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AV fistüle göre tünelli kateterle 5 kat, 
tünelsiz kateterle 7 kat artmış 
enfeksiyon riski!

Kateterle diyalize başlanan hastalarda 
kalıcı damar yolu ile başlananlara oranla 
artmış mortalite oranı! 

Rayner H, et all. Am J Kidney Dis 2004: Vol 44, Suppl 2; 22-26



Kateteri Kim Takıyor?



• Aseptik ortam

• Tecrübeli girişimci

• Perkütan-- ultrasonografi eşliğinde

• Skopi eşliğinde ---kateter timi bilgisi 
dahilinde ---eğer varsa ünitede 







Kateter Yerleştirme Bölgeleri











Kateter işlev bozukluğu---Tanım

• Kan pompası <300 ml/dk

• Arteriel basınç artışı (<-250 mm Hg)

• Venöz basınç artışı (>250 mm Hg)

• Diyaliz etkinliğinin azalması (azalan URR ve 
Kt/V)

NKF KDOQI Guidelines 2006 Updates





Kateter Trombozu



• Tromboze diyaliz kateterinin optimal 
tedavisine ait bilgiler net değil….

• K/DOQI kılavuzuna göre kateter fonksiyon 
bozukluğunda urokinaz % 70-90 etkili 

NKF-K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Vascular Access: Uptodate 2000



FİBRİN KILIF
1. Çevresel “fibrin” depozisyonu

2. 24 saat içinde oluşabilir !!!

3. Kateterden infüzyon “ +”fakat aspirasyon “ - ”

4. Kateter etrafından sıvı sızması veya infüzyon
sırasında ağrı



FİBRİN KILIF



FİBRİN KILIFIN 
GİDERİLMESİ

1. Trombolitik tedavi

2. Mekanik – perkütan fibrin kılıfın snare
ile sıyrılması

3. Kateter traktından girilerek PTA

4. Kateter değişimi



TROMBOLİTİK TEDAVİ

• ÜROKİNAZ TEDAVİ

– UK  5,000u/cc X kateter
volümü

– 30 dakika ve aspirasyon

– UK - 40,000/saat/lümen X 
3 saat

• TPA – TEDAVİ

– TPA - 2mg / lümen

– 30 dakika ve aspirasyon

– Başarılı olmazsa 90 
dakika bekle ve 
aspirasyon

– Başarılı olmazsa tekrar !



Santral venöz kateter oklüzyonu

• Trombolitik ajanlar (ürokinaz, streptokinaz, 
alteplase)

• Endovasküler girişim

• Kateterin değiştirilmesi



Trombolitik ajanlar

Streptokinaz: Yüksek antijenite, düşük fibrin 
afinitesi…FDA  kateter trombozu için kullanımını pek 
önermiyor.

Urokinaz: pulmoner tromboembolide daha yaygın 
kullanım, temini ve kullanımı azaldı

Reteplase: AMI tedavisinde , buzdolabında saklanmalı

Alteplase, tPA: yüksek fibrin duyarlılığı, kateter
disfonksiyonunda tek FDA onaylı ajan , tek kullanımlık 
flakonları mevcut, antijenitesi oldukça az 

Hillemann D, et all. Pharmacotherapy 2011; 31: 1031-40.



Trombolitik ajanlar

• Reteplase-----1767 L-----1720 Dolar

• Alteplase 50 mg-------1079 L----1350 Dolar

• Tenecteplase------TC ?-----2200 Dolar

• Urokinaz fl----381 L------358 Dolar



Santral Venöz kateteri olan 225 hemodiyaliz hastası 2 gruba ayrılmış
 Kateter kapama solusyonu olarak heparin (ml de 5000 Ü) haftada 3 sefer 
verilenlerle hafta ortasında  rt-pA (her lümene 1mg) verilip diğer günlerde heparinle
kapama yapılanlar karşılaştırılmış
Kateter disfonksiyonu ve kateter ilişkili bakteriyemi oranları karşılaştırılıyor
Takip süresi 6 ay
Sadece heparin alan 115 hastanın 40’ında (%34.8) , rt-pA alan 110 hastanın 
22’sinde (%20) kateter disfonksiyonu izleniyor (p=0,02)
Kateter ilişkili bakteriyemi sadece heparin alanların 15 (%13) inde; rt-pA alanların 
5 (%4,5) inde izleniyor (p=0,02)
Her ki grupta kanama oranları benzer bulunuyor
2 mg rt-pA 64 Kanada Doları, 10.000 Ünite heparin ise 1.25 Kanada DolarıKateter değişimi 1228 Dolar,

Bakteriyemi 485-6040 Dolar





Puşe: 2mg/2ml alteplase, 0,3 ml normal salin 10 dk da bir veriliyor, bu 
işlem iki kere tekrarlanıyor, 30 dk’nın sonunda geri çekiliyor

Uzun süreli infüzyon: alteplase aynı dozda veriliyor ve bir sonraki 
seans başında geri çekiliyor.



Kateter disfonksiyonu—orta düzeyde

• Pompa ≤ 250 ml/dk---diyalizin herhangi bir 
anında veya kt/V değerinde bazale göre %20’lik 
azalma sözkonusu

• 1. adım tPA infüzyon halinde veriliyor---bir 
sonraki seans bekleniyor..düzelme varsa tekrar 
tPA uygulanmıyor---düzelme yoksa

• 2. adım tPA puşe olarak uygulanıyor…..düzelme 
yoksa…tPA uzun süreli infüzyon uygulanabiliyor, 
bir sonraki seansta adım 2 tekrarlanabiliyor 



Kateter disfonksiyonu---ağır

• Pompa ≤ 200 ml/dk---30 dk’nın üzerinde ya 
da hiç akım yok

• Adım 1----tPA puşe----düzelme yoksa 

• 2. adım tPA infüzyonu düzelme yoksa adım 1 
tekrarlanabilinir. 



Kronik tPA kullanımı

• 3 ve daha fazla tPA uygulanımı olarak 
tanımlanmış

• Heparinle kateter kapama’ya geçilmeli

• Halen başarı sağlamaz ise kateter timi ile 
iletişime geçilmeli



Kateter lümenine 2 mg tPA verilenlerle 1 mg verilenler 
karşılaştırıldığında kateter survisi 2 mg verilenlerde sınırda 
daha iyi gibi görülüyor (p=0,05)



CHARTS---% 4’lük Citrat ile heparin’in
tromboz oranlarının karşılaştırılması

• Toplam 61 hasta heparin(n=29) ve sitrat
(n=32) gruplarına ayrılıyor

• Kateter disfonksiyonu ve kateter ilişkili 
bakteriyemi oranları karşılaştırılıyor

• Kateter disfonsiyonu heparin grubunda 
(12/29---%41) sitrat grubunda (13/32---%41)

• Kateter ilişkili bakteriyemi oranları 
benzer(p=0,607)

MacRae JM, et all. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3: 369-74



Citrate Versus Heparin Lock 
for Hemodialysis Catheters: A Systematic Review and 

Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.
• 1770 hastayı içeren toplam 13 randomize

kontrollü çalışma değerlendiriliyor

• Trombolitik kullanımı (p=0,80), kateter
trombozu (p=0,90), ortalama kateter ömrü 
(p=0,20), tüm nedenlere bağlı mortalite
(p=0,3) oranları benzer 

Zhao Y et all. Am J Kidney Dis 2014; Vol 63: 479-90



Kateter trombozu ve antikoagulan
tedavi

• 81 hastaya tünelli hemodiyaliz kateteri
yerleştirdikten 12 saat sonra warfarin (hedef INR 
1,8-2,5) +tiklopidin tedavisi başlanıyor. 63 
hemodiyaliz hastasına da ilk tromboz
atağı/disfonksiyon epizodunu takiben aynı 
tedavi başlanıyor. 

• 12 ay izlem 

• ilk grupta %12 tromboz/disfonksiyon oranı, 
ikinci grupta % 52

Coli L, et all. J Vasc Access 2006; 7(3): 118-22



Warfarin-randomize kontrollü çalışma

• Toplam 174 hasta iki gruba ayrılıyor: 
• Kateter yerleştirildikten sonra 72 saat içinde bir 

gruba warfarin (hedef INR 1,4-1,9) diğer gruba 
plasebo başlanıyor.

• İzlem süresi median 4.8 ay
• Kateter disfonksiyon oranı ilk grupta 40/87 iken 

plasebo alanlarda 41/87.
• İlk grupta 10 major kanama, ikinci grupta 7 

major kanama. 
Wilkieson TJ, et all. Clin J Am Soc Nephrol 2011; Vol 6: 1018-24 



Toplam 3081 hastayı içeren 28 çalışma değerlendiriliyor
Alternatif antikoagulan kapama solusyonları, sistemik 
warfarin ile düşük heparin/hiç  heparin (normal salin) 
karşılaştırılıyor.
Alternatif kapama solusyonlarından sadece rt-pA içeren 
solusyon ile kateter işlev bozukluğu üzerinde olumlu 
sonuçlar  (sadece tek çalışma---)
Kateter işlev bozukluğu üzerinde farklılık yok.
Tüm nedenlere bağlı mortalite oranları benzer.



Venöz Stenoz -PTA

• Primer açık kalım

% 50  6 ay

% 40  6 ay

• 3 ayda; >2 PTA





Cerrahi

Girişimsel 
radyoloji

Nefroloji

Hasta
Vasküler erişim öncesi
görüntüleme
Erken A-V fistül girişimi

Cerrahi yaklaşım
AVF açılması

AVF için erken konsültasyon

Eğitim
Takip
Sonuç

Yardımcı
personel




