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Damar Giriş Yolu

Hemodiyaliz hastaları için hayati öneme sahip

Etkili HD iyi fonksiyon gören bir damar giriş yolu sağlanabilir

İyi bir kan akımı

Uzun süreli kalıcılık

Kolay ve tekrarlanabilir kanülasyon

Arterio-venöz fistüller kalıcılığı en iyi olan, mortalite ve morbidite ile en 

düşük birlikteliğe sahip damar erişim yollarıdır



Damar Giriş Yolu

Damar giriş yolu hemodiyaliz tedavisinin Aşil tendonu olarak nitelendirilir

Ancak unutulmamalıdır ki Aşil tendonu, genel gücüne rağmen, fiilen 

veya potansiyel olarak çöküşe yol açabilen ölümcül bir zafiyettir 
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Butterly DW and Schwab SJ. Current opinion in nephrology and hypertension. 2000; 9: 631. 

Damar giriş yoluna bağlı komplikasyonlar 

Hospitalizasyon

Morbidite

Mortalite

United States Renal Data Service veritabanı-1993

Hemodiyaliz hastalarında hospitalizasyonların %15-16’sı damar giriş yolu 

ile ilişkili

Uygun ve yerinde önlemler ve takip uygulanarak damar giriş yoluna ait 

komplikasyonlar azaltılabilir ve damar giriş yolunun ömrü uzatılabilir



Damar giriş yoluna bağlı komplikasyonlar 

Tromboz

Stenoz

Enfeksiyon

Katatere bağımlılık

Elseviers M and Van Waeleghem J. Nephrology news & issues. 2003; 17: 61. 



AVF Yetersizliği ve Komplikasyonlarının Önlenmesinde

Fistülün muayenesi

İğne giriş tekniği

Enfeksyon önleme politikaları

Hasta eğitimi



Arterio-Venöz Fistül Oluşturulması Öncesi Takip

Uygun planlama yapılması HD tedavisinin uygun zamanda kalıcı bir damar yolu ile 

başlatılmasına olanak sağlayacaktır.

Fistül oluşturulacak kol kan alınması ve damar yolu açılması amacıyla kullanılmamalı.

Aynı tarafa subklavyen katater veya periferik yerleştirilen santral venöz katater takılmamalı

Evre 4 veya 5 KBH’da,

Hasta da bu konuda bilinçlendirilmeli

Fistül HD tedavisinin başlatılması ön görülen süreden 6 ay önce oluşturulmuş olmalıdır

Gerekli değerlendirme ve revizyonlar yapılarak fistülün hazır hale gelmesi sağlanabilir.



Arterio-Venöz Fistül Oluşturulduktan Sonraki Takip

Hasta Eğitimi

İlk günlerde AVF açılan kolun kalp hizasının üstünde olacak şekilde yüksekte tutulması 

Günlük pansuman yapılması ve 48 saat op. bölgesinin kuru tutulması                                 

Fistül açılan kol ile ağır iş yapılmaması ve ağırlık kaldırılmaması

Erken Post-op Dönem

Genel Prensipler

Fistül olgunlaşana kadar plastik top ile egzersiz                                                    

Fistülün ısı artışı, şişme, kızarıklık açısından takibi, değişiklik halinde hekimle irtibat   

Fistüldeki thrillin takibinin öğretilmesi                                                                                

Fistül kolundan kan alınmaması, damar yolu açılmaması, tansiyon ölçülmemesi    

Fistül kolunda oluşan kıl ve kabukların alınmaması                                                    

Fistül kolunun üzerine uyunmaması



Arterio-Venöz Fistül Maturasyonu

Resirkülasyona izin vermeyecek düzeyde kan akımına sahip olmalı

Ekstremitenin distalinin kanlanmasına engel olmamalı

Yüzeye yakın, uzun bir segmente sahip, kalın duvarlı ve yeterli kalibrede olmalı

Santral venlere engelsiz drenaj sağlayabilmeli 

Olgun bir AVF

AVF’ün 4-6 hafta içerisinde olgunlaşması beklenir

Bu süre zarfında istenen olgunluğa erişmeyen fistüllerin ek bir problem varlığı 

açısından değerlendirilmesi gereklidir.



AVF Maturasyonu Objektif Kriterleri

NKF KDOQI

Fistül oluşturulduktan 6 hafta sonra

-Kan akım hızı >600 mL/dak

-Çapı >0.6 mm

-Derinlik < 0.6 mm, sınırları ayırt edilebilir olmalı

Kanıta dayalı değil. Bu kriterleri sağlayamayan AVF de kullanılabilmekte

UpToDate-2017 Önerisi

Minimum Çap >0.4 mm

Minimum kan akım hızı >500 mL/dak

Derinlik 1 cm, ideal olarak 0.5 cm

Düz uzun segment 6-10 cm



AVF Kanülasyonu

Zamanlama

İki haftadan önce yapılan kanülasyon olası fistül yetersizliği riskini 2.1 kat arttırmakta

Rayner et al. Kidney Int. 2003 Jan;63(1):323-30. 



AVF Kanülasyonu

Zamanlama

Eğer AVF olgunlaşmışsa 4 haftadan sonra kanulasyonun emniyetli olduğu kabul edilir

Fizik muayene ile AVF’ün olgunlaştığı düşünülüyorsa iki ile dört hafta arasındaki fistüller 

kanüle edilebilir.

Fistüle ilk girişi yapacak Hemşirenin bu konuda eğitimli ve deneyimli olması şarttır

İlk kanülasyonda kullanılacak iğne 17-gauge olmalıdır

İlk kanülasyon sonrası hemodializ kan akım hızı 200 mL/dak’yı geçmemelidir

Pompa öncesi arter basıncı <250 mmHg olmalıdır

Ülkelere göre farklılıklar olabilmekle birlikte ilk kanülasyon

30 gün 100 gün



Kanüle edilecek damar segmenti en az iğne uzunluğunda olmalıdır

AVF Kanülasyonu

Kanülasyon öncesi hasta fistül olan kolunu antibakteriyel sabun veya fırça ve 

su ile yıkamış olmalı

Kanülasyon yapılacak alan %2 klorheksidin glukonate/%70 isopropil alkol veya 

%70 alkol ve/veya %10 povidon iyot ile temizlenmeli

Kanülasyonu yapacak personel temiz eldiven giymeli ve en ufak bir bulaş durumunda 

eldiven değiştirilmeli

AVF anostomoz bölgesinden en az 4-5 cm uzaktan kanüle edilmelidir.

Arteriel ve venoz kanül arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir (Resirkülasyon açısından)

Kanulasyon öncesi mutlaka turnike uygulanmalıdır.



Fistüle yaklaşık olarak 25-30 derecelik açıyla girişim yapılmalıdır

Damarın ön duvarı delindikten sonra arka duvarı delmemek için açı azaltılarak iğne paralel yönde ilerletilir.

İğneler damar duvarına temas ettirilmemelidir.

AVF Kanülasyonu



İnfiltrasyon veya hematom

Pompa öncesi arter basıncının aşırı negatif olması

Venoz basıncta aşırı artış

Hemodiyaliz sırasında iğne cevresinden kan sızması

Kanuller cıkarıldıktan sonra kanamanın uzun sürmesi

Kan akım hızında problemler olması

AVF Kanülasyonu

Üç ile 6 seans sonrasında herhangi bir problem yaşanmamışsa arter iğnesinin çapı arttırılır. 

Kullanılacak iğne kalınlığı planlanan kan akım hızına göre seçilmelidir

<250 mL/dak— 18 g (pembe)

250-300 mL/dak—17 g (turuncu)

300-350 mL/dak—16 g (yeşil)

350-400 mL/dak—15 g (sarı)

>400 mL/dak— 14 g (mor)



AVF Kanülasyonu

Katateri olan bir hastada fistül ilk kez kanüle edildiğinde venöz 

dönüş kataterden sağlanır

Katateri olan bir hastada

AVF’ün 6 kez başarılı şekilde kanüle edilmesinden sonra katater 

çekilebilir



AVF Kanülasyon Teknikleri

İp merdiven (rope-ladder) tekniği

Düğme deliği (button-hole ) tekniği

Alan ponksiyon tekniği (constant-site)

Multiple- Site



AVF’ün girişim alanı uzun ise;

İğne giriş yeri belirli iki alana sabitlemeden tüm giriş yolu boyunca ‘’merdiven’’ tarzında 

uygulanan bir girişim şekli

En ideal tekniktir. Her diyaliz seansında merdiven yöntemiyle bölgeler değiştirilerek 

kullanılmalıdır. 

İğne girişim aralarındaki uzaklık 1-1,5 cm olmalıdır.

İp Merdiven Tekniği (rope ladder)



AVF’ün girişim alanı kısa ise

İğne girişimleri belli bir bölgede birbirine yakın olarak gerçekleştirilir.

Anevrizma oluşumu  daha sık görülür.

Alan Ponksiyon (constant-site)

Her defasında değişik bölgelerden kanülasyon yapılmasıdır.

Fistülün ömrünü uzatır

Multiple- Site



Hep aynı yerin kullanılması tekniğidir. 

Ardı ardına aynı iğne yerine girişim uygulanır

Aynı kişi tarafından, aynı açı ile aynı yere girişim yapılmalıdır

Düğme Deliği (button-hole)

Damar yolu sorunu olanlarda

Ev HD uygulanacaklarda tercih edilebilir

Bunun dışında daha avantajlı olduğuna dair 

destekler veri yok.

Artmış lokal ve sistemik enfeksiyon riski

Wong et al. Am J Kidney Dis. 2014;64(6):918-936

Lokal mupirocin kullanımı ile Staf. aureus enfeksiyon riski azaltılabilir.



İşlevsel Haldeki AVF’ün Takibi

Arterio-venöz fistül problemlerinin erken tanınması ve tedavi 

edilmesi

-Yeterli dozda hemodiyaliz yapılabilmesi

-Gereksiz katater yerleştirilmesi sıklığının azaltılması

-Morbidite ve mortalitenin azaltması açısından önemli

Klinik Takip (Clinical Monitoring)

Fistülün rutin muayenesi

Diyaliz ile ilgili problemlerin takibi

Diyaliz yeterliliğinin takibi (Kt/V)

Özel Yöntemler Kullanılarak Yapılan Takip (Surveillance) 

Fistül-içi akımı takibi

Doppler USG ile akımın değerlendirilmesi 

Statik veya dinamik diyaliz venöz basıncı takibi 

Resirkülasyon değerlendirmesi



Klinik Takip

Fistülün rutin muayenesi

Normal fistül pulsatil değildir, thrill hissedilir, devamlı üfürüm olur.

Anormal bulgular ekstremitede ödem, nabız, thrill veya üfürümde değişiklik olması

Augmentation test

Inflow değerlendirilir

Kol elevasyon testi

Outflow değerlendirilir



Diyaliz ile ilgili problemlerin takibi

Klinik Takip

Kanülasyon zorluğu

Pıhtı aspire edilmesi

Hedef kan akımına ulaşılamaması

İğne giriş yerinde uzamış kanama

Diyaliz yeterliliğinin takibi (Kt/V)

Aynı şekilde reçetelendirilen diyalize rağmen Kt/V’de nedeni açıklanamayan 

>0.2 ünite azalma ek değerlendirme yapılmasını gerektirir.



Kollateral varlığı sıklıkla outflow stenozuna bağlıdır



Özel Yöntemler Kullanılarak Yapılan Takip

Fistül-içi akım hızı takibi

Akım monitorizasyonu fistül stenozu takibinde optimal yöntem

En sık kullanılan teknik Ultrason dilüsyon

Arter ve ven iğneleri ters yönlü bağlanır. 

Kan akım hızı 300 mL/dak’ya ayarlanır.

Setin içerisine soğuk SF enjekte edilir.

Enjeksiyon sonrası ısıdaki artış ölçülerek elde edilen bilgilerle fistül akım 

hızı hesaplanır





Üre veya termal dilüsyon teknikleri

Glukoz pompası infüzyon teknikleri

Diferansiyel iletkenlik

Doppler USG 

Manyetik Rezonans anjiyografi

In Line Dialysance

Diğer Yöntemler 



Özel Yöntemler Kullanılarak Yapılan Takip

Fistül-içi akım hızı takibi

Bu yöntemlerle yapılan ölçümlerin aylık tekrarlanması önerilmekte

UF sonrası kardiyak out-put veya kan basıncında gelişebilecek düşüşlere bağlı 

hataları elimine etmek için diyalizin ilk 1.5 saati içerisinde ölçümler yapılmalı

Aynı seansta yapılan 2 ölçümün ortalaması fistülün akım hızı olarak kabul edilir

Fistüllerde stenozu düşündürecek eşik akım hızı graftlere göre daha düşük 

(450-500 mL/dak)

500 mL/dak altındaki akım hızları stenozu düşündürmeli



Özel Yöntemler Kullanılarak Yapılan Takip

Doppler USG

Çalışmaların çoğunda AV Graftler değerlendirilmiş, ancak veriler AVF’de de yararlı 

olabileceğini düşündürmekte

Peak sistolik velosite ölçülür, >2 olması şüpheli stenoz

Statik veya dinamik diyaliz venöz basıncı takibi

Graftlere kıyasla AVF’ler için pozitif prediktif değeri stenoz için düşük. Önerilmez

Resirkülasyon Tayini

KDOQI kılavuzunda fistül takibinde üre bazlı olmayan dilüsyonel yöntemlerle 

resirkülasyon tayini yapmanın fistül takibinde kabul edilebilir olduğu belirtilmekte



Klinik Takip vs. Özel Testler 

Her 2 yöntemin  etkinliği ile ilgili veriler kısıtlı

Akım hızı monitorizasyonu gibi yöntemlerin fistül trombozu üzerine yararlılığı 

ile ilgili çelişkili veriler mevcut

Shahin  et al. Kidney Int. 2005;68(5):2352.

McCarley et al. Kidney Int. 2001;60(3):1164

Dört randomize kontrollü çalışmanın meta-analizi

-Fistül kan akımı veya ultrason bazlı taramalar tromboz riskini azaltmakta, 

ancak fistül kaybı riski üzerine yararı yok

Tonelli et al. Am J Kidney Dis. 2008;51(4):630-40 



Klinik Takip vs. Özel Testler 

Özel yöntemler

İlave masraf

Deneyimli personel

Geri ödemesi  olmaması

Bazı yöntemlerin diyaliz tedavisinde aksamalara neden olması

Kompleks izleme programları için yeterli veri olmaması

Hemodiyaliz Ünitesi Personeli ile yapılacak basit klinik takip tercih edilebilir



Artmış resirkülasyon

Anjiyografi için Ne Zaman Gönderilmeli

Stenoz düşündüren FM bulguları

-Kolda kalıcı şişlik

-İğne çekildikten sonra uzamış kanama olması

-Kollateral venlerin varlığı

-Nabız veya thrill karakterinde değişiklik olması

Kalıcı, açıklanamayan Kt/V düşüşü (>0.2 ünite)

Direk ölçülen fistül akım hızının <400-500 mL/dak olması

Fistül anormalliği düşündüren non-invaziv bulgular



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

ErkenTromboz—

Subklavyen katater öyküsü, 

Çoklu venöz girişim, 

Anastamoz hattının dar olması, 

Kan akımının iyi olmaması,  

Sistemik hipotansiyon, 

Ekstremiteye dışardan baskı uygulanmış olması, 

Hiperkoagülabilite durumları, 

Teknik nedenler

Tromboz



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Geç Tromboz—

Staza neden olan yetersiz kan akımına bağlı gelişir.

Sıklıkla stenoza sekonder 

Yine düşük kardiyak output (hipotansiyon), 

Hemşirelik tekniklerinden kaynaklanan durumlar,  

Damara girişimin uygunsuz yapılması, 

Fistüle aşırı basınç uygulanması



İğne Giriş Teknikleri

Anevrizma ve Skar gelişimi Stenoz Azalmış AVF sağ kalımı

Ravani et al. Journal of nephrology. 2007; 20: 141. 

Sürekli yapılan kanülasyona sekonder damar duvarı ve endotel hasarı

+

Başlıca intimal hiperplaziye sekonder gelişen stenoz

Tromboz

Tromboz ve Stenoz

Polkinghorne et al. Nephrol Dial Trans 2006; 21: 2498. 

Doku harabiyeti



Yeni Fistüllerde İğne İnfiltrasyonu—

Nispeten sık bir komplikasyon

Daha çok yaşlı bireylerde görülüyor

Büyük çaptaki tek bir infiltrasyon katater bağımlılığını medyan olarak 3 ay süre ile arttırmakta

Allon. Clin J Am Soc Nephrol. 2007; 2: 786

İyi bir iğne giriş tekniği ile infiltrasyon sıklığının azaltılması mümkündür

Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

İskemik Monomelik Nöropati—

Nadir bir komplikasyon.  Steal spektrumu içerisinde değerlendirilir.

Fistül oluşturulmasından hemen sonra başlar. Brakiyal fistüllerde daha çok. 

Tipik steal’den farklı olarak doku iskemi bulguları olmadan derin motor ve 

duyu defisiti ile karakterize olması.  

EMG’de kalıcı nörolojik hasara  yol açabilecek akut denervasyon  gözlenir

Tedavi zaman kaybetmeden fistülün kapatılmasıdır. 



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Venöz Anevrizma—

Gerçek anevrizma damar duvarının 1.5 katından daha fazla genişlemesi. 

Etyoloji tam bilinmiyor. Artmış venöz basınç, tekrarlayan iğne girişimleri, 

immünsüpresyon.

Doğal gelişim trombotik tıkanma veya rupture olması. Yanı sıra trombofilebit, cilt 

nekrozu, hiperdinamik sendroma neden olab. Bu durumların tamamında cerrahi 

tedavi

Hızlı gelişen bir anevrizmada da cerrahi müdahale gereklidir.

Anevrizmalı AVF’de dilate olmayan segment HD için kullanılabilir.



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Venöz psödoanevrizma—

Psödoanevrizma damar duvarının fokal bozulması sonrası fibröz doku 

içeren kanın damar duvarı dışında birikmesi sonucu gelişir. 

Aynı yere yapılan tekrarlanan iğne girişimlerine bağlı gelişir

Nekroz ve sonrasında kanama riski taşımaktadır. Mümkün olan en 

kısa sürede cerrahi ligasyon.



-İyileşmeyen kabuk formasyonu

-Fistülden spontan kanama olması

-Psödoanevrizma boyutunda hızlı genişleme olması

Anevrizma/Psödoanevrizma

Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Anevrizmanın rupture olma riski yüksek olduğundan hızlı değerlendirme yapılıp 

müdahale edilmeli

K/DOQI ve Canadian Society of Nephrology Kılavuzları

-Fistül üzerindeki cilt dokusunun hasarlanması

-Anevrizmanın rupture olma riski olması

-İğne giriş yerinin sınırlı olması 

AV fistül revize edilmeli



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Cilt nekrozu—

Tekrarlayan iğne girişimleri sonrası, cilt dokusunun tam iyileşemeden travmaya 

maruz kalması sonrası gelişir.

Hayatı tehdit edecek düzeyde masif kanamaya neden olabilir.



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Elde iskemi ve Steal sendromu —

Damarsal cerrahinin en ciddi komplikasyonlarından

Tenar-hipotenar atrofi, parmaklarda güçsüzlük, elde soğukluk, diyaliz sırasında 

kötüleşen istirahatte bile ağrı

Diyabetiklerde ve anastamoz distalinde aterosklerotik lezyonları olanlarda daha sık. 

Cerrahi düzeltme yapılmalıdır



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Elde ödem—

Rölatif olarak sık, ancak genelde geçici bir komplikasyon. Fistül oluşturulurken 

yüzeyel venler kullanıldığında ve brakiyo-brakiyal fistüllerde daha sık görülmekte

Ödeme bağlı iskemik fenomen çok nadir. 



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

AVF ve Kalp—

Artmış kardiyak output

Azalmış sistemik periferal rezistans

Artmış sistemik aktivite-artmış kontraktilite, kalp hızı ve stroke 

volüm

Artmış kan volumü ile birlikte ANP, BNP ve sol vent. diastol sonu 

basıncında artış

Artmış pulmoner akım ve basınç



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Artmış Kalp Debisi ve Yüksek Debili Kalp Yetmezliği —

Altta yatan kalp hastalığı olanlarda daha çok

AVF’ün hangi mekanizma ile CO’u etkilediği bilinmiyor.

Fistül kan akımı ile sistemik kan akımı arasında lineer bir ilişki yok

Fistül kan akımı >2 L/dak’yı anlamlı düzeyde aştığında yüksek debili kalp 

yetersizliği ile sonuçlanmakta

Basile et al. Nephrol Dial Transplant. 2008;23(1):282.



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Kalp yetmezliği olan bireylerde yaklaşım

NYHA şiddet sınıflandırması göz önünde bulundurulmalı

Kategori III ve IV olanlarda hemo- yerine periton diyalizi tercih edilebilir

PD münkün değil ve hasta kategori III’te ise HD için radial AVF tercih 

edilir

PD münkün değil ve hasta kategori IV’te ise HD için tek alternatif kalıcı 

katater



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Nöropati—

Karpal tünel sendromu amiloid birikimine bağlıdır

Fistülün kullanımı sonrası ekstravaze olan olan  kan ve sıvı medyan 

sinire bası yaparak nöropatiye katkıda bulunabilir. 



Arterio-Venöz Fistül Komplikasyonları

Diğer Komplikasyonlar—

Omuz, Göğüs duvarında ödem gelişmesi—Tipik olarak  santral venöz 

stenoz/trombozda görülür.. Ama şart değil

Anjiyosarkom—Daha çok nakil sonrası hastalarda görülüyor.  

Yalnızca ağrı veya ağrı ile birlikte ülser ve kanamaya      

neden olabilen şişlik ve kitle ile presente olabiliyor.



TEŞEKKÜRLER


