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La superficie dels catèters venosos centrals tunelitzats (CVCt) representen un ambient óptim per la formació de la 
biopel.licula bacteriana, la disfunció i un major estat inflamatori. L´utilització de solucions de segellat podría reduïr 
aquestes complicacions. Objectius: analitzar la formació de la biopel.lícula en CVCt segellats amb (i) heparina, (ii) 
citrat 4% i (iii) taurolidina (TaurolockTM-Hep500 dos sessions intersetmanals i TaurolockTM-U25,000 sessió llarga) 
mitjançant microscopia óptica confocal (MOC) i la seva activació sobre la resposta inflamatatoria. Material i mètodes: 
estudi pilot prospectiu de 35 pacients amb MRC 5D (80% homes, 67.06 anys) amb CVCt derivats a la nostre unitat 
per FAV funcionant. Es varen realizar cultius microbiologics i la determinació de diferents paràmetres inflamatoris: 
PCR, IL-6, IL-10 i TNFα. Es va utilizar un fragment distal del catéter per l´estudi de la biopel.lícula mitjançant MOC. 
SPSS v.21 per l´anàlisis estadístic. Resultats: per subtipus de segellat: 5 grup heparina, 15 citrat 4% i 15 taurolidina. 
Els catèters segellats amb taurolidina varen presentar menor gruix de la biopel.lícula bacteriana en comparació al 
citrat 4% i heparina (28.8 ± 6.8 vs 49.9 ± 16.5 vs 56.2 ± 15.6 µm; p<0.001), així com també menor volum (1013967.2 
± 1184812.3 vs 3706378,3 ± 2152223,8 vs 5553246,791 ± 2448121,8 um3; p<0.001). No es varen observar 
diferencies en els marcadors inflamatoris, si be el subgrup amb taurolidina va presentar una tendencia a majors 
concentracions de TNFα (18.16 ± 11.99 vs 12.46 ± 3.09 vs 13.6 ± 3.20 pg/mL; p = NS). Conclusions: 1) El subgrup de 
pacients que varen rebre segellats amb taurolidina varen presentar de forma significativa menor gruix i volum de 
biopel.lícula bacteriana. 2) Encara que no es varen obtenir diferencies respecte als paràmetres inflamatoris, la 
tendencia en el subgrup amb taurolidina a unes majors concentracions de TNFα es podría explicar per un efecte 
quimiotàctic protector.	


