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Hemodiyalizde Damar  Giriş Yolu  
Niçin Önemlidir ? 

• Morbidite 

• Mortalite 

• Diyaliz Etkinliği 

• Hayat Kalitesi 

• Maliyet 



Kronik Hemodiyalizde Kullanılan 
Damar Yolları 



Uygun Damar Giriş Yolu  
Nasıl Olmalıdır? 

• Erişilmesi kolay olmalıdır. 

•  Yeterli kan akımı sağlayabilmelidir. 

•  Kanama kontrolü kolay sağlanmalıdır. 

• Uzun ömürlü olmalıdır. 

• Komplikasyon oluşturmamalıdır. 

• Kozmetik olarak kabul edilebilir olmalıdır. 
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Hayat Kalitesi 
 



Hayat Kalitesi 

Afsar et al. J Vas. Acess, 2012 



Maliyet 

Kişi başı yıllık total maliyet 



Kılavuzlar 
 • KDOQI Vascular Access Guidelines: 

- AVF planlaması planlanan diyaliz tarihinden 6 ay önce 
yapılmalıdır. 

- Mümkün olan her durumda hastaya AVF açılmalıdır. 

- Eğer Damar yolu fistül için uygun değilse mutlaka 
fistüle zorlanmamalıdır. 

- Mümkün olduğu sürece AVF distalden proksimale 
doğru açılmalıdır.  

- Hemodiyaliz hastalarında damar yolu olarak   

     AVF > %65 olmalıdır. 

- Hastaya greft düşünülüyorsa, diyaliz tarihinden 3-6 
hafta önce planlanmalıdır. 

 

 

 



Kılavuzlar 

• British Renal Association Guidelines: 

- Hastaların planlanan HD den 6-12 ay önce AVF 
fistülleri planlanmalıdır.  

• Canadian Society Of Nephrology Guidelines:  

- Hastanın kreatinin klirensi 15-20ml/dakika veya 
serum kreatinini  300-500 mikromol/L nin üstüne 
çıktığında otolog damar erişim yolu açılmalı 

- Eğer hastanın damar yolu AVF ye uygun değilse 
diyalize başlamadan 3-6 hafta önce greft açılmalı. 

 



Diyaliz Hastalarında Damar Erişim 
Yolu Değerlendirilmesi Diyalize 

Girmeden Önceki Dönemde Başlar! 



Erken Nefroloji Konsultasyonu 

• Nefroloji konsultasyonunun erken yapıldığı hastalar (diyalize 
girmeden en az 90 gün önce), geç yapılan hastalara göre (90 
günden daha erken) %40 daha az oranda kateter ile diyalize 
başlıyorlar1.  

1- Avorn et al, J Clin Epidemiol, 2002 

 

• Diyaliz öncesi nefroloji konsültasyonu hem daha az süre 
kateter kullanımı ile hem de daha yüksek oranda başarılı fistül 
açılması ile ilişkilidir2. 

2- Astor et al, Am J Kid Dis, 2001 



Hastaların Eğitilmesi 
 

• Hastalarla tüm diyaliz seçenekleri konuşulmalıdır. 

• Hasta hemodiyalize karar vermiş ise ve uygunsa fistül açılması 
ilk planda düşünülmelidir. 

• Hastalara damarlarını korumaları konusunda eğitim 
verilmelidir. 

• Gereksiz kateter yerleştirilmesinden kaçınılmalıdır: 

          -Subklavyen damar kateterisazyonu santral ven darlığı için 
ciddi bir risk faktörüdür 1,2 

1-Barrett et al, NDT, 1998 

2- Schwab SJ, et al, Kidney Int, 1988 

          -Femoral ven kateterisazyonundan böbrek alıcı adaylarında 
özellikle kaçınılmalıdır. 

 

 

 



Uygun Damar Yolu Değerlendirilmesi 

• Hikaye: 

-  Diabet, hipertansiyon, kaogulopati  

- Hastalığın seyri 

- Kateter Hikayesi 

- Tıkayıcı Arter Hastalığı 

- Ameliyat Hikayesi 

 



Uygun Damar Yolu Değerlendirilmesi 

• Yüzeysel venler özeklikle turnike yardımı ile 
incelenmelidir. 

• Venöz  kolleteraller değerlendirilmelidir. 

• Nabızlar kontrol edilmelidir. 

• Arter ve venlerin usg-doppler ile incelenmesi (arter 
>2mm, ven>2.5mm) 

• Eğer hastanın kateter veya pacemaker hikayesi varsa 
santral venler değerlendirilmeli.  

• Venöz Haritalama (Usg veya Venogram ile yapılır) 

 

 



Uygun Damar Yolu Değerlendirilmesi 

• Operasyon öncesi venöz haritalamanın diyalize 
fistül ile giren hasta oranını arttırdığı 
gözlenmiş.1,2 

1-Allon et al. Kidney Int, 2001 

2-Ascher et al. J vas Surg, 2000 

• Venöz haritalamada ven çapının en az 2.0-2.5 
mm olmasının  başarılı bir fistül operasyonu 
için gerekli olduğu gösterilmiş3,4 

3-Silva et al. J vas Surg, 2001 

4-Mendez et al. J vas Surg,2002 

 



Fistül Olgunlaşması 



Fizik Muayene 

• Komplikasyonlar açısından uyanık olunmalı 

– Tromboz 

– Stenoz 

– Enfeksiyon 

– Çalma Sendromu 

– Anevrizma 

• Kanulasyon yerleri iyi belirlenmeli 

 



Fizik Muayene 

Fistüldeki değişiklikler 
• Kızarıklık 
• Akıntı           
• Abse 
• Anevrizma 
 
 

Extremideteki değişklikler 
• 2 ekstremitenin karşılaştırılması 
• Derinin rengi 
• Ödem 
• Hematom 

 
 



Fizik Muayene 

  Fistülün bulunduğu ekstremitede: 
• Soğukluk 
• Renk Değişikliği 
• Hissizlik                             Çalma sendromu 
• Ağrı  
  
 
       

 



Fizik Muayene 

Thrill 

Thrill palpasyonu anastomoz hattından 
başlamalıdır 

Thrill şiddetindeki azalma stenoz 
hakkında şüphelendirebilir. 

Daralmış, incelmiş bir fistül  stenoz 
yönünden şüphelendirebilir. 

 



Fizik Muayene 

• Fistül her diyaliz seansında mutlaka dinlenmelidir. 

• Dinlemekle üfürümdeki değişiklik ayırt edilebilir 

– İyi çalışan bir fistülde üfürüm sürekli ve 
düzenli bir karakterde olmalıdır. 

 

– Stenotik bir fistül üfürümü ise sürekli olmaz 
ve düzensiz karakterdedir (normalden daha 
sesli veya daha alçak olabilir) 



Fistül Olgunlaşması 

Olgunlaşmayı gösteren 6’lar kuralı: 

-Akım >600ml/dakika 

-Çap >0.6cm 

-Derinlik <0.6 cm 

• Fistul 4-6 hafta içinde olgunlaşmaz ise mutlaka 
ileri tetkik edilmeli. 

 



Fistül Olgunlaşması 

 

• Egzersiz 

• İlaçlar 

• Venöz  yan dalların bağlanması 

 



Fistül Olgunlaşması 

• Fistül operasyonundan sonra düzenli egzersiz 
fistül gelişimine katkıda bulunabilir1-3  

• Bununla birlikte egzersiz tek başına çalışmayan 
bir fistülü çalışır hale getirmez. 

1-Rus RR, et al. Hemodialysis Int. 2005;9:275-280. 

2-Leaf DA, et al. Am J Med Sci. 2003;325:115-119. 

3. Oder TF, et al. ASAIO J. 2003;48:554-555 



Medikal Tedavi 

• Antiplatelet ajanlar (dipyridamole, aspirin, 
sulfinpyrazone, clopidogrel, etc.) 

• Sistemik antikoagulasyon 

• Antifosfolipid antikorları 

• Balık Yağı  

• Diğer önleyici tedaviler  

 





















Antifosfolipid Sendromu 

• Lupus antikoagulant ve anticardiolipin antikorları 

 

• Bu antikorların bulunması durumunda vasküler tromboz riski 
artmıştır 1   

 

1Knoll et al. J Am Soc Nephrol, 2005 

 

• Lupus antikoagulant ve anticardiolipin antikorları olan ve daha 
önce tromboz hikayesi olanlar hastalarda vasküler trombozu 
önlemek için warfarin kullanılmalıdır. 

 



Balık Yağı 

 

 

• Bazı çalışmalarda faydası gösterilmiş1 

1Schmitz et al . J Am Soc Nephrol, 2002 

 

• Diğer çalışmalarda faydası gösterilmemiş2,3 

2,3Lok et al. Jama 2012 
2,3>Bowden et al. J. Ren Nutr. 2007 

 
 

 



İlk Fistül Kanülasyonu 

• İlk fistül kanülasyonu için 6-8 hafta beklenmeli 
ve 2 haftadan önce kanülasyondan 
kaçınılmalıdır. 

 

• Sadece çok zorunlu durumlarda fizik muayene 
ile fistülün olgunlaştığı düşünülüyor ise 2 
haftadan sonra kanülasyon yapılabilir. 

 

• İlk kanülasyonu deneyimli hemşire yapmalıdır.  



Deneyimli Hemşire %80 oranında  
olgunlaşmış fistülü doğru şekilde 
tespit edebilir. 
                                                                               Robbin ML et al. Radiology,2002                 



İlk Fistül Kanulasyonu 

• Kanülasyondan önce, sonra ve başka hastaya 
geçilirken mutlaka el yıkanmalıdır1 

• 1Boyce JM, Pittet D. MMWR 2002;51(RR16):1-44 

• İşlem sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır. 

• Yüzeysel ve  düz ven segmenti seçilmelidir.  

• Ven çapı yeterli olmalıdır. 

• İlk kanülasyon için iğnenin çapı önemlidir. 

• AVF anastomoz bölgesinden en az 4-5 cm 
uzaktan kanüle edilmelidir 



Erken Kanülasyon  
Fistül Sağ Kalımını Azaltır! 





Fonksiyonel Damar Yolunun İzlenmesi 

• Rutin damar yolu izlemi problemlerin erken 
tanısı ve tedavisi için önemlidir. 

• Damar yolunun fizik muayenesi her diyaliz 
seansında yapılmalıdır. 

• Nabız, trill, üfürüm her seansta kontrol 
edilmelidir. 

• Testler: 
              -Augmentasyon testi 

              -Kol elevasyon testi 

 



Augmentasyon Testi 

• Augmentasyon testininde fistüle gelen akım 
(inflow)  değerlendirilir.  

• Fistüle bastırıldığında akım duracağı için için 
thrill alınmaz 

•  Basılan yerin öncesinde basınç artar ve nabız 
hiperpulsatil olur. Bu normal bir durumdur. 

•  Fakat eğer inflow stenoz var ise bu durumda 
besleyen arter dar olduğu için akım zaten azdır 
ve fistüle elinle bastırdığında nabız artmaz. 

 





Kol Elevasyon Testi 



Kol Elevasyon Testi 

• Önce hastanın elleri aşağı doğru serbest 
bıraktırılıp venin dolması sağlanır. 

• Daha sonra hastanın kolları kaldırılınca, stenoz 
yok ise kan fistülden uzaklaşacağı için fistül kısmı 
düzleşir. 

• Eğer bu düzleşme yok ise kan rahatça yukarı 
doğru akamıyor demektir ve stenozdan 
şüphelenilir. 

• Bu durumda stenoz düzleşmeyen (dolgun) kısımla 
kollaps olan kısım arasındadır.  

 



Venöz Darlıktan Ne Zaman 
Şüphelenelim? 

• Kolda Ödem (Ameliyattan 1 haftaya kadar normal 

olabilir) 

• Venöz Basınç Artışı 

• Kolleteral venlerin genişlemesi 

• Resirkülasyon ve diyaliz etkinliğinde azalma 

• Kanamanın uzun sürmesi 

• Tekrarlayan pıhtılaşma sorunları 

• Kanülasyon güçlüğü 

 



Özel Testler 

• Fizik muayeneye yardımcı 

• Periyodik olarak yapılırsa anlamlı 

• Ayda en az bir kez  yapılması önerilir (yapılacak testin çeşidi merkezin 
imkanları göz önüne alınarak belirlenmeli) (K/DOQI,2006) 

• Venöz Basınç İzlenmesi (15 günde bir yapılması önerilir (K/DOQI,2006) 

-Statik Venöz Basınç İzlenmesi (Önerilen) 

-Dinamik Venöz basınç izlenmesi 

• Akım Ölçülmesi 

-Direkt Testler: USG, MRI 

-Endirekt Testler: USG dilüsyon testi, zamanlamalı  ultrafiltration metodu, 
transkütan akım ölçümü, glucose infüzyon tekniği, iyonik diyalizans, 
iletkenlik değişkenliği… 



Çalışmayan Fistül İçin Ne Yapılabilir?  

 

• Anjiografi 

• Anjioplasti/ Anjioplasti+Stent Yerleştirilmesi 

• Trombektomi (Açık veya Kapalı) 

• Fistül revizyonu 



Perkütan  Anjioplasti 

• Darlıkların büyük çoğunluğu bu yolla düzeltilebilir 
– Hem fistüllerde, hem de greftlerde yararlıdır 
– Hem arter, hem de ven segmentinde yararlıdır 
– Başarıda stenozun uzunluğu ve derecesi önemlidir 

• The 2006 K/DOQI kılavuzuna göre  eğer; 
– Fistüldeki darlık %50’den fazla ise 
– Greftteki  darlık %50’den fazla ise ve ek bulgular var ise ( anormal fizik 

muayene, kan akımı <600ml/dak, veya statik basınç artışı varsa) 

Anjioplasti öneriliyor 
• Sonrasında monitorisazyon önemli çünkü: 

– yüksek rekürrens olabilir (12 ayda %55- % 70) 

• Tekrarlayan darlıklar  santral ven stenozu açısından 
değerlendirilmelidir. 

 



Endovascular Metalik Stent 

• Eğer anjioplasti sonrasında darlık tekrarlıyor 
ise darlık kısmına stent konulabilir. 

• Bu konuda net bir kılavuz yok. 

• Sonuçlar değişken 

• Merkezin deneyimi önemli. 

• Randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç var 

 



Cerrahi Revizyon 

• Altın standart yöntemdir 

• Rekürrensin ez az olduğu yöntemdir. 

• İşlem sırasında fistül onarılamıyor ise 
fistülün daha proksimale kaydırılmasına 
olanak sağlar 

• Hastaneye yatış gereklidir. 



Trombozun Tedavisi  

• 2006 K/DOQI kılavuzuna göre: 

• Greftteki tromboz için: 

– Cerrahi trombektomi veya medikal tromboliz 
yöntemlerinden biri uygulanabilir 

• Fistüllerdeki tromboz için: 

– Herhangi bir yöntem diğerine göre ön plana 
çıkarılmıyor. 

 



Medikal Tromboliz 

• Ayaktan bile yapılabilir 

– Hızlı 

– Komplikasyon Oranı Düşük 

– İlk etapta başarı şansı >%90 

• Bununla birlikte eğer altta yatan stenoz 
düzeltilmez ise re-tromboz riski yüksek. 



Medikal Tromboliz 

• İlk zamanlarda urokinaz ve streptokinaz ile 
yapılan çalışmalarda başarılı olunamadı. 

 
• Daha sonra uygun doz ayarlamaları ve teknik 

gelişmeler sayesinde 
 

–Hem başarı şansı yükseldi 
–Hem de kanama riski azaldı 

 



Diğer Önleyici Tedaviler  

• Rutin kullanımda değil 

• Sınırlı merkezde mevcut 

• Daha çok deneysel 

• Endovascular radyasyon 
– gamma radiation: hayvan modellerinde intimal hiperplaziyi gerilettiği 

gösterilmiş.  

– catheter-based irradiation: Kateter kullanılarak yapılan ışın tedavileri 
anjioplasti sonrasında re-stenozu koroner arterlerde önlemiş. 

• Gene tedavisi 
– Teorik olarak etkili olabilir 

– Bu konuda yapılan çalışma yok. 

 



Sorular 

• Hemodinamik olarak stenoz düşündüren ama 
stenoz %50 den az ise anjiografi yapılmalı mı ? 

•  Bu konuda randomize çalışma yok 



Sorular 

• Yaşlı hastalarda (>70 yaş) mutlaka AVF ilk ter 

cih olmalı mı ? 

 

 

 



Çelişkiler 

http://www.presentermedia.com/index.php?target=closeup&id=2587&categoryid=123&maincat=animsp


Çelişkiler 

Nonrandomized studies that reported graft thrombosis rates during a 
historical control period and after implementing monitoring or 
surveillance. All studies reported that thrombosis decreased during 
monitoring or surveillance. 



Çelişkiler 

Rates of graft thrombosis in graft surveillance group and control group in 
RCTs. Thrombosis rates were not significantly different between groups. CM, 
clinical monitoring; DVP, dynamic venous pressure; FM, flow monitoring; SVP, 
static dialysis venous pressure; US, duplex ultrasound. 



Özel testler yararlı mı? 

• Yararlı olduğunu gösteren çalışmalar var1-4 

1Tessitore et al. NDT, 2004 
2Polinghorne et al. NDT, 2006 

3Beathard et al. Kidney Int, 2003 
4Malik  et al. Kidney Int, 2005 

 

• Yararlı olmadığını gösteren çalışmalar var5-6  
5Casey  et al. J vas Surg, 2008 

6Tonelli et al, AJKD, 2008 

 



Çelişkiler 

• Bazı çalışmalarda diyabetik hastalarda direkt 
olarak ön kol yerine kol fistülü açılması 
önerilmiş1 

1Hakaim et al. J vas Surg, 1998 

• Digerlerinde ise bu görüş desteklenmemiş2 

2Lazarides MK et al. NDT, 2002  

 



Çelişkiler 

Venöz Haritalama, 
 

• Bazı çalışmalarda faydası gösterilmiş 1 
1: Silva et al, J vas Surg, 1998 

• Diğer çalışmalarda gösterilmemiş 2,3 

2: Allon et al, Kidney Int, 2001 
3: Patel  et al, J vas Surg, 2003 

• Operasyon öncesi venöz haritalama normal olsa bile, 
operasyondan sonra venin arterializasyonu ile yeni yapısal 
bozukluklar oluşabilir. 

• Venöz Haritalama baştan bozukluk gösteriyorsa alternatif 
alana bakılmalıdır. 

 
    



Çelişkiler 
 

• Randomize çalışmalarda pozitif sonuç 
çıkmamasının nedenleri: 

          -Hasta sayısının az olması, 

          -Takip süresinin kısa olması, 

          -Daha sık ölçümler gerekebileceği, 

          -Ölçüm tekniklerindeki farklılıklar 



SONUÇLAR 

• Takım Çalışması 

-Nefrolog 

-Diyaliz Hekimi 

-Hemşire 

-Vasküler Cerrah 

-Girişimsel radyolog 

 

 



SONUÇLAR 

• Diyaliz hastalarında damar yolu yaşam 
yoludur. 

• Damar yolunun ömrünü uzatmak ve 
komplikasyonları önlemek için hastalar ve tüm 
personel aktif sorumluluk almalıdır.  

• Periyodik olarak damar yolu gözlenmeli, 
muayene edilmeli ve zamanında girişim 
yapılmalıdır. 

• İşlemden sonra çok yakın takip yapılmalı ve 
rapor şeklinde periyodik olarak bildirilmelidir.  

 



 
 
 
                           Teşekkürler… 


