρου καθετήρα 
                              Β.  Πυρετός και θετικές αιµοκαλλιέργειες χωρίς εστία                                 F.  Κυτταρίτιδα στην 
πορεία καθετήρα 
                              C. Θετική αιµοκαλλιέργεια από τον αυλό του καθετήρα χωρίς εστία           G. Κλινικά συµπτώµατα 
                              D.  Κυτταρίτιδα στο σηµείο εισόδου του καθετήρα                                      H. Πολύπλοκη 
ταξινόµηση µε πολλές κατηγορίες 
 
Decker MD, Edwards KM. Central Venous Catheter Infections. Ped. Clinics of North America 1988;35(3):579-612 
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 3.3 Απώλειες καθετήρα από φλεγµονώδεις επιπλοκές 
 Η πιθανότητα διατήρησης του καθετήρα σε βακτηριαιµία είναι κατά µέσο όρο 

76% (68%-82%) (12,22,59,60). Μελέτη του CCSG αναφέρει ποσοστό αφαίρεσης 

του καθετήρα σε 20% (8,5%-31%) των CRBI (11). Σε φλεγµονή υποδόριας 

πορείας η δυνατότητα διάσωσης του καθετήρα είναι σηµαντικά µικρότερη (46). 

 

4.  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
Τα µικρόβια που ευθύνονται  για την πλειονότητα των λοιµώξεων, οι οποίες 
σχετίζονται µε τους καθετήρες, είναι συνήθη µικρόβια που αποικίζουν 
νοσηλευόµενους ασθενείς και αποτελούν αίτιο και άλλων ενδονοσοκοµειακών 
λοιµώξεων.  

4.1 Μικροβιολογία βακτηριαιµίας σχετιζόµενης µε καθετήρα  
Μονολότι στις πρώτες αναφορές σηπτικών επιπλοκών καθετήρων υπήρχε 

συχνότερη αποµόνωση Gram αρνητικών µικροβίων σε CRBI, οι σύγχρονες 

µελέτες αναφέρουν επικράτηση των κοινών Gram θετικών κόκκων του δέρµατος 

και βλεννογόνων. Iδιαίτερα συχνή είναι η αποµόνωση του σταφυλόκοκκου, λόγω 

της αυξηµένης τάσης προσκόλλησής του σε ξένες επιφάνειες (61). Σε µετα-

ανάλυση 13 µελετών (1104 ασθενείς µε 1329 καθετήρες) στις οποίες υπήρχαν και 

µικροβιολογικές αναφορές αποµονώθηκαν τα κάτωθι µικρόβια: 65% Gram θετικά 

(36% σταφυλόκκοι CONS, 12% στρεπτόκοκκοι), 28% Gram αρνητικά, 6% 

µύκητες ενώ  12%  των βακτηριαιµιών οφείλονταν σε πολλαπλά µικρόβια (46). 

Μελέτη ενηλίκων ασθενών µε καθετήρα αναφέρει, σε τεκµηριωµένες CRBI µε τη 

χρήση ποσοτικών αιµοκαλλιεργειών, την ίδια συχνότητα ανεύρεσης Gram 

αρνητικών και θετικών µικροβίων και 30% πολλαπλή ανάπτυξη (18). 

Σε µελέτες παιδιών µε κακοήθη νοσήµατα και καθετήρα περιγράφεται αντίστοιχη 

επικράτηση  Gram θετικών µικροβίων (ΠΙΝΑΚΑΣ 4). Ιδιαίτερα συχνή είναι η 

αποµόνωση σταφυλόκοκκων CONS, µεγάλο ποσοστό των οποίων είναι 

ανθεκτικό στη µεθικιλίνη (έως 48% σε µία µελέτη) (15). Παρά τη σπανιότερη 

αποµόνωσή τους τα Gram αρνητικά µικρόβια οδηγούν σε υψηλότερα ποσοστά 

θεραπευτικής αποτυχίας (62). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΜΙΚΡΟΒIOΛΟΓΙΑ CRBI ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
Μελέτη % Gram  θετικά % σταφυλόκ. % Gram αρνητικά % µύκητες %πολυµικρ. 

      
Jones      (34) 43  39 5 11 
King        (15) 63 38 33  14 
Cairo      (19) 70 20 21 9  
Van Hoff (22) 59 43 35 5  
Ertem     (23) 47 25 47 13  

      
µέσος όρος 56 27 35 8 12 
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4.2 Μικροβιολογία τοπικής λοίµωξης καθετήρα 
Tα Gram θετικά µικρόβια επικρατούν και στις φλεγµονές εξόδου και υποδόριας 

πορείας. Σε µετα-ανάλυση αναφέρονται σαν αίτιο τοπικής λοίµωξης: 51% Gram 

θετικά (26%  χρυσίζων σταφυλόκοκκος), 41% Gram αρνητικά, 2% Candida (46). 

Σε άλλη µελέτη, σαν αίτιο φλεγµονής εξόδου αναφέρονται κατά σειρά συχνότητας 

ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, σταφυλόκοκκοι CONS και ψευδοµονάδα ενώ σαν 

αίτιο φλεγµονής υποδόριας  πορείας ψευδοµονάδα, πολλαπλά µικρόβια και 

χρυσίζων σταφυλόκοκκος (18).  

 
5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 

             5.1 Γενικές αρχές θεραπείας 

Μέχρι το 1985 επικρατούσε η πρακτική της αφαίρεσης των κεντρικών φλεβικών 

καθετήρων σε κάθε σηπτική τους επιπλοκή (58). Όµως από τις πρώτες αναφορές 

χρήσης τους, περιγράφτηκαν περιπτώσεις επιτυχηµένης συντηρητικής 

αντιµετώπισης, χωρίς  αφαίρεση του καθετήρα. Ο ίδιος ο Hickman χρειάστηκε να 

αφαιρέσει µόνο 7 από τους 14 καθετήρες που επιπλέχτηκαν µε σηψαιµία (6). Σε 

παιδιά µε καθετήρα αναφέρεται δυνατότητα επιτυχούς συντηρητικής 

αντιµετώπισης σε 75% των περιπτώσεων βακτηριαιµίας (46). Τα ποσοστά 

επιτυχίας είναι χαµηλότερα σε βακτηριαιµία από Candida, Bacillus spp, σε 

περιπτώσεις φλεγµονής της υποδόριας πορείας του καθετήρα και σε φλεγµονές 

εξόδου από Ασπέργιλλο ή άτυπα µυκοβακτηρίδια (63). 
 Οι ενδείξεις αφαίρεσης καθετήρα αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 5, ενώ η 

αντιµετώπιση εµπύρετου σε ασθενή µε κακοήθεια και καθετήρα παρουσιάζεται 

στον ΠΙΝΑΚΑ 6. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.   ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
• Ο καθετήρας δεν είναι πλέον 

απαραίτητος 
• Κλινική απορρύθµιση του 

ασθενούς  παρά τη χορήγηση αντιβίωσης 
• Βακτηριαιµία από Candida , 

Bacillus spp. (συχνά απαραίτητη και σέ Malassezia spp,  Staph. aureus ανθεκτικού 
στην µεθικιλλίνη και σε άτυπα µυκοβακτηρίδια) 

• Επιµένουσα βακτηριαιµία 48 έως 
72 ώρες µετά την έναρξη χορήγησης ενδεδειγµένης αντιβίωσης (ιδιαίτερα εάν η 
αποµόνωση αφορά µόνο στις καλλιέργειες από τον αυλό του καθετήρα, ενώ οι 
περιφερικές αιµοκαλλιέργειες  είναι αρνητικές ή αναπτύσσουν µικρότερο αριθµό 
βακτηρίων σε ποσοτικές αιµοκαλλιέργειες)  

• Φλεγµονή υποδόριας πορείας 
(προτείνεται και η συντηρητική αρχική αντιµετώπιση (58) 

• Φλεγµονή εξόδου από 

µυκοβακτηρίδιο ή ασπέργιλλο (συχνά απαραίτητη και  σε ψευδοµονάδα). 

• Αποτυχία ελέγχου φλεγµονής 

εξόδου ή υποδόριας πορείας συντηρητικά 

Μermel LA,  et al. Guidelines for the management of intravascular catheter-related infections. Clin 

Inf Dis 2001;32:1241-1272 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΜΠΥΡΕΤΟΥ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΗ

                                                          
 πυρετός και 
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5.3   Εµπύρετο σε ασθενή µε καθετήρα 
 

α. Απουσία ουδετεροπενίας: η παρουσία πυρετού σε κάθε ασθενή µε νεοπλασία 

επιβάλλει λεπτοµερή κλινική εξέταση και εργαστηριακό έλεγχο. Εάν ο ασθενής είναι 

κλινικά σταθερός χωρίς σηµεία εντοπισµένης φλεγµονής, η χορήγηση αντιβίωσης µπορεί 

να καθυστερήσει µέχρι την επιβεβαίωση συγκεκριµένης λοίµωξης. Αιµοκαλλιέργειες 

λαµβάνονται πριν τη χορήγηση αντιβίωσης, από κάθε αυλό του καθετήρα και τουλάχιστον 

από µία περιφερική φλέβα. Η χρήση ποσοτικών αιµοκαλλιεργειών συµβάλλει  στην 

τεκµηρίωση της αιτιολογικής συσχέτισης του καθετήρα µε τη βακτηριαιµία.  

Σε παρουσία σηµείων φλεγµονής ή κλινικής αστάθειας του ασθενούς, χορηγείται 

αντιβίωση που καλύπτει τα συνηθέστερα µικροβιακά αίτια (σταφυλόκοκκοι, Gram 

αρνητικά). H χορήγηση µίας κεφαλοσπορίνης τρίτης γενεάς µε αµινογλυκοσίδη ή ακόµα 

και αντισταφυλοκοκκικής πενικιλλίνης αποτελεί ένα αποδεκτό σχήµα αρχικής 

αντιµετώπισης (63,64). Η χορήγηση της αντιβίωσης συνεχίζεται για 48 µέχρι 72 ώρες, 

χρησιµοποιώντας εναλλάξ όλους τους αυλούς του καθετήρα. Εάν οι αρχικές 

αιµοκαλλιέργειες είναι τότε αρνητικές και δεν υπάρχουν σηµεία φλεγµονής, η αντιβίωση 

µπορεί να διακοπεί, ώστε να γίνει έλεγχος για την εστία της λοίµωξης. Η αντιβίωση, σε 

ανάπτυξη µικροβίων, τροποποιείται βάσει αντιβιογράµµατος και συνεχίζεται τουλάχιστον 

10 έως 14 µέρες µετά τις στείρες αιµοκαλλιέργειες.   
Η παρουσία µεµονωµένης φλεγµονής κατά την δερµατική έξοδο του καθετήρα, σε 

απύρετο όχι ουδετεροπενικό ασθενή, µπορεί να αντιµετωπισθεί µε χορήγηση από του 

στόµατος αντιβίωσης (αντισταφυλοκοκκική πενικιλίνη ή κεφαλοσπορίνη) ενώ σε 

µεµονωµένες περιπτώσεις περιγράφεται ότι αρκεί και µόνο η τοπική θεραπεία (64). Σε 

απουσία ανταπόκρισης χορηγείται ενδοφλέβια αντιβίωση και σε αποτυχία και αυτής, 

τίθεται ένδειξη αφαίρεσης του καθετήρα.  

β. Παρουσία ουδετεροπενίας: Η ουδετεροπενία οδηγεί σε άτυπες εκδηλώσεις της 

αναµενόµενης φλεγµονώδους αντίδρασης. Σε ουδετεροπενικό ασθενή µε καθετήρα, η 

παρουσία έστω και ορώδους εκρίµατος στην έξοδό του, µπορεί να αποτελέσει ενδεικτικό 

φλεγµονής και πρέπει να αποστέλλεται για καλλιέργεια. Υπάρχει ένδειξη εµπειρικής 

χορήγησης ευρέως φάσµατος αντιβίωσης και τροποποίησή της στη συνέχεια βάσει των 

αποτελεσµάτων των καλλιεργειών. Η διάρκεια της αγωγής καθορίζεται από τη 

σοβαρότητα της ουδετεροπενίας, την αναµενόµενη διάρκειά της και την κλινική 

κατάσταση του ασθενούς. Η αρχική προσέγγιση είναι η χορήγηση ευρέως φάσµατος 

αντιβίωσης, είτε σαν µονοθεραπεία (κεφταζιδίµη ή ιµιπενέµη) ή σαν συνδυασµός β-

λακταµικών µε αµινογλυκοσίδες (63,58). Επίσης προτείνεται η χορήγηση συνδυασµού 

βανκοµυκίνης και αµινογλυκοσίδης ή βανκοµυκίνης και 3ης γενιάς κεφαλοσπορίνης (64). 

Η διάρκεια της αντιβίωσης είναι 14 ηµέρες, µε προσθήκη βανκοµυκίνης ή τεικοπλανίνης 
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σε επιµονή του πυρετού και εµπειρική προσθήκη αντιµυκητιασικών φαρµάκων από την 

7η ηµέρα του πυρετού (65). Γενικό πρωτόκολο αντιµετώπισης ουδετεροπενικών ασθενών 

παρουσιάζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 7.   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΜΠΥΡΕΤΟ 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ  
 

Κατάσταση ασθενούς                                                        Τροποποίηση αγωγής 
 
Πυρετός 
• Εµµονή > 1 εβδοµάδα                                   Προσθήκη 

αντιµυκητιασικής αγωγής 
• Υποτροπή σε ουδετεροπενία                                

 Προσθήκη αντιµυκητιασικής αγωγής 
Αιµοκαλλιέργειες 
• Πριν την έναρξη αντιβίωσης: 
        α. Gram θετικό  µικρόβιο                                           Προσθήκη βανκοµυκίνης σε αναµονή αντιβιογράµµατος 
                 β.  Gram αρνητικό µικρόβιο                                          Ίδια αγωγή σε σταθερό κλινικά ασθενή και ευαίσθητο 
µικρόβιο, 

                                                                                             σε αποµόνωση Pseudomonas aeroginosa,Enterobacter,Citrobacter  
προσθήκη αµινογλυκοσίδης ή και αλλου β-λακταµικού 

• Κατά τη χορήγηση αντιβίωσης: 
         α. Gram θετικό µικρόβιο                                             Προσθήκη βανκοµυκίνης ή τεικοπλανίνης 
         β. Gram αρνητικό µικρόβιο                                         Αλλαγή σε νέο συνδυασµό (Ιµιπενέµη και γενταµυκίνη ή            
                                                                                             βανκοµυκίνη/τεικοπλανίνη, ή γενταµυκίνη και πιπερακιλίνη) 
Κεντρικός φλεβικός καθετήρας 
• Θετική καλλιέργεια πλήν Candida, Bacillus spp           

 Προσπάθεια αντιµετώπισης. Εναλλάξ χρήση όλων των    
                                                                                               αυλών. 
• Θετική καλλιέργεια Candida, Bacillus spp                    

 Αφαίρεση καθετήρα, χορήγηση αντιβίωσης 
• Καλλιέργεια εξόδου µε Aspergillus, mycobacterium     

 Αφαίρεση καθετήρα, χορήγηση αντιβίωσης 
• Φλεγµονή υποδόριας πορείας                                      

 Αφαίρεση καθετήρα, χορήγηση αντιβίωσης 
   
Pizzo PA. Management of fever in patients with cancer and treatment-induced neutropenia. N Engl J Med 1993; 328:1323-
1332 
 
 
Στις περιπτώσεις φλεγµονής της δερµατικής εξόδου του καθετήρα σε ασθενή µε 

ουδετεροπενία ενδείκνυται η ενδοφλέβια χορήγηση ευρέως φάσµατος αντιβίωσης. Τα 

χορηγούµενα από το στόµα αντιβιοτικά δεν φαίνεται να είναι αποτελεσµατικά  (58). 

 

5.4 Θροµβολυτικοί παράγοντες στη θεραπεία βακτηριαιµίας σχετιζόµενης 
µε καθετήρα 

Σε µελέτες που έχουν γίνει, έχει παρατηρηθεί ότι η παρουσία θρόµβου δυνατόν να 

αποτελεί εστία βακτηριαιµίας (51-53). Με τα δεδοµένα αυτά χορηγήθηκαν θροµβολυτικοί 

παράγοντες σε επιµένουσες βακτηριαιµίες ασθενών µε καθετήρα. Σαν τέτοιος 

θροµβολυτικός παράγοντας έχει χρησιµοποιηθεί και η ουροκινάση, µε αµφιλεγόµενα 

όµως αποτελέσµατα.  

Ιστορικά για πρώτη φορά η χρήση συνδυασµού ουροκινάσης και αντιβιοτικών για 

διατήρηση σηπτικού καθετήρα, τοποθετείται το 1980 (66). Άλλοι συγγραφείς (Schuman 

και συν.) αναφέρουν 90% ποσοστό διατήρησης καθετήρων σε βακτηριαιµία µε τη 
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συνδυασµένη χορήγηση ουροκινάσης και αντιβίωσης, σε περιπτώσεις µε αγγειογραφικά 

ευρήµατα ινικής στο άκρο του καθετήρα (58). Παρόµοια αποτελέσµατα που 

επιβεβαιώνουν τα παραπάνω αναφέρονται και από άλλους (34), όµως στις περισσότερες 

µελέτες δεν διαπιστώθηκε αποτελεσµατικότητα µε τη χρήση ουροκινάσης (62,67,68).  

 

6.  ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΩΝ  ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
Ποικίλα πρωτόκολλα καθηµερινής περιποίησης των καθετήρων έχουν σχεδιαστεί και 

βασίζονται στις υποθέσεις  αποικισµού τους.  

Περιποίηση καθετήρα: η πρώτη βασική αρχή είναι η είσοδος µικροβίων κατά µήκος 

της εξωτερικής επιφάνειας του καθετήρα που αποφεύγεται µε αντισηψία του σηµείου 

εισόδου µε αλκοόλη ή ιωδιούχο ποβιδόνη. Φαίνεται ότι η κάλυψη της περιοχής µε απλή 

γάζα  πλεονεκτεί της εφαρµογής διάφανου πλαστικού καλύµµατος, λόγω του ότι 

σχετίζεται µε µειωµένο µικροβιακό αποικισµό του υποκείµενου δέρµατος (69). Η 

αποφυγή άσκοπης διάνοιξης των απολήξεων του καθετήρα,  χρήσης παράλληλων 

συνδέσεων καθώς και οι χειρισµοί κάτω από άσηπτες συνθήκες της απόληξης, 

µειώνουν τον ενδοαυλικό αποικισµό των καθετήρων (25,26). 

Προληπτική χορήγηση αντιβίωσης: η δεύτερη βασική αρχή η χορήγηση αντιβίωσης 

πρίν την τοποθέτηση του καθετήρα. Η προεγχειρητική χορήγηση οξακικλίνης σε µελέτη 

ενηλίκων ασθενών, οδήγησε σε  µείωση  και των επεισοδίων βακτηριαιµίας όσο και τον 

αποικισµό των καθετήρων, σε σύγκριση µε τη χορήγηση placebo (70). Σε ανάλογα 

ευρήµατα σε παιδιά µε καρκίνο και καθετήρα φαίνεται ότι καταλήγουν και άλλοι 

συγγραφείς (71). Παράλληλα η δυνατότητα µείωσης των σηπτικών επιπλοκών µε 

προληπτική διαλείπουσα ενδοαυλική χορήγηση αντιβιοτικών είναι αντικείµενο µελέτης, 

µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα (72,73).  

Πρωτόκολλα περιποίησης: φαίνεται ότι αποτελεί το ουσιαστικότερο και 

αποτελεσµατικότερο στοιχείο κάθε προληπτικής προσπάθειας. Σε µελέτη παιδιών µε 

καθετήρα για παρεντερική σίτιση, 45 % των καθετήρων έπρεπε να αφαιρεθούν µετά 

από βακτηριαιµία. Η εντατικοποίηση της αυστηρής περιποίησης των καθετήρων 

οδήγησε σε σηµαντική µείωση της συχνότητας ανίχνευσης βακτηριαιµίας (74). 

Αντίστοιχα σε άλλη µελέτη παιδιών µε καθετήρα, η χρήση αυστηρού πρωτοκόλλου 

περιποίησης, µείωσε τη  συχνότητα βακτηριαιµίας από 4,6 σε 3,8 επεισόδια / 1000 

ηµέρες καθετήρα και τις φλεγµονές εξόδου από 0,58  σε 0,1 επεισόδια / 1000 ηµέρες 

καθετήρα (75). 

Ειδικός σχεδιασµός του καθετήρα: η κατανόηση του µηχανισµού αποικισµού των 

καθετήρων οδηγεί σε προσπάθειες τελειοποίησης της κατασκευής τους µε καλά 

βραχυχρόνια τουλάχιστον αποτελέσµατα. Έτσι  έχουν σχεδιασθεί καθετήρες µε: 
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• Εµποτισµένους µε άργυρo σπόγγους στερέωσης (cuff) (76) 

• Ενσωµάτωση στο υλικό κατασκευής του καθετήρα αντιβιοτικών-αντισηπτικών 

(xλωρεξιδίνη, αργυρούχος  σουλφαδιαζίνη) (15,35,77). 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ 

 
1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 

Η παρουσία του κεντρικού φλεβικού καθετήρα στη φλεβική κυκλοφορία συµβάλλει στη 

δηµιουργία θροµβωτικών επιπλοκών, που όπως είναι γνωστό διακρίνονται ανάλογα µε 

την εντόπισή τους (καθετήρα, φλεβικού συστήµατος) και ανάλογα µε την κλινική εικόνα 

(ασυµπτωµατική, κλινικά εµφανής θρόµβωση).  

Αναλυτικότερα, όσο αφορά στην ασυµπτωµατική θρόµβωση, αυτή µπορεί να εκδηλωθεί 

αιφνίδια σαν οξεία επιπλοκή, να εµποδίσει τη χρησιµοποίηση της ίδιας φλέβας για 

τοποθέτηση νέου καθετήρα, ενώ παράλληλα µπορεί να συµβάλλει στο µηχανισµό 

επιµένουσας βακτηριαιµίας. Όσον αφορά στη θρόµβωση του καθετήρα, αυτή 

εκδηλώνεται µε αδυναµία αναρρόφησης ή προώθησης υγρών και οφείλεται σε 

προσκόλληση του καθετήρα στο τοίχωµα της φλέβας µέσω θρόµβου ή στο σχηµατισµό 

εξωαυλικού περιβλήµατος ινικής στην κορυφή του καθετήρα. Στην περίπτωση 

θρόµβωσης κεντρικών φλεβών κατά τη διέλευση του καθετήρα, κυριαρχούν τα κλασσικά 

κλινικά σηµεία της φλεβικής θρόµβωσης (78). Ειδικότερα η θρόµβωση της υποκλείδιας 

φλέβας εκδηλώνεται µε οίδηµα του σύστοιχου άνω άκρου, ενώ η θρόµβωση στο 

επίπεδο της άνω κοίλης φλέβας οδηγεί στην κλινική εικόνα του οµώνυµου συνδρόµου 

(Superior Vena Cava Syndrom). 

Στις επιπλοκές φλεβοθρόµβωσης από καθετήρα, όταν αυτή συµβεί στην περιοχή των 

κεντρικών φλεβών του άνω ηµιθωρακίου έχει περιγραφεί και η ανάπτυξη χυλοθώρακα 

(79). Η θρόµβωση των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων συµβαίνει από επέκταση της 

θρόµβωσης, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιπτώσεις που η απόληξη του καθετήρα φθάνει 

βαθειά στο δεξιό κόλπο και τραυµατίζει το ενδοκάρδιo (14). Η απόσπαση των θρόµβων 

αυτών οδηγεί σε περιφερική εµβολή, η οποία στην περίπτωση των θροµβώσεων από 

καθετήρα εκδηλώνεται  κλινικά σαν πνευµονική εµβολή (80). Απώτερη επιπλοκή της 

θρόµβωσης αποτελεί και η ανάπτυξη µεταφλεβιτιδικής συνδροµής (Postphlebitic 

syndrome) (81). 
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2. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 

Η παθοφυσιολογία της θρόµβωσης περιγράφηκε από τον Virchow το 1856, σαν 

αποτέλεσµα µειωµένης ροής αίµατος, αλλοιώσεων του τοιχώµατος των αγγείων και 

αλλαγής στη σύνθεση του αίµατος (82). Ο µηχανισµός των θροµβωτικών επιπλοκών σε 

ασθενείς µε νεοπλασία και καθετήρα είναι πολυπαραγοντικός. ∆ηλαδή οφείλεται, 

αφενός µεν στην παρουσία του καθετήρα αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ασθενή. Η νεοπλασµατική νόσος είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου θροµβωτικών 

επιπλοκών καθώς και το είδος της χηµειοθεραπευτικής αγωγής, ενώ οι κληρονοµικές 

διαταραχές του µηχανισµού πήξης που οδηγούν σε αυξηµένη τάση θροµβώσεων 

(συγγενής θροµβοφιλία) εξακολουθούν να αποτελούν αντικείµενο µελέτης σαν δυνητικοί 

παράγοντες κινδύνου. Η ακινητοποίηση κατά τη νοσηλεία καθώς και οι χειρουργικές 

επεµβάσεις οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση του κινδύνου αυτού. Στον πίνακα 8, 

αναλύονται οι συχνότεροι παράγοντες (επίκτητοι και κληρονοµικοί) που σχετίζονται µε 

αυξηµένο κίνδυνο φλεβοθρόµβωσης (83). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ 
 

                                                         Συχνότητα                                        σχετικός κίνδυνος 
 ΕΠΙΚΤΗΤΟΙ 
• Ηλικία                                 < 40 ετών :  1/10000/ έτος    
                                                  > 75 ετών:  1/ 100   / έτος  
• Κακοήθεια                           3-18% των θροµβώσεων                                 7    
• Εγχείρηση                           30-50% των εγχειρήσεων ισχίου                      6 
• Ακινητοποίηση                                                                                            11 
• Αντισυλληπτικά                   κύριο αίτιο σε νέες γυναίκες                         4-11   
• Κύηση                                                                                                           4 
• Αντι –φωσφολιπιδικά   
       αντισώµατα                                                                                                 9 
 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ 
• Ελλειψη πρωτείνης C                            0,2%                                            6,5 
• Ελλειψη πρωτείνης S                               1 %                                              2 
• Ελλειψη AT III                                  0,02-1%                                              50 
• Παράγοντας V Leiden                         2-15%                                            3-8 
• Mετάλλαξη Προθροµβίνης  
       2020Α                                                      2%                                               2 
 ΜΕΙΚΤΟΙ 
• Οµοκυστιναιµία                                        5 %                                               2 
• Αυξηµένος  παράγων VIII                      11 %                                               6 
• APC resistance όχι σχετιζόµενη 
      µε παράγοντα V Leiden                                                                                4 
 
Rosendal F.R. Risk Factors for Venous Thrombotic Disease. Thromb.Haem. 1999;82(2):610-619 

 
2.1  Υλικό καθετήρα και θρόµβωση 

Η επιφάνεια του καθετήρα µπορεί να ενεργοποιήσει το µηχανισµό πήξης, άµεσα σα 

ξένο υλικό ή έµµεσα, τραυµατίζοντας το ενδοθήλιο του αγγείου και µεταβάλλοντας τους 

χαρακτήρες ροής του αίµατος. Σήµερα γίνονται προσπάθειες σύνδεσης κεντρικών 

φλεβικών καθετήρων µε αντιπηκτικά (ηπαρίνη) σε µια προσπάθεια µείωσης των 
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σχετιζόµενων θροµβωτικών επιπλοκών (84). Οι καθετήρες αυτοί  σε πειραµατικό 

µοντέλο οδηγούν σε µείωση της συχνότητας θρόµβωσης κατά 80% (85). 

2.2  Θέση καθετήρα και θρόµβωση 
Καθετήρες των οποίων το άκρο βρίσκεται βαθειά µέσα στο δεξιό κόλπο συνοδεύονται 

από αυξηµένη συχνότητα θρόµβωσης του δεξιού κόλπου, όπως αναφέρεται σε µελέτη 

που αφορά σε παιδιά (86). 

2.3 Νεοπλασία και θρόµβωση 
Η σχέση του καρκίνου µε τη θρόµβωση, που για πρώτη φορά παρατηρήθηκε το 1865 

από τον Trousseau, οφείλεται σε µειωµένη ηπατική σύνθεση AT III και πρωτείνης C, 

µηχανική απόφραξη φλεβών, παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσης και ενεργοποίηση 

του µηχανισµού πήξης (75,87,88). Η διάγνωση της θρόµβωσης µερικές φορές 

προηγείται της διάγνωσης του καρκίνου. 10% έως 20% των ενηλίκων ασθενών µε 

θρόµβωση έχουν καρκίνο (83) ενώ ένα ποσοστό 5% θα αναπτύξει τη νόσο αργότερα 

(89,90). 32% των περιπτώσεων θρόµβωσης σε παιδιά αφορούν σε παιδιά µε κακοήθη 

νοσήµατα (81). 

2.4  Χηµειοθεραπεία και θρόµβωση 
Είναι γνωστό ότι µερικοί χηµειοθεραπευτικοί παράγοντες οδηγούν σε αυξηµένο κίνδυνο 

θρόµβωσης. Τέτοιοι είναι για τα παιδιά η ασπαραγινάση, µε µηχανισµό αναστολής της 

πρωτεινοσύνθεσης (81,90), αλλά και η κυκλοφωσφαµίδη, µεθοτρεξάτη και 5 φθοριο-

ουρακίλη µέσω της αναστολής της σύνθεσης των πρωτεινών C και S (91). 

2.5 Συγγενής θροµβοφιλία 
Κάθε ασθενής έχει µία γενετικά καθορισµένη τάση φλεβικής θρόµβωσης (συγγενής 

θροµβοφιλία), που αποτελεί αντικείµενο µελέτης, µε την ελπίδα της δυνατότητας 

καθορισµού της πιθανότητας θροµβωτικών επιπλοκών για κάθε ένα ασθενή 

µεµονωµένα  καθώς και της εξατοµίκευσης των ενδείξεων αντιπηκτικής προφύλαξης 

(93-98). Οι κληρονοµικοί παράγοντες που σχετίζονται µε αυξηµένη πιθανότητα 

θρόµβωσης παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 8. Η ταυτόχρονη παρουσία σε ένα άτοµο 

περισσότερων του ενός των παραπάνω παραγόντων αυξάνει ιδιαίτερα τον κίνδυνο 

φλεβικής θρόµβωσης. Σε  µελέτη παιδιών µε ΟΛΛ και καθετήρα, βρέθηκε συνύπαρξη 

θρόµβωσης και γενετικών παραγόντων σε ποσοστό 67% ενώ σε απουσία θρόµβωσης ο 

έλεγχος ήταν θετικός µόλις  σε 21% (99). Αντίστοιχα ευρήµατα συµβολής συγγενούς 

θροµβοφιλίας στις θροµβωτικές επιπλοκές παιδιών αναφέρουν και άλλοι συγγραφείς 

(92,100,101). 

Η παρουσία καθετήρα σε έδαφος συγγενούς θροµβοφιλίας αυξάνει περαιτέρω τον 

κίνδυνο φλεβοθρόµβωσης. Σε προοπτική µελέτη σε παιδιά στα οποία τοποθετήθηκε 

καθετήρας και παρακολουθήθηκαν µε υπερηχοτοµογραφία βρέθηκαν 17 περιπτώσεις 

θρόµβωσης, από τις οποίες οι 15 είχαν παράλληλα κάποια µορφή συγγενούς 
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θροµβοφιλίας (102). Θεωρείται ότι οι ετεροζυγώτες στην παιδική ηλικία δεν εµφανίζουν 

θροµβωτικές επιπλοκές, εκτός εαν συνυπάρχουν και επίκτητοι παράγοντες κινδύνου. Σε 

αυτές τις  καταστάσεις ενδείκνυται η χορήγηση προφύλαξης µε αντιπηκτικά (81,103). 

 

3. ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 
3.1  Φλεβοθρόµβωση σε παιδιά 
Η συχνότητα των θροµβωτικών επιπλοκών σε παιδιά είναι γενικά µικρότερη από αυτή 

των ενηλίκων (81,104,105), όµως η νοσηρότητα και θνητότητα των επιπλοκών αυτών 

είναι το ίδιο αυξηµένη. Αναφέρεται συχνότητα υποτροπών 19%, πνευµονική εµβολή 

22%, µεταφλεβιτιδικό σύνδροµο 18% και θνητότητα 2,2% σε µελέτες που αφορούν σε 

παιδιά µε φλεβοθρόµβωση (81). 

3.2  Φλεβοθρόµβωση και κεντρικός φλεβικός καθετήρας 

Η χρήση καθετήρα είναι το συχνότερο αίτιο θρόµβωσης και ευθύνεται για το 50% των 

περιπτώσεων θρόµβωσης στα παιδιά (81,106-108). Η συχνότητα των θροµβωτικών 

επιπλοκών των καθετήρων κυµαίνεται από 35%-75% σε διάφορες µελέτες, και 

εξαρτάται από τη µέθοδο ανίχνευσης και το είδος της θροµβωτικής επιπλοκής: 

1) ενδοαυλικά πήγµατα: 74% των αιµοληψιών από αυλό καθετήρων σε παιδιά έχουν 

αιµοπήγµατα (56,109). 

2) θρόµβους άκρου ή επιφάνειας καθετήρα: 78%-100% των καθετήρων έχουν κάλυµµα 

από ινική στην επιφάνειά τους (110-111). 

3) θρόµβους φλεβών διέλευσης καθετήρα: αναφέρεται ποσοστό 35%-75% ανίχνευσης 

θρόµβωσης µε τη χρήση υπερηχοτοµογραφίας και φλεβογραφίας αντίστοιχα (111-115). 

4) θρόµβωση δεξιού κόλπου-πνευµονική εµβολή: αναφέρεται ότι 8,8% των ασθενών 

είχαν ασυµπτωµατική θρόµβωση δεξιού κόλπου σε υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο (86), 

ενώ σε παρουσία φλεβοθρόµβωσης από καθετήρα ο κίνδυνος πνευµονικής εµβολής 

κυµαίνεται από 8%-18% (90,116,117). 

 

4.  ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ. 

4.1  Υπερηχοτοµογραφία 
 Eίναι απλή, ασφαλής και εύχρηστη µέθοδος. Η δισδιάστατη υπερηχοτοµογραφική 

µελέτη (2D) δίνει ακριβείς ανατοµικές πληροφορίες ενώ η χρήση του φαινοµένου 

Doppler (παλµικό, συνεχές, έγχρωµο) επιτρέπει τη µελέτη της ροής του αίµατος στις 

φλέβες (119-122). Αναφέρεται ευαισθησία 94% και ειδικότητα 96% της µεθόδου στη 

διάγνωση θροµβωτικών επιπλοκών καθετήρων (123,124). Τα πλεονεκτήµατα αυτά 

δικαιολογούν την εκτεταµένη χρήση της σε µελέτες σχετιζόµενες µε θροµβωτικές 

επιπλοκές σε παιδιά (125-127). 
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4.2  Υπερηχοκαρδιογραφία 

Σε παιδιά µε καθετήρα χρησιµοποιείται για έλεγχο θρόµβωσης δεξιού κόλπου σε 

περιπτώσεις δυσλειτουργίας του καθετήρα, χυλοθώρακα, εµµένουσας σήψης, 

συνδρόµου άνω κοίλης φλέβας, πνευµονικής εµβολής (54,128). Σαν έλεγχος ρουτίνας 

ενδείκνυται σε νεογνά µε καθετήρα (116,129) και σε παιδιά µε νεοπλασία και καθετήρα 

(86,129) καθώς επίσης και στη διερεύνηση κάθε παρατεινόµενου εµπύρετου για τον 

αποκλεισµό ενδοκαρδίτιδας (63). 

4.3  Αγγειογραφία 
Αποτελεί την παλαιότερη <<κλασσική>> µέθοδο απεικόνισης (78,90,130). 

Χρησιµοποιείται και σήµερα για έλεγχο της δράσης ουροκινάσης σε δυσλειτουργούντες 

καθετήρες (118,131), και σε µελέτες χορήγησης αντιπηκτικής προφύλαξης σε ασθενείς 

µε καθετήρα (127,132,133). 

4.4 Μαγνητική αγγειογραφία 
Οι ανατοµικές πληροφορίας είναι αξιόλογες, όµως λόγω αυξηµένου κόστους, η µέθοδος 

δεν χρησιµοποιείται ευρέως στα παιδιά (134-138). 

4.5   Άλλες µέθοδοι 
Σπανιότερα χρησιµοποιούµενες µέθοδοι είναι η αξονική τοµογραφία (122,139), το 

σπινθηρογράφηµα αερισµού-αιµάτωσης (121) και τα D-Dimers (140,141). 

 
5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

5.1 Γενικές αρχές θεραπείας  
Αυτές έχουν σα βάση τη θεραπεία στους ενήλικες µε τις διαφορές όµως της 

πηκτικότητας στην παιδική ηλικία οι οποίες είναι : 1) ότι η δραστικότητα της ηπαρίνης 

επηρεάζεται από τα µειωµένα επίπεδα της ΑΤΙΙΙ, 2) υπάρχει µειωµένη ικανότητα 

παραγωγής θροµβίνης και 3) τα επίπεδα των εξαρτώµενων από τη βιταµίνη Κ 

παραγόντων πήξης καθώς και του ινωδογόνου είναι µειωµένα (142,143). Στη θεραπεία 

θροµβωτικών επιπλοκών καθετήρων χρησιµοποιούνται: 1) θροµβολυτικά (ουροκινάση, 

rtPA) για τη λύση του σχηµατισθέντος θρόµβου, 2) αντιπηκτικά φάρµακα (ηπαρίνη, 

κουµαρινικά) για την αναστολή επέκτασης της θρόµβωσης ή 3) συνδυασµοί 

θροµβολυτικών και αντιπηκτικών. Η αφαίρεση του καθετήρα δεν είναι πάντα απαραίτητη 

(144). 

5.2  ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ 
5.2.1  Ηπαρίνη 
Η διάρκεια θεραπείας µε ηπαρίνη σε παιδιά µε εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 5 ηµέρες. Σε εκτεταµένη θρόµβωση ή πνευµονική εµβολή, η 

διάρκεια είναι 7 έως 10 ηµέρες (145,146). Μειονεκτήµατα της χρήσης της ηπαρίνης είναι 
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η µεταβαλλόµενη φαρµακοκινητική που επιβάλλει συχνή εργαστηριακή 

παρακολούθησης της δράσης της, οι διαφορές στην ευαισθησία των 

χρησιµοποιούµενων για το σκοπό αυτό αντιδραστηρίων καθώς και η θροµβοπενία 

οφειλόµενη σε ηπαρίνη (106,147,148). 

5.2.2   Χαµηλού µοριακού βάρους ηπαρίνες 

Τα κύρια πλεονεκτήµατα της χρήσης των ηπαρίνων χαµηλού µοριακού βάρους (LMWH) 

συγκριτικά µε την ηπαρίνη, οφείλονται στην ειδικότερη δράση τους στον παράγοντα Χα 

(149,150), και είναι: 1) αυξηµένος χρόνος ηµίσειας ζωής που επιτρέπει τη χορήγηση 

τους σε αραιά χρονικά διαστήµατα (151), 2) σταθερή φαρµακοκινητική και 

βιοδιαθεσιµότητα µε µειωµένη ανάγκη εργαστηριακής παρακολούθησης της δράσης 

τους, ενώ σε δοσολογία προληπτικής χορήγησης  δεν απαιτείται εργαστηριακή 

παρακολούθηση (152), 3) συγκριτικά είναι ασφαλέστερες από την κλασσική ηπαρίνη, 

χωρίς να υστερούν σε αποτελεσµατικότητα. Σε µετα-ανάλυση σύγκρισης LMWH και 

κλασσικής ηπαρίνης αναφέρεται µικρότερη µακροχρόνια θνητότητα των ασθενών, και 

ιδιαίτερα των ασθενών µε καρκίνο, όταν χορηγείται LMWH (153). Η ενδεχόµενη 

αντινεοπλασµατική  δράση των  LMWH αποτελεί αντικείµενο µελέτης (154,155).  

Η χορήγησή τους σε παιδιά είναι ασφαλής και αποτελεσµατική. Oι Massicotte και συν. 

µελέτησαν τη φαρµακοκινητική της LMWH enoxaparin σε 25 παιδιά, τέσσερα εκ των 

οποίων µε νεοπλασία (για θεραπεία σχετιζόµενης µε καθετήρα θρόµβωσης σε 14 

περιπτώσεις) (127). Ο αλγόριθµος χορήγησης παρουσιάζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 9. Σε άλλες 

µελέτες θεραπευτικής χορήγησης αναφέρεται 94% κλινική αποτελεσµατικότητα, 5% και 

17% µείζονα και ελάσσονα αιµορραγία και 1% θνητότητα σε θεραπευτική χορήγηση 

enoxaparin σε παιδιά (156,157). Μικρότερη εµπειρία υπάρχει µε την LMWH dalteparin  

(158). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ENOXAPARIN (CLEXANE) ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 

Αρχική δόση  1 mg/kg ανά 12 ώρες υποδόρια  
                               
πίπεδα  αντι- Xa      Αναβολή επόµενης  δόσης;       Μεταβολή επόµενης  δόσης;   Μέτρηση αντι- X

 0,35       U/ml                              όχι                                         αύξηση κατά  25%                   4 ώρες µετά 

,35-0,49  U/ml                              όχι                                        αύξηση κατά  10%                    4 ώρες µετά 

,5-1         U/ml                              όχι                                                όχι                                  την επόµενη µέ
                                                                                                                                                1 εβδοµάδα µε
                                                                                                                                                   µετά µηνιαίω
                                                                                                                                                 (4 ώρες µετά τ

,1-1,5      U/ml                              όχι                                         µείωση κατά 20%                πριν επόµενη δό

,6-2         U/ml                              3ώρες                                    µείωση κατά 30%                πριν επόµενη δ
                                                                                                                                                 και 4 ώρες 

 2            U/ml                         έως αντι-Xa 0,5 U/ml                µείωση κατά 40%                 πριν επόµενη κα
                                                                                                                                                όχι < 0,5 U/ml µ
                                                                                                                                                ανά 12 ώρες  

assicotte P, et al. Low-molecular-weight heparin in pediatric patients with thrombotic disease:A dose finding study.J Pe
                             128:313-318 
.3  Κουµαρινικά αντιπηκτικά 
κουµαρινικά χορηγούνται για 3-6 µήνες σε εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση (159). ∆εν 

ρχουν όµως µελέτες συσχέτισης κλινικής αποτελεσµατικότητας και χρόνου προθροµβίνης σε 

διά και οι οδηγίες χορήγησης προέρχονται µόνο από τις οδηγίες σε ενήλικες (160). Η αγωγή 

ανίζει το µειονέκτηµα της ανάγκης συχνού εργαστηριακού ελέγχου ενώ έχει βρεθεί ότι η 

ιαία παρακολούθηση είναι ασφαλής µόνο σε 10-20% των παιδιών (161).  
  ΘΡΟΜΒΟΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ράση τους είναι άµεση, µέσω της αποδόµησης του σχηµατισµένου θρόµβου ινικής, 

την ενεργοποίηση του συστήµατος πλασµινογόνου-πλασµίνης. Τα θροµβολυτικά 

µακα που χρησιµοποιούνται στην παιδιατρική είναι η ουροκινάση και ο 

συνδυασµένος ιστικός ενεργοποιητής του πλασµινογόνου (rtPA). Το πρωτόκολλο 

ήγησής τους σε παιδιά φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 10. 

.1  Ουροκινάση 

ν κατηγορία των θροµβολυτικών φαρµάκων η ουροκινάση είναι ο θροµβολυτικός 

ράγοντας µε την ευρύτερη χρήση στην παιδιατρική και ειδικότερα στα παιδιά µε 

κίνο. H ουροκινάση έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στην αντιµετώπιση 

µβωτικών επιπλοκών κεντρικών φλεβικών καθετήρων, ιδιαίτερα σε ενήλικες 

2,163). 

 πρώτη φορά, χρήση ουροκινάσης σε παιδιά περιγράφτηκε το 1982 από τους 

laplane και συν. σε θρόµβωση δεξιού κόλπου σχετιζόµενη µε καθετήρα σε πρόωρο 

γνό (129), µε µετέπειτα αναφορές επιτυχούς χορήγησης σε θροµβώσεις παιδιών 
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(14,81,101,111). Η εργαστηριακή παρακολούθηση της θροµβολυτικής αγωγής σε παιδιά 

παρουσιάζει δυσκολίες και ενδείκνυται η παρακολούθηση  των επιπέδων του 

ινωδογόνου, το οποίο καθορίζει και την ανάγκη χορήγησης πλάσµατος. Η συχνότητα 

αιµορραγίας σε θροµβολυτική αγωγή, η οποία χρήζει µετάγγισης, υπολογίζεται  σε 20%, 

ενώ εγκεφαλικής αιµορραγίας σε λιγότερο από 3% (113).  

Η συχνότερη ένδειξη χορήγησης ουροκινάσης είναι για την αποκατάσταση της 

λειτουργίας δυσλειτουργούντων καθετήρων. Στην περίπτωση αυτή, η ενδοαυλική 

χορήγηση ουροκινάσης είναι απόλυτα ασφαλής και δεν ενδείκνυται εργαστηριακή 

παρακολούθηση (131,164). Η εµπειρία σε παιδιά είναι σχετικά  καλή.  Έτσι η χορήγηση 

ουροκινάσης (5000 IU/ml, 2 ml ενδοαυλικά) είχε αποτελεσµατικότητα στην 

αποκατάσταση της λειτουργικότητας καθετήρων σε ποσοστό 57%-87% (53,165). Με την 

ίδια αυτή δόση αναφέρεται ότι παρά την αποκατάσταση της λειτουργίας των καθετήρων, 

υπήρξε υπολειπόµενη ενδοαυλική θρόµβωση, όπως έδειξε η µέτρηση της  αντίστασης 

στη χορήγηση υγρών διά του καθετήρα (109). Όταν η ανωτέρω δοσολογία δεν επαρκεί, 

τότε προτείνεται η συνεχής χορήγηση ουροκινάσης  (118,166,167).  
5.3.2  rtPA 
Η χρήση τoυ rTPA έχει πλεονεκτήµατα, λόγω µείωσης της πιθανής αλλεργίας σε σχέση 

µε την ουροκινάση (168-171). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   1Ο.   ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 

       Α.  Χαµηλή δοσολογία για δυσλειτουργία καθετήρα 

 
                                                          δοσολογία                                                   παρακολούθηση 
            
ενστάλλαξη                                         Ουροκινάση (5000 IU / ml)                         καµία 
                                                           1,5-3 ml/ σε κάθε αυλό για 2-4 ώρες 
     
έγχυση                                                Ουροκινάση (150 U/ kg/ ώρα)                    ινωδογόνο, TCT,PT, aPTT 
                                                            σε κάθε αυλό για 12-48 ώρες       
 

                                              Β.Συστηµατική θροµβόλυση 
 
                                                            φόρτιση                συντήρηση                   παρακολούθηση 
 
Ουροκινάση                                         4400U/ kg           4400 U/Kg/ώρα             ινωδογόνο, TCT,PT, aPTT 

    
rTPA                                                     όχι                     0,1- 0,6 mg/kg/ώρα        ίδια 
                                                                                        για 6 ώρες 
 
Andrew et al. Guidelines for antithrombotic therapy in pediatric patients. J Pediatrics 1998;132(4):575-588 
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6. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
6.1  Σηµασία θροµβοπροφύλαξης 
Η κλασσική µέθοδος προφύλαξης από τις θροµβωτικές επιπλοκές των κεντρικών 

φλεβικών καθετήρων είναι η χορήγηση µικρών δόσεων ηπαρίνης µέσω του καθετήρα, 

είτε σε εφάπαξ διαλείπουσα χορήγηση είτε σε διάλυµα συνεχούς έγχυσης σε ποικίλλα 

πρωτόκολλα. Η χορήγηση στις δόσεις αυτές δε µπορεί να αξιολογηθεί εργαστηριακά 

(παράταση αΡΤΤ). Η αυξηµένη συχνότητα θροµβωτικών επιπλοκών η οποία 

καταγράφεται µε την πρακτική αυτή, οδήγησε στο σχεδιασµό µελετών µε χρήση άλλων 

φαρµάκων σε ποικίλλες δόσεις, για τον καθορισµό των συνθηκών της ιδανικής 

προφύλαξης. Οι Andrew και συν.  αναφέρουν ότι η διαλείπουσα χορήγηση ηπαρίνης 

είναι σαφώς αναποτελεσµατική ενώ ο ρόλος των αντιπηκτικών στην πρόληψη της 

σχετιζόµενης µε τους καθετήρες θρόµβωσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός (103). Επτά 

άλλες µελέτες τονίζουν την αναγκαιότητα χορήγησης αντιπηκτικής προφύλαξης σε 

ασθενείς µε καρκίνο και καθετήρα (106,114,172-176). Φαίνεται όµως ότι η συµµόρφωση 

των γιατρών είναι µειωµένη παρά την αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα της 

αντιπηκτικής προφύλαξης (176).  

6.2 Προληπτική χορήγηση ηπαρίνης 
Η ηπαρίνη έχει χορηγηθεί από πολλούς σε διαλείπουσα ή συνεχή χορήγηση µικρών 

δόσεων διαµέσου του αυλού του καθετήρα σε µια προσπάθεια διατήρησης της 

διαβατότητας των καθετήρων (12,19,106,132,133,177). Από τη βιβλιογραφία φαίνεται 

ότι µόνο η χορήγηση σηµαντικά µεγαλύτερων δόσεων ηπαρίνης από τις συνήθεις, 

µειώνει τη συχνότητα των θροµβωτικών και σηπτικών επιπλοκών της χρήσης 

καθετήρων (84), ενώ η αποτελεσµατικότητά της στις συνήθεις δόσεις είναι 

αµφισβητήσιµη και όχι χωρίς επιπλοκές (178-181).  

6.3 Προληπτική χορήγηση LMWH  
Τα πλεονεκτήµατα που προαναφέρθηκαν των LMWH, συγκριτικά µε την ηπαρίνη, τις 

έχουν καθιερώσει σα φάρµακο εκλογής στην προφύλαξη από φλεβοθροµβώσεις κυρίως 

στη γενική χειρουργική. Η χρήση LMWH στους ογκολογικούς ασθενείς εµφανίζει επίσης 

τα πλεονεκτήµατα της µειωµένης ανάγκης παρακολούθησης, απλής χορήγησης, ενώ 

είναι πιθανή είναι και η αντι-νεοπλασµατική της δράση (154,155). Οι Monreal και συν. 

χρησιµοποίησαν τη LMWH dalteparin (υποδόρια 2500 ΙU, µία φορά κάθε ηµέρα, για 90 

ηµέρες) σε τυχαιοποιηµένη προοπτική µελέτη ασθενών µε καρκίνο και καθετήρα. Στο 

62% των ασθενών χωρίς προφύλαξη βρέθηκε φλεβογραφικά  θρόµβωση σε σχέση µε 

ποσοστό 6% των ασθενών που έλαβαν LMWH (114).  

Σε µελέτες παιδιών, η LMWH ενοξαπαρίνη (enoxaparin) έχει βρεθεί ασφαλής και 

αποτελεσµατική σε προληπτική χορήγηση. Oι Massicotte και συν. χρησιµοποίησαν 
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δόση ενοξαπαρίνης 0,5 mg/kg που οδήγησε σε επίπεδα αντι-Χα 0,35, χωρίς παράταση 

του aPTT (127). Άλλες µελέτες αναφέρουν την απουσία αιµορραγικών επιπλοκών σε 

αντίστοιχη χορήγηση και συνιστούν την εργαστηριακή παρακολούθηση της αντι-Χα 

δράσης µόνο έως την επίτευξη επιθυµητών επιπέδων (101,156,157,183). Μία µόνο 

µελέτη αναφέρει τη προληπτική χορήγηση ενοξαπαρίνης σε παιδιά µε καρκίνο και 

καθετήρα (157). 

6.4 Προληπτική χορήγηση κουµαρινικών αντιπηκτικών 
Η προληπτική χορήγηση χαµηλών δόσεων βαρφαρίνης σε ενήλικες ογκολογικούς ασθενείς 

έδειξε µείωση της συχνότητας των παρατηρούµενων θροµβωτικών επιπλοκών (184). Η 

χορήγηση 1 mg βαρφαρίνης (INR 1.3-1.9) οδήγησε σε µείωση της συχνότητας θρόµβωσης σε 

ενήλικες µε καθετήρα χωρίς παράταση του χρόνου προθροµβίνης (132,133,173,185). Σε 

θροµβωτικές επιπλοκές καθετήρων σε παιδιά µε νεοπλασία, συνίσταται η χορήγηση βαρφαρίνης 

για 3 µήνες (µε στόχο INR 2-3) και ακολούθως η συνέχισή της σε λιγότερο εντατικό σχήµα (µε 

INR 1.3-1.8) για όσο χρόνο παραµένει ο καθετήρας (186).  

6.5 Προληπτική χορήγηση ουροκινάσης 
Η κύρια χρήση της ουροκινάσης σε παιδιά µε κακοήθη νοσήµατα είναι η αποκατάσταση 

της διαβατότητας των καθετήρων. Προληπτική χρήση της περιγράφεται από τους 

Barzaghi και συν. οι οποίοι αναφέρουν ότι η χρήση πρωτοκόλλου εναλλάξ χορήγησης 

ουροκινάσης (10000 IU/ml, 3 ml χορήγηση εφάπαξ) µε ηπαρίνη (400 IU/ml, 3 ml 

χορήγηση εφάπαξ) µειώνει από 74% σε 33% τη συχνότητα ενδoαυλικών πηγµάτων σε 

καθετήρες τύπου Hickman παιδιών µε νεοπλασία (56).  
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EI∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.   ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της µελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου προληπτικής παρέµβασης µε 

στόχο τη µείωση των επιπλοκών, οι οποίες συνοδεύουν τη χρήση των κεντρικών φλεβικών 

καθετήρων σε παιδιά µε κακοήθη νοσήµατα. Η παρέµβαση αυτή βασίστηκε στην παθογένεια 

των επιπλοκών, στην ιδανική µέθοδο ανίχνευσης τους, στα πιθανά προληπτικά µέτρα και 

στις ιδιαιτερότητες των παιδιατρικών ασθενών. 

Η µελέτη είχε δύο στόχους: α) την αξιολόγηση ενός πρωτοκόλλου τακτικής παρακολούθησης 

των ασθενών µε καθετήρα µε εργαστηριακές και απεικονιστικές µεθόδους για την έγκαιρη 

ανίχνευση των επιπλοκών, β) την αξιολόγηση πρωτοκόλλου ενισχυµένης 

θροµβοπροφύλαξης στην καθηµερινή περιποίηση των καθετήρων και την επίδρασή του στη 

συχνότητα των επιπλοκών. 

Αναλυτικότερα τα επιµέρους θέµατα  που µελετήθηκαν είναι : 

α) η δυνατότητα σωστής  παρακολούθησης των ασθενών µε: 

• τη χρήση  ποσοτικών αιµοκαλλιεργειών στην αξιολόγηση εµπύρετου σε ασθενή µε 

κεντρικό φλεβικό καθετήρα. 

• το συστηµατικό έλεγχο για θροµβωτικές επιπλοκές µε υπερηχοτοµογραφία και 

υπερηχοκαρδιογραφία. 

• τον έλεγχο για κληρονοµικούς παράγοντες, που οδηγούν σε αυξηµένο κίνδυνο 

φλεβοθρόµβωσης (συγγενής θροµβοφιλία). 

β) η χρησιµότητα πρωτόκολλου  προληπτικής παρέµβασης: 

• η συµβολή ενός πρωτόκολλου ενισχυµένης θροµβοπροφύλαξης, µε διαλείπουσα 

ενδoαυλική χορήγηση  ουροκινάσης, στη µείωση της συχνότητας των  επιπλοκών. 

• η συµβολή  της προληπτικής  χορήγησης ηπαρίνης χαµηλού µοριακού βάρους στη 

συχνότητα ανίχνευσης θροµβωτικών επιπλοκών. 
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2.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Αναλυτικά η µεθοδολογία της µελέτης παρουσιάζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 11. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
                 
                          Ταξινόµηση           Προφύλαξη                  Παρακολούθηση                  
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2.1  ΥΛΙΚΟ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Παιδιατρική Κλινική Αιµατολογία

Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τον πληθυσµό µελέτης αποτέλεσαν νοσηλευ

συµπαγείς όγκους ή αιµατολογική κακοήθεια που είχαν κεντρικό φλε

πληθυσµός µελέτης διαιρέθηκε στις ακόλουθες οµάδες: 

α) Oµάδα µελέτης  Α  (οµάδα παρέµβασης) 
Παιδιά µε κεντρικό φλεβικό καθετήρα και νεοπλασία τα οποία άρχισαν θερ

Μαρτίου 1998. Η οµάδα παρέµβασης συνέχισε το µέχρι τότε πρωτόκολλ

καθετήρα µε διαλείπουσα χορήγηση ηπαρίνης. Πρόσθετα στους ασθε

προληπτική παρέµβαση µε ενισχυµένη θροµβοπροφύλαξη στην καθηµεριν

καθετήρων. Το µέγεθος της οµάδας µελέτης ορίστηκε να είναι ίδιο αριθµη

οµάδας ελέγχου (ιστορικοί µάρτυρες). Η επιλογή των ασθενών έγινε τ
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βάση τη χρονολογική σειρά διάγνωσης, µέχρι συµπλήρωσης του προβλεπόµενου αριθµού 

ασθενών.  Η οµάδα µελέτης Α διαιρέθηκε περαιτέρω, ανάλογα µε το είδος της χορηγηθείσας 

θροµβοπροφύλαξης σε δύο υποοµάδες:  

Υποοµάδα Α1 
Πρωτόκολλο χορήγησης µόνο ουροκινάσης 

 Ενδοαυλική χορήγηση ουροκινάσης (UKIDAN®  5000 IU / ml, χορήγηση 2 ml σε κάθε αυλό 

καθετήρα, που παρέµενε γιά 4 ώρες, µία φορά την εβδοµάδα).  

Υποοµάδα Α2  
 Πρωτόκολλο χορήγησης ουροκινάσης και ηπαρίνης χαµηλού µοριακού βάρους 

(ενοξαπαρίνη) 

 Η χορήγηση της ουροκινάσης έγινε όπως και στην υποοµάδα Α1. Η χαµηλού µοριακού 

βάρους ηπαρίνη ενοξαπαρίνη (CLEXAΝE®) χορηγήθηκε σε δόση 0,3 mg/kg (30 IU /kg) 

υποδόρια, µία φορά την ηµέρα. 

        Η κατάταξη των ασθενών της οµάδας µελέτης στις δύο υποοµάδες έγινε τυχαιοποιηµένα, µε 

βάση τη χρονολογική σειρά διάγνωσης: οι ασθενείς εντάχτηκαν στην υποοµάδα A1  µέχρι 

την ένταξη του 50% των ασθενών της οµάδας µελέτης, ενώ οι επόµενοι ασθενείς 

θεωρήθηκαν σαν υποψήφιοι για την υποοµάδα Α2. 

Σαν αντένδειξη συµµετοχής στην οµάδα µελέτης, θεωρήθηκαν χειρουργικές επεµβάσεις στο 

κεντρικό νευρικό σύστηµα, παρουσία αιµορραγικής διάθεσης ή ανατοµικής βλάβης ύποπτης 

για αιµορραγία ή και παρατηρηθείσας αλλεργικής αντίδρασης ή αιµοδυναµικής αστάθειας σε 

χορήγηση ουροκινάσης. Η έναρξη χορήγησης της ενοξαπαρίνης γινόταν αµέσως µετά την 

τοποθέτηση του καθετήρα, ενώ παροδική αναστολή  της χορήγησης της γινόταν σε 

περιπτώσεις θροµβοπενίας (< 50000 PLT/ µL) και για όσο διάστηµα αυτή διαρκούσε, καθώς 

και σε περιπτώσεις οσφυονωτιαίας παρακέντησης, 24 ώρες πρίν και µετά. Η έναρξη 

χορήγησης ουροκινάσης γινόταν επίσης από το πρώτο 24ωρο µετά την τοποθέτηση του 

καθετήρα και παροδική αναστολή της χορήγησής της γινόταν σε περιπτώσεις σοβαρής 

θροµβοπενίας (< 20000 PLT/ µL). 

Η συµµετοχή των παιδιών στην οµάδα µελέτης έγινε µε σύµφωνη γνώµη των ασθενών  και 

των κηδεµόνων τους. Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την Επιτροπή ∆εοντολογίας του 

Επιστηµονικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. 

β) Οµάδα ελέγχου Β (ιστορικοί µάρτυρες) 
Η οµάδα αυτή περιέλαβε παιδιά µε κεντρικό φλεβικό καθετήρα και κακοήθεια στα οποία η 

έναρξη της θεραπείας άρχισε κατά τη διάρκεια του προηγουµένου έτους (1997). Η οµάδα 

ελέγχου συνέχισε το µέχρι τότε πρωτόκολλο της Παιδιατρικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής 

Αιµατολογίας-Ογκολογίας για το χειρισµό των καθετήρων, δηλαδή χορήγηση ενδοαυλικά, σε 

κάθε αυλό του καθετήρα αραιού διαλύµατος ηπαρίνης (Heplock, 10 IU/ml, 2 ml) µετά από 

κάθε χειρισµό του καθετήρα ή ανά τριήµερο όταν αυτός δεν χρησιµοποιούνταν. Ο χειρισµός 
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της απόληξης του καθετήρα γίνοταν κάτω από άσηπτες συνθήκες (αποστειρωµένα γάντια, 

µάσκα), ενώ παράλληλα γίνοταν περιποίηση στη δερµατική έξοδο του καθετήρα µε αλκοόλη 

και ιωδιούχο ποβιδόνη (Betadine ointment). Το ελεύθερο άκρο του καθετήρα στην συνέχεια 

τοποθετούνταν κάτω από αποστειρωµένη γάζα, η οποία στερεώνονταν στο άνω ηµιθωράκιο. 

Ειδικά εκπαιδευµένο νοσηλευτικό προσωπικό ήταν υπεύθυνο για την περιποίηση των 

καθετήρων καθώς και για την εκπαίδευση των γονιών. Στη συνέχεια καταγράφηκαν 

αντίστοιχα οι επιπλοκές που εµφάνισαν οι ασθενείς αυτοί από την τοποθέτηση του κεντρικού 

φλεβικού καθετήρα µέχρι το τέλος της περιόδου µελέτης. 

• Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες-τοποθέτηση 
Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες που τοποθετήθηκαν στα παιδιά της µελέτης ήταν τύπου 

Hickman διπλού αυλού (Εικ 5). Η τοποθέτησή τους έγινε από Χειρουργούς Παίδων της 

Πανεπιστηµιακής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων. Η διαδικασία είναι η κάτωθι: µε τον ασθενή 

κάτω από γενική αναισθησία,  αποκαλύπτεται χειρουργικά  η προσωπική φλέβα (κλάδος της 

έσω σφαγίτιδας) και ο καθετήρας προωθείται στην έσω σφαγίτιδα µέχρι τη συµβολή της µε 

το δεξιό κόλπο. Μετά την ασφαλή τοποθέτηση του ενδαγγειακού τµήµατος του καθετήρα, 

δηµιουργείται µε τη βοήθεια διαστολέα, υποδόρια σήραγγα µέσω της οποίας προωθείται το 

εξωαγγειακό τµήµα του καθετήρα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται έτσι ώστε ο σπόγγος 

στερέωσης (cuff), που είναι ενσωµατωµένος κοντά στην ελεύθερη απόληξη του καθετήρα, να 

τοποθετείται υποδόρια σταθερά. Η σωστή τοποθέτηση του καθετήρα ελέγχεται ακτινολογικά 

και η ελεύθερη ροή ελέγχεται πρίν τη σύγκλειση του τραύµατος. Ο ασθενής επιστρέφει την 

ίδια ηµέρα στην κλινική.  

 

 

                                     Εικ 5. Καθετήρας τύπου Ηickman διπλού αυλού που 

                                                   χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη. 
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Περίοδος µελέτης 

Η συστηµατική καταγραφή των επιπλοκών των καθετήρων που εµφανίστηκαν στον 

πληθυσµό των παιδιών που µελετήθηκαν, έγινε κατά την περίοδο της µελέτης. 

Καταγράφτηκαν προοπτικά οι επιπλοκές για 3 έτη από την έναρξη της µελέτης (1.3.1998-

1.3.2001). Οι επιπλοκές που παρουσίασαν οι ασθενείς της οµάδας ελέγχου στον 

προηγούµενο από την έναρξη της µελέτης χρόνο, καταγράφτηκαν µε βάση τις πληροφορίες 

του ιατρικού τους φακέλου. Σε κάθε ασθενή έγινε καταγραφή των επιπλοκών µε έναρξη από 

της τοποθέτησης του καθετήρα µέχρι και την αφαίρεσή του (είτε λόγω ολοκλήρωσης της 

αγωγής ή λόγω επιπλοκής), το θάνατο του ασθενή ή τη λήξη της περιόδου µελέτης (εάν  ο 

ασθενής είχε τον καθετήρα µέχρι τότε).  

Σε περιπτώσεις που οι ασθενείς χρειάστηκαν τοποθέτηση δεύτερου καθετήρα, αυτός 

συµπεριλήφθηκε στην ανάλυση, εκτός από τις περιπτώσεις που η αφαίρεση του 

προηγούµενου καθετήρα έγινε λόγω φλεβοθρόµβωσης. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρήθηκε 

ότι οι θροµβωτικές επιπλοκές του νέου καθετήρα, δεν µπορούν να αξιολογηθούν ανεξάρτητα.  

 

2.2  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Η παρακολούθηση των ασθενών ήταν προοπτική κατά την περίοδο της µελέτης και 

περιλάµβανε τόσο την κλινική όσο και την εργαστηριακή και απεικονιστική παρακολούθηση. 
2.2.1  ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Σε όλους τούς ασθενείς καταγράφτηκαν αναλυτικά όλες οι κλινικές πληροφορίες που 

σχετίζονταν µε  πιθανές επιπλοκές της χρήσης των καθετήρων όπως αναλύεται πιο κάτω: 

• ∆υσχέρεια στην αναρρόφηση ή προώθηση υγρών δια του αυλού του καθετήρα 

• Αδυναµία αναρρόφησης ή προώθησης 

• Κλινικά σηµεία πιθανής φλεβοθρόµβωσης (οίδηµα άνω άκρου ή προσώπου, 

θερµότητα ή αλλαγή χρώµατος δέρµατος, άλγος, ανάπτυξη παράπλευρης 

κυκλοφορίας) 

• ∆ιαρροές, σχισίµατα, αποκοπή τµήµατος καθετήρα ή άλλες βλάβες του καθετήρα 

• Μετατόπιση του καθετήρα, απώλεια καθετήρα από ατύχηµα 

• Σηµεία φλεγµονής της δερµατικής εξόδου (ερυθρότητα, οίδηµα, πυώδης έκκριση) 

• Σηµεία φλεγµονής της υποδόριας πορείας (ερυθρότητα, οίδηµα, άλγος) 

• Εµπύρετο παρουσία καθετήρα, λεπτοµερής κλινική εξέταση για εστία εµπύρετου 

 
2.2.2  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 
α)  'Ελεγχος πήξης- αιµόστασης 

            Έλεγχος χορήγησης ουροκινάσης 
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Αν και στη δόση που χρησιµοποιήθηκε σε αυτή τη µελέτη, δεν είναι απαραίτητος 

βιβλιογραφικά εργαστηριακός έλεγχος πηκτικότητας, τουλάχιστον από λόγους πρόσθετης 

ασφάλειας γινόταν έλεγχος χρόνων πήξης πριν την πρώτη χορήγηση και πριν από κάθε 4η 

χορήγηση ουροκινάσης, µια φορά κάθε µήνα. Κατά την πρώτη χορήγηση σε κάθε ασθενή 

γινόταν και έλεγχος πηκτικότητας 4 ώρες µετά τη χορήγηση ουροκινάσης. O έλεγχος 

περιλάµβανε τον προσδιορισµό των χρόνων προθροµβίνης (ΡΤ), µερικής θροµβοπλαστίνης 

(αΡΤΤ) καθώς και επιπέδων ινωδογόνου, ενώ µετά την πρώτη χορήγηση και προσδιορισµό 

D-Dimers. 

           Έλεγχος χορήγησης ηπαρίνης χαµηλού µοριακού βάρους  

Στις περιπτώσεις χορήγησης ηπαρίνης χαµηλού µοριακού βάρους, γινόταν και ειδικός 

έλεγχος προσδιορισµού της αντι-Χα δραστικότητας:  4 ώρες µετά την υποδόρια χορήγηση 

της 3ης δόσης ενοξαπαρίνης, γινόταν προσδιορισµός της αντι-Χα δραστικότητας 

(colourimetric assay, STA Analyzer) µε επιθυµητά επίπεδα 0.2-0.3 U / ml παράγοντα Χα. Η 

δοσολογία της χορηγούµενης LMWH ρυθµίζονταν στην αρχή της αγωγής σε περιπτώσεις 

που η αρχική δοσολογία οδηγούσε σε επίπεδα εκτός του επιθυµητού εύρους. Ο έλεγχος 

επαναλαµβάνονταν 7 ηµέρες αργότερα και επί σταθερών επιπέδων, µηνιαίως. 

           Έλεγχος συγγενούς θροµβοφιλίας 

Πριν την έναρξη χορήγησης χηµειοθεραπείας γινόταν έλεγχος για την παρουσία των 

συνηθέστερων κληρονοµικών καταστάσεων, που οδηγούν σε αυξηµένο κίνδυνο φλεβικής 

θρόµβωσης. Έτσι έγινε λεπτοµερέστερα µέτρηση των κατωτέρω: 

• Πρωτείνης C: προσδιορισµός δραστικότητας µε µέθοδο χρωµογόνου υποστρώµατος 

(Dade-Behring) και εκφράστηκε σα δραστικότητα % (ΦΤ: 70-140%). 

• Πρωτείνης S :  προσδιορισµός δραστικότητας  (Stago-biochem diagnostics) (ΦΤ: 70-140 

sec)   

Αντιθροµβίνης ΙΙΙ : προσδιορισµός µε µέθοδο χρωµογόνου υποστρώµατος (ΦΤ: 75-120%) 

Aντίσταση στην πρωτείνη C (APC–Resistance): αΡΤΤ παρουσία ενεργοποιηµένης πρωτείνης 

C  (Stago-biochem diagnostics) (ΦΤ :120-300 sec)  

Έλεγχος για µετάλλαξη FV Leiden µε PCR (αποµόνωση DNA από ερυθρά αιµοσφαίρια) σε 

περιπτώσεις εύρεσης αντίστασης στην πρωτείνη C. 

Ινωδογόνο  

β) Έλεγχος λοιµωδών επιπλοκών 

Το πρωτόκολλο ελέγχου φλεγµονωδών επιπλοκών καθετήρων της Παιδιατρικής Κλινικής 

Αιµατολογίας Ογκολογίας, που περιλάµβανε ταυτόχρονη αιµοληψία από καθετήρα και 

περιφερικές φλέβες για αιµοκαλλιέργειες(65), συµπληρώθηκε µε την εφαρµογή ποσοτικών 

αιµοκαλλιεργειών: σε κάθε εµπύρετο σε ασθενή µε κεντρικό φλεβικό καθετήρα, µετά τη 

λεπτοµερή κλινική εξέταση και πριν την έναρξη χορήγησης αντιβίωσης, γινόταν λήψη 

ταυτόχρονα τριών ξεχωριστών δειγµάτων αίµατος (9ml) για καλλιέργεια: ένα δείγµα από τον 
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καθετήρα και άλλα δύο µε φλεβοκέντηση περιφερικής φλέβας του άνω άκρου (δεξί και 

αριστερό). Η αιµοληψία ακολουθούσε την αντισηψία της περιοχής φλεβοκέντησης µε 

αλκοόλη και ιωδιούχο ποβιδόνη. Κάθε δείγµα ελέγχονταν µε απλή και ποσοτική 

αιµοκαλλιέργεια στο µικροβιολογικό εργαστήριο. 

Ι. Απλή αιµοκαλλιέργεια ζωµού: χρησιµοποιήθηκε το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα BacT/ 

Alert. (Organon Teknika) (Εικ. 6).  

                                      

                                         Εικ 6. Aυτοµατοποιηµένο σύστηµα αιµοκαλλιεργειών BacT/ Alert 
 

Για κάθε δείγµα χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι φιαλών µε θρεπτικούς ζωµούς: α) φιάλη για 

αερόβια µε 40ml θρεπτικό ζωµό κατάλληλο για ανάπτυξη αερόβιων µικροβίων, β) φιάλη για 

αναερόβια µε 40ml θρεπτικό ζωµό κατάλληλο για ανάπτυξη αναερόβιων µικροβίων. Σε 

περίπτωση που ο ασθενής ελάµβανε ήδη αντιβιοτικά, χρησιµοποιήθηκαν τύποι φιαλών που 

περιείχαν κοκκία ενεργού άνθρακα για την προσρρόφηση των αντιβιοτικών. Σε κάθε φιάλη 

γίνοταν εµβολιασµός 4 ml αίµατος. Οι φιάλες τοποθετούνταν αµέσως στον ειδικό κλίβανο του 

συστήµατος όπου επωάζονταν στους 37º C  κάτω από συνεχή ανακίνηση και ελέγχονταν 

αυτόµατα για  µικροβιακή ανάπτυξη κάθε 10 λεπτά. Σε ανίχνευση σηµείων µικροβιακής 

ανάπτυξης η φιάλη χαρακτηρίζονταν θετική και εφαρµόζονταν ανακαλλιέργεια σε στερεά 

θρεπτικά υλικά, µε τυποποίηση και έλεγχο της ευαισθησίας του µικροβίου που 

αποµονώθηκε. Η επώαση διαρκούσε συνολικά επτά ηµέρες και σε απουσία ανάπτυξης η 

αιµοκαλλιέργεια χαρακτηρίζονταν αρνητική (187). 

ΙΙ. Ποσοτική αιµοκαλλιέργεια: χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος λύσης και το ειδικό σωληνάριο 

Isolator 1.5 Oxoid, το οποίο περιέχει SPS σαν αντιπηκτικό, σαπωνίνη και Polypropylene 

Glycol για τη λύση των κυττάρων του αίµατος. Από κάθε δείγµα αίµατος τοποθετήθηκε 
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ποσότητα 1 ml  στο ειδικό σωληνάριο,  και µετά από ελαφρά ανακίνηση ώστε να δράσει το 

αντιπηκτικό και οι κυτταρολυτικοί παράγοντες, αποστέλλονταν στο µικροβιολογικό 

εργαστήριο, όπου εµβολιάζονταν αµέσως σε στερεά θρεπτικά υλικά. 

Με άσηπτες συνθήκες λαµβάνονταν 1 ml από το περιεχόµενο του σωληναρίου µε σύριγγα. 

Για τον εµβολιασµό χρησιµοποιήθηκαν 3 τρυβλία σοκολατούχου άγαρ και 2 τρυβλία 

αιµατούχου άγαρ. Εµβολιάζονταν 0,2 ml σε κάθε ένα από τα 5 τρυβλία και το εµβολιασθέν 

αίµα απλώνονταν σε όλη  την επιφάνεια του τρυβλίου µε την βοήθεια τριγωνικής πιπέτας. Τα 

τρυβλία επωάζονταν σε 37ºC και ατµόσφαιρα CO2, και εξετάζονταν καθηµερινά για ανάπτυξη 

αποικιών (Εικ 7). Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσµατος η επώαση διαρκούσε 4 ηµέρες.  

Όταν υπήρχε µικροβιακή ανάπτυξη γινόταν καταµέτρηση του αριθµού των αποικιών και στα 

5 τρυβλία του κάθε δείγµατος. Αυτός ο αριθµός αντιπροσωπεύει τον αριθµό των µικροβίων 

που περιέχονται σε 1 ml αίµατος και είναι ικανά να πολλαπλασιασθούν και να δώσουν 

αποικία (colony forming units/ml, CFU/ml). Σε ανάπτυξη µικροβίων µόνο στο σοκολατούχο 

άγαρ, τότε ο συνολικός αριθµός CFU/ml ορίσθηκε ως εξής :  

άθροισµα αποικιών σε σοκολατούχο άγαρ    χ   5 
                      3  

ΙΙΙ. Ορισµός σχετιζόµενης µε καθετήρα βακτηριαιµίας (CRBI) 
Η βακτηριαιµία που σχετίζονταν µε τον καθετήρα ορίστηκε σαν περιπτώσεις: 

• αποµόνωσης βακτηρίων µόνο από το δείγµα του αυλού του καθετήρα µε αρνητικές τις 

αιµοκαλλιέργειες από περιφερικές φλέβες 

• ταυτόχρονης αποµόνωσης βακτηρίων από τον αυλό του καθετήρα και από περιφερικές 

φλέβες αλλά µε µεγαλύτερη αριθµητική ανάπτυξη στις ποσοτικές αιµοκαλλιέργειες του 

αυλού συγκριτικά µε εκείνες των περιφερικών φλεβών :  

 CFU/ml από Ηickman / ( ½ CFU/ml από δεξί χέρι + ½ CFU/ml από αριστερό  χέρι) > 10 

• ειδικότερα σε ασθενείς της οµάδας ελέγχου (πριν την εφαρµογή των ποσοτικών 

αιµοκαλλιεργειών), περιπτώσεις µε θετικές αιµοκαλλιέργειες από καθετήρα και περιφερικές 

φλέβες, χωρίς ανταπόκριση στην αντιβιοτική αγωγή και ύφεση του πυρετού µόνο µετά την 

αφαίρεση του καθετήρα. 
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Εικ 7.  ποσοτικές αιµοκαλλιέργειες    
     άνω: τρυβλία  µε  σοκολατούχο άγαρ, κάτω: τρυβλία µε αιµατούχο άγαρ 
     αριστερά: χωρίς ανάπτυξη,  µέσο:  µε µέτρια ανάπτυξη, δεξιά: µε µεγάλη ανάπτυξη αποικιών 

 

2.2.3  AΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 
α) Υπερηχοτοµογραφία 

 
Σε όλα τα παιδιά της µελέτης γινόταν τακτικός υπερηχοτοµογραφικός έλεγχος για ανίχνευση 

ασυµπτωµατικής θρόµβωσης των φλεβών διέλευσης του καθετήρα, πριν την τοποθέτηση 

του καθετήρα και κατόπιν ανά µήνα ή νωρίτερα σε κλινική υποψία φλεβοθρόµβωσης ή 

δυσλειτουργίας του καθετήρα. Περιλάµβανε τόσο τη δισδιάστατη απεικόνιση της ανατοµίας 

του φλεβικού συστήµατος (2D-echo) (Εικ 8) όσο και των χαρακτηριστικών της ροής του 

αίµατος µε παλµικό (PW) Doppler, και έγχρωµο (colour) Doppler (Εικ 9-11). 

Χρησιµοποιήθηκε 5MHz ηχοβολέας σε σύστηµα Hewllet Pacquard  Sonos 2000, ή 6 MHz 

ηχοβολέας σε σύστηµα Acuson Sequoia 512. 

 

 

Μέθοδος:  µε τον ασθενή σε ύπτια θέση εξετάζονταν τµηµατικά το φλεβικό σύστηµα από το 

σηµείο εισόδου του καθετήρα στην έσω σφαγίτιδα µέχρι την είσοδο της άνω κοίλης φλέβας 

στο δεξιό κόλπο. Η απεικόνιση γινόταν τόσο κατά τον επιµήκη όσο και κατά τον εγκάρσιο 



 49

άξονα των αγγείων. Σε έντονη ανησυχία του ασθενούς δίνονταν ένυδρος χλωράλη, για ήπια 

καταστολή. 

Ορισµός υπερηχοτοµογραφικής θρόµβωσης: τα ακόλουθα κριτήρια θεωρήθηκαν σαν χαρακτηριστικά 

φλεβικής θρόµβωσης: 

• απεικόνιση περιοχής αυξηµένης ηχογένειας εντός του αυλού του αγγείου ή στην επιφάνεια 

του καθετήρα (2D-echo) (Εικ 8) 

• εντοπισµένη απουσία έγχρωµης απεικόνισης αιµατικής ροής (colour Doppler) 

• στροβιλώδης αιµατική ροή µε αυξηµένη ταχύτητα σε τµήµα του µελετούµενου αγγείου, όπως 

αυτή καταγράφεται στο παλµικό Doppler (αυξηµένες ταχύτητες ροής) (Εικ 11) ή στο έγχρωµο 

Doppler (πολύχρωµο µωσαϊκό) (Εικ 9) 

• απουσία διακύµανσης της φλεβικής ροής µε τις αναπνευστικές κινήσεις (Εικ 10) 

• απεικόνιση παράπλευρων αγγείων 

• έλλειψη συµπιεσιµότητας της φλέβας (δυνατός ο έλεγχος µόνο στο φλεβικό σύστηµα του 

τραχήλου) 

Ο έλεγχος του φλεβικού συστήµατος περιλάµβανε πάντα και τη συγκριτική αξιολόγηση µε το 

ετερόπλευρο φλεβικό σύστηµα τοu τραχήλου, όπου δεν υπήρχε καθετήρας. 
 

Εικ 8.  2D Doppler: εγκάρσια τοµή έσω                    Εικ 9. Colour Doppler: επιτάχυνση αιµατικής  ροής      

   σφαγίτιδας και καθετήρα                                          σε άκρο καθετήρα 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 50

 

   Εικ 10. PW-Doppler: επίδραση αναπνοής σε              Εικ 11. PW Doppler: 
στροβιλώδης ροή                                                     φυσιολογική ροή                          
φλεβοθρόµβωσης 

  
β) Υπερηχοκαρδιογραφία 
 

Οι ασθενείς ελέγχονταν και µε τη χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας, κατά τα ίδια χρονικά 

διαστήµατα, για θροµβωτικές επιπλοκές στις καρδιακές κοιλότητες. Η απεικόνιση γινόταν µε 

χρήση 5MHz ηχοβολέα σε παιδιά µικρότερα των 5 ετών και 2,5 MΗz σε µεγαλύτερα.  

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην απεικόνιση του δεξιού κόλπου και κοιλίας όπως και της 

συµβολής της άνω κοίλης φλέβας στο δεξιό κόλπο. Επίσης το άκρο του καθετήρα στις 

περιπτώσεις απεικόνισής του, ελέγχoνταν για πάχυνση στο άκρο του (Εικ 12).  Ο έλεγχος 

πριν την τοποθέτηση του καθετήρα αποσκοπούσε στην ακριβή ανατοµική απεικόνιση του 

δεξιού κόλπου ως βάση αναφοράς για τις µελλοντικές συγκρίσεις. Εκτός των κλασσικών 

θέσεων υπερηχοκαρδιογραφικής απεικόνισης (επιµήκης και εγκάρσιος άξονας 

παραστερνικά, κορυφαία απεικόνιση 4 κοιλοτήτων) γινόταν και απεικόνιση από την 

υποξιφοειδική θέση, κατά το εγκάρσιο και οβελιαίο επίπεδο. Παράλληλα, εφαρµόζονταν 

έλεγχος της καρδιακής συσταλτικότητας σε ασθενείς που λάµβαναν καρδιοτοξική 

χηµειοθεραπεία. 

                       Εικ 12. Aπεικόνιση άκρου καθετήρα (βέλος) στο δεξιό κόλπο.  

                                   RA= δεξιός κόλπος,  R.Ventr.=δεξιά κοιλία.  
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γ)  Αγγειογραφία 

Η χρήση της αγγειογραφίας στους ασθενείς της µελέτης ακολουθούσε συγκεκριµένες 

ενδείξεις όπως οι παρακάτω: 

• Κλινική εικόνα συµβατή µε φλεβοθρόµβωση 

• Σοβαρή δυσλειτουργία καθετήρα µε αδυναµία χρήσης του 

• Εκτεταµένη φλεβοθρόµβωση στον υπερηχογραφικό έλεγχο 

Η απεικόνιση γινόταν στο ακτινολογικό εργαστήριο µε έγχυση σκιαγραφικού από περιφερική 

φλέβα και δια του αυλού του καθετήρα, ή σε συνεργάσιµους ασθενείς  και µε τη χρήση 

µαγνητικής αγγειογραφίας. 

 

2.3  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 
Φλεγµονώδεις επιπλοκές 

Η αντιµετώπιση των φλεγµονών εξόδου και υποδόριας πορείας του καθετήρα, ήταν 

συντηρητική µε τοπική θεραπεία και χορήγηση ευρέως φάσµατος αντιβίωσης, µετά τη λήψη 

καλλιεργειών. Η αποτυχία ελέγχου τοπικής λοίµωξης αποτελούσε ένδειξη αφαίρεσης του 

καθετήρα. 

Σε περιπτώσεις βακτηριαιµίας ακολουθήθηκε η προσέγγιση που παρουσιάζεται στον 

ΠΙΝΑΚΑ 6. Οι ενδείξεις αφαίρεσης του καθετήρα ήταν αντίστοιχα εκείνες που αναφέρονται 

στον ΠΙΝΑΚΑ 5. 

Η εµπειρική αντιβιοτική αγωγή που εφαρµόζεται στην Παιδιατρική Κλινική Αιµατολογίας-

Ογκολογίας για εµπύρετο σε ουδετεροπενικό ασθενή µε καθετήρα είναι συνδυασµός 

κεφταζιδίµης µε αµικασίνη, και η οποία τροποποιείται στη συνέχεια µε βάση τα 

αποτελέσµατα των αιµοκαλλιεργειών. 

Θροµβωτικές επιπλοκές 

Η αντιµετώπιση των θροµβωτικών επιπλοκών ήταν ανάλογη της βαρύτητας τους καθώς και 

της αναγκαιότητας παραµονής του καθετήρα για τη συνέχιση της αγωγής. Η δυσλειτουργία 

του καθετήρα αντιµετωπίσθηκε µε ενδοαυλική χορήγηση ουροκινάσης και σε µη 

αποκατάσταση µε συνεχή έγχυση ουροκινάσης, σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ 10. Σε αποτυχία 

αποκατάστασης της λειτουργίας του καθετήρα, αφού γίνονταν απεικόνιση για πιθανή 

θρόµβωση, ακολουθούσε αφαίρεση του καθετήρα. Περιπτώσεις κλινικά έκδηλης εκτεταµένης 

θρόµβωσης αντιµετωπίσθηκαν µε θροµβόλυση, αντιπηκτικά και αφαίρεση του καθετήρα σε 

αποτυχία της αγωγής. Αντίθετα σε περιπτώσεις ασυµπτωµατικής θρόµβωσης, που 

ανακαλύφθηκε τυχαία κατά τον τακτικό υπερηχογραφικό έλεγχο, ακολουθήθηκε συντηρητική 

παρακολούθηση χωρίς φαρµακευτική παρέµβαση. 
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2.4  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η καταγραφή της συχνότητας των επιπλοκών έγινε και µε την αναφορά τους σε 1000 ηµέρες-

καθετήρα (επιπλοκές ανά 1000 ηµέρες κατά τις οποίες καθετήρας ήταν τοποθετηµένος στους 

ασθενείς). Μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσµάτων, έγινε σύγκριση της συχνότητας των 

επιπλοκών µεταξύ των δύο οµάδων µε τη χρήση ενδεδειγµένης στατιστικής µεθόδου (Χ-test) 

(188). Τιµή p< 0.05 θεωρήθηκε στατιστικά σηµαντική. Οι δύο οµάδες συγκρίθηκαν ως προς 

τη συχνότητα των σηπτικών επιπλοκών, των βακτηριαιµιών, των σχετιζόµενων µε τον 

καθετήρα βακτηριαιµιών, τη συχνότητα δυσλειτουργίας καθετήρα, ασυµπτωµατικής και 

συµπτωµατικής θρόµβωσης και τις απώλειες καθετήρα από επιπλοκές. Οι ασθενείς που 

έλαβαν LMWH συγκρίθηκαν µε τους υπόλοιπους της οµάδας µελέτης αναφορικά µε τη 

συχνότητα ασυµπτωµατικής θρόµβωσης. Τέλος εξετάσθηκε εάν υπήρχε συσχέτιση της 

ασυµπτωµατικής θρόµβωσης και της βακτηριαιµίας µε τη δυσλειτουργία των καθετήρων 

καθώς και της βακτηριαιµίας µε την ασυµπτωµατική θρόµβωση. 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
3.1  ΑΣΘΕΝΕΙΣ-∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Την  οµάδα ελέγχου Β (ιστορικοί µάρτυρες) αποτέλεσαν 15 παιδιά (5 κορίτσια, 10 αγόρια). Η 

µέση ηλικία των ασθενών ήταν 54 µήνες (εύρος 3-153 µήνες). Οι διαγνώσεις ήταν οξεία 

λεµφοβλαστική λευχαιµία (n=7), όγκος εγκεφάλου (n=3), λέµφωµα (n=2), οξεία µυελογενής 

λευχαιµία (n=2), νεφροβλάστωµα (n=1). Μελετήθηκαν συνολικά 19 κεντρικοί φλεβικοί 

καθετήρες, µε συνολικό χρόνο παρακολούθησης 7410 ηµέρες-καθετήρα. 

Την οµάδα µελέτης Α αποτέλεσαν αντίστοιχα 15 ασθενείς (7 κορίτσια 8 αγόρια). Η µέση 

ηλικία των ασθενών ήταν 48 µήνες (εύρος 5-111 µήνες). Οι διαγνώσεις ήταν οξεία 

λεµφοβλαστική λευχαιµία (n=7), όγκος εγκεφάλου (n=3), νευροβλάστωµα (n=2), λέµφωµα 

(n=1), οξεία µυελογενής λευχαιµία (n=1), σάρκωµα (n=1). Μελετήθηκαν συνολικά 16 

κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, µε συνολικό χρόνο παρακολούθησης 4351 ηµέρες-καθετήρα. 

Τα δηµογραφικά δεδοµένα των ασθενών, το είδος της χορηγηθείσας θροµβοπροφύλαξης, η 

διάρκεια παραµονής των καθετήρων που µελετήθηκαν και τα αίτια αφαίρεσης τους 

αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 12. 
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      ΠΙΝΑΚΑΣ 12.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
 

διάγνωση φύλο ηλικία(έτη) ΚΦΚ 
αριθµητικά 

προφύλαξη ηµέρες-καθετήρα αίτιο αφαίρεσης 

ALL Α 9 1 H 960  
ALL Θ 2 2 H 569 βακτηριαιµία 

(enterococcus) 
ΑΜL Α 3 µηνών 3 H 91  
ALL Α 4 4 H 537  
Wilms tumor Θ 4 5 H 454  
Hodgkin's D Α 9 6 H 363  
Brain tum.* Θ 3 7 H 210 βακτηριαιµία 

(Xanthomonas) 
   8 H 240  

ALL * Α 5 10 H 510 βακτηριαιµία 
(ochrobactrum) 

   11 H 482  
Hodgkin's D  Θ 8 12 H 60 βακτηριαιµία (enterobacter) 
Brain tum. Α 2 13 H 238  
ALL* Α 4 14 H 176 βακτηριαιµία 

(enterococcus) 
   15 H 150 ατύχηµα 

ALL Α 12 16 H 1050  
AML Α 10 17 H 150 θρόµβωση 
ALL Α 7 18 H 718  
Brain tum.* Θ 3 19 H 210 τυχαία 

    H 242 θρόµβωση 
ALL Α 3 1 U 780  
Ewing Θ 9 2 U 453  
Brain tum.* Θ 2 3 U 30 τυχαία 

   4 U 357  
ALL Θ 4 5 U 361  
Neuro. Α 5 µηνών 6 U 239  
Neuro. Θ 1 7 U 302  
Lymph. Α 4 8 U 180  
Brain tumor Θ 3 9 U 210  
ALL Θ 2 10 U 151  
AML Θ 5 11 U 178  
Brain tumor Α 7 12 U+L 210 φλεγµονή υποδόριας 

πορείας 
ALL Α 3 13 U+L 182 βακτηραιµία (candida) 
ALL Α 9 14 U+L 210  
ALL Α 4 15 U+L 329 τυχαία 
ALL Α 4 16 U+L 179  

*ασθενείς µε περισσότερους του ενός ΚΦΚ; H=Ηπαρίνη; U=Ουροκινάση; L=LMWH; Neuro.=Νευροβλάστωµα; ALL=οξεία 

λεµφοβλαστική λευχαιµία; AML=οξεία µυελογενής λευχαιµία; Εwing=σάρκωµα Ewing; Brain tumor= όγκος εγκεφάλου;  Lymph= µη 

Hodgkin λέµφωµα; ΚΦΚ αριθµητικά = αριθµός κεντρικού φλεβικού καθετήρα 

 

 
3.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Επίδραση θροµβοπροφύλαξης σε δοκιµασίες πηκτικότητας 
Στους ασθενείς που έλαβαν ουροκινάση δεν παρατηρήθηκε µεταβολή στους χρόνους 

πήξεως που µετρήθηκαν πριν και µετά τη χορήγηση της.  
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Με τη δοσολογία της ενοξαπαρίνης που χρησιµοποιήθηκε τα επίπεδα αντι-Χα µετρήθηκαν 

µεταξύ 0.18 - 0.33 U / ml (µέση τιµή 0.26 U / ml).  

 

Επιπλοκές θροµβοπροφύλαξης 
∆εν παρατηρήθηκαν αιµορραγικές επιπλοκές  στα παιδιά της οµάδας µελέτης.  Από 

τα 5 παιδιά που έλαβαν συνδυασµό ουροκινάσης και ενοξαπαρίνης, 2 εµφάνισαν 

παροδική εκχύµωση γύρω από τα σηµεία της υποδόριας ένεσης. Επίσης δεν 

παρατηρήθηκαν αλλεργικές αντιδράσεις µε τη χορήγηση της ουροκινάσης. 

 
                                3.3  ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Συνολικά οι θροµβωτικές επιπλοκές και η τελική τους έκβαση στις δύο οµάδες φαίνονται στον 

ΠΙΝΑΚΑ  13. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.     ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΙΣ ∆ΥΟ ΟΜΑ∆ΕΣ 

 
διάγνωση ΚΦΚ Νο προφύ

λαξη 
δυσλειτουργία Κλινική 

θρόµβωση 
ασυµπτωµατική 
θρόµβωση 

αφαίρεση***  

ALL 1 Η 1 0 0  
ALL 2 Η 1 0 φλέβας / κορυφής καθετήρα  
AML 3 Η 1 0   
ALL  * 4 Η 1 0 φλέβας / κορυφής καθετήρα  
Wilms tumor * 5 Η 1 0 0  
Hodgkin's D 6 Η 1 δεξιού κόλπου   
Brain tum. 7 Η 1 0 κορυφής καθετήρα  

 8 Η 0 0   
ALL 9 Η 0 0 κορυφής καθετήρα  

 10 Η 1 0 φλέβας  
Hodgkin's D * 11 Η 0 0 κορυφής καθετήρα  
Brain tum. 12 Η 1 0 κορυφής καθετήρα  
ALL 13 Η 0 0   

 14 Η 1 0   
ALL * 15 Η 1 0 κορυφής καθετήρα  
AML * 16 Η 1 ανωνύµου φλ  ναι 
ALL 17 Η 0 0 φλέβας  
Brain tum. 18 Η 0 0   

 19 Η 1 υποκλείδιας φλ  ναι 
ALL * 1 U 0 0 φλέβας  
Ewing* 2 U 0 0 0  
Brain T* 3 U 1 0 0  

 4 U 0 0 φλέβας  
ALL  ** 5 U 0 0 φλέβας  
Neuro. * 6 U 1 0 φλέβας  
Neuro. * 7 U 0 0 0  
Lyymph.* 8 U 0 0 0  
Brain tum.* 9 U 0 0 0  
ALL* 10 U 0 0 φλέβας  
AML* 11 U 0 0 0  
Brain tum.* 12 U+L 1 0 0  
ALL* 13 U+L 0 0 0  
ALL* 14 U+L 0 0 0  
ALL** 15 U+L 0 0 0  
ALL* 16 U+L 0 0 επιφάνειας καθετήρα  
* αρνητικός έλεγχος συγγ. θροµβοφιλίας ; ** θετικός έλεγχος συγγ. θροµβοφιλίας;  *** αφαίρεση καθετήρα από 

θροµβωτική επιπλοκή: H= Ηπαρίνη; U=Ουροκινάση; L=LMWH; Neuro.=Νευροβλάστωµα; ALL=οξεία 

λεµφοβλαστική λευχαιµία; AML =οξεία µυελογενής λευχαιµία; Εwing=σάρκωµα Ewing; Brain tum.=όγκος εγκεφάλου; 

Lymph.=µη Hodgkin λέµφωµα;  ΚΦΚ Nο=αριθµός ΚΦΚ , 1 = παρουσία επιπλοκής , 0 = απουσία επιπλοκής 
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3.3.1  Έλεγχος για συγγενή θροµβοφιλία 
Όλοι οι ασθενείς της οµάδας µελέτης και 33% των ασθενών της οµάδας ελέγχου, ελέγχθηκαν 

για παρουσία συγγενούς θροµβοφιλίας (Πίνακας 13). Ο έλεγχος ήταν θετικός σε 10% των 

περιπτώσεων: βρέθηκαν δύο ασθενείς της οµάδας µελέτης µε αντίσταση στην πρωτεΐνη C 

(APC -resistance). Οι ασθενείς αυτοί (ένα αγόρι και ένα κορίτσι µε ΟΛΛ) ήταν ετεροζυγώτες 

της µετάλλαξης του παράγοντα V (FV-Leiden) µε τη χρήση PCR. Στους δύο αυτούς ασθενείς 

δεν καταγράφηκε κλινικά εµφανής θρόµβωση. Στον πρώτο ασθενή, που έλαβε µόνο 

ουροκινάση, καταγράφηκε ασυµπτωµατική θρόµβωση στην έσω σφαγίτιδα, ενώ στο δεύτερο 

ασθενή, που έλαβε συνδυασµό ουροκινάσης και ενοξαπαρίνης, δεν καταγράφηκε  ούτε 

ασυµπτωµατική θρόµβωση. 

3.3.2  ∆υσλειτουργία καθετήρων 
Τα παιδιά της οµάδας µελέτης εµφάνισαν µειωµένη συχνότητα δυσλειτουργίας των 

καθετήρων συγκριτικά µε αυτή της οµάδας ελέγχου: 3 καθετήρες µε δυσλειτουργία σε σύνολο 

16 καθετήρων (18%), έναντι 13 σε σύνολο 19 καθετήρων (68%) στην οµάδα Α και Β 

αντίστοιχα (ΠΙΝΑΚΑΣ 13, ΣΧΗΜΑ 1). Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σηµαντική (p=0,03).  

Σε δύο περιπτώσεις απώλειας της λειτουργικότητας του καθετήρα στην οµάδα Β, που 

συνοδεύονταν από φλεβοθρόµβωση, ο καθετήρας χρειάστηκε να αφαιρεθεί, ενώ στην οµάδα 

µελέτης δεν καταγράφηκαν απώλειες λόγω δυσλειτουργίας. 
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                 ΣΧΗΜΑ 1. Επίδραση θροµβοπροφύλαξης σε λειτουργ

                       

 

3.3.3  Κλινικά σηµαντικές θροµβωτικές επιπλοκές. 
Στην οµάδα µελέτης Α δεν καταγράφηκε καµία πε

φλεβοθρόµβωσης. Αντίθετα στην οµάδα σύγκρισης Β υπήρξα

ασθενών) κλινικά σηµαντικών θροµβωτικών επιπλοκών: 2 π

φλεβοθρόµβωσης στις φλέβες κατά την πορεία του καθετήρα κ

δεξιού κόλπου (ΠΙΝΑΚΑΣ 13). Η πρώτη περίπτωση φλεβικής
∆υσλειτουργ
α 
θ ή
ναι
όχι

ικότητα καθετήρα. 

ρίπτωση κλινικά εµφανούς 

ν τρείς περιπτώσεις (20% των 

εριπτώσεις κλινικά εµφανούς 

αι µια περίπτωση θρόµβωσης 

 θρόµβωσης καταγράφηκε σε 
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αγόρι 10 ετών µε οξεία µυελογενή λευχαιµία  και εµφανίστηκε µε οίδηµα τραχήλου και 

ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας στο άνω ηµιµόριο του θώρακα και την αριστερή ωµική 

ζώνη και δυσλειτουργία του καθετήρα έως πλήρους αδυναµίας χρησιµοποίησής του. Η 

διάγνωση της θρόµβωσης της ανωνύµου φλέβας µε επέκταση στην αριστερή υποκλείδια 

τέθηκε υπερηχοτοµογραφικά και αγγειογραφικά (κλασσική και µαγνητική τοµογραφία)(Εικ13). 

Ο καθετήρας αφαιρέθηκε και η επέκταση της θρόµβωσης παρακολουθήθηκε 

υπερηχογραφικά και αγγειογραφικά. Θεραπευτικά έγινε  χορήγηση LMWH ενοξαπαρίνης σε 

θεραπευτικές δόσεις µε βάση το πρωτόκολλο που αναφέρθηκε (ΠΙΝΑΚΑΣ 9). Σταδιακά 

µειώθηκε σε µέγεθος απεικονιστικά και υποχώρησε η κλινική σηµειολογία. 

 

                   Εικ 13.  Mαγνητική αγγειογραφία µε απουσία απεικόνισης του περιφερικού  

                                    τµήµατος της ανώνυµου φλέβας, συµβατή µε θρόµβωσή της (βέλος)   
 

Η δεύτερη περίπτωση φλεβικής θρόµβωσης καταγράφηκε σε κορίτσι 3 ετών µε όγκο 

εγκεφάλου,  που εµφάνισε ηπιότερη κλινική εικόνα και σοβαρή δυσλειτουργία του καθετήρα. 

Αντίστοιχα ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε µερική θρόµβωση στην αριστερή υποκλείδια 

φλέβα. Ο καθετήρας αφαιρέθηκε, και η θρόµβωση παρακολουθήθηκε απεικονιστικά να 

περιορίζεται, χωρίς να χορηγηθεί αγωγή. 

Η τρίτη περίπτωση κλινικά σηµαντικής θροµβωτικής επιπλοκής στην ίδια οµάδα 

καταγράφηκε σε  αγόρι 9 ετών µε νόσο  Ηοdgkin. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής είχε ήπια 

διαλείπουσα δυσλειτουργία του καθετήρα. Στα πλαίσια διερεύνησης εκτακτοσυστολικής 

αρρυθµίας, ο υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος έδειξε ευµεγέθη θρόµβο του δεξιού κόλπου, 
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χωρίς απόφραξη της τριγλώχινας βαλβίδας κατά τη διάγνωση (Εικ 14,15). Η διάγνωση 

επιβεβαιώθηκε και µε µαγνητική τοµογραφία και λόγω του κινδύνου µετατόπισης του 

θρόµβου και πνευµονικής εµβολής έγινε συστηµατική θροµβόλυση µε rtPA µε σύγχρονη 

χορήγηση ηπαρίνης. Ο θρόµβος µειώθηκε στο ήµισυ των διαστάσεών του και η περαιτέρω 

µείωση του επιτεύχθηκε µε τη χορήγηση κουµαρινικών αντιπηκτικών για 6 µήνες. Ο 

καθετήρας παρέµεινε στην θέση του µέχρι την ολοκλήρωση της αγωγής, ενώ η χορήγηση της 

θροµβολυτικής θεραπείας έγινε µέσω του καθετήρα. 

. 

         Εικ. 14. Aπεικόνιση θρόµβου στο 2 D Doppler           Εικ 15.  Aπουσία αιµατικής ροής  στην  περιοχή 

                                                                                                                 του θρόµβου 

 
3.3.4  Ασυµπτωµατική φλεβοθρόµβωση  

Η συχνότητα της ασυµπτωµατικής φλεβοθρόµβωσης (υπερηχοτοµογραφία τραχήλου και 

υπερηχοκαρδιογραφία) καταγράφτηκε µειωµένη στην οµάδα µελέτης Α συγκριτικά µε την 

οµάδα ελέγχου Β (ΠΙΝΑΚΑΣ 13, ΣΧΗΜΑ 2). Η συχνότητα ασυµπτωµατικής θρόµβωσης στην 

οµάδα Β ήταν 81% (σε 11 περιπτώσεις που έγινε υπερηχογραφικός έλεγχος καθετήρων  σε 

ασυµπτωµατικούς ασθενείς βρέθηκαν 9 περιπτώσεις θρόµβωσης: 5 περιπτώσεις µε θρόµβο 

στο άκρο του καθετήρα, 2 µε θρόµβωση έσω σφαγίτιδας και 2 µε ταυτόχρονη θρόµβωση 

έσω σφαγίτιδας και παρουσία  θρόµβου άκρου καθετήρα). 

Συγκριτικά στην οµάδα θροµβοπροφύλαξης καταγράφηκε συχνότητα 37% ασυµπτωµατικής 

θρόµβωσης (5 περιπτώσεις θρόµβωσης έσω σφαγίτιδας, µια περίπτωση θρόµβου 

προσκολληµένου στον καθετήρα). Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σηµαντική (p=0,023).  

Στις περιπτώσεις ασυµπτωµατικής φλεβοθρόµβωσης δεν έγινε καµία παρέµβαση αλλά 

παρακολουθήθηκαν διαχρονικά. Σε όλες τις περιπτώσεις τα ευρήµατα παρέµεναν σταθερά 

πλην δύο περιπτώσεων ασθενών στην οµάδα Α, που υποχώρησαν (ένας ασθενής µε 

ουροκινάση και ένας µε συνδυασµό ουροκινάσης και ενοξαπαρίνης) 
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                        ΣΧΗΜΑ 2.  Θροµβοπροφύλαξη και ασυµπτωµατική θρόµβωση 
 

3.3.5 Χορήγηση LMWH  και θροµβωτικές επιπλοκές 
Οι 5 ασθενείς της οµάδας µελέτης που έλαβαν επιπρόσθετα ενοξαπαρίνη, συγκριτικά µε τους 

υπόλοιπους ασθενείς της ίδιας οµάδας που έλαβαν µόνο ουροκινάση, παρουσίασαν 

µειωµένη συχνότητα ασυµπτωµατικής θρόµβωσης (1/5 έναντι 5/11 καθετήρες µε 

ασυµπτωµατική θρόµβωση στις δύο υποοµάδες αντίστοιχα). Η διαφορά αυτή δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντική (p=0,19). Η επιπρόσθετη χορήγηση ενοξαπαρίνης δεν µείωσε 

περαιτέρω τη συχνότητα δυσλειτουργίας των καθετήρων συγκριτικά µε τη µεµονωµένη 

χρήση ουροκινάσης (1/5 έναντι 2/11 καθετήρες µε δυσλειτουργία αντίστοιχα). 

 
3.3.6  Σχέση δυσλειτουργίας καθετήρα-θρόµβωσης 

Στη µελέτη αυτή δεν βρέθηκε σταθερή συσχέτιση δυσλειτουργίας καθετήρα και θρόµβωσης. 

'Ετσι στην οµάδα ελέγχου Β, βρέθηκαν σε σύνολο 14 καθετήρων (όπου υπήρχαν και 

πληροφορίες για υποκλινική θρόµβωση): 9 από 11 καθετήρες µε δυσλειτουργία είχαν και 

θρόµβωση κλινική ή υποκλινική (ποσοστό 81%) όµως και οι τρείς καθετήρες χωρίς 

δυσλειτουργία σχετίζονταν µε ασυµπτωµατική  θρόµβωση (ΣΧΗΜΑ 3) 

 

Η προσθήκη θροµβοπροφύλαξης οδήγησε στη µείωση συχνότητας ανίχνευσης 

δυσλειτουργίας των καθετήρων. Έτσι στην οµάδα µελέτης Α µόνο σε 1 από τους 3 καθετήρες 

µε δυσλειτουργία καταγράφηκε θρόµβωση. Αντίστοιχα σε 5 από 13 καθετήρες χωρίς 

δυσλειτουργία (38%) καταγράφηκε  θρόµβωση (στους 4 από τους 5 αυτούς καθετήρες δεν 

είχε χορηγηθεί ενοξαπαρίνη) (ΣΧΗΜΑ 4). 
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ΣΧΗΜΑ 3. Απουσία συσχέτισης δυσλειτουργίας         ΣΧΗΜΑ 4. Απουσία συσχέτισης δυσλειτουργίας  
       καθετήρα-θρόµβωσης στην οµάδα ελέγχου Β.                καθετήρα-θρόµβωσης στην οµάδα µελέτης Α 

 

 

Συµπερασµατικά σε µη χορήγηση θροµβοπροφύλαξης η πλειοψηφία των καθετήρων είχε 

δυσλειτουργία σχετιζόµενη µε ανίχνευση θρόµβων, ενώ σε χορήγηση θροµβοπροφύλαξης 

µειώθηκε η συχνότητα δυσλειτουργίας των καθετήρων αλλά παρέµενε αυξηµένη συχνότητα 

ασυµπτωµατικής θρόµβωσης σε µεµονωµένη χρήση ουροκινάσης. Η προσθήκη LMWH 

οδήγησε σε µείωση της συχνότητας και της ασυµπτωµατικής θρόµβωσης. 

 

3.4 ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΙΣ  ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
3.4.1 Βακτηριαιµίες 

Οι βακτηριαιµίες που καταγράφηκαν και στις δύο οµάδες, οι υπεύθυνοι µικροοργανισµοί και η τελική 

τους έκβαση παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 14. 

Συνολικά καταγράφηκαν 245 εµπύρετα επεισόδια (131 στην οµάδα ελέγχου και 114 στην 

οµάδα µελέτης), για τα οποία ελήφθη έλεγχος µε αιµοκαλλιέργειες. Ο έλεγχος ήταν θετικός 

για βακτηριαιµία σε 37 περιπτώσεις (24 επεισόδια βακτηριαιµίας καταγράφηκαν στην οµάδα 

ελέγχου Β και 13 επεισόδια στην οµάδα µελέτης Α). Από τα 37 επεισόδια βακτηριαιµίας, 

σχετιζόµενες µε τον καθετήρα βακτηριαιµίες (CRBI) βρέθηκαν να είναι 10 επεισόδια (8 

επεισόδια στην οµάδα ελέγχου Β και 2 επεισόδια στην οµάδα µελέτης Α). 

Συνολικά και στις δύο οµάδες, η πιθανότητα ανεύρεσης βακτηριαιµίας σε εµπύρετο ήταν 

15%, η πιθανότητα ανίχνευσης CRBI σε µικροβιαιµία ήταν 27% και η πιθανότητα ανίχνευσης 

CRBI σε εµπύρετο ήταν 4%. 

Η οµάδα µελέτης A παρουσίασε µειωµένη συχνότητα  βακτηριαιµίας συγκριτικά µε την οµάδα 

ελέγχου Β (13 επεισόδια / 16 καθετήρες έναντι 24 επεισοδίων / 19 καθετήρες), η οποία όµως  

δεν  ήταν στατιστικά σηµαντική. Η συχνότητα βακτηριαιµίας ανά 1000 ηµέρες καθετήρα ήταν 

2.9 επεισόδια/ 1000 ηµέρες-καθετήρα στην οµάδα µελέτης και 3.2 επεισόδια / 1000 ηµέρες 

καθετήρα στην οµάδα ελέγχου. 

Η οµάδα µελέτης Α παρουσίασε µειωµένη συχνότητα σχετιζόµενης µε καθετήρα 

βακτηριαιµίας συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου Β (2 επεισόδια CRBI / 16 καθετήρες έναντι 8 

επεισοδίων CRBI / 19 καθετήρες αντίστοιχα), η οποία  ήταν οριακά στατιστικά σηµαντική 

(p=0.05). Η συχνότητα της σχετιζόµενης µε καθετήρα βακτηριαιµίας ήταν 0.46 επεισόδια / 

1000 ηµέρες καθετήρα στην οµάδα µελέτης έναντι 1.08 επεισοδίων / 1000 ηµέρες καθετήρα 

στην οµάδα ελέγχου. 

α) Aπώλειες καθετήρα από βακτηριαιµία 
Η οµάδα µελέτης Α εµφάνισε µικρότερο ποσοστό απώλειας καθετήρα από βακτηριαιµία 

συγκριτικά  µε την οµάδα ελέγχου Β (1 απώλεια / 16 καθετήρες στην οµάδα µελέτης (6%) 
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έναντι 5 απωλειών / 19 καθετήρες  στην οµάδα ελέγχου (26%) (p=0.08). Στην οµάδα ελέγχου 

σε σύνολο 24 βακτηριαιµιών χρειάστηκε να αφαιρεθούν 5 καθετήρες (απώλειες 20%, 

πιθανότητα διάσωσης 80% σε βακτηριαιµία), έναντι 1 καθετήρα που έπρεπε να αφαιρεθεί σε 

σύνολο 13 βακτηριαιµιών στην οµάδα µελέτης (απώλειες 7.6% ,πιθανότητα διάσωσης 

92.4%). 

Και στις δύο όµως οµάδες οι απώλειες καθετήρα από βακτηριαιµία αφορούσαν αποκλειστικά 

περιπτώσεις CRBI. Όλες οι περιπτώσεις βακτηριαιµίας στις οποίες ο καθετήρας δε 

σχετίζονταν αιτιολογικά αντιµετωπίσθηκαν µε επιτυχία συντηρητικά. Αναφορικά µε την 

πιθανότητα διάσωσης καθετήρα  σε CRBI τα ποσοστά διάσωσης ήταν χαµηλότερα και στις 

δύο οµάδες: στην οµάδα ελέγχου διασώθηκαν 3 καθετήρες σε 8 επεισόδια CRBI (διάσωση 

37%), ενώ στην οµάδα µελέτης διασώθηκε 1 καθετήρας σε 2 επεισόδια CRBI (διάσωση 

50%).  

β) Μικροβιολογία βακτηριαιµιών 

 Σε σύνολο 43 αποµονωθέντων µικροβίων ως αίτιο βακτηριαιµίας: Gram θετικά ήταν 20 

(46%), Gram αρνητικά 22 (51%) και µύκητας σε µία περίπτωση (2%). 

O αρνητικός στην κοαγκουλάση σταφυλόκοκκος (CONS) και το Ochrobactrum ήταν τα 

συχνότερα σε συχνότητα αποµόνωσης µικρόβια (23% αποµόνωση κάθε ένα) 

ακολουθούµενα κατά σειρά συχνότητας αποµόνωσης: Entrerobacter (9%), Klebsiella, 

στρεπτόκοκκος (7%), εντερόκοκκος (5%), ψευδοµονάδα, κολοβακτηρίδιο, 

καµπυλοβακτηρίδιο, χρυσίζων σταφυλόκοκκος,  αναερόβια,  Candida (λιγότερο από 3%). 

Πολλαπλή ανάπτυξη µικροβίων καταγράφηκε σε  6 /  37 περιπτώσεις συνολικά (16%).  

Αναλυτικά τα µικρόβια που αποµονώθηκαν στους ασθενείς της µελέτης παρουσιάζονται στον 

ΠΙΝΑΚΑ 15 ενώ οι σχετικές τους συχνότητες και τα ποσοστά διάσωσης καθετήρα σε 

αντίστοιχη βακτηριαιµία στον ΠΙΝΑΚΑ 15 και ΣΧΗΜΑ 5. 
γ) Βακτηριαιµίες που οδήγησαν σε αφαίρεση του καθετήρα  
Στην οµάδα ελέγχου Β οι 5 περιπτώσεις αφαίρεσης του καθετήρα από αποτυχία ελέγχου της 

βακτηριαιµίας οφείλονταν σε βακτηριαιµία από εντερόκοκκο (n=2), Εnterobacter cloace 

(n=1), Αchromobacter Group VD (n=1), µεικτή µικροβιαιµία από Αchromobacter Group VD 

και Xanthomonas maltophila (n=1). 

Στην οµάδα µελέτης Α υπήρξε µία περίπτωση βακτηριαιµίας από Candida που οδήγησε σε 

αφαίρεση του καθετήρα. 

δ) Συσχέτιση δυσλειτουργίας καθετήρα και CRBI 
∆ε βρέθηκε συσχέτιση πιθανότητας CRBI µε την παρουσία ή όχι δυσλειτουργίας του 

καθετήρα. Στην οµάδα ελέγχου Β, σε σύνολο 8 περιπτώσεων καθετήρα µε συνοδό CRBI 

υπήρχε και δυσλειτουργία του καθετήρα σε 4 περιπτώσεις. Σε 11 περιπτώσεις καθετήρα 

χωρίς συνοδό CRBI, 9 καθετήρες δυσλειτουργούσαν (p=0.14). Το ίδιο αποτέλεσµα βρέθηκε 

και στους καθετήρες της οµάδας µελέτης Α, στην οποία και οι δύο περιπτώσεις CRBI δεν 
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συνοδεύονταν από δυσλειτουργία καθετήρα, ενώ σε 14 καθετήρες χωρίς CRBI µόνο 3 

καθετήρες δυσλειτουργούσαν (p=0.48). 
δ) Συσχέτιση θρόµβωσης -CRBI 
∆ε βρέθηκε συσχέτιση πιθανότητας CRBI µε την παρουσία κλινικής ή υποκλινικής 

θρόµβωσης στους ασθενείς της µελέτης. Στην οµάδα ελέγχου Β σε 6 περιπτώσεις καθετήρα 

µε CRBI, στις οποίες είχε γίνει έλεγχος και για ασυµπτωµατική θρόµβωση, συνυπήρχε και 

θρόµβωση. Όµως και σε 6 από 8 καθετήρες χωρίς CRBI  υπήρχε θρόµβωση (p= 0.17). 

Στην οµάδα µελέτης Α στις 2 περιπτώσεις καθετήρα µε CRBI δεν ανιχνεύθηκε θρόµβωση, 

αντίστοιχα όµως και σε 8 από 14 καθετήρες χωρίς CRBI δεν ανιχνεύθηκε θρόµβωση (p= 

0,22). 

ε) Συσχέτιση απώλειας καθετήρα από CRBI µε δυσλειτουργία ή θρόµβωση 
∆εν βρέθηκε συσχέτιση πιθανότητας απώλειας καθετήρα από CRBI και δυσλειτουργίας 

καθετήρα (2 / 6 καθετήρες που αφαιρέθηκαν για CRBI δυσλειτουργούσαν, έναντι 2/4 που 

διασώθηκαν σε CRBI). Παρόµοια δε βρέθηκε συσχέτιση απώλειας καθετήρα από CRBI και 

θρόµβωσης (4/5 καθετήρες που αφαιρέθηκαν για CRBI είχαν θρόµβωση, έναντι 2/3 

καθετήρες που διασώθηκαν). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΥΟ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ 
διάγνωση Νο 

ΚΦΚ  
προφύ
λαξη 

CRBI 
   (n) 

αίτιο CRBI έκβαση βακτ.
(n) 

αίτιο βακτηριαιµίας    

ALL 1 H 0   0     
ALL 2 H 1 enteroc.  αφαίρεσ

η 
5 enerob.cl staph.ep.+cory

n. 
staph. ep.+ochrob. ochrob.

AML 3 H 0   2 staph. ep. coryn.   
ALL 4 H 1 campyl + bact. fr. διάσωση 2 staph. ep.    
Wilms t. 5 H 0   0     
Hodgkin  6 H 0   0     
Brain t. 7 H 1 achromb. + Xanth.m. αφαίρεσ

η 
1     

 8 H 0   0     
ALL 9 H 1 achromb.  αφαίρεσ

η 
2 ochrob.    

 10 H 1 klebs. διάσωση 3 ochrob. ochrob.   
Hodgkin 11 H 1 enterob.cl. αφαίρεσ

η 
2 enterob.sak.    

Brain t. 12 H 0   0     
ALL 13 H 1 enteroc. αφαίρεσ

η 
1     

 14 H 0   0     
ALL 15 H 0   1 staph. Ep.    
AML 16 H 0   1 pseudm.    
ALL 17 H 0   1 staph.ep.+strept.o

v. 
   

Brain t. 18 H 1 staph.ep. διάσωση 3 ochrob. ochrob.   
 19 H 0   0     
           
σύνολο   8   24     
διάγνωση Νο  

ΚΦΚ 
προφύ 
λαξη 

CRBI 
(n) 

αίτιο έκβαση βακτ. 
(n) 

Αίτιο    

ALL 1 U 0   0     
Ewing  2 U 0   1 enterob. cl    
Brain t. 3 U 0   1 esch.+ klebs    
 4 U 0   2 strept.hom. strept.m   
ALL 5 U 0   2 prop.acn. microc.   
Neuro. 6 U 0   1 ochrob.    
Neuro. 7 U 0   0     
NHL 8 U 0   1 staph.ep.    
Brain t. 9 U 0   0     
ALL 10 U 0   0     
AML 11 U 0   0     
Brain t. 12 U+L 0   0     
ALL 13 U+L 1 candida αφαίρεσ

η 
1     

ALL 14 U+L 0   1 staph .aur.    
ALL 15 U+L 1 staph.hom. διάσωση 3 staph lugd. klebs.   
ALL 16 U+L 0   0     
           
σύνολο   2   13     

 
      ALL     =  Oξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία      Η  = ηπαρίνη                                      esch.       = escherichia coli                                             
      ΑML    =   Οξεία µυελογενής λευχαιµία           U  = ουροκινάση                                      klebs.       = klebsiellla 
      Willms t=  νεφροβλάστωµα                          L  =χαµηλού µοριακού βάρους ηπαρίνη  microc.  = micrococcus spp 
      Neuro.  =   νευροβλάστωµα                                           ochrob.     = ochrobactrum spp                
      NHL     =  µη Ηοdgkin λέµφωµα                 bact.fr.    =  bacteroides fragilis                prop.can.  = propionobact.acnes          
      Brain t. =   όγκος εγκεφάλου                                     campyl.   =   campylobacter                 pseudm.   = pseudomonas 
      CRBI   = συχνότητα βακτηριαιµίας                coryn.     =    corynobacterium spp          staph.       = staphylococus 
                         σχετιζόµενης µε καθετήρα                       enterob.cl=   enterobacter cloacae          strept.       = streptococus 
      βακτ.   =  συχνότητα βακτηριαιµίας                         enterob.skz=enterobacter sakazaki        Xanth.M = Xanthomonas    Maltophilia  
                            ασχέτως αιτιολογίας                  
      Νο ΚΦΚ= αριθµός ΚΦΚ                                                 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  15.  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ - 
ΕΚΒΑΣΗ 

 
µικρόβιο αποµόνωσ

η 
(περιπτώσ

εις) 

% 
βακτηραιµι

ών 
συνολικά 

 αφαίρεση 
καθετήρα 

(περιπτώσ
εις) 

% απώλεια  
καθετήρα  

σε αντίστοιχη 
µικροβιαιµία 

Ochrobactrum(ant
hr-VD) 

10 23,2 2 20 

Staph.CONS( 
hom-lug) 

10 23,2 0  

Enterobacter (cl-
sak) 

4 9,1 1 25 

Klebsiella 3 7 0  
Streptococcus 3 7 0  
Enterococcus 2 4,7 2 100 
Corynobacter 2 2,3 0  
Escherichia coli 1 2,3 0  
Xanthomonas 
maltoph 

1 2,3 1  

Pseudomonas 1 2,3 0  
Staph. Aureus 1 2,3 0  
Campylobacter 1 2,3 0  
Micrococcus spp 1 2,3 0  
Propionobact 
acnes 

1 2,3 0  

Bacteroides fragilis 1 2,3 0  
Candida 1 2,3 1  

     
σύνολο 43 100   
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ΣΧΗΜΑ 5. ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ -

ΕΚΒΑΣΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ 
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3.4.1 Φλεγµονή υποδόριας πορείας - εξόδου 

Σε έναν ασθενή της οµάδας µελέτης Α (ΠΙΝΑΚΑΣ 12) καταγράφηκε κλινική εικόνα συµβατή 

µε φλεγµονή της υποδόριας πορείας του καθετήρα, µε ερυθρότητα, οίδηµα και ευαισθησία 

του δέρµατος κατά την υποδόρια πορεία του. ∆εν αποµονώθηκε υπεύθυνο µικρόβιο (δεν 

συνυπήρχε φλεγµονή ή έκκριση στο σηµείο εξόδου), και ο καθετήρας αφαιρέθηκε λόγω µη 

κλινικής βελτίωσης παρά τη χορήγηση ευρέως φάσµατος ενδοφλέβιας  αντιβίωσης.  

Φλεγµονή στο σηµείο δερµατικής εξόδου παρουσίασε ένας ασθενής της οµάδας ελέγχου Β 

που αντιµετωπίσθηκε µε τοπική αγωγή. 

 

3.5  ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
α)  Μετατόπιση καθετήρα 

 Παρά την στερέωση του καθετήρα µε την υποδόρια εµφύτευσή του και την παρουσία του 

ειδικού σπόγγου στερέωσης (cuff) πριν την δερµατική έξοδο του καθετήρα, καταγράφηκαν 4 

συνολικά απώλειες καθετήρα από ατύχηµα (τυχαία έλξη καθετήρα) : 2 απώλειες στην οµάδα 

µελέτης και 2 απώλειες στην οµάδα ελέγχου (ΠΙΝΑΚΑΣ 12). Σε δύο περιπτώσεις 
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προηγήθηκε περίοδος εµφανούς κινητικότητας του καθετήρα και παρά την στερέωση του µε 

ράµµατα στην δερµατική έξοδο τελικά ο καθετήρας αφαιρέθηκε τυχαία. Τα επεισόδια αυτά 

αφορούσαν µικρότερα σε ηλικία παιδιά συγκριτικά µε το µέσο όρο και στις δύο οµάδες. 

β) Άλλα προβλήµατα 

Καταγράφηκε µία περίπτωση απώλειας στεγανότητας καθετήρα στο ελεύθερο τµήµα του σε 

ασθενή της οµάδας ελέγχου. 

 
 
 
 
 
 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η µελέτη εστιάστηκε σε δύο κύριες κατευθύνσεις: α) στην αντικειµενική καταγραφή της 

συχνότητας των επιπλοκών των καθετήρων και την αξιολόγηση της διαγνωστικής συµβολής 

νέων µεθόδων (ποσοτικές αιµοκαλλιέργειες, συστηµατική υπερηχογραφική 

παρακολούθηση), β) στη δυνατότητα εφαρµογής πρωτοκόλλου ενισχυµένης 

θροµβοπροφύλαξης µε στόχο τη µείωση της συχνότητας των επιπλοκών.   

Όσο αφορά στη διαγνωστική συµβολή των νέων µεθόδων, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

της µελέτης, οι  ποσοτικές αιµοκαλλιέργειες βοήθησαν σηµαντικά στην αξιολόγηση του 

ρόλου του καθετήρα σε επεισόδια βακτηριαιµίας. Το µεγαλύτερο ποσοστό των βακτηριαιµιών 

δεν σχετίζονταν µε τον καθετήρα. Αυτό συµφωνεί µε τις ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές 

όπου έχουν εφαρµοστεί οι ποσοτικές αιµοκαλλιέργειες (17,18). Η χρήση τους βοηθά στην 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή πρωτοκόλλων παρέµβασης. Τα 

διαφορετικά ποσοστά συχνότητας των σηπτικών επιπλοκών των καθετήρων που 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία πιθανόν να εκφράζουν και την απουσία ενιαίου ορισµού της 

σχετιζόµενης µε καθετήρα βακτηριαιµίας. Με τη χρήση ποσοτικών αιµοκαλλιεργειών στην 

παρούσα µελέτη, διαπιστώθηκε ότι αν και η  συµβολή της θροµβοπροφύλαξης στη µείωση 

της συχνότητας των βακτηραιµιών συνολικά δεν ήταν µεγάλη, οδήγησε σε σηµαντική µείωση 

της συχνότητας των σχετιζόµενων µε καθετήρα βακτηριαιµιών. Παράλληλα η χρήση των 

ποσοτικών αιµοκαλλιεργειών βρέθηκε ότι είχε και αξιόλογη προγνωστική αξία της 

προσπάθειας συντηρητικής αντιµετώπισης των βακτηριαιµιών: όλες οι βακτηριαιµίες, στις 
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οποίες οι ποσοτικές αιµοκαλλιέργειες έδειξαν απουσία αιτιολογικής συσχέτισης του 

καθετήρα, αντιµετωπίσθηκαν µε επιτυχία συντηρητικά, σε αντίθεση µε την απώλεια 40% των 

καθετήρων σε βακτηριαιµίες στις οποίες οι αντίστοιχες ποσοτικές αιµοκαλλιέργειες έδειχναν 

αιτιολογική συσχέτιση καθετήρα-βακτηριαιµίας. Η γνώση εποµένως της αιτιολογικής 

συσχέτισης του καθετήρα µε τη βακτηριαιµία  και της µικρής πιθανότητας επιτυχούς 

συντηρητικής αντιµετώπισης οδηγησε στην επιλογή της αφαίρεσης του καθετήρα, αντίθετα 

µε περιπτώσεις όπου η βακτηριαιµία δεν σχετίστηκε µε τον καθετήρα, στις οποίες η 

εφαρµογή συντηρητικής αγωγής είχε απόλυτη ένδειξη. 

Σα µέθοδος ανίχνευσης ασυµπτωµατικής θρόµβωσης στην παρούσα µελέτη, προτιµήθηκε η 

υπερηχοτοµογραφία. Μονολότι υπολείπεται σε ευαισθησία της αγγειογραφίας, έχει τα 

πλεονεκτήµατα της ευκολίας στη χρήση της, την απουσία ακτινοβολίας, ανάγκης 

φλεβοκέντησης και έγχυσης σκιαγραφικού υλικού και αυτοί ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στη 

συγκεκριµένη επιλογή. Η συστηµατική  υπερηχογραφική παρακολούθηση των ασθενών 

βοήθησε στην έγκαιρη αναγνώριση ασυµπτωµατικών θροµβωτικών επιπλοκών που 

µπορούσαν να είναι επικίνδυνες. Άλλωστε οι περίπτωσεις θροµβώσεων του δεξιού κόλπου, 

αν και σπάνια αναγνωρίζονται κλινικά, µπορούν να αποβούν µοιραίες (86,129). Στην 

παρούσα µελέτη καταγράφηκε αυξηµένη συχνότητα θροµβωτικών επιπλοκών µε τη χρήση 

της υπερηχοτοµογραφίας. Έτσι ενώ κλινικά σηµαντική θρόµβωση και στις δυο οµάδες 

παρουσίασε 8% των καθετήρων που µελετήθηκαν, η συχνότητα της θρόµβωσης,  

συµπεριλαµβανόµενης και της ασυµπτωµατικής έφθανε το 51% των καθετήρων. Σε κάθε 

περίπτωση κλινικής θρόµβωσης αντιστοιχούσαν 8 περιπτώσεις υποκλινικής θρόµβωσης. 

Αντίστοιχα αναφέρεται συχνότητα ανίχνευσης ασυµπτωµατικής θρόµβωσης σε παιδιά µε 

κακοήθειες και καθετήρα 35% µε τη χρήση υπερηχο-τοµογραφίας, ποσοστό που µε τη χρήση 

φλεβογραφίας φθάνει το 75% (113).  

Η αναζήτηση συγγενών αιτίων (συγγενής θροµβοφιλία) και τυχόν συµβολής τους στην 

αιτιολογία των θροµβωτικών επιπλοκών ανέδειξε ότι οι καταστάσεις αυτές δεν είναι σπάνιες: 

σε σύνολο 20 ασθενών στους οποίους έγινε έλεγχος, απέβη θετικός σε δύο περιπτώσεις 

(συχνότητα ανεύρεσης 10%). Η µετάλλαξη του παράγοντα V (FV Leiden) που ανιχνεύθηκε 

στους ασθενείς αυτούς, είναι παρούσα σε ποσοστό 2-15% του γενικού πληθυσµού (94). Οι 

ασθενείς αυτοί δεν παρουσίασαν κλινικές εκδηλώσεις θροµβωτικών επιπλοκών 

συµµετέχοντας στο πρωτόκολλο θροµβοπροφύλαξης. Η µεµονωµένη αυτή παρατήρηση, δεν 

τεκµηριώνει την αναγκαιότητα χορήγησης προφύλαξης σε ασθενείς µε καθετήρα και συγγενή 

θροµβοφιλία. Στη βιβλιογραφία όµως αναφέρεται ότι η συνύπαρξη συγγενούς θροµβοφιλίας 

και καθετήρα αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο θροµβωτικών επιπλοκών (99-102) αλλά η 

ιδανική προληπτική και θεραπευτική προσέγγιση συνεχίζει να αποτελεί αντικείµενο µελέτης 

(186). Στη παρούσα µελέτη η δράση της θροµβοπροφύλαξης στα δύο περιστατικά 

υπερίσχυσε πιθανά από τον διαπιστωθέντα γενετικά αυξηµένο κίνδυνο φλεβοθρόµβωσης. 
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Όσο αφορά την αποτελεσµατικότητα του πρωτοκόλλου θροµβοπροφύλαξης που 

χρησιµοποιήθηκε στο να οδηγήσει σε µείωση της συχνότητας των καταγραφόµενων 

επιπλοκών, τα αποτελέσµατα της µελέτης ήταν ενθαρρυντικά. Στόχος ήταν να διατηρηθεί 

ελεύθερος πηγµάτων ο αυλός του καθετήρα µε θροµβολυτική ουσία σε χαµηλή δόση και να 

διατηρηθεί η διαβατότητα των κεντρικών φλεβών της διόδου του καθετήρα µε συστηµατική 

αντιπηκτική αγωγή σε δόση προφύλαξης. Κατά την έναρξη της µελέτης, υπήρχαν ελάχιστα 

δεδοµένα προληπτικής χρήσης µικρών δόσεων βαρφαρίνης καθώς και χαµηλού µοριακού 

βάρους ηπαρίνης σε ενήλικες ασθενείς  µε νεοπλασία και καθετήρα µε καλά αποτελέσµατα 

(132,133,114). Οι αρχικές αυτές παρατηρήσεις οδήγησαν στη σύσταση για χορήγηση 

κάποιας µορφής θροµβοπροφύλαξης στους ασθενείς αυτούς (103,106,172- 176,185).  

Για τη συστηµατική θροµβοπροφύλαξη ασθενών µε καθετήρα λήφθηκαν υπ' όψιν οι επιλογές 

της βαρφαρίνης καθώς και της ηπαρίνης χαµηλού µοριακού βάρους. Τα µειονεκτήµατα που 

εµφανίζει η χρήση των κουµαρινικών σε παιδιατρικούς ασθενείς (ανάγκη εργαστηριακού 

ελέγχου, µεταβαλλόµενη δραστικότητα ανάλογα µε είδος διατροφής και λήψης κοινών 

συνταγογραφούµενων φάρµακων) και το γεγονός ότι η η βαρφαρίνη µπορεί να χορηγηθεί 

µόνο από το στόµα, µε δυσκολία στην παρασκευή και λήψη  της µικρής δόσης που 

χρειάζονται τα παιδιά, µας οδήγησε στην επιλογή  της ηπαρίνης χαµηλού µοριακού βάρους. 

Επιλέχτηκε η ενοξαπαρίνη σαν ηπαρίνη χαµηλού µοριακού βάρους επειδή η 

φαρµακοκινητική της έχει µελετηθεί επαρκώς σε παιδιατρικούς ασθενείς (101,127,156). 

Χορηγήθηκε δοσολογία (0,3 mg/ kg) η οποία οδήγησε σε επίπεδα αντι-Χα  0,2-0,3 ΙU / ml, 

που θεωρούνται  αποτελεσµατικά στην πρόληψη φλεβοθρόµβωσης (149).  

Θροµβολυτικοί παράγοντες που έχουν χρησιµοποιηθεί ενδοαυλικά σε δυσλειτουργούντες 

καθετήρες είναι η ουροκινάση και το rtPA (131,164-166,170, 171). H χρήση του rtPA στη 

µελέτη µας, παρά το γεγονός ότι θεωρείται παράγοντας µε τις λιγότερες ανεπιθύµητες 

ενέργειες, λόγω της ειδικής του δράσης µόνο στην ινική του θρόµβου, δεν ήταν δυνατή λόγω 

της εµπορικής του κυκλοφορίας σε σκεύασµα πολλαπλάσιας δοσολογίας και αυξηµένου 

αντίστοιχα κόστους. Επιλέχτηκε η χορήγηση ουροκινάσης, µε σαφώς µειωµένο κόστος, και 

ύπαρξης  σκευάσµατος στη δοσολογία που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη (UKIDAN 5000 ΙU/ 

vial). Χρησιµοποιήθηκε η δόση της ουροκινάσης που συνίσταται σε δυσλειτουργία καθετήρα 

(113,164). Στη δοσολογία αυτή δεν απαιτείται εργαστηριακή παρακολούθηση της 

πηκτικότητας επειδή θεωρείται ότι δεν επηρεάζει τους χρόνους πήξης. Στο ίδιο συµπέρασµα 

οδηγηθήκαµε στις περιπτώσεις προσδιορισµού χρόνων πήξης πριν και µετά τη χορήγηση 

ουροκινάσης. 

Η εφαρµογή του πρωτοκόλλου θροµβοπροφύλαξης µε ουροκινάση και χαµηλού µοριακού 

βάρους ηπαρίνη ήταν ασφαλής. Σε κανένα περιστατικό δεν καταγράφηκε οποιαδήποτε 

αιµορραγική επιπλοκή. Η ενδοαυλική χορήγηση ουροκινάσης δεν επηρέασε τους χρόνους 

πήξης που µετρήθηκαν, ενώ η χορήγηση ενοξαπαρίνης οδήγησε σε αναµενόµενα επίπεδα 
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αντι-Χα, εντός των ορίων ασφάλειας που έχουν τεθεί από άλλες µελέτες (127,149). Η 

χορήγηση LMWH σε θεραπευτικές δόσεις σε παιδιά έχει συνολικό κίνδυνο µείζονος 

αιµορραγίας 3,7% και ελάσσονος αιµορραγίας 11% ενώ σε χαµηλότερες δόσεις για πρόληψη 

θροµβώσεων, δεν έχουν αναφερθεί µείζονες αιµορραγικές επιπλοκές και µόνο 4% 

συχνότητα ελάσσονος αιµορραγίας (101,127,156). Συγκριτικά η νοσηρότητα και θνησιµότητα 

που συνοδεύει τη χρήση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων χωρίς καµία προφύλαξη είναι 

υψηλή. Η συχνότητα κλινικά σηµαντικής θρόµβωσης σε χρήση κεντρικού φλεβικού καθετήρα 

φθάνει το 20-30% µε συχνότητα υποτροπής 19% και θνητότητα 2,2% (81). Ο κίνδυνος αυτός 

είναι µεγαλύτερος από εκείνο της χορήγησης LMWH. 

Η εφαρµογή του πρωτοκόλλου θροµβοπροφύλαξης οδήγησε σε σηµαντική µείωση της 

συχνότητας δυσλειτουργίας των καθετήρων, κλινικά σηµαντικών θροµβωτικών επιπλοκών 

και αφαιρέσεων καθετήρα από θροµβωτικές επιπλοκές. Η  µείωση της συχνότητας 

ασυµπτωµατικής θρόµβωσης που παρατηρήθηκε στην οµάδα µελέτης οφειλόταν κυρίως στη 

µειωµένη συχνότητα που καταγράφηκε στην υποοµάδα η οποία έλαβε πρόσθετα και LMWH. 

Η προσθήκη LMWH δεν µείωσε περαιτέρω τη συχνότητα δυσλειτουργίας του καθετήρα 

συγκριτικά µε τη µεµονωµένη χορήγηση ουροκινάσης. Η χορήγηση ουροκινάσης λοιπόν 

φαίνεται να µειώνει τη συχνότητα δυσλειτουργίας των καθετήρων ενώ η χορήγηση 

ενοξαπαρίνης οδηγεί σε µείωση της συχνότητας ασυµπτωµατικής θρόµβωσης κατά τη δίοδο 

του καθετήρα. 

Η παρατήρηση ότι η θρόµβωση κατά την πορεία του καθετήρα δεν συνοδεύονταν συνήθως 

και από δυσλειτουργία του καθετήρα καθιστά προφανή την αναγκαιότητα του 

υπερηχογραφικού ελέγχου και την αναγκαιότητα χορήγησης συνδυασµένης προφύλαξης για 

τους ενδαυλικούς και εξωαυλικούς θρόµβους. 
Η εντατική θροµβοπροφύλαξη των καθετήρων είχε σαν αποτέλεσµα  τη µείωση της 

συχνότητας των φλεγµονωδών επιπλοκών. Η εφαρµογή του πρωτοκόλλου οδήγησε σε 

µείωση της συχνότητας  των βακτηριαιµιών η οποία µονολότι δεν ήταν στατιστικά σηµαντική,  

ήταν αποτέλεσµα της στατιστικά σηµαντικής µείωσης της συχνότητας των σχετιζόµενων µε 

τον καθετήρα βακτηριαιµιών. Μόνο αυτές οι βακτηριαιµίες οδήγησαν σε αποτυχία της 

συντηρητικής αγωγής, και είναι προφανής η συµβολή του πρωτοκόλλου, µέσω της 

ειδικότερης µείωσης της συχνότητας των σχετιζόµενων µε καθετήρα βακτηριαιµιών, στα 

αυξηµένα ποσοστά διατήρησης του καθετήρα. Η µόνη µελέτη προληπτικής χορήγησης 

ουροκινάσης σε παιδιά µε καθετήρες, αναφέρει επίσης µείωση των βακτηριαιµιών αντίστοιχα 

µε τη µείωση των ανιχνευόµενων ενδοαυλικών θρόµβων (56). Η εφαρµογή στη µελέτη µας 

ποσοτικών αιµοκαλλιεργειών έδειξε ότι η καταγραφόµενη µείωση συχνότητας βακτηριαιµίας 

σε προληπτική χορήγηση θροµβοπροφύλαξης οφείλεται αποκλειστικά στην µείωση των 

σχετιζόµενων µε καθετήρα βακτηριαιµιών, εύρηµα που δεν έχει αλλού περιγραφεί. 
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 ∆ε διαπιστώθηκε πιθανότητα συσχέτισης δυσλειτουργίας του καθετήρα ή παρουσίας 

θρόµβωσης και παρουσίας σχετιζόµενης µε καθετήρα βακτηριαιµίας. Η παρουσία εντός του 

αυλού του καθετήρα ινικής προκαλεί µόνο σε σοβαρή απόφραξη δυσλειτουργία του 

καθετήρα (56,109). Τα ευρήµατα αυτά, καταδυκνύουν τη σηµασία που έχει η παρουσία 

υποκλινικών µικροθροµβώσεων, οι οποίες χωρίς να προκαλούν δυσλειτουργία του 

καθετήρα, συµβάλλουν στην παθογένεια των σχετιζόµενων µε καθετήρα βακτηριαιµιών.  

 Στην παρούσα µελέτη αξιολογήθηκε και έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα το πρωτόκολλο 

θροµβοπροφύλαξης µε συνδυασµό ουροκινάσης και ηπαρίνης χαµηλού µοριακού βάρους σε 

παιδιά µε κακοήθη νοσήµατα και καθετήρα. Η καταγραφείσα µείωση της συχνότητας τόσο 

των θροµβωτικών όσο και των σηπτικών επιπλοκών, τεκµηριώνουν την αναγκαιότητα 

χορήγησης θροµβοπροφύλαξης στους ασθενείς αυτούς.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

• H εφαρµογή πρωτοκόλλου προοπτικής καταγραφής των κλινικών και υποκλινικών 

επιπλοκών των κεντρικών φλεβικών καθετήρων είναι αναγκαία και άκρως απαραίτητη για 

τη σωστή αξιολόγηση µέτρων παρέµβασης στις διάφορες επιπλοκές 

• 15% των εµπύρετων επεισοδίων σε παιδιά µε κακοήθεια και καθετήρα οφείλονται σε 

βακτηριαιµία ενώ 27% από αυτές  σχετίζονται αιτιολογικά µε τον καθετήρα 

• Η χρησιµοποίηση ποσοτικών αιµοκαλλιεργειών είναι απαραίτητη για την έγκαιρη 

τεκµηρίωση της συσχέτισης των βακτηριαιµιών µε την παρουσία καθετήρα ενώ 

παράλληλα έχει και προγνωστική σηµασία 

• Η συχνότητα της ασυµπτωµατικής θρόµβωσης σε παιδιά µε καθετήρα χωρίς 

θροµβοπροφύλαξη φθάνει το 81% 

• Η ανά τακτά χρονικά διαστήµατα υπερηχοτοµογραφική παρακολούθηση των ασθενών µε 

κεντρικό φλεβικό καθετήρα για την έγκαιρη ανίχνευση θροµβωτικών επιπλοκών είναι 

επιβεβληµένη και προτείνεται από την παρούσα µελέτη 

• Η θροµβοπροφύλαξη πρέπει να εφαρµόζεται σε ασθενείς µε µακροχρόνια παρουσία 

κεντρικού φλεβικού καθετήρα 

• Η χορήγηση ουροκινάσης ενδοαυλικά και ενοξαπαρίνης συστηµατικά είναι ασφαλή σε 

πλαίσια πρωτοκόλλου θροµβοπροφύλαξης 

• Σε ασθενείς µε συγγενή θροµβοφιλία και καθετήρα, η χορήγηση θροµβοπροφύλαξης 

πιθανά αποτρέπει την εκδήλωση θροµβωτικών επιπλοκών 

• Η προληπτική χορήγηση ουροκινάσης µείωσε τη συχνότητα δυσλειτουργίας καθετήρων και 

απωλειών καθετήρα από θροµβωτικές επιπλοκές 

• Η προληπτική χορήγηση χαµηλού µοριακού βάρους ηπαρίνης µείωσε την συχνότητα 

ασυµπτωµατικής θρόµβωσης 

• Η προφύλαξη των καθετήρων από θροµβωτικές επιπλοκές κατέδειξε παράλληλη µείωση 

της συχνότητας της βακτηριαιµίας που σχετίζεται µε τους καθετήρες 
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