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Sunum Planı 

• Giriş 

• AVF 

• AVG 

• Santral venöz kateterler (SVK) 

– Tünelsiz (geçici, kısa süreli) 

– Tünelli 









İdeal Damar Erişim Yolu 

• Kolay girişim 

• Yabancı cisim yok 

• Tromboz riski yok 

• İnfeksiyon riski yok 

• Kullanımı kolay 

• Uzun süreli 

• İyi kan akımı olan 

Vachharajani T: 9th Annual Nephrology Summit, KDIGO, 2014 



Damar Erişim Yolu Tipleri 

• Arteriovenöz fistül 

• Arteriovenöz greft 

• Santral venöz kateterler 

– Tünelli 

– Tünelsiz 



Epidemiyoloji 

• HD hastalarında damar erişim yolu 

enfeksiyon açısından önemli bir risk 

faktörüdür. 

• Birinci yılda enfeksiyon oranları; 

– AV fistül %1 

– AV greft %10 

– Tünelli santral venöz kateter %50 

• Hastaneye yatış nedenlerinin %20’si 

NKF-KDOQI Guideline 

Lafrance JP ve ark. Am J Kidney Dis 2008 





Mortalite ve Damar Erişim Yolları 



• 119 hemodiyaliz hastasında damar erişim yolu komplikasyonları ve 
risk faktörleri… 

• En sık komplikasyonlar; 

– Stenoz 

– Enfeksiyon 

• S. aureus en sık etken 

• 27 hastada (%22) kan kültürü pozitifliği 

• 64 hastada (%53.7) çıkış yeri enfeksiyonu 

• Risk faktörleri; 

– İleri yaş 

– DM 

– Yüksek BUN 

– Düşük serum albumin düzeyi 

– HD süresinin kısa olması 

Ghonemy TA ve ark. Alexandria J Med (2016) 52. 67-71 



Risk Faktörleri 

• Psödoanevrizma 

• Hematom (sıklıkla uygunsuz greft 
kanülasyonu nedeniyle) 

• İğne yerinde ciddi kaşınma hissi ve 
kaşıma  

• Hemodiyaliz fistüllerinin amacı dışında 
kullanımı  

• Erişim yolunun sekonder cerrahi 
nedenlerle manipülasyonu 



Etken Mikroorganizmalar 

• En sık etken olan mikroorganizmalar; 
– Staphylococcus aureus %32-%53 

– Kuagülaz negatif Staphylococcus spp (KNS) ve 
Enterococcus spp %20-%32 

– Gram-negatif bakterilerin de etken olduğu 
polimikrobiyal enfeksiyonlar %10-%18 

– Candida spp %0-%1 

• Damar erişiminin tipine bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilir. 
– AV fistül ve greftlerde S. aureus 

– Katetere bağlı bakteremilerde Gram-negatif bakteriler 

 



AV fistül neden damar erişiminde 

ilk tercih edilen yoldur? 
 

A. Enfeksiyon riski düşüktür  

B. Tromboz riski düşüktür  

C. Daha ucuzdur 

D. Morbiditesi düşüktür 

E. Yukardakilerin hepsi 



AV Fistül 

• En iyi diyaliz merkezi en az santral kateter 

kullanılan merkezdir. 

• Hemodiyalizde damar erişim yolu olarak 

AVF >%65 olmalıdır. 

• Ülkemizde prevelan HD hastalarında bu 

oran >%80 dir. 

–  ABD’de %63 

 

NKF-K/DOQI Clinical Practice Guidelines For Vascular Access:Update 2006 

http://www.usrds.org/2015 



AV Fistül  

• İlk kez 1966 yılında J. Cimino ve M. J. 
Brescia tarafından kullanılmaya başlamıştır. 

– Anatomik olarak elbileği (radiosefalik) ve dirsek 
(brakiosefali) primer fistülleri önerilmektedir. 

• Enfeksiyon riski düşüktür. 

• Tüm AVF komplikasyonlarının %20’sini 
oluşturur. 

– Perivasküler sellülit 

– Anatomik bozukluklarla ilişkili enfeksiyonlar 
(anevrizma, hematom veya abse) 

 

 
Stolic R. Med Princ Pract 2013;22:220-228  



AV fistül 

• AV fistül yerinde lokal enfeksiyon bulguları 
(kızarıklık, şişlik, ağrı) 

• Kliniğe sistemik enfeksiyon bulguları eşlik edebilir. 

• Tanı; 
– Radyolojik görüntülemeler (Doppler USG vd) 

– Pü yayması ve kültür 

– Kan kültürleri 

• İnfektif endokardit gibi kültür sonuçlarına göre 
uygun antibiyotik tedavisi (6 hafta) 

• Fistülün ve ekstremitenin istirahati  
• Septik emboli varlığında cerrahi drenaj ve eksizyon 

 
KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for 

2006 Updates  



AV Greft 

• Hemodiyaliz hastaları için damar 

erişiminde ikinci seçenektir. 

• Tamamen enfeksiyona dirençli greft 

yoktur. 

• En önemli komplikasyonlar; 

– Tromboz 

– Enfeksiyon %9-%20 

• Ciddi enfeksiyonlar (yaşamı tehdit edici) 

• AVF’lere oranla 10 kat fazla bakteremi riski 



AV Greft 

• Enfeksiyon bulguları; 

– Açığa çıkmış greft 

– Drene olan sinüs traktı 

– Lokal kızarıklık 

– Graft üzerinde fluktuasyon veren kitle 

– Greft üzerinde ağrı 

– Bunların kombinasyonu 

 



AV greft 

• Tanı   fizik muayene 

– Pü kültürü, Gram boyama 

– Radyolojik görüntüleme (USG vd) 

• Bazen sebebi bilinmeyen ateş şeklinde 
karşımıza gelebilir; 

– İşaretli lökosit sintigrafisinde tutulum 

– USG (greft çevresinde sıvı kolleksiyonu) 

– Kan kültürü 

– Kullanılmayan tromboze greftler enfeksiyon için 
risk! 



AV Greft Tedavi 

• Yüzeysel enfeksiyon; 

– Başlangıç antibiyotik tedavisi Gram-pozitif ve 

negatif mikroorganizmaları kapsamalıdır. 

•  Antibiyotik tedavisi çıkan kültür sonuçlarına göre 

düzenlenmelidir. 

• İnsizyon ve drenaj yararlı olabilir. 

– Yaygın enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisinin 

yanı sıra enfekte greft çıkarılmalıdır. 

KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for 

2006 Updates  



Santral Venöz Kateterler (SVK) 

• Tünelsiz kateterler 
– HD’in 1-2. haftalarında kullanılabilir. 

– 1. haftadan sonra enfeksiyon riski 
• Kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının önemli 

bir bölümünden (∼ %90) sorumludur. 

• Femoral ven 5 günden fazla kullanılmamalıdır. 

• Tünelli kateterler 
– 2 haftadan uzun süreli kullanımlarda tercih 

edilmelidir. 
• Enfeksiyon riski tünelsiz santral venöz kateterlere göre 

daha düşüktür 

 



SVK Enfeksiyon Riski 

 
• Konakla ilgili 

 
• Kateterle ilgili 

• Alt ekstremite > üst ekstremite 
• Femoral ven > internal jugular ven > subklavian ven 
• Tekrarlayan kateterizasyon 
• Başka yerde septik odak (hematojen) 
• Kateter yerleştirilirken maksimal bariyer önlemlerine 

uyulmaması 
 

• Kateter bakımıyla ilgili 
• Acil uygulamalar elektif uygulamalardan daha riskli 
• Uygulamayı yapan kişinin eğitimi 
• Pansumanın altındaki cilt – nemli>kuru 
• Lokal antiseptikler %70 alkol ve %10 povidone iodine ile 

daha fazla 
– %2 klorheksidin öneriliyor 

 
 
 



SVK İlişkili Enfeksiyonlar 

• Lokal enfeksiyon 

– Çıkış yeri enfeksiyonu 

– Tünel enfeksiyonu 

• Sistemik enfeksiyon 

– Kateterle ilişkili bakteremi 





Kateter Enfeksiyonları 

Tanımlar-1 
• Çıkış yeri enfeksiyonu  

– Kateter çıkış yerindeki eksüdada mikroorganizma 
üremesi  

– Kateter çıkış yerindeki 2 cm’lik alanda eritem, 
indurasyon, ve/veya hassasiyet olması  

• Tünel enfeksiyonu: 
– Kateter çıkış yerinden başlayarak tünelli kateterin 

subkutanöz traktı boyunca, 2 cm’den daha büyük 
alanda, hassasiyet, eritem ve/veya indurasyon 
olması 

• Beraberinde ateş ve pürülan akıntı olabilir. 
 

Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management 

of Intravascular Catheter-Related Infection: 2009 



Kateter Enfeksiyonları 

Tanımlar-2 
• Kateter ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu 

 
– Damar içi kateter varlığı 
– Enfeksiyonun klinik bulguları (ateş, titreme, hipotansiyon)  
– Periferik venlerden alınan 1’den fazla kan kültüründe üreme olması 

(bakteremi veya fungemi)  
– Kateterden başka enfeksiyon odağının olmaması  
    
Ve; 

 
–  Aşağıdakilerden biri; 

 
– Semikantitatif (>15 cfu) veya kantitatif (>102 cfu) kateter kültüründe periferik kan 

kültüründeki ile aynı mikroorganizmanın üremesi (A-I) 
 

– Eş zamanlı alınan kantitatif kan kültürlerinde, kateterden alınan kan kültüründe 
üreyen mikroorganizma sayısının periferik kan kültüründe üreyen mikroorganizma 
sayısından 3 kat daha fazla olması (>3:1 cfu/ml) (A-II)  
 

– Pozitifleşme için geçen süre, kateterden alınan kan kültüründeki üremenin 
periferik kan kültürüne göre en az 2 saat daha erken olması  (A-II)  
 

 Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Intravascular Catheter-

Related Infection: 2009 



Enfeksiyon Kaynağı 

• Kateterin giriş yeri 
– İlk 10 günde en önemli kaynak 

– Giriş yerindeki kolonizasyonla bakteremi arasında yakın ilişki var 

– Tünelsiz kateterlerde önemli 

• Kateterin iç yüzeyi 
– İlk 10 günden sonra 

– Sıklıkla kateter ile infüzyon setinin birleşim yerinden (hub)  

– Sağlık personelinin elleri kaynak 

– Tünelli kateterlerde önemli 

• İnfüzyon sıvılarının kontaminasyonu 

• Hematojen yol (nadir) 

 



Enfeksiyon Kaynağı 



Teflon® veya poliüretan kateterler, polivinil ve 
polietilen kateterlere oranla daha az enfeksiyöz 

komplikasyonla ilişkili bulunmuştur. 



Patogenez 

• Konağa ait faktörler 
• Kateter yüzeyi fibrinojen, fibronektin, kollajen ve 

laminin gibi konak proteinleriyle kaplanır.  

   Biofilm tabakası 

• Bariyer görevi yaparak bakterilerin fagositoz ve 

antibiyotiklerden korunmasını sağlar. 

• Mikroorganizmalara ait faktörler 
• Stafilokoklar mukopolisakkarid yapısında ‘slime’ 

üretirler. 

   Kateter yüzeyine doğrudan yapışırlar. 

 

 



Tanı 

• Klinik bulgular 

– Tanıda güvenilir değil, duyarlılık ve özgüllük 

düşük. 

• Sistemik enfeksiyon bulguları 
• Ateş; duyarlılığı yüksek, özgüllüğü düşük 

• Lokal enfeksiyon bulguları 

– Çıkış yerinde kızarıklık, şişlik, ağrı, pürülan 

akıntı; özgüllük yüksek, duyarlılık düşük 

 



Mikrobiyolojik Tanı 

• Kateter çıkarılırsa; 

– Kalitatif kateter segmenti kültürü (kontaminasyon 

riski) 

– Semi-kantitatif kateter segmenti kültürü  

– Tam kantitatif kateter segmenti kültürü 

• Kateter çıkarılmazsa; 

– Kan kültürü 

• Kalitatif 

• Kantitatif 

– Eş zamanlı kan ve kateter kültürleri 

 
 Safdar N et al. Ann Intern Med 2005  



Kan ve kateter kültürleri nasıl 

alınmalı? 
• Kan kültürleri daha sonra fistül için kullanılacak venlerden 

alınmamalı (örn. eldeki venlerden) (A-III) 

– Kültürler antibiyotik tedavisi başlanmadan önce alınmalı (A-I) 

– Kan kültürü almadan önce cilt temizliği ve kateter içinden kültür  
almadan önce kateter birleşme yerinin temizliği alkol veya iyot-
alkol karışımı veya klorheksidin solüsyonu (>%0.5) ile yapılmalı 
ve kuruma için yeterli süre beklenmeli (A-I)  

 

• Kateterle ilişkili bakteremi şüphesinde keteterden ve periferk venden 
kültür alınmalı ve şişeler uygun şekilde etiketlenmeli (A-II) 

– Kateterle ilişkili enfeksiyon şüphesi nedeniyle çıkarılan kateterler 
kültüre gönderilmeli, rutin kateter kültürü alınmamalı (A-II)  

–  Kateter ucunun kalitatif kültürü önerilmiyor (A-II) 

– Kateter giriş yerinde eksüda varsa kültür ve Gram boyama 
yapılmalı (B-III) 

 

Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of 

Intravascular Catheter-Related Infection: 2009 



Radyolojik Tanı 

 

• Ekokardiografi 

• Ultrasonografi 

• Doppler USG 

• BT 

 

 

Trombotik ve embolik olaylar, lümen içi  

daralma ve fibrin oluşumu, endokardit  



Tedavi Algoritması 

Tünelsiz SVK’e bağlı bakteremi 

Komplike olmayan (Kateter çekildikten sonra 

ateş 72 saat içinde düşmüş ve endokardit, 

tromboflebit yok) 

Komplike 

KNS 

Kateteri çıkar  

5-7 gün 

sistemik  

antibiyotik  

tedavisi 

Kateter 

çıkarılmazsa 

 sist. antibiyotik 

+ kateter kilit 

tdv. 10-14 gün 

 

S. aureus 

Kateteri çıkar 

>14 gün  

antibiyotik 

tdv. 

Enterococcus 

Kateteri çıkar 

7-14 gün  

antibiyotik tdv. 

Gram-neg. 

 bakteri 

Kateteri çıkar 

7-14 gün  

antibiyotik tdv. 

Candida 

Kateteri çıkar 

İlk neg. kan 

 kültüründen  

sonra  

14 gün  

antifungal ver. 

Süpüratif 

tromboflebit 

Endokardit 

Osteomyelit vd. 

Kateteri çıkar 

4-6 hafta  

antibiyotik 

Tedavisi 

Erişkin osteomyelitli 

6-8 hafta 
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Tedavi Algoritması 

Tünelli SVK’e bağlı bakteremi 

S. aureus 

Kateteri çıkar 

3 hafta 

antibiyotik 

tdv. 

TEE negatif ise 

KNS Gram-neg. 

 bakteri 

10-14 gün  

antibiyotik tdv 

Kilit tedavisine  

devam et 

Ya da  

Kateteri klavuz tel  

üzerinden 

değiştir 

 

Candida 

Kateteri klavuz 

tel üzerinden 

değiştir 

İlk neg. kan 

 kültüründen  

sonra  

14 gün  

antifungal ver. 

Empirik antibiyotik tdv + kilit tdv 

2-3 gün içinde tedaviye yanıt, ateşin düşmesi 

ve bakteremi/fungeminin rezolüsyonu 

10-14 gün  

antibiyotik tdv 

Kilit tedavisine  

devam et 

Ya da  

Kateteri klavuz tel  

üzerinden 

değiştir 
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Kan kültürleri! 



Antibiyotik Tedavisi 

• Kültür sonuçları çıkıncaya dek empirik tedavi; 
– Vankomisin + Gram-negatiflere etkili antibiyotik (ünitenin antibiyotik 

duyarlılığına göre 3. kuşak sefalosporin, beta-laktam beta-laktamaz 
inhibitörü, karbapenem) 

Veya 

• Vankomisin + gentamisin 

• Seftazidim 

• Sefazolin (MRSA oranı az ise) 

• Candida için; 
• Ekinokandin (kaspofungin, anidulofungin, mikafungin) 

• Flukonazol 

• Amp B 

• MSSA  
– Sefazolin 

• VRE 
– Daptomisin  

– Oral linezolid 

Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and 

Management of Intravascular Catheter-Related Infection: 

2009 



Antibiyotik Kilit Tedavisi 

• Çıkış yeri ve tünel enfeksiyonu olmayan 

hastalarda kateteri kurtarma amacıyla 

kullanılır (B-II) 

• Sistemik antibiyotik tedavisine ek olarak 

uygulanır (B-II) 

• Hemodiyaliz hastalarında kilit solüsyonu 

her diyaliz seansından sonra değiştirilebilir 

(B-II)   

 
Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and 

Management of Intravascular Catheter-Related Infection: 

2009 



Antibiyotik Kilit Tedavisi 

Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and 

Management of Intravascular Catheter-Related Infection: 

2009 



Komplikasyonlar 

• Metastatik enfeksiyonlar 

– Endokardit 
• Kateter çıkarılmışsa ve uygun antibiyotik tedavisinin 72. 

saatinde ateş düşmemişse   Ekokardiografi 

– Yeni başlayan sırt ağrısı, görme bozukluğu, eklem 
şişliği varlığında   metastatik enfeksiyon 

• Diskit 

• Myokardiyal abse 

• Artrit 

• Endoftalmit 

• S. aureus bakteremilerinde metastatik 
komplikasyon oranı %22 



Korunma 

• Kateter yerine AVF veya AVG kullanılması 

– Kateter kullanım süresi mümkün olduğunca kısa 
tutulmalı 

 

• Aseptik protokol 

– El hijyeni 

– Kateter takılırken ve diyaliz sonlandırılırken diyaliz 
personeli ve hastanın maske takması 

– Kateter hubının klorheksidin ile temizlenmesi 

 

• Nazal taşıyıcılığın eradike edilmesi 
• Mupirosin uygulanması ile S. aureus bakteremi ve 

enfeksiyon riskini anlamlı derecede azalttığı bildirilmiştir. 

 
 



Korunma 

• Antibiyotik kilit solüsyonu 

– Son yapılan metaanalizlerde katetere bağlı 

bakteremi riskini %60-70 düşürdüğü 

bildirilmiştir ancak kullanımı önerilmemektedir. 

• Kanıt yetersizliği 

• Direnç, toksisite 

• Gümüş sulfadiazin, klorheksidin, rifampin, 

minosiklin ile kaplanmış kateterlerle ilgili 

kesin öneri yoktur. 

 

 

 

 



Sonuç 

• Hemodiyaliz hastalarında damar erişimi 

enfeksiyonları önemli morbidite ve 

mortalite nedenleri arasındadır. 

• AVF tercih edilmelidir. 

• Erken tanı ve uygun tedavi, 

komplikasyonların önlenmesi açısından 

önemlidir. 

• Enfeksiyon kontrol önlemleri ile enfeksiyon 

riski en aza indirilebilir. 



Teşekkürler 


