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Diyaliz ihtiyacı başlıca 3 klinik formda ortaya çıkar: 

 
– Acil-hemen           : CVC    birlikte AVF (?) 

 

– Birkaç gün içinde        : CVC -  AVG (erken kanüle edilebilir greftler) 

 

– KBY Stage 4            : AVF 
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Damar yolu oluşturma stratejileri  
 

Guideline 3 
3.2.  Otojen AV Fistüller,AV Greftlere, AV Greftler kateterlere tercih edilmelidir 
(Evidence level III) . 
 

                         AVF -- AVG -- CVC 
 

J Am Soc Nephrol 2004;15:477-486 

AVF AVF 

AVG 
CVC 



J Am Soc Nephrol 2004;15:204-209 

Guideline 1 
1.3.  Potential chronic haemodialysis patients should be ideally referred to the nephrologist and/or vascular 
surgeon for preparing vascular access when they reach the stage 4 of their CKD or earlier in case of rapidly progressive 
nephropathy or specific clinical conditions such as diabetes or severe peripheral vascular disease. (Evidence level III)  

Patient referral 
  

                            Hasta Başvurusu 
Hastalar KBH stage 4 te ve hatta ,süratle ilerleyebilecek nefropati, 
veya DM-ileri periferik vasküler hastalıkları varsa daha erken 
nefrolog ve/veya vasküler cerraha başvurmalıdır (kanıt düzeyi III) 

 



Hemodializ amaçlı damar yolu  seçimi denilince genellikle henüz 
acil-erken diyaliz ihtiyacı olmayan, AVF yapılacak, izlenecek, 
sorun varsa giderilebilecek zamanın bulunduğu hastalar akla 
gelir. 

 
Önce çok iyi bir anamnez alınması ve fizik muayene şarttır ve çoğu 

zaman yeterlidir. 
 
Anamnezde (hasta hikayesi) dikkat edilmesi gereken başlıca 

noktalar: 
 Dominant kol hangisi, DM, daha önce CVC uygulaması, 

pacemaker, ileri konjestif kalp yetmezliği hikayesi, antikoagülan 
tedavi, koagülasyon sorunları (trombofililer), nefrotik 
sendrom,malignite veya koroner arter hastalığı,periferik damar 
hastalığı gibi hastanın yaşam beklentisini kısıtlayan hastalıklar, 
kalp kapak hastalıkları veya protezleri, daha önce geçirilmiş kol-
boyun-göğüs travmaları-ameliyatları, daha önceki VA girişimleri. 

 
Tüm bu konular iyice değerlendirildiğinde seçilecek VA metodu, 

uygulanacak bölge ve şekil değişebilir. 
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MULTİ DİSİPLİNER YAKLAŞIM 

ŞART !!! 

6 



7 

MULTİ DİSİPLİNER YAKLAŞIM 

ŞART !!! 



Tüm kılavuzlarca önerilen, öncelikle non dominant kol 
üzerinde ve mümkün olduğunca distalden başlayarak 
gerekirse proksimale doğru gelinmesidir. 
Snuff-box, Cimino, ön kol proksimal, Gracz fistülü, brakio-
sefalik, basilik ven transpozisyonu. 
Fizik muayenede mümkün olduğunca proksimalde aksillaya 
bir turnike uygulanarak venlerin muayenesi yapılır. 8 

FİZİK MUAYENE 



(DOQI 2006)  GUIDELINE 2. SELECTION AND PLACEMENT OF HEMODIALYSIS 
ACCESS 

 
  A structured approach to the type and location of long-term HD accesses should help 

optimize access survival and minimize complications. The access should be placed 
distally and in the upper extremities whenever possible. 

 Options for fistula placement should be considered first, followed by prosthetic grafts if 
fistula placement is not possible. Catheters should be avoided for HD and used only 
when other options listed are not available. 

  2.1 The order of preference for placement of fistulae in patients with kidney 
failure who choose HD as their initial mode of KRT should be (in descending order of 
preference): 

  2.1.1 Preferred: Fistulae. (B) 
       2.1.1.1 A wrist (radiocephalic) primary fistula. (A) 
       2.1.1.2 An elbow (brachiocephalic) primary fistula. (A) 
       2.1.1.3 A transposed brachial basilic vein fistula: (B) 
  2.1.2 Acceptable: AVG of synthetic or biological material, such as:(B) 
       2.1.2.1 A forearm loop graft, preferable to a straight configuration. 
       2.1.2.2 Upper-arm graft. 
       2.1.2.3 Chest wall or “necklace” prosthetic graft or lower extremity fistula or 

graft; all upper-arm sites should be exhausted. 
  2.1.3 Avoid if possible: Long-term catheters. (B) 
 
  2.1.4 Patients should be considered for construction of a primary fistula after 

failure of every dialysis AV access (B). 
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Venler; anatomi, genişlik, devamlılık ve kalite açısından 
değerlendirilir.Nabızların değerlendirilmesi sonrası 
(gerekirse el dopleri kullanılarak), Allen testi yapılarak 
fistülün tipi ve yerine karar verilir. 

10 



Preoperativ  Değerlendirme  (EBPG) 
   

  
2.1. Damar yolu oluşturulmadan önce üst ekstremite arter ve venlerinin klinik 
değerlendirilmesi ve non invaziv ultrasonografisi yapılmalıdır (Kanıt düzeyi I). 
  
2.2.  Daha önce CVC girişimi varsa, santral venlerin görüntülenmesi gereklidir (Kanıt 
düzeyi III). 

Guideline 2 

Randomised study 
physical examination vs 
ultrasonography 

ultrasonography 

physical examination  

Clin J Am Soc Nephrol. 2010 ;5(12):2236-44 



Hemodiyaliz Adayı Hastanın  Preoperatif Görüntülenmesi : 

Sadece hikaye ve fizik muayene ile başarı oranı düşük olabilir: 

   

 *AVF’ye uygun damar bulabilme olasılığı %50’ye kadar düşebilir  

* Malovrh M (2002) Native arteriovenous fistula: preoperative evaluation. Am J Kidney Dis 39:1218–1225 

Preoperatif Görüntüleme: 

Ultrasonografi – Doppler US 

Bilgisayarlı Tomografi (BT) 

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR) 

Anjiyografi 



Preoperatif değerlendirme 

-İnvaziv olmayan yöntemler 

       RDUS 

       BT Anjio 

       MR Anjio 

 

-İnvaziv yöntemler (DSA) 

       Arteriografi 

       Venografi 
 



Hemodiyaliz Adaylarında Vasküler Görüntüleme: 

Ultrasonografi – Doppler US 

Avantajlar: 

 

Non-invazif 

Dinamik inceleme 

Kolay erişilebilir, ucuz 

Kontrast madde kullanılmadan damar görüntüleme 

Dezavantajlar: 

 

Kullanıcıya bağımlı 

Haritalama yetersiz olabilir 

Santral damarların değerlendirlmesi çok zordur 

*Doppler US kullanımı ile:  Ameliyat tipi değişebilir (%31) 

   Başarısız eksplorasyon azalabilir (%11 - %0) 

   AVF Yapılan hasta sayısı artabilir (%64) 

   Non-matürasyon oranları düşebilir (%38 - %8.3) 

* Mihmanli I, Besirli K, Kurugoglu S,  et. al. (2001) Cephalic vein and hemodialysis fistula: surgeon’s observation versus color 

  Doppler ultrasonographic findings. J Ultrasound Med 20:217–222 



DSA 
Üst ekstremite arter ve venlerini değerlendirmede 
altın standart tekniktir. 

Vasküler harita cerraha yol gösterebilir 

 

Dezavantajlar 

-X ışını, iyotlu kontrast, 2 boyutlu görüntü elde etmesi, multipl 
projeksiyonlar gerektirmesi 
-İnvaziv (arter için: femoral-brakiyal ponksiyon) (ven için: ipsilateral 
el sırtı kanülasyonu) 
-İyotlu kontrast maddeye bağlı kontrast nefropatisi 
-Erişimi güç 



İyotlu kontrast madde kullanımı 

Son dönem böbrek yetersizliği hastalarında kullanım, 
olguların % 20’sinde rezidüel renal fonksiyon kaybına 
yol açar. 

Rezidüel fonksiyon kaybı morbidite ve mortaliteyi 
arttırır. 

Renal fonksiyonun düzelebilme olasılığını azaltır 

Böbreğin diyaliz tarafından karşılanamayan 
fonksiyonlarının (organik asit sekresyonu, endokrin 
fonksiyonlar) kaybına yol açabilir. 

 



Gadolinyum 

-Başarılı sonuçlar elde edilmiş ancak: 

-Hipertoniktir (0,3 mmol/kg üstü nefropati yapabilir) 

-Nefrojenik Sistemik Fibrozis! 

 

CO2 

Yüksek doğruluk  

Ağrı oluşturabilir 

Santral stenozları abartabilir 

Nörotoksik, Akut kardiyak arrest 

 

 
Alternatif kontrast madde kullanımı 



Sonuç; 

Arteriografi ve venografi;  

invaziv olması, iyotlu kontrast madde 

kullanılması, kolay ulaşılamaması 

nedeniyle sadece  sorun çözücü tetkik 

olarak kullanılmalıdır. 



Radial-sefalik (Cimino) AV Fistül 
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Dirsek ve Üst Kol Fistülleri 
Anatomi 

• Dirsek ve üst kol fistüllerinin ana karakteristiği arter olarak brakial arterin 
kullanılmasıdır. 

• %15-20 vakada ulnar ve radial arter bifurkasyonu bazen aksiller bölge olmak üzere 
proksimalde yer alabilir. 

• Bazen bu bölgede özellikle bifurkasyonun yüksekte olduğu vakalarda arter olarak 
proksimal radial arter kullanılabilir.  

• Proksimal ulnar arter genellikle tercih edilmez. Çünkü; 
– Ön kolun ana besleyici arteridir. 
– Daha önce yapılmış AV fistüller nedeni ile radial arter hasarlı veya tıkalı olabilir. 
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• Üst ekstremitede venöz dönüş asıl olarak superfisiyel venlerle sağlanır. 
• Kolda 2 adet majör süperfisiyel ven bulunur: 

– Sefalik ven 
– Bazilik ven 

• Dirsek çukurunda bu 2 ana veni birleştiren median kübital ven vardır. 
• Bu bölgede anatomik varyasyonlara sık rastlanır. 
• Üst kol sefalik ven rudimenter olabilir, hatta hiç olmayabilir. Üst kolun 2/3’ünde 

fasya altına gizlendiği ve kanülasyona bağlı travmalardan korunduğu için 
genellikle iyi ve kaliteli bir bazilik ven mevcuttur. Median kübital ven M şeklinde 
olabilir. Hemen her zaman median kübital veni derin brakial venlerle birleştiren 
bir «perforan ven» bulunur. Bu bölgede yapılacak AV fistüller için bu perforan 
venin bulunması ve korunması çok önemlidir. 



Dirsek Çukuru (elbow) AV fistülleri 
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Dirsek fistülleri mümkün olduğunca distalde dirsek kıvrımının altında 
yapılmaya çalışılmalıdır. Böylelikle dirsek eklemi kıvrıldığında kompresyon ve 
kıvrılmadan korunulmaya çalışılır. Bu fistüllerin daha distalde yapılması aynı 
zamanda kanülasyon için daha uzun bir segment elde edilmesini sağlar. 
 
 

Dirsek bölgesinde 3 ana tipte fistül olanağı mevcuttur: 
 
1) Brakial arter-antekübital perforan ven AVF (Gracz) 
2) Brakial arter- sefalik ven AVF 
3) Brakial arter-bazilik ven transpozisyonu AVF 



Dirsek bölgesinde yapılması muhtemel AVF amaçlı 
bazı anastomozlar 
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Dirsek bölgesinde çok çeşitli AV anastomoz olasılığı mevcuttur. 
Venlerin ve arterlerin her kişide ayrı olabilecek topografisi fistül 
anastomozu tipini belirler. Proksimal radial arter (PRA), distal 
brakial arter ve hatta proksimal ulnar arter anastomoz için 
kullanılabilir. 

Anastomozun yapımından sonra çalışmakta olan venöz dalların 
tercihe göre bazıları bağlanabilir veya açık bırakılabilir. 



Gracz AV Fistülü 
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• Dirsek çukurunun 2-3 cm altında açıklığı 
yukarı bakan ay şeklinde 5-6 cm’lik bir 
insizyon yapılır. Gerekli olduğunda bu insizyon 
bazilik veya sefalik ven tarafına doğru 
uzatılabilir.Oluşturulan cilt flebi anastomozun 
üstünü örttüğü için bu anastomoza baskı 
yapmaz. 

• Besleyici damar olarak proksimal radial arter 
(PRA) veya distal brakial arter kullanılabilir. 
Orijinal Gracz ameliyatında perforan venle 
birlikte bağlı olduğu derin venin bir kısmı da 
kullanılarak geniş (8 mm) bir anastomoz tarif 
edilmiştir. Konner modifikasyonunda ise 
perforan ven derin sisteme girmeden önce 
kesilerek derin vene zarar verilmez. 
Anastomozun genişliği ise perforan venin 
genişliği ile (3-5 mm) kısıtlıdır. Bu sayede 
periferik iskemi riski ve kalp yetmezliği riski 
azalmış olur.  
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Gracz AV Fistülü 

• Perforan ven AV fistüllerinde akım miktarı (ort. 850 ml/dk) majör ve büyük 
venlere yapılan direkt AVF’lere göre (ort. 1550 ml/dk) daha düşük bulunmuştur. 

• Her 2 tipteki AVF’te de yüksek açıklık oranları bildirilmiştir (3 yılda %80, Bender 
1995). 



Brakio-sefalik AVF 
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• Besleyici damar olarak distal brakial arter veya proksimal 
radial arter kullanılabilir. İdeal olarak sefalik ven antekübital 
kıvrımın distalindeki bir artere uç-yan veya yan-yana 
anastomoze edilir. 

• Sefalik ven anatomisinden dolayı direkt brakial arter-sefalik 
ven anastomozu genellikle zordur. Bu nedenle brakio-sefalik 
AVF yapabilmek için dirsek bölgesindeki median kübital ven 
veya sefalik vene drene olan herhangi bir ven kullanılabilir. 

• Besleyici arter olarak brakial arter kullanılacak ise iskemik 
komplikasyonlardan, ve özellikle İskemik Monomelik 
Nöropati (IMN) korunabilmek için anastomoz genişliği 4-5 
mm’yi geçmemelidir. 
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 Bazilik ven transpozisyonu AVF 

• Vakaların %90’ından fazlasında yeterli kalitede bazilik ven bulunur. 

• Üst kolun medial bölgesinde dirsekten aksillaya kadar uzun bir insizyon 
yapılarak bazilik ven aksiller vene kadar serbesleştirilir. 

• Disseksiyon sırasında venin üzerindeki kütanöz sinirlerin ve özellikle 
proksimal bölgede alttaki median sinirin yaralanmamasına çok dikkat 
edilmelidir.  

• Bazilik ven biseps adelesi üzerinde bir kıvrım yapacak şekilde dikkatle 
cilt altından geçirilir ve brakial artere uç-yan olarak anastomoze edilir. 
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Bu kıvrım özel bir tünel açıcı ile yapılabileceği gibi biseps adelesi orta-
dış bölgesinde yapılan küçük bir insizyondan bazilik ven çekilip sonra 
tekrar insizyonun en distalinden tekrar çekilerek gerçekleştirilebilir. Bu 
sırada venin kendi etrafında dönmemesine çok özen gösterilmelidir. 
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Bazı cerrahlar bu ameliyatın 2 safhalı olarak yapılmasını 
önermektedir. 
Önce dirsek bölgesinde brakial arter-bazilik ven anastomozu 
yapılır. 3-4 hafta sonra fistül yeterince matüre olduğunda ven 
anastomoz bölgesinden kesilir, arter tamir edilir ve bazilik 
ven yüzeyelleştirildikten sonra daha proksimale yeni bir 
anastomoz yapılır. 



Distal (ön kol) sefalik veya bazilik venin 
serbestleştirilip bir loop yapıldıktan sonra 
brakial artere uç-yan şekilde anastomoz 
edilmesi de, drenaj veni her ne kadar ön 
kolda bulunsa da bir dirsek AV fistülü olarak 
değerlendirilebilir.  
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SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… 
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CVC 
• Greftlerle karşılaştırıldığında CVC’lerin dezavantajları: 

 

– Kateterin takılması ile ilgili komplikasyonlar 
– Muhtemel malfonksiyon 
– İnfeksiyon ve tromboz riski 
– Santral venlerde yüksek stenoz oklüzyon riski 
– AVF ve AVG’lere oranla artmış ölüm riski 

 

• Bazı durumlarda CVC kullanımı öncelik kazanır:* 
 

– Transplantasyon beklerken veya yapılmış fistül - greftin olgunlaşması sırasında “köprüleme” 
amaçlı 

– Vasküler anatomisi uygun olmayan hastalarda kalıcı vasküler akses olarak  
– Kalp yetmezliği, ileri kardiyomiyopati ve ejeksiyon fraksiyonu düşük olanlarda  
– 20 kg’den küçük pediatrik hastalarda 
– Çalma sendromu varsa 
– Çok yaşlı, genel durumu kötü ve yaşam beklentisi kısa olan hastalarda 
– Kanserli ve CVC’si kemoterapi ilaçlarının uygulanması amacıyla da kullanılabilecek yaşam 

beklentisi kısa olan hastalarda 
– Üst ekstremitesinde VA olanağı kalmamış, alt ekstremitelerinde PAH olan hastalarda  

 
* Cifarelli M., “Graft or CVC? A prosthetic graft is the better choice”, G Ital Nefrol, 2009 Mar-Apr;26(2):148-53. 
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AVG’lerin avantajları:* 
 

• Kanülasyona uygun geniş-uzun kullanım alanı 
• Teknik olarak kanülasyon kolaylığı 
• Ameliyat sonrası kısa matürasyon süresi (24-72 saat içinde erken 

kanülasyon)**,***,**** 
• 2 hafta sonrası geç kanülasyon – açıklık oranları, tromboz veya 

infeksiyon oranlarında bir değişiklik yoktur 
• Mültipl giriş yeri olasılığı 
• Çeşitli şekil ve konfigürasyonlarda uygulama olanağı 
• Cerrahlar için uygulama kolaylığı  
• Tromboze greftler revize edildikten sonra revize edilmiş fistüllere 

oranla daha uzun süre açıklık oranlarına sahiptir. 
 

* A.F. Schild, “Maintaining vascular access: the management of hemodialysis arteriovenous grafts”, The Journal of 
Vascular Access 2010; 11(2):92-99. 

**A.G. Hakaim, T.E. Scott, “Durability of early prosthetic dialysis graft  cannulation: results of a prospective, 
nonrandomized clinical trial”, J Vasc Surg, 1997 Jun;25(6):1002-5; discussion 1005-6.   

*** Sottiurai et al., “Comparative Results of Early and Delayed Cannulation of Arteriovenous Graft in 
Hemodialysis”, Eur J Vasc Endovasc Surg 13, 139-141 (1997). 

**** Baktiroglu, S., “Arteriovenous Bridge Fistula Placement and Its Early Use”, Vascular Access for Hemodialysis 
IX, Mitchell L. Henry, M.D., W.L. Gore&Associates, Inc., (2005): 25-30. 
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