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Damar yolu kültürü, kronik hemodiyaliz için sürekliliği olan 

bir damar yolu seçiminin (damar yolu seçiminde strateji) 

en önemli belirleyicisidir.  



Hemodiyaliz olguları için ideal bir damar yolu nasıl olmalıdır? 

• Tekrarlı bir şekilde erişilmesi kolay olmalıdır. 

• Yeterli kan akımı sağlayabilmelidir. 

• Hemodiyaliz işlemi sonunda kanama kontrolü kolay ve hızlı olarak 
sağlanabilmelidir. 

• Uzun ömürlü olmalıdır. 

• Komplikasyon oluşturmamalıdır. 

• Kozmetik olarak kabul edilebilir olmalıdır. 





AVF AVG Kateter 

Erken fonksiyonel olma - ++/+++ ++++ 

Tekrarlı kolay erişilebilir olma ++ +++ ++++ 

Yeterli kan akımı sağlama ++++ ++++ ++ 

Kanama kontrolü -/+ -/+ ++++ 

Uzun ömürlü olma ++++ ++ + 

Komplikasyon riski + ++/+++ ++++ 

Kozmetik görünümü bozma +/++ +/++ ++/+++ 

Hasta sağkalımı üzerinde etkili olma 
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++ 
 

++++ 
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Hemodiyaliz damar yollarının uygunluk ölçütleri bakımından karşılaştırması 



Üst ekstremite damar anatomisi 



AVF ün kullanım süresinin artırılmasında damarların korunmasının önemi 

• Ön kol kaslarının ekzersizlerinin hastalara öğretilmesi,  
• Sık kan örneklemesi yapılmaması, 
• Venöz örnekleme için el sırtı venlerinin kullanılması, 
• Santral venöz kateterlerin uygun kullanımı, (SCV kullanılmamalı) 
• KBH olgularında kalp pili yerleştirilecek ise epikardial elektrodların 

tercih edilmesi, 
• Kan gazı örneklemesi ve koroner bypass operasyonu için radial arter 

kullanılmaması, 
• Periferik ve santral venlerin nasıl korunması gerektiğine ait 

yaklaşımların ilgili personele ve hastalara öğretilmesi. 



Doğal AVF ideal damar yoluna en yakın olanıdır. 

HD için kullanılan damar yolu, tam bir AV 

bağlantıya sahip olmalıdır. 

Kalp hariç 3 kısmı var: 

 inflow - besleyici arterler 

 HD için kanüle edilen damar 

 outflow - drene eden venler 

 

 



Belli başlı fistül disfonksiyon nedenleri 

• Erken yetmezlik 

• Geç yetmezlik 

• Aşırı akım 

• Steal sendromu 

• Anevrizma oluşumu 

• enfeksiyon 



Başarılı AV fistül için gerekenler 

• Diyalizi desteklemeye yetecek kadar kan akımı 

• Tekrarlayan kanülasyona izin verecek kadar olgunlaşma 

• Deri yüzeyinden itibaren 1 cm derinlik (0.5 cm tercih) içinde olmalı 

• Kanülasyona elverişli nispeten düz bir segment (en az birkaç cm-6 cm 
ve üstü) 

• Ulaşılabilir bir anatomik bölge 

 



Erken yetmezlik: AVF’nin diyaliz için hiç kullanılmaması veya 

kullanıma başlandıktan sonraki ilk 3 ay içinde yetmezliğin 

gelişmesi  

Geç yetmezlik: AVF’nin kullanıma başlandıktan 3 ay sonra 

yetmezliğin ortaya çıkması 

Erken ve geç fistül yetmezlikleri 



Primer yetmezlik: 

      Cerrahiden sonra 72 saat içinde yetmezlik 

•    Erken yetmezlik: Açıldıktan sonra ilk 3 ay içinde tüm  
girişimlere rağmen AVF’nin diyaliz için kullanılmaması 
 

•    Geç yetmezlik:  AVF’nin tüm girişimlere rağmen 

açıldıktan sonra 6 ay içinde diyaliz için 
 
 

kullanılamaması 

NAVAC/SVS 



Primer açıklık: 

•    AVF’nin açıldıktan ilk tromboza veya kan akımını 

sağlamak amacıyla yapılan girişimlere kadar geçen 
 
 

süre 

Sekonder açıklık: 

•    AVF’nin açıldıktan tamamen kullanılamaz olduğu 

ana kadar olan süre 

NAVAC/SVS 

Lee T,Semin Dial.2011,515 
SidawyAN, J VasSurg.2002,603 



Erken yetmezlik 
 
 
 

•Venöz stenoz 
 
 
 

(juxta-anastomotik stenoz) 
 
 
 

•Aksesuar ven 

Etyoloji 

Geç yetmezlik 
 
 

•Venöz stenoz 
 
 
 

•Arteryal stenoz 



Etyoloji 

JAS 

AVF 



Primer yetmezlik 
 (37 kohort, 7393 AVF) 
 

  %23 

Primer açıklık 
 1. yılda % 60 
 2. yılda % 51 

Sekonder açıklık 
 % 71 
 % 64 

Sıklık 



Yeni oluşturulan hemodiyaliz amaçlı bir  AVF ün erken dönemde 
yetersizliğini belirleyen en önemli etken aşağıdaki seçeneklerden 
hangisidir? 
 

a. Hekimin deneyimi 
b. Hasta yaşının >50 olması 
c. Geçmişte de yetersiz bir damar yolu hikayesinin varlığı 
d. Hastanın cinsiyeti 
e. Hastanın sosyoekonomik durumu 

Fassiadis N: Does the surgeon’s experience impact on radiocephalic fistula patency rates? Semin Dial 20: 
455-457, 2007. 
 
Saran R: Enhanced training in vascular access creation predicts arteriovenous fistula placement and 
patency in hemodialysis patients: results from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Ann 
Surg 247: 885-891, 2008. 



AVF ün kullanım süresinin artırılmasında hekimin deneyimi 

Hemodialysis Vascular Access Training and Practices Are Key to Improved Access Outcomes 
AJKD 2010; 56:1032-1042. 

DY cerrahi eğitiminin AVF sağ kalımı ile ilişkisi  



Risk faktörleri 

1. Modifiye edilemeyen risk faktörleri 

- yaş 

- cinsiyet 
 

- diyabet 

- hipotansiyon 
 

- arter çapı 

- arterioskleroz 
 

- venöz çap 

- venöz genişleme 
SmithGE, J Vasc Surg 2012, 849 



Risk faktörleri 

2. Modifiye edilebilen risk faktörleri 

- sigara 

- Obezite (VKİ>30) 

- Nefroloğa erken sevk etme 
 

- Anastomoz tipi 

- ilk kanülasyon zamanı 
 

- Kanülasyon tekniği 

- Ultrason görüntüleme 

- heparin, antiagregan kullanımı   SmithGE, J Vasc Surg 2012, 849 





Anastomoz Tipi 

• Yan-yan 

• Uç-uca 

• Yan-uca 

 AVF sürvisi üzerine etkisi yok 
 
 

 Komplikasyonlar farklı 

Wedgwood KR, Br J Surg  1984, 640 



Eşlik eden lezyonlar 

İnflow problemleri 
Var olan arteryel anomaliler 
 Anatomik olarak küçüklük 
 Aterosklorotik hast. 
Sonradan olanlar 
 Anastomoz civarı darlık 
Outflow problemleri 
Varolan venöz anomaliler 
 Anatomik olarak küçüklük 
 Fibrotik ven (stenotik) 
 Aksesuar venler (yan dallar) 



• İki haftadan önce kanülasyondan sakınılmalıdır. 

• Eğer AVF olgunlaşmışsa 4 haftadan sonra kanülasyonun emniyetli olduğu 
düşünülür. 

• Fizik muayene ile AVF ün olgunlaştığı düşünülüyorsa iki ile dört hafta 
arasındaki fistüller kanüle edilebilir. 

AVF’ün kullanım süresinin artırılmasında fistül olgunlaşmasının ve 
kanülasyon zamanlamasının önemi. 

Erken kanülasyon AVF ömrünü kısaltır mı? 
Hastanın AVF den ilk kanülasyonu ne zaman yapılmalıdır? 



Erken kanülasyon AVF ün kullanım süresini kısaltır. 

Kidney International (2003) 63, 323–330  

Fistula maturation: Doesn’t time matter at all? Nephrol Dial Transplant 2005,20(4): 684-7 



Creation, cannulation and survival of AVF:data from the DOPPS. KI, 2003, 63(1):323 

14 



Radiology, 2002;225(1):59/Hdx arteriovenous fistula maturity: US evaluation 

AVF ün olgunlaştığını nasıl değerlendireceğiz? 



Diğer taraftan; 
Deneyimli bir diyaliz hemşiresi % 80 doğruluk oranı ile bir 
AVF ün kullanım olgunluğuna erişip erişmediğini 
belirleyebilmektedir. 

Radiology, 2002;225(1):59/Hdx arteriovenous fistula maturity: US evaluation 



AVF olgunlaşması 

• Olgunlaşma genellikle 6-8 hafta içerisinde tamamlanır. 

• Olgunlaşma için maksimum 4 ay beklenir. 

• 4-6 haftada hala gelişmediyse ileri inceleme gerekir. 

• Olgunlaşmayı gösteren 6’lar kuralı; 
• Akım>600 ml/dk 
• Çap>0.6 cm 
• Derinlik<0.6 cm, sınırlar ayırd edilebilir olmalı 

 

• Düzenli ön kol egzersizleri  (turnike +/-) 

• Venöz yan dalların bağlanması. 



KanülasyonTipi 

Buttonhole Tekniği Rope -ladder Tekniği 





Fonksiyone damar yolunun izlenmesi 

Damar yolu problemlerinin erken tanı ve tedavisi yeterli 
hemodiyaliz dozunun korunmasını sağlayarak mortalite 
ve morbiditeyi azaltır. 



BAŞARILI, FONKSİYONE BİR AVF OLUŞTURULMASININ TEMEL KOŞULLARI  

• Fizik muayene 
• Arteriel nabız (Allen testi) 
• Ven (turnike,haritalama, distensibilite) 

• Ultrasonografi  
• Başarısızlık oranı  

• Sadece FM, %25 
• US, %6 
• Silva ve ark. radial arter çapı ≥2 mm, sefalik ven çapı≥2,5 mm olanlara 

RSAVF yaptığında 
• RSAVF oluşturma oranı ↑ (%14 den % 63 e) 

•  Başarısızlık oranı ↓ (%36 dan %8 e)  

• Olgunlaşma oranı 
• ↓ (%73 den %57 e)  

• Arteriografi 

• Venografi 

Cephalic vein and hemodialysis fistula: surgeon’s observation versus color Doppler ultrasonographic 
findings. J Ultras Med 2001; 20: 217-222 

“A strategy for increasing use of autogenous 
hemodialysis access procedures: impact of 
preoperative noninvasive evaluation. J Vasc Surg 
1998, 27:302-307 

“Failure of arteriovenous fistula maturation: an unintended consequence of exceeding dialysis outcome quality initiative 
guidelines for hemodialysis access. J Vasc Surg 2003; 38: 439-445 



AVF ün kullanım süresinin artırılmasında hastaya uygun DY seçiminin önemi 

• Koroner bypass için greft olarak LIMA kullanılmış ise sol kola 
AVF açılmamalıdır. 

• Tek bir algoritm çalışmaz. Hastaya uygun damar yolu seçimi 
önemli. 

• Ön kol damar haritalaması ve damar muayenesi dışında hiçbir 
risk faktörü hastada AVF denenmemesinin belirleyicisi olamaz.  

• Yaşam beklentisi kısa olan olgularda AVF tercih edilmez. 
• Kalp yetmezliği varlığında yüksek debili AVF den kaçınılmalıdır. 



Fizik muayene 



İyi gelişmiş bir AV fistül nasıl muayene edilir? 

 

• İyi gelişmiş bir AV fistülde 
• Anastomozun 6-8 cm distalinde thrill hissedilir 

• Pulsasyon hissedilmez 

• Sistol ve diyastolde devamlı thrill vardır 

• Kolayca basınç uygulandığında pulsasyon hissedilir 

• Kol havaya kaldırıldığında fistül veni söner 

• Yandalların muayene edilmesi 

İnspeksiyon 

Oskültasyon 

Palpasyon 

Thrill  Var (devamlı, kesikli) 
  Yok 
Nabız  Yumuşak, kolayca baskılanabiliyor. 
  Hiperpulsatil 
  Hipopulsatil 



AVF ün klinik olarak izlenmesi 

NKF-K/DOQI 2006 ve SVS 2008;  Kullanılmakta olan AVF lerin haftalık olarak 
fizik muayenesini önermektedir. 

 
• Nabız, thrill ve üfürüm değişiklikleri, ödem gelişmesi,  
• Fistül bölgesinde nabzın şiddetlenmesi, 
• Darlık bölgesinde thrill veya üfürümün şiddetinin artması,  
• Islık şeklinde üfürüm duyulması, 
• Kanülasyon için turnikeye bile gerek yok söylemi, 
• Fistüllü kol yukarı kaldırıldığında yeterli kollaps gelişmemesi, 
• Augmentasyon testi. 

 
  

UpToDate, 2015. Clinical monitoring and surveillance of the mature hemodialysisi AVF 



AVF ün klinik olarak izlenmesi 

 
Hemodiyaliz komplikasyonlarının izlenmesi 

• Kanülasyon güçlüğü, 
• Kanülasyon sırasında pıhtı aspire edilmesi, 
• Yeterli kan akımına ulaşılamaması, 
• Kanül çekildikten sonra kanamanın kolayca durmaması, kanama süresinin 

uzaması. 
 

Diyaliz yeterliliğinin izlenmesi 
• Kt/V şeklinde izlenen diyaliz dozunda açıklanamayan >0.2 puanlık bir 

düşmenin varlığı 

UpToDate, 2015. Clinical monitoring and surveillance of the mature hemodialysisi AVF 



İnflow değerlendirilir 

Thrill kaybolmalı ve nabız hiper pulsatil hale 
gelmelidir. 

Gerald A. Beathard 



Kol elevasyon testi 

Outflow 
değerlendirilir 

Stenosis



AVF kullanım süresinin artırılmasında AVF ün izlenmesinin (prospektif 
değerlendirilmesinin) yararı olur mu?   

• Tromboze matür AVF lerin hemen hepsinde zeminde damar lümenini 
daraltan bir lezyonun varlığı gösteriliyor. 

• Daraltıcı damar lezyonunu göstermek bakımından en duyarlı yöntem 
anjiografi, (pahalı ve invazif). 

• Daraltıcı lezyonların ayak seslerini duymaya yönelik non invazif yaklaşımlar 
kullanılıyor.  

KI 2000, 57(3): 1124. Treatment of failed native AVF by interventional radiology. 



Damar yolu içindeki kan akımının değerlendirilmesine 
yönelik incelemeler  

Doppler USG 
Duplex Angiography 
Ultrasound dilution (Transonics) 
Crit-Line  
Glucose pump infusion technique 
Urea dilution  
Differential conductivity (GAMDoppler Ulltrasound 
Magnetic Resonance BRO) 
In line dialysance (Fresenius) 



Dinamik venöz diyaliz basıncı (dVDB) izleme protokolü 

• Fistül 15-16 G iğne ile kanüle edilir. 

• Qb 200-225 ml/dk, ilk 30 dk da dVDB değeri dikkate alınır. 

• Eğer dVDB ardışık 3 hemodiyaliz seansında da >150 mmHg bulunursa 
fistülografi yaptırılır. 

Schwab SJ. Kidney Int 36; 707-711,1989 

Beathard G. Kidney Int 42; 1390-1397, 1992 



 Damar yolu değerlendirmesinde Duplex Doppler Ultrasound  

1.  Damar yolunun anatomik özelliklerini gösterir. 

  Darlığın yeri ve derecesi 

2.  Damar yolu içindeki kan akım miktarını gösterir. 



FİSTÜLOGRAFİ 



GEÇ YETMEZLİK BELİRTİLERİ 

Damar yolunun venöz tarafında darlık gelişmesinin sonuçları  

 Venöz basınç artışı, 

 Kolda ödem, 

 Kollateral venlerin gelişmesi, 

 Kanülasyon için turnikenin gerekmiyor olması, 

 Thrill  veya üfürüm karekterinde değişiklik, 

 resirkülasyonda (devirdaimde) artış,  diyaliz etkinliğinde ↓, 

 Kanüller çekildikten sonra kanama kontrolünde  gecikme, 

 Diyalizörde tekrarlayan pıhtılaşma problemi, 

 Kanülasyon güçlüğü (striktür), 

 Tromboz gelişimi ile fistül kaybı. 



Venöz Tıkanıklık 
• Erken cerrahi dönemde  ön kol ve elde hafif bir ödem normaldir, 

zamanla kaybolur 

• Elde ve kolda artan ve gerilemeyen yaygın şişlik ve ödem subklavyen 
ven obstrüksiyonunun habercisidir 

• Fistülografi yada venografi 



Venöz hipertansiyon 
• Klinik olarak üç evrede oluşur 

• 1-Ödem olmaksızın venöz dilatasyonlar 

• 2-Ciltte renk değişikliği ve ağrı olmaksızın venöz dilatasyon ve ödem 

• 3- Ağrı ile beraber ödem, cilt değişiklikleri ve ülserasyonlar 

• en sık nedeni subklavian ven stenozudur 

Ödem olmaksızın venöz dilatasyonlar 



Ağrı ile beraber ödem, cilt değişiklikleri ve ülserasyonlar 



• Yükselen venöz basınç ve artan kapiller geçirgenlik; 
• ekstravasküler alanda sıvı ve makromolekül birikimine, eritrosit 

ekstravazasyonuna neden olur. 
 
• ekstravaze hemosiderin cilde karakteristik kahverengi renk verir 

 

•  Sonuç olarak; 
• ödem 
• cilt değişiklikleri 
• hiperpigmentasyon, cilt altı fibrozisi (lipodermatosiklerozis) 
• ülser ortaya çıkar  

 



Hangi bulguların varlığında hastaları fistülografi için yönlendirelim? 

• Darlık düşündüren fizik muayene bulguları varlığında, 
• Kt/V değerinde açıklanamayan bir düşmenin varlığı 

(>0.2 birim), 
• Direkt olarak ölçülen akım hızının <400-500 ml/dk 

olması durumunda, 
• Resirkülasyon artışının olması durumunda. 

 



Fistülografinin yararları nelerdir? 

• Damar yolunun arterial tarafındaki anatomiyi, akımı,  
• Anastomoz yerindeki anatomiyi, akımı, 
• Damar yolunun venöz tarafındaki anatomiyi, akımı 

gösterir. 
 
• Hem balon anjioplasti hem stent yerleştirme şansı 

sağlar. 
• Cerrahi düzeltme için kılavuzluk sağlar. 

 



Tedavi 

•  Antitrombosit ajanlar 

•  Heparin 

•  Topikal gliseril trinitrat 



AJKD, 2013; 61(1): 112-122 

Antiplatelet Therapy to Prevent Hemodialysis Vascular 
Access Failure: Systematic Review and Meta-analysis 

Damar yolu 
oluşturulmasının 
izleyen dönemde 
antiagregan tedavi 
AVF ömrüne katkıda 
bulunur mu?  



Cumulative incidence of first bleeding events.  
The incidence was significantly (P = 0.007) greater for the aspirin/clopidogrel-treated 
group [hazard ratio, 1.98; 95% confidence interval (CI), 1.19 to 3.28]. 

RCT of clopidogrel plus aspirin to prevent hemodialysis access 
graft thrombosis 

JASN, 2003, 14(9):2313-2321/ Kaufman JS et all 

Kanama 
komplikasyonlarının 
artışı nedeniyle erken 
sonlandırılmış 



Tedavi 



Sonuç; 
• AVF oluşturulmasını izleyerek tekli antiagregan tedavi  

kullanımı fistül trombüs gelişimini önlemede etkilidir. 

1. JAMA 2008, 299(18): 2164-2171. Effect of clopidogrel on early failure 
of AVFs for hemodialysis.: a RCT. Dember LM et al. 

2. NEJM 1979, 301(11): 577-579. Prevention of thrombosis in patients 
on hemodialysis by low-dose aspirin. 

3. JASN 2003, 14(9): 2313-2321. RCT of clopidogrel plus aspirin to 
prevent hemodialysis access graft thrombosis. Kaufman JS et all. 

4. KI 1994, 45(5): 1477-1483. Anti-platelet therapy in graft thrombosis: 
results  of prospective , randomized, double-blind study. Sreedhara R 
et all. 

5. JAMA 2012, 307 (17): 1809-1816. Effect of fish oil supplementation 
on graft patency and cardiovascular events among patients with new 
synthetic arteriovenous hemodialysis grafts:a RCT.  



Tedavi-Heparin 



Tedavi 

•PTA 

•Cerrahi 





Erken yetmezliğin tedavisi 

Juksta-anastomatik darlığın tedavisi 
AVF’deki en sık darlık bölgesi. Ayrıca arteryel anastamoz 
darlıklarda bu lezyonla ilişkilidir.  
Lezyon ne olursa olsun retrograd kanülasyon. Nadiren 
arteryel yaklaşım veya balon rehberliğinde yakalama. 
Anjioplasti işlemleri 
 
Proksimal vendeki darlıkların tedavisi 
Anastomozun proksimalindeki darlıkların tedavisi daha kolay 
Antegrad kanülasyon 
Anjioplasti 
 
 
 
  



Erken yetmezliğin tedavisi 
Küçük çaplı venlerin tedavisi 
Venler daha fistül açılırken primer balon anjioplasti ile 
genişletilmelidir. 
 
Besleyici arterlerdeki lezyonlar anjiografi ile müdahale 
edilmelidir. 
 
Aksesuar venlerin kapatılması 
aksesuar mı kollateral mi?e 
Yan dalların elle kompresyonuyla meydana gelen değişiklikler 
en iyi doppler ile ayırdedilir. 
Tedavi: perkütan veya cerrahi bağlama, embolizasyon coil 
yerleştirme. 
 
 
 
 
 
  



Erken yetmezliğin önlenmesi 

Damar açılması planlanan hastada 
Damar haritalaması yapmak 
 
 
 
 
 
  





Geç yetmezlik 
Primer nedeni venöz darlık ve sonradan meydana gelen 
lezyonlardır. 
Artmış basınca bağlı fistülde patolojik değişiklikler, akımın 
azalmasına bağlı diyalizin yetersiz yapılması ve sonuçta 
tromboz gelişmesidir. 
 
AVF de venöz darlık AVG’lerdeki kadar sık değil ancak geç 
fistül kaybının en önemli nedenidir. 
Darlığın yeri 
Distal radiosefalik AVF inflow bölgesinde 
Outflow lezyonlar ise ön kol ortasında ve dirsek/üst koldaki 
AVF’lerde görülür. 
 
 
 
 
 
  



Geç yetmezlik 
 
 
AVF’lerde venöz darlık AVG’lerden farklı olarak, daha 
santraldeki venöz bifurkasyonlar, basınç noktaları ve sallanma 
bölgelerinde gelişir. 
 
Ted: perkütan anjioplasti 
 
 



Anevrizmal genişlemeler 

• Gerçek arteryel anevrizmalar nadirdir. 
Venlerdeki anevrizmatik dilatasyonlar sıklıkla 
görülür 



Psödoanevrizmalar 

• Psödoanevrizmlar anastomoz kaçağına yada kanülasyona  bağlı ortaya 
çıkan kapsüllü hematomlardır. 

• Sıklıkla aynı yerin çoklu kanülasyonu sonucu oluşur 
• AV fistül basınç artışı??? 

• İğne yerlerinin devamlı değiştirilmesi önemlidir.  

Rüptüre 

psödoanevrizma 



Soru 

A B 

Hangi hastaya acil cerrahi müdahale yapalım? 
1. A 
2. B 



Anevrizmalara ne zaman müdahale edelim ? 

• Anevrizma boyutunun büyük olması. 

• Basıncın yüksek olması 

• Anevrizma üzerindeki deride incelmeye bağlı rüptür riski taşıması 

• Yandaş yapılara bası ve kozmetik sorunların bulunması. 



Konjestif Kalp Yetmezliği 

• Kompanse kardiyovasküler sistemi olan hemodiyaliz hastaları 
hemodinamik yükü tolere edebilirler. 

• Kalp rezervi sınırlı olan hastalar, fazla kardiak yük gerekliliği ortaya 
çıktığında yetmezlik tablosu gelişebilir. 

• Kalp debisinde, AV fistüle bağlı %20-50 arasında artış kalp 
yetmezliğine neden olabilir 

• Yüksek debili AVF’lerden kaçınmak. 



Steal Sendromu 
Distal hipoperfüzyon iskemik sendrom (DHIS) 

• Yeni tanımlama: distal hipoperfüzyon iskemik sendrom (DHIS) 

• Steal kelimesi, venin arter kanını çalması anlamına gelmektedir. 

• Steal sendrom, fistül veya greft operasyonlarından sonra, arterdeki 
kanın, anastomozun distalindeki dokular yerine daha az dirençli olan 
venöz koluna kaçmasıyla oluşur. 

• Sonuç; ekstremite iskemisi 



Steal Sendromu 

• O ekstremitede AV fistülün distalinde soğukluk, 
solukluk, hissizlik ve ağrı oluşur. 

 

• Ağrı; 
• diyaliz esnasında pompanın daha fazla kan 

çekmesiyle artar. 
 

• Zamanla nöropraksi veya iskemik gangrene kadar 
ilerleyebilir. 

  

• Predispozan faktörler bulunmaktadır.  
• Diabetes mellitus 
• Ateroskleroz 
• Proksimal AV fistüller 
• AV anastomozun geniş olması 





• Steal sendromunda esas hedef, kanın yeterli miktarda perifere 
yönlenmesini sağlamaktır; 

• Çapı azaltacak şekilde anastomozun rekonstrüksiyonu 

• AV fistüle band uygulanması 

DRİL prosedürü (Distal revascularization-
interval ligation) 



Kateter disfonksiyonu 
•Kan pompası hızının artırılamaması <300 ml/dk 

•Arteriel basınç (<-250 mm Hg) ve  

•Venöz basınç artışı (>250 mm Hg) 

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

•Kateter lümenlerinden yeterli kanın aspire edilememesi, 

•Yeterli kan akımı sağlamak için kateterin arter ven 

yollarının değiştirilme gereksinimi, 

•Giderilemeyen (pozisyon, flush), sık tekrarlayan basınç 

alarmı varlığı. 

NKF/KDOQI Guidelines 2006 Updates 

  



Diabetik,  69 yaşında bayan hasta yaklaşık 7 aydır hemodiyaliz kateteri ile haftada 3 
seans hemodiyalize alınıyor. Son iki  seansta  200 ml/dk‘nın üzerine çıkarılamayan kan 
akım hızı arter ve ven girişlerinin  yerinin değiştirilmesi ile  300 ml/dk’ya ayarlanıyor. 
 

Bu şekilde gerçekleştirilen diyaliz ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan doğru 
olanı seçiniz? 
 

a. Resirkülasyon artar, üre klirensi azalır, diyaliz etkinliğinde  artış olmaz. 
b. Resirkülasyon değişmez, üre klirensi artar , diyaliz etkinliği artar. 
c. Resirkülasyon artar, üre klirensi değişmez , diyaliz etkinliği azalır. 
d. Hem resirkülasyon hem üre klirensi artar. Sonuç diyaliz etkinliğinin de artması 

şeklinde gerçekleşir. 

Olgu 



Kateter kullanımında düz ve ters bağlama sırasında 
resirkülasyon 

Normal/Düz 
bağlantı 

Ters bağlantı 

%5 

%13  



Urea Clearance in Dysfunctional Catheters Is Improved by 
Reversing the Line Position Despite Increased Access Recirculation 

RC. Carson,  M. Kiaii, JM. MacRae   ajkd 45: 883-890, 2005 

Amaç:   
Hem fonksiyonel hem disfonksiyonel kateterlerde normal ve ters bağlamanın farklı kan akım 
hızlarında  resirkülasyon ve üre klirensi üzerindeki etkisini ortaya koymak. 



Diabetik,  69 yaşında bayan hasta yaklaşık 7 aydır hemodiyaliz kateteri ile haftada 3 
seans hemodiyalize alınıyor. Son iki  seansta  250 ml/dk  nın üzerine çıkarılamayan kan 
akım hızı arter ve ven girişlerinin  yerinin değiştirilmesi ile  400 ml/dk a ayarlanıyor. 
 

Bu şekilde gerçekleştirilen diyaliz ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan doğru 
olanı seçiniz? 
 

a. Resirkülasyon artar, üre klirensi azalır, diyaliz etkinliğinde  artış olmaz. 
b. Resirkülasyon değişmez, üre klirensi artar , diyaliz etkinliği artar. 
c. Resirkülasyon artar, üre klirensi değişmez , diyaliz etkinliği azalır. 
d. Hem resirkülasyon hem üre klirensi artar. Sonuç diyaliz etkinliğinin de artması 

şeklinde gerçekleşir. 

Örnek Olgu-4 



Resirkülasyon 
• Resirkülasyon, kateterin venöz ucundan, kanın dolaşıma girmeden tekrar 

arteryel dolaşımdan geri dönmesidir. 

• Resirkülasyon %10’u geçtiğinde anlamlı kabul edilir. 

• SVK portları kötü çalıştığında yer değiştirilir ve bu durumda da 
resirkülasyon artar. 

• Sonuçta yetersiz diyaliz gerçekleşir. 

• Hatları ters bağlamada resirkülasyon artar 

• Femorale göre subklavian ve kullanımında 
resirkülasyon daha düşüktür. 

• Step uçlu kateterlerde ayrık uçlu 
kateterlere göre resirkülasyon daha 
yüksek orandadır.  



• Resirkülasyon SVK disfonksiyonunu gösteren bir belirteçtir. 

• Erken dönemde gelişen disfonksiyon kötü yerleştirme 

tekniği ve  kateter malpozisyonu ile ilişkilidir. 

 



Kateter erken disfonksiyon nedenleri 
 
Mekanik 
Kink’ler (tünelde angulasyon) 
Sütürlerin kötü yerleştirilmesi 
Kateter yer değiştirmesi 
Drog çökmesi (IV IgG veya antikor lock’ları) 
Hasta pozisyonu 
Kateter yapısı 
Delikler 
Çatlaklar 

Erken dönem kateter 
disfonksiyonu  

 
 

Kateter malpozisyonu 
 
Kink 
 
Kateter lümen obstrüksiyonu 



Optimum kateter uç pozisyonu 

Optimum kan akımını sağlamak için 
kateter ucu caval-atriyal bağlantının 
seviyesine göre ayarlanmalıdır ya da sağ 
atriyumun içine konmalıdır 



Kateter disfonksiyonu, yerleştirildikten hemen sonra meydana gelirse 
genellikle uç kötü pozisyonundandır; daha sonra meydana gelirse tromboz 
nedenlidir. 
İntraluminal tromboz en sık karşılaşılan tromboz tipidir.  
 
DOQI, kateterin sağ internal juguler vene  yerleştirilmesini tavsiye 
etmektedir. Aynı taraftan fistül açılmamamasını önermektedir. 
Subklavian vene yerleştirme, diğer yerler tüketilince önerilmektedir. 
    
DOQI, kateter yerleştirilmesinde fluoroskopi kullanılmasını ve kateter 
ucunun sağ atriumda olmasını önermektedir. 
    



Kateter malpozisyonunda venler 

A, azygos vein; AJ, anterior jugular vein; BC, brachiocephalic 
vein; EJ, external jugular vein; I, intervertebral vein; IJ, internal jugular vein; IT, 
internal thoracic vein; S, subclavian vein; SVC, superior vena cava. 







Kateter ucu orta hattın sağına geçmiş. Trakeobronşial bileşkeye uyan bölgede açılanma 
mevcut. Kateter ucu Azygos ven içerisinde. Kinkleşme Azygos venin SVC a açılış yerinde. 



SCV Kateter malpozisyonu 



Akut olarak mekanik 
obstrüksiyona bağlı olarak 
kan akımında durmaya 
neden olur 

Kink yapmış kateter 



1. Sol internal juguler arterde 
tünelde kink yapmış kateter. 
2. Kateterin ucu sol innominate 
(brachiocephalic) vene 
yerleşmiş. 

1 

2 



Tesio kateter ucu malpozisyonu 
Kateter ucu proksimal süperior 
vena kavadadır. 



Kateter ucu sağ 
atriuma yerleşmiş. 

Supin pozisyonundan dik pozisyona kalkıp abdominal içerik aşağı gelecek 
şekilde oturulursa santral venler uzar, sağ atriyum genişler, göğüs ön duvarı 
aşağı kayar. Bu durum kateter ucunun V.cava süperior içinde 2-3 cm yukarı 
hareket etmesine yol açar. Bu durum özellikle obez hastalarda daha belirgindir.  



Split uç kateter 
Sol internal jugulere 
yerleştirilmiş. 
 
Arteryal uç yüksek diyaliz 
arter basıncına  yol açacak 
şekilde  yukarıya kıvrılmış 
ve kink yapmıştır. Diyalizde 
kan akımının yetersizliğine 
neden olmakta. 
 



KATETERİN SCV E LATERAL YAKLAŞIMLA YERLEŞTİRİLMESİ “PINCH OFF SYNDROME” UNDAN 
KORUNMAYI SAĞLAR 

KOSTAKLAVİKULER ÜÇGEN 

Klavikula 

İlk kosta 

Kostaklavikuler ligament 

“Anterior scalene” kas 

MEDIAL YERLEŞTİRME 

SCV KATETERİNİN 
KOSTOKLAVİKÜLER 

LİGAMENTİ İRRİTASYONU 
(Pinch off syndrome) 

KATETERDE KİNK  



“PINCH OFF SYNDROME” KATETERİN KOPMASINA VE KATETER EMBOLİZASYONUNA DA 
NEDEN OLABİLİR 

• Kateter infüzyonda iyidir, aspirasyonda 
problemlidir. 

• Erken dönemde çekilmiş filmlerde kink olabilir. 

• SCV medial yaklaşımla kateterize edilmiştir. 

• IJV veya lateral kateterizasyonla bu 
komplikasyondan korunulur. 



Geç dönem 
 Lümen trombüsü (parsiyel, total) 
 Venöz tromboz veya stenoz 
 Fibrin kılıfı 

Kateter disfonksiyonu 



Kateter trombozu 

• Tromboz (parsiyel veya total obstrüksiyon) 

• Kateter takılımı sırasında oluşan kateter ucunun endotel hasarı yaptığı bölgede 

gelişir ve disfonksiyon oluşur. Koagülasyon ve inflamasyon yolağının 

aktifleşmesiyle ilişkilidir. 

• %20-70 

• SCV kateterizasyonunda IJV’e göre daha sık (%28) 

• GIJV kateterlerinde tromboz riski %2 

• İnfeksiyon varsa tromboz riski daha da artıyor. 

• Kateter tromboz gelişme riski femoral ven de daha yüksektir. FV > SCV > IJV 



Kateter trombozu 

Kateter birliktelikli tromboz 

• intrensek (intraluminal) 
• Lümen içi 

• Kateter ucu trombozu 

• Fibrin kılıfı 

 

• ekstrensek (ekstraluminal) 
• Mural trombus 

• Atrial trombus 

• Santral tromboz  



Fibrin kuyruğu veya sarkan 
parçası : 
Fibrin kateterin ucunda 
meydana gelir ve kısmi 
tıkanmaya yol açar. 
 
Kan infüze edilebilir fakat 
geri çekilemez. 

Fibrin kılıfı (sheath) :  
Fibrin kateter boyunca dış 
yüzünün etrafını sarmış ve kılıf 
ile kateter ucu arası 
trombuslarla kaplanmıştır.  
 
Kanı infüze etmek ve/veya geri 
çekmek gerçekleşememektedir. 
 

Mural Trombus :  
Hasara uğramış damar duvarından 
fibrin, fibrin kaplı katetere bağlanır; 
venöz tromboz riskini artırır. 
 
Kateter takılan damarda tıkanma, 
şişlik, ağrı, hassasiyet ve kateter 
giriş yerinden serum veya kanlı sıvı 
sızıntısı semptomları olur. 

Lümen içi trombus :  
Fibrin kateter lümeni içinde gelişir 
ve kısmi yada tam tıkanma 
meydana getirir. 
 
Kanı infüze etmek ve/veya çekme 
işlemi başarısızdır. 
 



İntraluminal trombüs 
 
 

Kateter trombozu 

Yeterli miktarda basınçla temizlik en 
önemli basamaktır.  
Femoralde daha sık 
Yan delikli kateterlerde heparini 
muhafaza edemediklerinden daha sık 

Fibrin kılıf kateter ucu 
boyunca uzanır ve tam olarak 
tıkar 
 
Organize trombüs kateter 
ucunu tıkar 
 
Organize pıhtı kateterden 
dışarı taşar 



Disfonksiyon (%13-57) 

Proteinöz bir doku kateteri sarmaya 
başlar (24 saat) 

Kateterle bu doku arasındaki ilişki 
gevşektir. 

İnfüzyondan çok aspirasyon 
problemlidir. 

İnfüzyon sırasında kateter çevresine 
sıvı geçişi görüntülenebilir ve ağrı 
olabilir 

FİBRİN KILIF 

Fibrin kılıf 



Fibrin örtü 

FİBRİN KILIF 



Fibrin sheath oluşumu 



FİBRİN KILIFIN GİDERİLMESİ 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 

Trombolitik tedavi 
 

Mekanik-perkütan fibrin kılıfın snare 
ile sıyrılması 
 

Kateter traktından girilerek PTA 
 

Kateter değişimi 



Kateter trombozunun tedavisi 
 
İlk iş problemi(<300mL/dk kan akım hızı) belirlemektir. 
Kateter fonksiyon bozukluğu hemen  
      düzeltilmelidir. 
Tedavide primer ve sekonder yöntemler 
      kullanılmalıdır. 
 
Primer tedavi yöntemleri 
      Zorlayıcı yıkama 
      Fibrinolitik enzim 
 damlatma 
 infüzyon 
      Mekanik tedavi 
Sekonder tedavi yöntemleri 
       Kateter değiştirme 
       Fibrin zırhını sökme 



Zorlayıcı Yıkama  
 
Kateter trombozunda ilk iş %0.9 NaCl ile zorlayıcı 
     yıkama yapılır. Ufak hacimli şırıngalarla daha 
     yüksek bir zorlama elde edilir. 10mL  
     Luer-Lock bulunan bir şırınga kullanımı 
     önerilir.  
 
Maksimum güçle zorlayıcı yıkama peşine kan 
     aspirasyonu yapılmalıdır. Bu gerçekleşirse  
     2-3 defa aynı işlem peşpeşe yapılmalıdır.  
     %0.9NaCl ile zorlayıcı yıkama başarısızsa  
     ikincisi denenmeli, cevap yoksa işleme son 
     verilmeli. 
 
Bu işlemin en önemli komplikasyonları pıhtının 
     dolaşıma girmesi ve kateter yırtılmasıdır. 



İntraluminal litik tedavide yeri olan ilaçlar 
 

Ürokinaz 
Streptokinaz 
 

Rekombinanat doku plasminojen aktivatörü (t-PA) 
Koagulum içindeki fibrine bağlanır, plasminojeni plasmine çevirir (fibrinoliz), 
Yarı ömrü 4-6 dakika kadardır. 
2 mg (2 ml) kateter içerisinde 30-120 dk bekletilir, 
Başarı oranı; ilk uygulama %50-75, ikinci uygulama %60-85,  
 
Veya 2.5 mg tPA 50 ml salin içinde porttan 17 ml/saat 3 saat şeklinde IV 
infüzyon. 90 günlük açıklık %28. 
Bu uygulamanın kanamaya neden olduğu bildirilmemiştir. 
FDA bu kullanım şeklini onaylamıştır. 



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 

ZhaoY 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 Access2006; 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. fark yok 
•  İlk grupta 10 major kanama,ikinci grupta 7 

Major kanama. 
WilkiesonTJ, et all.Clin J Am Soc Nephrol2011; 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. 



Mekanik tedavi 
 
Tıkayıcı trombusu mekanik olarak almak için 
    guidewire, Fogarty kateteri veya üreteral 
    biopsi fırçası başarılı olarak kullanılmıştır. 
 
Mekanik tekniğin avantajları: 
    Yüksek başarı, sistemik etkinin olmaması, 
    güvenli ve ucuz olması olarak sıralanabilir. 
 
Fibrin sheath’i olan hastalarda mekanik  
     tedavi tıkanmanın uzun süreli çözümü 
     değildir. 

Trombotik kateter 
disfonksiyonunun diğer 
tedavi yaklaşımları 
 
Kateter lümeni içerisinin 
fırçalanması 
 
Kateterin bir kılavuz tel 
üzerinden değiştirilmesi, 
 
 
 



Ekstraluminal trombüs 

• Santral ve ve sağ atriyum trombüsü olarak iki gruptur.  

• Kötü yerleşimli kateterlere bağlıdır. 

• Santral ven trombüsü genelde asemptomatiktir ve insidansı 
bilinmemektedir.  (%2-65) 

• Genelde juguler ven kaynaklı (çoğu da İJV) 

• Aksiller ve subklaviyende nadir. 

• Süperior vena kava trombozu genelde multipl girişimle gelişir ve önemli 
derecede stenozla ilişkili. Özellikle kateter santral vende sol kenara 
yakınsa gelişir. 

• Akut: yüz boyun ve göğüste şişlik, konjuntivalarda konjesyon. Daha 
nadir olarak siyanoz, disfaji, ses kısıklığı ve baş ağrısı. Yüz baş boyunda 
ödem. 

 



Santral ven trombozu 

Sağ üst ekstremitede masif 
şişmesağ subklaviyen ven 
oklüzyonuna bağlı 
gelişmiş.transpoze basilik ven 
AVF patent halde.  

Sağ omuz ve göğüste 
kollateral venler 



Subklavian stenoz 





Santral venöz kateter oklüzyonu 

•  Trombolitik ajanlar (ürokinaz, streptokinaz, alteplase) 

•  Endovasküler girişim 

•  Kateterin değiştirilmesi 

Venöz Stenoz -PTA 

•   Primer açık kalım 

%50  6 ay 

%40  6 ay 

•   3ayda; >2 PTA 



Sağ atriyal trombüs 

Genelde SVK’in atriyumla bağlantılı olduğu noktada ortaya çıkmaktadır.  
SVK trombüs içine gömülmesine bağlı işlevde bozulma oluşur.  


