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I- La complicació infecciosa relacionada amb el 
catèter central d’HD (CVC): 
 Infecció de l’orifici de sortida cutani 

 Infecció de túnel subcutani 

 Bacterièmia relacionada amb el catèter (BRC) 

 Morbiditat 

 Mortalitat 

 Cost econòmic 

 

II- CVC presenta característiques diferencials 
respecte altres poblacions 
 Recents adaptacions diagnòstiques en les guies clíniques (BRC) 
 

 

III-  Possibilitat d’intervenció (BRC) 

 Profilaxis amb antibiòtics tòpics en l’orifici de sortida cutani 

 Profilaxis amb Solucions endoluminals (antisèptics-antibiòtics) 

 Noves estratègies en el maneig de la BRC 

 Implantació de programes de qualitat 
 

 



 

 





Importància clínica 

 

 Augment de la mortalitat en el 1º i 2º mes 
d’iniciar HD coincidint amb l’increment de taxes 
d’utilització CVC  
 

 Mortatlitat per infecció durant el 1º any d’HD és 
actualment 2,4 vegades superior a l’any 1981 
 

 

 L’hospitalització per infecció de l’AV s’ha doblat 
entre 1993 i 2005. 

US Renal Data System: USRDS 2009 Annual Data Report. The Natuional Institutes of Health, National Institute 

of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Bethesda, MD,2009.. 

 



Importància clínica 

 USA 80000 pacients a l’any utilitzen CVC per HD 

 

 L’incidència de BRC oscila entre 1 i 5,5 episodis 

per 1000 dies 
 

 

  Considerant 3 episodis de BRC per 1000 dies 

d’utilització del CVC en pacients en HD: 

 100.000 episodis de BRC per any en pacients en HD 

 Mortalitat 5% per episodi de BRC 

 5000 pacients en HD moren a l’any com a resultat de BRC 
 

 



Importància clínica 

 A Catalunya 600 pacients a l’any utilitzen CVC per 
HD 

 

 L’incidència de BRC oscila entre 1 i 5,5 episodis per 
1000 dies 
 

 

  Considerant 3 episodis de BRC per 1000 dies 
d’utilització del CVC en pacients en HD: 
 650 episodis de BRC per any en pacients en HD 

 Mortalitat 5% per episodi de BRC 

 30 pacients en HD moren a l’any com a resultat de BRC 
 

 



I- La complicació infecciosa relacionada amb el 
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 Infecció de l’orifici de sortida cutani 

 Infecció de túnel subcutani 

 Bacterièmia relacionada amb el catèter (BRC) 

 Morbiditat 

 Mortalitat 

 Cost econòmic 

 

II- CVC presenta característiques diferencials 
respecte altres poblacions 
 Recents adaptacions diagnòstiques en les guies clíniques (BRC) 
 

 

III-  Possibilitat d’intervenció (BRC) 
 Profilaxis amb antibiòtics tòpics en l’orifici de sortida cutani 

 Profilaxis amb Solucions endoluminals (antisèptics-antibiòtics) 
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 Implantació de programes de qualitat 
 

 



El criteri clínic (febra o signes inflamatoris locals) es insuficient 
per establir el diagnòstic de BSC. 

Mètodes diagnòstics de la BRC 

NO CONSERVADORS (Retirada del catèter i cultiu de la punta) 

 

 -Semiquantitatiu (Maki) 

 -Quantitatiu flushing (Cleri) 

 -Quantitatiu vortex o sonication 

 

CONSERVADORS (Sense la retirada del catèter) 

 

 -Cultius superficials (orifici d’entrada i connexions) 

 -Brushing endoluminal 

 -Hemocultius quantitatius 

 -Diferencia del temps en la positivitat 

 -Test d’acridine orange leucocyte cytospin 

70-80% cultius negatius 



Mètodes conservadors per el diagnòstic de la BRC 

 Cultius superficials (orifici d’entrada i connexions) 
 Valor predictiu negatiu 97%         Cercenado et al. Arch Intern Med 1990; 150:1417-1420 

 

 Brushing endoluminal     Markus et al. Infect Surg 1989;157-62 

 Sensibilitat >90% i especificitat 84% 

 

 Hemocultius quantitatius      Wing et al. Arch Intern Med 1979; 139:482-483 

 Ratio 5:1-10:1 sensibilitat 94% i especificitat 100% 

 

 Diferència en el temps de la positivitat 
 Cut off 2 hores sensibilitat 94% i especificitat 91%     Blot et al. J Clin Microbiol 1998; 36:105-9 

 

 Test de tinció leucocitària amb taronja d’acridina 

 Sensibiltat 96% i especificitat 92%          Rusforth et al. Lancet 1993; 346:402-3 



 

 

 Química de crecimiento 
 Los organismos crecen en el medio y 

producen CO2 

 El CO2 reduce el pH  

 El sensor se vuelve amarillo 

 

 Sensor del frasco 

 Lámina de silicona impregnada de 
colorante 

 Sensible a los cambios producidos en el 
CO2 disuelto 

 Cambio de color permanente 

 

  Amarillo = Positivo 

 

 



• Disponibilitat de sistemes automàtics (Bact/Alert) per la detecció del  

  creixement microbià en mostres sanguínies. 

 

• El temps de positivitat de les mostres te relació directa amb el nombre 

  de gèrmens i el seu metabolisme. 

 

• Tècnica alternativa als parells d’hemocultius quantitatius amb bona correlació 

  en el diagnòstic de la BRC, quan la DTP > 2 hores entre els hemocultius 

  a través del catèter i els hemocultius per punció en vena perifèrica. 



Resum d’estudis amb avaluació del mètode 
DTP 

 

 

 
Diferència en el temps de positivitat (DTP) 

85 87 83 89 191 
Raad et al 

2004 

75 33 43 66 10 
Rijnders et 

al 2001 

92 64 81 78 51 
Seifert et al 

2003 

56 85 69 73 22 
Mermel et al 

1998 

91 94 91 94 28 
Blot et al 

1999 

93 100 100 96 42 
Blot et al 

1998 

VPN 
% 

VPP 
% 

especificitat 
% 

sensibilitat 
% 

Nº pacients 
% 

Estudi 



Diagnòstic de la bacterièmia secundària al 
catèter d’HD (BRC) 

Criteri diagnòstic de BRC*: Bacterièmia o fungèmia sense detecció 

d’altres focus d’infecció diferent al catèter. 

 

-BSC certa: 
1- Inflamació local> 2 cm. I exudació amb aillament del mateix germen 

2- Desaparició febra dintre de les 24 h de retirar el catèter sense tractament antibiòtic 

3- Cultiu quantitatiu de la punta >103 UFC/ml amb aillament del mateix germen 

 

-BSC probable: 
1- Bacterièmia o fungèmia per organismes comuns de la flora cutània 

2- Desaparició febra dintre de les 48-72 h de retirar el catèter amb tractament antibiòtic 

3- Aparició de signes de sèpsia en relació a la connexió del catèter 

4- Tots els anteriors i cultiu quantitatiu de la punta < 103 UFC/ml amb tractament antibiòtic 

 

 

* Raad and Bodey. Infectious complications of indwelling vascular catheters. Clin Infect Dis 1992; 15:197-210 

 
Criteri diagnòstic 



Diagnòstic de la BRC per Diferència en el Temps 

de Positivitat de parells d’hemocultivos 

DIAGNOSTICO DE LA BRC EN RELACION A LOS RESULTADOS DE LOS 

HEMOCULTIVOS A TRAVES DEL CATETER Y POR PUNCION DE VENA 

PERIFERICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC / HP    BRC  NO BRC  TOTAL 

 

Positivo mismo germen 

 

HC+ / HP+    14  2   16 

 

DTP > 2 h    12  0   12 

DTP < 2 h     2  2    4 

 

 

Disociado 

 

HC+ / HP-     0  2   2 

HC- / HP+     1  0   1 

 

Negativo 

 

HC- / HP-     0  32   32 

 

Positivo diferente germen 

 

HC+ / HP+     1  0   1 

 

 

TOTAL    16  36   52 

 

 

 Període: 3 anys 

 

 Avaluació prospectiva 

 

 237 catèters (100 Tunelitzats) 

 

 Episodis de sospita BRC: 56 

 

 Exclusió per manca  

 Hemocultius Perifèrics: 4 

 

 Anàlisi: 52/56 (93%) episodis  

 

 

Ramírez de Arellano M, Saurina A, Pou M, Fulquet M, Fontseré N, Morera MA, Bella F, Cuevas X. Nuevas estrategias en el diagnóstico de la bacteriemia por catéter 

de hemodiálisis. Nefrología 2006; 26 (S6):94 (Abst) 



Diagnòstic definitiu de la BRC 

 Cultius de sang positius (mateix microorganisme) al 

CVC i a una vena perifèrica, amb un recompte de 

colonies al CVC, 5 vegades superior o una DTP > 2 h. 

 

 Cultius del mateix microorganisme, tant a la punta del 

CVC i en al menys un cultiu de sang perifèrica. 

 

 Cultius del mateix microorganisme a partir de dos 

cultius de sang perifèrica i absència d’un altre font d’ 

infecció. 



Dificultades diagnósticas en población 

de HD 

 OBTENCIÓN DE SANGRE PERIFÉRICA 

 Se han comunicado hasta en un 40% 

 

 APARICIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DURANTE 

LA SESIÓN DE HD 

 Interrupción de la sesión y maniobras de desconexión líneas- 

CVC 
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 Profilaxis amb Solucions endoluminals (antisèptics-antibiòtics) 
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Mecanismes patogènics d’infecció 



Biofilm bacterià 









Característiques del biofilm en els CVC 

 La formació del biofilm no colonitzat es produeix 

aviat i és universal 

 Biofilm extern 

 Biofilm intern 

 

 La resistència a l’adherència de les bactèries 

dependrà del tipus de material 

 Polivinil o polietilè (menor resistència) 

 PTFE, silicona o poliuretà (major resistència) 

 

 L’eradicació requereix altes concentracions 

d’antibiòtic 

 100-500 vegades superior a les plasmàtiques habituals 



Com podem lluitar contra el biofilm? 

Prevenir l’introducció de 

microorganismes   

Mesures higièniques 

 

Prevenir l’adhesió de les bactèries  

Solucions endoluminals 

 

Eradicació del biofilm 

Diagnòstic precoç i tractament de la colonització 

intraluminal 



Prevenció de l’introducció de microorganismes 

Microorganismes 

 presents en la pell 

Risc d’introducció durant les 

maniobres de connexió-desconnexió 



Estratègis per la reducció del risc d’introducció de 

microorganismos 

 Asèpsia 
 Mesures higièniques estrictes 

 Màximes mesures de barrera 

 

 

  Reducció flora cutània 
 Descolonització nasal 

 Antimicrobians locals en l’orifici de 

sortida del catèter 





Intervenció per prevenir la BRC: 

Programa de Michigan 5 punts de bona pràctica 

clínica 

1- Higiene de mans abans del procediment 

2- Ús de màximes mesures de barrera 

3- Desinfecció de la pell amb chlorexidina 

4- Evitar les vies femorals 

5- Retirar les vies innecessàries 



103 UCIs participaren en l’estudi 

 Anàlisi de 1981 mesos de UCI i 375.757 dies de catèter 



42 CT en 32 pacients 

Temps total seguiment: 8372 dies 

Episodis de BRC:  

0,24 por 1000 dies-catèter 





Com podem lluitar contra el biofilm? 

Prevenir l’introducció de 

microorganismes   

Mesures higièniques 

 

Prevenir l’adhesió de les bactèries  

Solucions endoluminals 

 

Eradicació del biofilm 

Diagnòstic precoç i tractament de la colonització 

intraluminal 



Solucions endoluminals 

 Antitrombòtics 

 

 Heparina NF 

 Heparina BPM 

 Citrat 

 Trombolítics  

 Antimicrobians 

 

 Antibiòtics 

 Gentamicina 

 Vancomicina 

 Altres 

 Antisèptics 

 Citrat  

 Taurolidina 

 Alcohol  

+ 







Inconvenients de les solucions endoluminals 

  Múltiples composicions i concentracions 

 

 La sortida de més del 15% del volum del 
catèter cap a la sang del pacient, pot produir 
el desenvolupament de resistències 
antibiòtiques 

 

 Toxicitat sistèmica i ototoxicitat per 
aminoglicòsids 

 



Com podem lluitar contra el biofilm? 

Prevenir l’introducció de 

microorganismes   

Mesures higièniques 

 

Prevenir l’adhesió de les bactèries  

Solucions endoluminals 

 

Eradicació del biofilm 

Diagnòstic precoç i tractament de la colonització 

intraluminal 



Tractament de la BRC (eradicació del biofilm) 

 Tractament clàssic:  
 Antibiòtic sistèmic i retirada del catèter 

 

 Tractament sense retirar inicialment el catèter 

 Curació 25-32% dels catèters infectats 

 Biofilm responsable del manteniment de la infecció i recurrències  

 

 Noves estratègies en el maneig de la infecció 

  Antibioticoterapia sistèmica i: 

 Retirar el biofilm (Substitució immediata del catèter) 

 Intentar “esterilitzar” el biofilm (antibiotic lock) 



Antibiotic lock 

 La tècnica antibiotic lock consisteix en el segellat del catèter, deixant la 

superfície interna en contacte amb altes concentracions d’un antibiòtic 

apropiat, a la fi d’eradicar l’organisme colonitzador 

 

 La principal via de contaminació dels catèters de llarga durada és la 

intraluminal, per això aquesta tècnica es considera un mètode idoni 

Alguns aspectes d’aquesta tècnica resten per clarificar: 

 

 - Microorganismes sensibles 

 - Antibiòtics i dosi 

 - Utilització d’heparina 

 - Temps de tractament 

 



Nuria Fernandez-Hidalgo et al. Antibiotic lock theraphy for long-term intravascular catheter-related bacteriemia: results of an open, non-comparative 

study. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2006) 57, 1172-1180 





Tractament de la BRC: Efectivitat de la 

tècnica antibiotic lock 

• Període: 45 mesos 

 

• Avaluació prospectiva 

 

• 84 pacients (100 CT) 

 

• Episodis de sospita BRC: 37 

 

• Durada tractament: 14 dies 

 

• Anàlisi: 12 episodis de BRC     

tractats sense retirar o substituir 

el CT 
 

Ramírez de Arellano M, Morera MA, Jovell E, Pou M, Saurina A, Fulquet M, Bella F, Cuevas X. Efectividad de la técnica antibiotic lock en el 

tratamiento de la bacteriemia secundaria al catéter de hemodiálisis. Nefrología 2007; 27 (S4):65 (Abst) 

 

Heparina sòdica  

(2500 UI/ml) 

+ 

Ciprofloxacino  

(1mg/ml) 

o 

Amikacina  

(1,5 mg/ml) 

Heparina sòdica  

(2500 UI/ml) 

+ 

Vancomicina  

(2,5 mg/ml) 

Bacils Gram 

negatius 

Cocos Gram 

positius 



Tractament de la bacterièmia secundària al catèter 
tunelitzat d’hemodiàlisi 

Material i mètode 

 

CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

 

1- Infecció del túnel subcutàni 

2- Signes de shock sèptic en el moment del diagnòstic 

3- Endocarditis 

4- Osteomielitis 

5- Tromboflebitis sèptica 

6- Fungèmies, llevats o BGN multirresitents 

 

 
Efectivitat de la tècnica antibiotic lock 



Sospita d’infecció catèter 

Retirada inicial 
Signes de sèpsia greu 

Sospita d’embòlia o endocarditis 

Supuració evident punt d’inserció 

Cultius punt d’inserció 

Cultius connexions 

Hemocultius a través del catèter 

Hemocultius vena perifèrica 

Tractament antibiòtic empíric 
Vancomicina sistèmica 15 mg/Kg 

Vancomicina endoluminal  

2500mcg/ml + 2500 uI/ml heparina Na 



Si  al cap d'una

setmana HC(-):

es suspen el tractament

DURADA TRACTAMENT:

2 SETMANES

Sistèmic i  endoluminal

TRACTAMENT

ANTIBIÒTIC ESPECIFIC
S.aureus: Cloxacilina sistèmica

BGN: Ciprofloxacino sistèmico i endoluminal

TRACTAMENT

ANTIBIÒTIC EMPÍRIC
Vancomicina sistèmica

Vancomicina endoluminal

RETIRADA

CATÈTER

Persistencia HC(+) a les 48-72 hores

Persistencia de febre o embòlia sèptica

HC(+):fongs,llevats,BGN multirresistents

Durant el tratament  es  realitza:

Rx Torax

Nous  hemocultius a les 48-72 hores

Ecocardiograma si HC(+) S.aureus

TRACTAMENT
SENSE

RETIRADA INICIAL



Tractament de la BRC: Efectivitat de la tècnica 

antibiotic lock 

Sospita BRC 

37 

Exclusió BRC 

25 

BRC  

12 

Exclusió protocol 

 tractament TAL 

2 

Inclusió protocol 

 tractament TAL 

10 

Curació 

8 

Retirada catèter 

Persistència 

 hemocultius (+) 

2 



Tractament de la BRC: Efectivitat de la tècnica antibiotic lock 

no no _ Vancomicina S.aureus 10 

no no _ Ciprofloxacino 

 

P.Aeruginosas 

S.epidermidis 

9 

no si 435 Vancomicina Enterococcus 8 

no si 180 Vancomicina S.epidermidis 7 

no si 510 Vancomicina S.epidermidis 6 

no si 60 Vancomicina S.aureus 5 

no si 90 Vancomicina S.epidermidis 4 

no si 48 Ciprofloxacino Enterobacter 

cloacae 

3 

no si 55 Vancomicina S.lugdunensis 2 

no si 60 Ciprofloxacino E. coli 1 

Complic. 

sèptica 

Curació Seguiment 

(dies) 

Tipus solució (TAL) Germen 



Resum complicacions infeccioses CVC  

 La infecció secundaria al CVC continua sent una 
complicació greu 

 

 La seva reducció es basa en l’aplicació de estrictes 
mesures d’higiene i en determinades situacions 
clíniques la utilització de mesures preventives 
addicionals (segellat amb solucions 
antimicrobianes) 

 

 Dificultat afegida en aplicar els criteris diagnòstics 
de la BRC en la població d’HD 

 

 Les noves estratègies en el seu maneig poden ser 
efectives en evitar la retirada del catèter 




