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Zastosowanie roztworu taurolidyny z heparyn¹
do zamykania cewników tunelizowanych
w profilaktyce zaka¿eñ odcewnikowych
u chorych hemodializowanych
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Wprowadzenie: Roztwory taurolidyny z powodu w³aciwoci przeciwbakteryjnych i hamuj¹cych powstawanie biofilmu bakteryjnego wewn¹trz cewników
stanowi¹cych dostêp do hemodializ s¹ stosowane w profilaktyce zaka¿eñ odcewnikowych. Celem niniejszej pracy jest ocena skutecznoci taurolidyny z
heparyn¹ niefrakcjonowan¹ (T+H) w zapobieganiu zaka¿eñ odcewnikowych i
ryzyka epizodów zakrzepicy dostêpu naczyniowego. Materia³ i metodyka: Badaniami objêto 30 niewyselekcjonowanych chorych hemodializowanych (w tym
14 z cukrzyc¹) z powodu terminalnej niewydolnoci nerek przy u¿yciu cewnika
tunelizowanego jako dostêpu naczyniowego. U wszystkich pacjentów zastosowano T+H w stosunku 6:1 do wype³niania kana³ów cewników tunelizowanych
pomiêdzy zabiegami hemodializ. Przed pierwszym zastosowaniem T+H pobrano posiew krwi przez kana³ cewnika, oraz oznaczono stê¿enie bia³ka C-reaktywnego (CRP). W okresie 16-tygodniowej obserwacji co miesi¹c monitorowano
stê¿enie CRP, a na koniec tego okresu ponownie wykonano posiew krwi. Dodatkowe posiewy w trakcie obserwacji wykonywano tylko przy podejrzeniu zaka¿enia. Wyniki: U 6 chorych T+H zastosowano bezporednio po za³o¿eniu cewnika tunelizowanego, a u pozosta³ych 24 chorych w miejsce wczeniej stosowanej heparyny, rednio po 14±12 tyg. Na pocz¹tku badania stwierdzono kolonizacjê bakteryjn¹ 2 cewników. W obu przypadkach po zastosowaniu T+H oraz
antybiotykoterapii uzyskano wyja³owienie cewników. W trakcie obserwacji 1
chory zmar³ z powodu sepsy. Odnotowano 1 zaka¿enie odcewnikowe i 2 bezobjawowe kolonizacje kana³ów cewnika (w przeliczeniu 0,99 zaka¿eñ lub kolonizacja na 1000 cewniko-dni). Nie obserwowano epizodów zakrzepicy. Wnioski:
1. Zastosowanie T+H nie zabezpiecza w pe³ni przed kolonizacj¹ bakteryjn¹ cewnika tunelizowanego. 2. Zmniejszenie dawki heparyny stosowanej do wype³niania kana³ów cewnika tunelizowanego w po³¹czeniu z roztworem taurolidyny nie
nara¿a chorych na zwiêkszone ryzyko zakrzepicy dostêpu naczyniowego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 65-68)
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Use of taurolidine/heparine catheter lock
in the prevention of catheter-related bloodstream
infections in hemodialysis patients with tunnelled
catheters
Introduction: Taurolidine solutions are used in the prevention of catheterrelated bloodstream infections due to antibacterial and inhibiting bacterial biofilm
formation properties. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of
taurolidine with unfractionated heparin (T+H) catheter lock in the prevention of
bloodstream infections in hemodialysis patients with tunnelled catheters and
the risk of vascular access thrombosis episodes. Material and Methods: T+H (in
6:1 ratio) catheter lock was used in 30 unselected hemodialysis patients (including 14 diabetics) due to terminal chronic renal failure with perm-cath catheter
as the vascular access. In each patients before the first application of T+H blood
culture was taken through the catheter channel, and serum C-reactive protein
(CRP) concentrations was measured. During 16-week observation period CRP
was monitored on a monthly basis. At the end of follow-up blood culture was
repeated. Additional blood cultures were performed during the observation only
when infection was suspected. Results: In 6 patients, T+H was used immediately after insertion of the catheter, and in the remaining 24 patients after the earlier use of heparin, 14±12 weeks in average. At the beginning of the study two
bacterial colonization of catheters were found. In both cases, after T+H applying and antibiotic therapy sterilization of catheter was obtained. During followup one patient died due to catheter-related bloodstream infection. One sympto-
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matic catheter-related infection and 2 asymptomatic colonization of the catheter canals were recorded (0.99 colonization or infection per 1000 catheter-days).
There was no episode of thrombosis. Conclusions: 1. The T+H catheter lock
does not fully protect against bacterial colonization of the catheter. 2. The reduction of heparin dose for catheter canal filling in the mixture with taurolidine
does not increase the risk of vascular access thrombosis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 65-68)
Wstêp
Cewnik jako dostêp naczyniowy u chorych hemodializowanych stanowi istotne ród³o zaka¿enia. Niestety nie ma mo¿liwoci
ca³kowitego wyeliminowania cewników jako
dostêpu naczyniowego do dializy u chorych
z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Dlatego metody profilaktyczne w zapobieganiu
zaka¿eñ bakteryjnych oraz grzybiczych maj¹
istotne znaczenie w tej grupie chorych.
Czêstoæ zaka¿eñ odcewnikowych u
chorych z cewnikami tunelizowanymi przy
wype³nianiu cewników heparyn¹ niefrakcjonowan¹ - 5000 U/ml wynosi od 4-6 na 1000
cewniko-dni [7,12]. Do czynników zwiêkszaj¹cych ryzyko zaka¿eñ nale¿y wspó³wystêpowanie cukrzycy [9], dostêp udowy [5] i
d³ugi okres utrzymania cewnika [11]. Wyst¹pienie zaka¿enie cewnika skraca czas jego
prze¿ycia. W badaniu Krishnasami i wsp.
pomimo zastosowania antybiotykoterapii i
roztworów zawieraj¹cych antybiotyk do wype³niania cewników po³owiczy czas ich prze¿ycia wynosi³ jedynie 64 dni [7]. Zaka¿enie
odcewnikowe skraca³o równie¿ czas prze¿ycia nowo zak³adanych cewników u tych
chorych [7].
W zapobieganiu kolonizacji cewników i
tworzeniu biofilmu od wielu lat do wype³niania cewników s¹ stosowane roztwory heparyny, cytrynianów lub EDTA z antybiotykami takimi jak gentamycyna, cefotaksym,
minocyklina [8]. Stosowanie antybiotyków
pozwala na zmniejszenie czêstoci bakteryjnej kolonizacji cewników o 68%, jednak
stwarzaj¹c ryzyko selekcji szczepów wieloopornych [8].
Roztwory taurolidyny zosta³y wprowadzone w latach 90-tych ubieg³ego wieku do
zamykania cewników stosowanych w od¿ywianiu pozajelitowym, do poda¿y p³ynów i
leków, w tym chemioterapii oraz dostêpu do
hemodializy, w celu profilaktyki zaka¿eñ
bakteryjnych i grzybiczych. W odró¿nieniu
od antybiotyków taurolidyna uszkadza w
drodze reakcji chemicznej cianê komórkow¹ bakterii i grzybów, oraz inaktywuje toksyny bakteryjne [16]. Mechanizm dzia³ania
taurolidyny uniemo¿liwia wytworzenie opornoci. Dlatego taurolidyna zachowuje aktywnoæ wobec szczepów wieloopornych [17].
Jedynym jak dotychczas badaniem porównuj¹cym skutecznoæ preparatów taurolidyny w odniesieniu do roztworu antybiotyku
(gentamycyny) do wype³niania kana³ów
cewników centralnych, jako dostêpu naczyniowego dla hemodializoterapii jest badanie
Filiopoulos i wsp. [3]. W badaniu tym nie
wykazano istotnych ró¿nic pomiêdzy obiema metodami.
W 2003 roku Allon zauwa¿y³, ¿e zastosowanie do wype³niania cewników roztworu taurolidyny z cytrynianami zamiast heparyny zwiêksza czêstoæ wykonywania zabiegów farmakologicznej trombolizy w celu
utrzymania dro¿noci cewników u chorych
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dializowanych [1]. Przeprowadzone kilka lat
póniej badanie randomizowane wykaza³o,
¿e stosowanie preparatu taurolidyny z cytrynianami do wype³niania kana³ów cewników tunelizowanych od chwili po ich za³o¿eniu wi¹za³o siê z 2,5-krotnie wy¿szym zapotrzebowaniem na terapiê trombolityczn¹ w
odniesieniu do stosowania heparyny [14].
Celem niniejszego badania jest ocena
skutecznoci roztworu taurolidyny z heparyn¹ niefrakcjonowan¹ w zapobieganiu zaka¿eñ odcewnikowych i ryzyka epizodów
zakrzepicy dostêpu naczyniowego.
Materia³

Badaniami objêto 30 niewyselekcjonowanych
chorych hemodializowanych z powodu terminal-

nej niewydolnoci nerek przy u¿yciu cewnika tunelizowanego jako dostêpu naczyniowego w 2 stacjach dializ. Charakterystykê badanej grupy przedstawiono w tabeli I. Wszyscy pacjenci byli hemodializowani 2 lub 3 razy w tygodniu. W leczeniu
niedokrwistoci stosowano preparat epoetyny alfa
(Abseamed®, Sandoz GmbH, Kundl, Austria).
U wszystkich pacjentów zastosowano roztwór
taurolidyny (TauroSept®, Geistlich Pharma AG,
Wolhusen, Szwajcaria) w po³¹czeniu z heparyn¹
niefrakcjonowan¹ (Heparinum WZF®, Warszawskie Zak³ady Farmaceutyczne Polfa S.A., Warszawa, Polska) w stosunku 6:1 do wype³niania kana³ów cewników pomiêdzy zabiegami hemodializ (stê¿enie heparyny w roztworze 700 U/ml) przez okres
13-16 tygodni (padziernik 2011- styczeñ 2012).

Tabela I
Charakterystyka badanej grupy. Wyniki prezentowanej jako wartoci rednie z 95% przedzia³em ufnoci (w
nawiasie).
Characteristics' of study group. Data are shown as mean values and 95% confidence intervals (in brackets).
Param etr

Wartoæ

Wiek [lat]

61 (55-68)

P³eæ [kobiet/m ê¿czy zn]

17/13

Przy czy na niew y dolnoci nerek
Cukrzy cow a choroba nerek [n]

12

Przew lek³e k³êbuszkow e zapaleni nerek [n]

3

Nefropatia niedokrw ienna [n]

4

ródm i¹¿szow e zapalenie nerek

4

Nefropatia zaporow a [n]

2

Wielotorbielow ate zw y rodnienie nerek [n]

1

Inne i nieznane [n]

4

Czas dializoterapii [m iesiêcy ]

33 (23-44)

Dostêp naczy niow y
Cew nik w ¿y le szy jnej w ew nêtrznej [n]

24

Cew nik w ¿y le udow ej[n]

6

Czas od za³o¿enia cew nika tunelizow anego [m ]*

14 (9-19)

Cukrzy ca ty pu 2 [n]

14

Przeby ty epizod zaka¿enia odcew nikow ego [n]

5

Przeby ty epizod zakrzepicy cew nika [n]

11

Profilakty ka przeciw zakrzepow a ³¹cznie [n]

30

Hepary na drobnocz¹steczkow a [n]

28

Lek przeciw krzepliw y [n]

8

Leki przeciw p³y tkow e [n]

1

Leczeni ESA [n]

29

Daw ka ty godniow a ESA [ty  j.m .]

5,5 (4,5-6,5)

Stê¿enie hem oglobiny [g/dl]

9,6 (9,0-10,2)

Leukocy toza [ty /µl]

6,8 (5,9-7,6)

CRP [m g/l]

12,2 (7,6-16,8)

W. Bryziak-Wechowska i wsp.

P=0,07

11

10

9

rednia

8

0

1

rednia±0,95 Przedz. ufn.

2

3

Czas obserwacji [miesi¹ce]

Tygodniowa dawka epoetyny alfa [ty. j.]

Stê¿enie hemoglobiny [g/dl]

12

8

P=0,23

7

6

5

4
rednia

3

0

rednia±0,95 Przedz. ufn.

1
2
Czas obserwacji [miesi¹ce]

3

Rycina 1
Zmiany stê¿enia hemoglobiny we krwi (panel lewy) i dawki epoetyny alfa (panel prawy) w trakcie stosowania roztworu taurolidyny z heparyn¹ do wype³niania
cewników tunelizowanych u chorych hemodializowanych.
Changes in blood hemoglobin (left panel) and the dose of epoetin alfa (right panel) during treatment with taurolidine and heparin catheter lock in tunnelled catheters
in hemodialysis patients.

Ujcie zewnêtrzne cewnika by³o zaopatrywane w sposób ja³owy po przemyciu Octeniseptem®
(Schulke & Mayer GmbH, Norderstedt, Niemcy)
podczas ka¿dej hemodializy, po przeprowadzeniu
inspekcji ujcia.
U wszystkich chorych przed pierwszym zastosowaniem roztworu taurolidyny i heparyny pobrano krew na posiew przez kana³ cewnika, oraz oznaczono stê¿enie w surowicy bia³ka C-reaktywnego
(CRP). W okresie obserwacji co miesi¹c monitorowano stê¿enie CRP, a na koniec okresu obserwacji ponownie wykonano posiew krwi. Dodatkowe posiewy w trakcie obserwacji wykonywano tylko przy podejrzeniu zaka¿enia. W karcie obserwacji odnotowywano równie¿ epizody utraty dro¿noci dostêpu naczyniowego, fibrynolizy, wymiany cewnika oraz tygodniow¹ dawkê preparatu epoetyny alfa oraz wartoci wyników badañ morfologii
krwi obwodowej wykonywanych w ramach comiesiêcznej rutynowej kontroli.
Analiza danych
Zaka¿enie odcewnikowe rozpoznawano, jeli
kolonizacji bakteryjnej cewnika towarzyszy³y objawy kliniczne zaka¿enia lub istotny wzrost stê¿enia w surowicy CRP powy¿ej wartoci 20 mg/l.
Kolonizacjê bakteryjn¹ cewnika rozpoznawano wówczas, gdy stwierdzono dodatni posiew krwi
(pobranej przez jeden z kana³ów cewnika).
Utratê dro¿noci cewnika zdefiniowano jako
brak mo¿liwoci przeprowadzenia hemodializy z
wykorzystaniem cewnika jako dostêpu naczyniowego.
Analiza statystyczna
Analizê statystyczn¹ wykonano, korzystaj¹c z
oprogramowania STATISTICA 8.0 PL. Dane przedstawiono jako wartoci rednie z 95% przedzia³ami ufnoci. Do porównania zmian parametrów ilociowych w czasie zastosowano test kolejnoci par
Wilcoxona. Za znamienn¹ statystycznie przyjêto
wartoæ p<0,05.
Wyniki
Charakterystyka grupy badanej
U 6 z 30 chorych roztwór taurolidyny z
heparyn¹ zastosowano bezporednio po

za³o¿eniu cewnika, a u pozosta³ych (N=24)
pacjentów w miejsce wczeniej stosowanej
heparyny niefrakcjonowanej, rednio po
14±12 tyg od za³o¿enia cewnika. Co 4 pacjent przeby³ wczeniej epizod zaka¿enia
odcewnikowego. Prawie wszyscy chorzy
(N=29) otrzymywali profilaktykê przeciwzakrzepow¹ obejmuj¹c¹ heparynê drobnocz¹steczkow¹ lub lek przeciwkrzepliwy. Dostêp udowy stanowi³ 20% dostêpów naczyniowych. Na cukrzycê chorowa³o 47% pacjentów.
Na pocz¹tku badania stwierdzono kolonizacjê bakteryjn¹ 2 cewników: Staphylococcus aureus i Enterococcus faecalis (1 chora otrzymywa³a antybiotykoterapiê: amoksycylinê z kwasem klawulanowym a nastêpnie wankomycynê).
W trakcie obserwacji 1 chory otrzyma³
przeszczep a 5 zmar³o (4 z przyczyn sercowo-naczyniowych, 1 z powodu sepsy). £¹czny czas obserwacji wyniós³ 3018 cewnikodni (rednio 101±29 dni).
Epizody zaka¿eñ odcewnikowych
i kolonizacji bakteryjnej
W obu przypadkach, w których na pocz¹tku badania stwierdzono kolonizacjê bakteryjn¹ cewnika, po zastosowaniu roztworu
taurolidyny z heparyn¹ (oraz do¿ylnej antybiotykoterapii u 1 chorego) uzyskano wyja³owienie cewników.
Odnotowano 1 zaka¿enie odcewnikowe
(Staphylococcus aureus) u chorej z cewnikiem udowym i 2 bezobjawowe kolonizacje
(Enterococcus faecalis, Staphylococcus
aureus MRSA) kana³ów cewnika (jeden cewnik w ¿yle udowej). W przeliczeniu odnotowano 0,99 epizodu zaka¿enia lub kolonizacja na 1000 cewniko-dni obserwacji.
Epizody trombolizy i utrata
dro¿noci cewnika
W okresie obserwacji utrzymano dro¿noæ wszystkich cewników. Nie rozpoznano zakrzepicy i nie przeprowadzono trombolizy.
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Uk³adowy stan zapalny i leczenie
niedokrwistoci
W trakcie obserwacji stwierdzono istotne obni¿enie leukocytozy [z 6,8 (5,9-7,6) do
5,7 (4,7-6,6) ty/µl, p<0,05], tendencjê do
wzrostu stê¿enia hemoglobiny [z 9,6 (9,010,2) do 10,1 (9,6-10,7), p=0.07] przy 11%
redukcji dawki epoetyny alfa [z 5,5 (4,5-6,5)
do 4,9 (3,7-6,1), p=0,23] - rycina 1. Stê¿enie CRP nie zmieni³o siê istotnie.
Dyskusja
Wyniki przeprowadzonego badania obserwacyjnego wskazuj¹ na nisk¹ czêstoæ
zaka¿eñ bakteryjnych przy stosowaniu preparatu taurolidyny w po³¹czeniu z heparyn¹
do zamykania cewników. Czêstoæ zaka¿eñ
bakteryjnych i kolonizacji cewników tunelizawanych wynosi³a 0,99 na 1000 cewnikodni. Obserwowana czêstoæ zaka¿eñ przy
stosowaniu preparatu taurolidyny z heparyn¹ by³a znacznie ni¿sza od czêstoci zaka¿eñ odcewnikowych przy stosowaniu samej
heparyny do wype³niania kana³ów cewnika,
która wynosi od 4 do 6 na 1000 cewnikodni [6,11]. Obserwowana czêstoæ zaka¿eñ
by³a zbli¿ona do raportowanej w innych badaniach. W okrêgu Lincoln w Wielkiej Brytanii w 2005 roku zastosowanie roztworu
taurolidyny i cytrynianów zamiast heparyny
niefrakcjonowanej (5000 U/ml) spowodowa³o zmniejszenie czêstoci zaka¿eñ odcewnikowych z 5.2 do 0.6/1000 cewniko-dni
[15]. W innych badaniach czêstoæ zaka¿eñ odcewnikowych dla cewników tunelizowanych wynosi³a 0,3 do 1,4 epizodów na
1000 cewniko-dni [13, 14].
Tak wysokiej skutecznoci w zapobieganiu wystêpowania zaka¿eñ odcewnikowych nie zapewnia nawet dodanie antybiotyku do heparyny do wype³niania cewników.
Ponadto stosowanie antybiotyków nie zabezpiecza przed kolonizacjami grzybiczymi.
W badaniu Krishnasami i wsp. zaka¿enia
Candida albicans stanowi³y 14% wszystkich
zaka¿eñ odcewnikowych [7]. Nale¿y podkreliæ, ¿e taurolidyna posiada równie¿ w³aciwoci przeciwgrzybicze, czym przewy¿sza
dzia³anie antybiotyków. Jednak dzia³anie
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taurolidyny ogranicza siê do kana³ów cewnika, gdy¿ po przedostaniu do kr¹¿enia jest
szybko metabolizowana do tauryny [4].
Nie wszystkie przeprowadzone badania
potwierdzaj¹ skutecznoæ preparatów taurolidyny w zapobieganiu kolonizacji cewników. Betjes i van Agteren nie wykazali mniejszej czêstoci kolonizacji cewników jako
dostêpu naczyniowego do hemodializy przy
ich wype³nianiu preparatem taurolidyny [2].
Autorzy tej pracy sugeruj¹, ¿e przy restrykcyjnym stosowaniu aseptyki, korzyci wynikaj¹ce z antyseptycznego dzia³ania taurolidyny s¹ niewielkie. Tym samym mo¿na za³o¿yæ, ¿e wiêksze korzyci mo¿na uzyskaæ
przy stosowaniu preparatów taurolidyny w
grupach chorych ze zwiêkszonym ryzykiem
zaka¿eñ (dostêp udowy, przy wspó³wystêpowaniu cukrzycy), czy w orodkach w których utrzymanie rygorystycznych zasad
aseptyki napotyka na trudnoci.
Preparaty taurolidyny nie tylko wykazuj¹ dzia³anie profilaktyczne zmniejszaj¹c czêstoæ zaka¿eñ odcewnikowych, ale mog¹
byæ stosowane w leczeniu cewników pokrytych biofilmem bakteryjnym, jako uzupe³nienie do¿ylnej antybiotykoterapii. W prezentowanej pracy w 2 przypadkach zastosowanie roztworu taurolidyny wraz z do¿yln¹ antybiotykoterapi¹ pozwoli³o na uzyskanie
wyja³owienia cewnika. Podobne obserwacje
zosta³y ju¿ wczeniej opublikowane [6].
W pierwszych obserwacjach w trakcie
stosowania preparatów taurolidyny zauwa¿ono problem z utrzymaniem dro¿noci
cewników i zaczêto stosowaæ mieszaninê
preparatu taurolidyny z heparyn¹ (500 U/
ml). W niniejszym badaniu zastosowano heparynê niefrakcjonowan¹ w nieco wiêkszym
stê¿eniu - 700 U/ml. W okresie 3018 cewniko-dni nie stwierdzono epizodu zakrzepicy,
nie wykonano ani jednego zabiegu fibrynolizy i nie zaistnia³a koniecznoæ wymiany
cewnika z powodu niedro¿noci. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e u 29 z 30 chorych przez
ca³y okres obserwacji stosowano profilaktykê przeciwzakrzepow¹ obejmuj¹c¹ stosowanie heparyn drobnocz¹steczkowych lub
leków przeciwkrzepliwych. Prawdopodobnie
to postêpowanie pozwoli³o na unikniêcie problemów z utrzymaniem dro¿noci cewników
tunelizowanych w analizowanym okresie.
Stosowanie profilaktyki przeciwkrzepliwej
ogranicza mo¿liwoæ interpretacji uzyskanych wyników w aspekcie skutecznoci stosowania roztworu taurolidyny z heparyn¹ do
wype³niania cewników.
Istotnym aspektem ka¿dej nowej procedury medycznej jest ocena kosztoch³onnoci. Pe³n¹ analizê kosztów stosowania pre-

68

paratów taurolidyny w Wielkiej Brytanii przeprowadzi³a Taylor w okresie od lipca 2005
do maja 2006 [15]. Zastosowanie preparatów taurolidyny obni¿y³o koszty zwi¹zane z
utrzymaniem cewników tunelizowanych a¿
o 62%. Obni¿enie kosztów wynika³o g³ównie z redukcji kosztów zwi¹zanych z hospitalizacjami i wymianami zaka¿onych dostêpów naczyniowych.
Ciekawym, dotychczas nie analizowanym aspektem niniejszego badania, by³a
ocena wp³ywu stosowania roztworu taurolidyny do wype³niania cewników na uk³adowy stan zapalny oraz efektywnoæ leczenia
niedokrwistoci. W trakcie obserwacji
stwierdzono istotne obni¿enie leukocytozy
lecz nie stê¿enia CRP w surowicy. Przeciwzapalne i immunomoduluj¹ce dzia³anie taurolidyny jest podnoszone w pojedynczych
badaniach naukowych [10].
W prezentowanym badaniu wykazano
równie¿ tendencjê do wzrostu stê¿enia hemoglobiny przy 11% redukcji dawki ESA
(czynnika stymuluj¹cego erytropoezê). Uzyskane wyniki sugeruj¹ korzystny wp³yw taurolidyny na uk³adowy stan zapalny i poprawê wra¿liwoci szpiku kostnego na dzia³anie ESA. Uzyskane wyniki nale¿y interpretowaæ ostro¿nie ze wzglêdu na obserwacyjny charakter niniejszego badania i stosunkowo krótki okres obserwacji.
Ograniczeniami niniejszego badania jest
brak grupy odniesienia - chorych, u których
do wype³niania cewników stosowano sam¹
heparynê. Grupa historyczna nie stanowi
dobrego odniesienia, poniewa¿ w grupie tej
nie monitorowano stanu kolonizacji cewników.
Wnioski
1. Zastosowanie roztworu taurolidyny z
heparyn¹ nie zabezpiecza w pe³ni przed
kolonizacj¹ bakteryjn¹ cewnika. 2. Zmniejszenie dawki heparyny stosowanej do wype³niania kana³ów cewnika w po³¹czeniu z
roztworem taurolidyny nie nara¿a chorych
na zwiêkszone ryzyko zakrzepicy dostêpu
naczyniowego.
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