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Hemodiyaliz & Damar Erişimi 

Zaman 

Efor 

Maliyet 

 

Anksiyete 

Risk 

Hospitalizasyon 

Enfeksiyon 

Diyalizin sonlandırılması 

http://www.kidneyatlas.org/book5/adk5-05.ccc.QXD.pdf 



İdeal Yöntem=Nativ AVF  

http://www.kidneyatlas.org/book5/adk5-05.ccc.QXD.pdf 

İdeal arterin özellikleri 

– Minimal kalsifikasyon  

– Proksimal stenoz yok 

İdeal venin özellikleri 

– Minimal diseksiyon 

Neointimal fibröz hiperplazi 

Lokalize stenoz 



Nativ AVF  

Radiosefalik AVF 

– Basit, ilk tercih 

– Proksimal damarları korur 

– Düşük tromboz riski 

– Düşük enfeksiyon oranı 

 

http://www.kidneyatlas.org/book5/adk5-05.ccc.QXD.pdf 



Brakiosefalik AVF 

http://www.kidneyatlas.org/book5/adk5-05.ccc.QXD.pdf 

Brakiosefalik AVF 

– İkinci tercih 

– Yüksek kan akım hızı 

– Yüksek diyaliz etkinliği 

– Yüksek steal ve ödem 

oranı 



Arteriovenöz Greft 

AVG 

– En sık kullanılan sentetik materyal 

politetrafloroetilen (PTFE)’dir  

– İnerttir 

http://www.kidneyatlas.org/book5/adk5-05.ccc.QXD.pdf 



Arteriovenöz Greft 

• AVG’de tromboz riski yüksektir 

• Stenoz sıklıkla greft-damar anaztomozunun 

distalinde olmaktadır 

• Greft-damar anaztomozunun proksimalinde veya 

greftin içinde de stenoz olabilmektedir 

• Tromboz riski; 

– Kan akım hızı <600-700 mL/dk olduğunda  

– Stenotik lezyonlar greftin içinde ya da yakınında 

olduğunda daha da artmaktadır  

http://www.kidneyatlas.org/book5/adk5-05.ccc.QXD.pdf 



http://www.kidneyatlas.org/book5/adk5-05.ccc.QXD.pdf 



Resirkülasyon 

Resirkülasyon (R): 

 Diyalizerden ven setine gelen 

kanın, sistemik dolaşım yerine 

ekstrakorporeal akıma geri 

dönmesidir 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 

Depner TA, Semin Dial, 2001;14(6):425-31 

 R, diyalizere giden kan akım 

oranı veya % ile ifade edilir 



Resirkülasyon 

• Damar erişimindeki kan akım hızı, reçete edilen kan 

akım hızından yavaş ise (<400-500 ml/dk), kan 

pompasının belirlediği ekstrakorporeal kan akım hızı, 

ancak venöz yoldan geri akım desteğiyle sağlanır 

 

• Damar erişimi kan akım hızı, pompa hızından fazla 

olduğu sürece iğnelerin çok yakın yerleştirilmesi R’a 

neden olmaz  

 

 

 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Resirkülasyon Nedenleri 

Schneditz D, Nephrol Dial Transplant, 1998;13(9):2191-3 

Yetersiz kan 
akımı 

Arter ve ven 
iğnelerinin yer 
değiştirmesi 

Kateter hatlarının 
yer değiştirmesi 

Kardiyopulmoner 
resirkülasyon 

İndikatörlerin 
kompartman 

etkisi 



Yetersiz Kan Akımı Nedenleri 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 

Venöz stenoz 
Erişimin 

içinde stenoz 

Arteriyel 
stenoz 



Resirkülasyon 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 

Yetersiz diyaliz 

Reçete edilen Kt/V≠Elde edilen Kt/V 

Diyaliz etkinliği  

 Solüt konsantrasyonu  



Resirkülasyon Ölçme Endikasyonları 

• Elde edilen Kt/V <<<<<Reçete edilen Kt/V 

• AVF taraması 

 

 

 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 
http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 

• AVG taraması önerilmemektedir 



Resirkülasyonun Hesaplanması 

P: Periferik konsantrasyon 

A: Prediyalizer arteriyel konsantrasyon 

V: Postdiyalizer venöz konsantrasyon 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 

% R= ([P-A][P-V])x100 

R yok ise P-A: 0 

R var ise A<P 



Total R: AR+CPR 

AR: Damar erişimi resirkülasyonu 

CPR: Kardiyopulmoner resirkülasyon* 

Resirkülasyonun Hesaplanması 

* Kan akımı ve kardiyak output, <%10 

Lopot ve ark, Blood Purif, 2005;23(1):36-44 



Kardiyopulmoner Resirkülasyon 

• Diyalize edilen kan, 

santral venlere geri 

döner ve sistemik 

dolaşımdaki kanı dilüe 

eder 

 

• Santral venlerdeki 

BUN, periferik venöz 

BUN’dan daha 

düşüktür 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis  
Schneditz ve ark, Semin Dial 2003; 16(6): 483-487  



Kardiyopulmoner Resirkülasyon 

• Periferik damar erişimlerinde görülür 

• Diffüzif değil, konvektif bir disekilibriyumdur  

• Değişken doku kan akımından kaynaklanır 

• Diffüzabilitesi düşük solütler daha az etkilenir 

• Diyaliz sonrası üre reboundunun %30’undan  

sorumludur  

• İzole santral venöz kateterizasyonda görülmez 

Depner ve ark, Semin Dial 2001; 14(6):425-431 



Forced Resirkülasyon 

• Arter ve ven iğneleri normal pozisyonda iken R 

ölçmenin dezavantajları vardır;  

– Non-zero R geç bir bulgudur 

– 300-400 ml/dk damar erişim kan akımlarında ortaya 

çıkmaktadır, bu nedenle AVG’de kullanımı sınırlıdır  

– İğne girişleri arasındaki stenozu tespit edemez 

Lopot ve ark, Blood Purif, 2005;23(1):36-44 

• İğne yer değiştirilmesi ile ölçülen R;  

– Sadece damar erişimindeki R’u ölçer 

– Otomatik dilüsyonel yöntemlerle birlikte kullanıldığında 

yatak başında R’nun değerlendirilmesini sağlar 

– Güvenilirdir 



Resirkülasyon Ölçüm Yöntemleri 

Üre Bazlı 
Olmayan 
Yöntemler 

Üre Bazlı 
Yöntemler 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Üre Bazlı Olmayan Yöntemler 

İndikatör Dilüsyonel Yöntemler 

Ultrason 
dilüsyon 

Termal 
dilüsyon 

Optik dil./ 

kons. 

Kondukt. 
dilüsyon 

Glikoz 
infüzyon 

Potasyum 
dilüsyon 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Ultrason  Dilüsyon Yöntemi 

• “Altın standart” 

• Venöz hatta salin enjeksiyonu 

yapılır 

• Venöz ve arteriyel sensörler 

velosite ( protein 

konsantrasyonu) ölçer 

• R= venöz/arteriyel dilüsyon (%) 

• Kan akım hızı otomatik olarak 

hesaplanır 

• Gerçek R’u ölçer 

• Hızlı ve tekrarlanabilir 

 Lopot ve ark, Blood Purif, 2005;23(1):36-44 
http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Ultrason  Dilüsyon Yöntemi 

Lopot ve ark, EDTNA/ERCA J, 2003; 29:77-84 



Termodilüsyon Yöntemi 

• İlk kez Fresenius AG (Bad Homburg, Germany) 

tarafından geliştirilmiştir 

• Standard hemodiyaliz makinesine kan ısı 

mönitörünün entegre edilmesi ile yapılır 

• Otomatik bir yöntemdir 

• Diyalizat ısının düşürülmesiyle kan soğutulur ve bu 

kan venöz hatta verilir 

Lopot ve ark, Blood Purif, 2005;23(1):36-44 
http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Termodilüsyon Yöntemi 

• Önce venöz sonra arteriyel hatta noninvazif 

sensörler yardımıyla ölçümler yapılır 

• Venöz ve arteriyel hattaki ısı değişiminden R 

hesaplanır 

• Uzun ölçüm süresi nedeniyle total R ölçülür 

• Damar erişimi kan akımının hesaplanabilmesi için 

hem normal hem de forced R ölçülmelidir 

• Total R ölçmesine rağmen, R>%15 olması spesifiktir 

Lopot ve ark, Blood Purif, 2005;23(1):36-44 
http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Termodilüsyon Yöntemi 

Lopot ve ark, Blood Purif, 2005;23(1):36-44 



Optik Dilüsyon/Konsantrasyon 

Yöntemi 

• Kan hacim monitörizasyonunun ölçülmesinde 

kullanılan hematokrit ölçümü ile yapılır 

• Dilüsyon; 

– 10 ml salin enjeksiyonu ile R modunda veya 

– Değişen ultrafiltrasyon hızlarında ABF (acces blood flow) 
modunda yapılır  

• İğneler ters yönde yerleştirilmelidir 

• R modu daha hızlıdır, QVA manuel olarak hesaplanır 

• ABF modu yavaştır, QVA otomatik olarak hesaplanır 

 

Lopot ve ark, Blood Purif, 2005;23(1):36-44 



Optik Dilüsyon/Konsantrasyon 

Yöntemi 
• Üçüncü mod: Direkt transkütanöz QVA ölçümü:  

• İğnelerin yer değiştirilmesinin gerekmediği tek 

yöntemdir 

• İğne girildikten sonra 20 ml salin infüze edilir 

• Damar erişiminin üzerine yerleştirilen optik sensörler 

yardımıyla ölçümler yapılır 

• QVA otomatik olarak hesaplanır 

Lopot ve ark, Blood Purif, 2005;23(1):36-44 
Lopot ve ark, EDTNA/ERCA J, 2003; 29:77-84 



Konduktivite Dilüsyon Yöntemi 

• Arteriyel ve venöz hatlardaki sensörler yardımıyla 

hesaplanır 

 

• Hipertonik salin (1 ml) enjeksiyonu sonrası kan 

konduktivite değişikliklerinin ölçülmesi esasına 

dayanır 

 

• Arteriyel ve venöz sensörler arasındaki konduktivite 

farkından R hesaplanır 

 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Diğer Yöntemler 

• Arteriyel hattan bazal kan 

örneği alınır 

• Venöz hatta 5 ml %20 

glukoz verilir ve 13-17. 
saniyede arteriyel hattan 

ikinci bir kan örneği alınır 

• İlk ve ikinci örnekte glukoz 

miktarı eşitse R yoktur, 

• R varsa ikinci örnekte 

glukoz miktarı birinci 
örnekten fazladır 

http://www.tsn.org.tr/folders/file/resirkulasyon.pdf 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 

•Salin enjeksiyonu sonrası 

arteriyel hattaki potasyum 

dilüsyonundan R hesaplanır 

Glukoz İnfüzyon Yöntemi Potasyum Dilüsyon Yöntemi 



Değişken Akım Doppler Yöntemi 

• En yeni yöntemlerden 

birisidir  

• Kompleks teknoloji 

gerektirmez 

• Yatak başında uygulanır 

• İki farklı kan akım hızında, 

aynı noktalardan yapılan 

ölçümlerden QVA 

hesaplanır  

 

 
Lopot ve ark, EDTNA/ERCA J, 2003; 29:77-84 



Yatakbaşı QVA Ölçüm 

Yöntemleri 

İğne değişimi+ İğne değişimi- 

SF (+) Ultrason (HD01, Transonic) 

Optodilüsyon (Crit-line III) 

Transkütanöz optodilüsyon (Crit-

line TQA) 

SF (-) Termodilüsyon (BTM, Fresenius) 

Optodilüsyon, UFR (Crit-line III, 

Hemametrics) 

Değişken akım Doppler 

Lopot ve ark, EDTNA/ERCA J, 2003; 29:77-84 



Üre Bazlı Yöntemler 

İki örnek yöntemi 

Kapatma 
yöntemi 

Düşük akım 
yöntemi 

Üç örnek 
yöntemi 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 
http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 

R>%10 ise araştırılması önerilmektedir 



İki Örnek Yöntemi 

• Kapatma yöntemi: 

– Kan akımı durdurulduktan 1 dk sonra arteriyel setten alınan 
kanda BUN ölçülür 

• Düşük akım yöntemi:  

– Kan akım hızı 50 ml/dk’ya düşürüldükten sonra arteriyel 

setten alınan kanda BUN ölçülür 

 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 

Her iki yöntemle de damar erişimine giren kandaki 

BUN doğru ölçülmekte birlikte daha kolay olması 

nedeniyle 2. yöntem tercih edilir 



Düşük Akım Yöntemi 

• Hemodiyalize başladıktan 30 dk sonra 

ultrafiltrasyon kapatılır 

– Arter ve ven hattından örnekler alınır 

– Kan akım hızı 50 ml/dk’ya düşürülür 

– Arteriyel iğne ve örneğin alındığı nokta arasındaki kan 

volümünün %150’sinin diyalizerden geçmesi için gereken 

sürenin sonunda (maksimum 30 saniye) sistemik 

dolaşımdaki  kandan (arteriyel hattan) örnekleme yapılır 

– Pratikte bu yöntemle R olmadığında bile %5-15 R saptanır 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 
Kırış ve ark, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1996; 3:132-135 



Üç Örnek Yöntemi 

• Eş zamanlı periferik, prediyalizer arteriyel ve 

postdiyalizer venöz hattan BUN örneklemesi yapılır 

• Kontralateral koldan alınan periferik kandaki BUN, 

arteriyel hatta giren BUN’dan daha fazladır; 

– Arteriyovenöz disekilibriyum (kardiyopulmoner resirkülasyon) 

– Venövenöz disekilibriyum 

 

• Bu nedenle  R’u olduğundan fazla  göstermektedir 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Venövenöz Disekilibriyum 

• Kontralateral koldaki venlerdeki BUN 

konsantrasyonunun, santral venlerdeki ve 

damar erişimine giden kandaki BUN’dan 

daha yüksek olmasıdır; 

– Hemodiyaliz sırasında kontralateral kolda 

perfüzyon azalır 

– Bu ekstremiteden üre atılımı, perfüzyonu daha iyi 

olan dokulara kıyasla azdır 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Kateter Disfonksiyon* Bulguları 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 

Kan akım hızı <300 ml/dk 

Arter basıncı  (-250 mmHg) 

Ven basıncı   (>250 mmHg) 

Konduktivite  (<1.2) (pompa hızı/prepompa basınç) 

URR azalması <%65 (veya Kt/V <1.2) 

Kanın aspire edilememesi (geç bulgu) 

Sık basınç alarmı  

Kan akım trendi** 

*En sık neden trombotik oklüzyondur 

**Tromboz riskini en iyi gösterir 



Kateter Resirkülasyonu  

• Femoral veya iliyak vene 
yerleştirilen kateterin 
çıkışındaki kanın, girişe 
doğru resirküle etmesidir 

• Diyalizer kan akım hızının, 
venöz kan akımı hızını 
geçtiği durumlarda 
görülür  

• İVK veya SVK 
kateterlerinde kan akım 
hızı <300-400 ml/dk 
olmadığından, R 
nedenleri farklıdır 

• Santral kateterlerde R 
<%10’dur 

Depner ve ark, Semin Dial 2001; 14(6):425-431 



Kateter Resirkülasyonu 

• Yüksek akımlı venlerde kateter R nedenleri:  

– Kan akımı türbülansı 

– Kateterin ucunda türbülansa veya oklüzyona yol 

açan pıhtılaşma 

– SVK’da akımının, atriyal sistolde ters yöne 

dönmesi 

• Normal pulsatil akım 

• Triküspit regürgitasyon 

– Fibrin kılıf ile çıkış-giriş arasında geçiş yolu oluşması 

– Pozitif basınçlı ventilasyon 

Depner ve ark, Semin Dial 2001; 14(6):425-431 



Kateter Resirkülasyonu 

• Femoral kateter (%13.1)>İnternal juguler kateter 

(%0.4) 

• Uzun kateterlerde akıma rezistans daha fazladır 

• Kateterler çok kısa olduklarında R olmaktadır  

• <20 cm femoral kateterde R artmaktadır (%26.3) 

• İnternal juguler ve subklaviyen kateterler sağ 

atriyuma veya en azından sağ atriyum-SVK 

bileşkesine erişecek kadar uzun olmalıdır 

• Diyaliz dozu öncelik olduğunda kısa süreli internal 

juguler kateter tercih edilmelidir 

 
Depner ve ark, Semin Dial 2001; 14(6):425-431 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



Kateter Resirkülasyonu 

• Kan akım hızı <300 ml/dk olduğunda, hızın artması 

için arter-ven bağlantısının yer değiştirilmesi sık 

uygulanan bir yöntemdir 

• Bu manevra R’u arttırmaktadır(≥%5-15) 

• Kan akımının artması, total klirensi arttırmaktadır 

• Solüt kinetiğinin etkilenmesini azaltmak için diyaliz 

süresi 20-30 dk arttırılmalıdır 

• Esas yöntem erken müdahale ve tedaviyle gerekli 

kan akımının sağlanmasıdır 

 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Değerlendirme 

• Damar erişimi ve hemodiyaliz yeterliliği düzenli 

aralıklarda değerlendirilmelidir; 

– Damar erişimi her tedavi öncesinde değerlendirilmelidir 

– Statik basınç ölçümleri kolaydır, akım ölçümlerinden daha 

sık yapılmalıdır: 

• Direkt ölçümler 2 haftada bir, indirekt ölçümler her hafta 

yapılmalıdır 

• Dinamik ölçümler her seans yapılmalıdır 

– AVG’de R taraması önerilmemektedir 

  

 

 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



Değerlendirme 

• AVF değerlendirilmesi:  

– Direkt akım çalışmaları* 

– Kolda şişme, kollateral venler, uzamış kanama, 

nabız veya trill değişikliği 

– Doppler USG 

– Resirkülasyon* (üre bazlı olmayan dilüsyonel 

yöntemlerle) 

– Statik (direkt/indirekt) basınç ölçümleri 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 

*Ayda 1 kez, tedavinin ilk 1.5 saati içinde, 2 ölçüm ortalaması 



Değerlendirme 

• AVG değerlendirilmesi;  

– Seri akım değerlendirilmeleri* 

– Direkt veya indirekt statik venöz basınç ölçümleri 

– Doppler USG 

– Kolda şişme, kollateral venler, uzamış kanama, 

nabız veya trill değişikliği 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 

*Kan akım hızı <600 ml/dk veya >1000 ml/dk akımda 4 ayda >%25 

azalma varsa fistülogram yapılmalıdır  



Disfonksiyon Bulguları 

• Ardışık ölçümler ve trend analizi disfonksiyonu daha 

iyi saptamaktadır 

• Tekrarlayan anormal ölçümler varsa görüntüleme 

yöntemleri yapılmalıdır:  

– Akım hızı AVG için <600 ml/dk, AVF için <400-500 ml/dk ise 

– AVG ve AVF için venöz segment ortalama statik basınç 

oranı >0.5 ise 

– AVG’de arteriyel segment statik basınç oranı >0.75 ise 

araştırılmalıdır  

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



Girişim Endikasyonları 

Statik Erişim İçi Basınç Oranı 
AVG AVF 

Stenoz 

derecesi 

Arter Ven Arter Ven 

<%50 0.35-

0.74 

0.15-0.49 0.13-0.43 0.08-0.34 

>%50 

   Venöz çıkış >0.75 >0.5 >0.43 >0.35 

   Erişim içi ≥0.65 <0.5 >0.43 ≤0.35 

   Arteriyel giriş <0.3 Klinik bulgular <0.13+Klinik 

bulgular 

Klinik bulgular 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



Tedavi 

 Hemodinamik olarak anlamlı stenozun 

preemptive olarak düzeltilmesi standart  

yaklaşımdır 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



Preemptive PTA Edikasyonları 

• AVF : 

– Venöz çıkış veya arteriyel girişte >%50 stenoz ve 

eşlik eden klinik veya fizyolojik anormal bulgular 

varsa PTA veya cerrahi girişim yapılmalıdır. Bu 

bulgular: 

• Akımda azalma 

• Statik basınç artışı 

• Yetersiz diyalize neden olan R 

• Anormal fizik muayene bulguları 

 

 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



AVF Tedavi Hedefleri 

• Stenoz tolere edilebilir düzeye indirilmelidir 

 

• Tromboz varsa en kısa zamanda 

trombektomi yapılmalıdır 

 

 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



Tedavi 

• AVG: 

– Stenoz+ Tromboz – 

• Lezyon >%50 lümen daralmasına ve aşağıdaki 

klinik/fizyolojik değişikliklere yol açıyorsa 

anjiyoplasti veya cerrahi girişim gerektirir. Bu 

değişiklikler;  

– Anormal fizik muayene bulguları 

– İntragreft kan akımında azalma (<600 ml/dk) 

– Greft içinde statik basınç artışı 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



AVG Tedavi Hedefleri 

• Anjiyoplasti: 

• Stenozun <%30 olması 

• Klinik/fizyolojik bulguların tolere edilebilir düzeye gelmesi 

• 6 aylık primer açıklık oranı %50 

 

• Cerrahi: 

• Klinik/fizyolojik bulguların tolere edilebilir düzeye gelmesi 

• 1 yıllık primer açıklık oranı %50 

 

 

 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



AVG Tedavi Hedefleri 

• 3 ay içerisinde aynı lezyona >2 kez anjiyoplasti 

gerekirse cerrahi revizyon düşünülmelidir 

 

• Anjiyoplasti başarısız olursa;  

– Cerrahi girişme uygun olmayan lezyonlarda 

– Cerrahi kontrendike ise 

– Anjiyoplastiye sekonder rüptür varsa stent düşünülmelidir  

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



Tedavi 

• AVG: 

– Stenoz+Tromboz+ 

• Perkütan trombektomi+anjiyoplasti veya cerrahi 

trombektomi+AVG revizyonu 

• AVG trombozu acilen tedavi edilmelidir (perkütan vs. 

cerrahi, lokal vs. genel anestezi, ayaktan vs. yatarak) 

• İşlem sırasında AVG ve nativ venler görüntülenmelidir 

• Stenoz, anjiyoplasti veya cerrahi olarak düzeltilmelidir 

• Monitorizasyonda kullanılan parametreler girişimden 
sonra normale gelmelidir 

 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



AVG Tedavi Hedefleri 

• Trombektomi sonrası: 

– Başarı oranı %85  

– Perkütan trombektomi sonrası 3 aylık primer 

açıklık oranı %40 

– Cerrahi trombektomi sonrası 6 aylık primer açıklık 

oranı %50 

– 1 yıllık açıklık oranı %40 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



Kateter Disfonksiyonu Tedavisi 

• Pozisyonun düzeltilmesi 

• Trombolitik tedavi  

– İntralüminal litik 

– İntradiyalitik kapama 

– İntrakateter trombolitik infüzyonu  

– İnterdiyalitik kapama 

• Kateterin değiştirilmesi 

 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 

Ardışık 2 hemodiyaliz  seansında kateter disfonksiyonu tespit 

edildiğinde, intraluminal interdiyalitik trombolitik kapama 

yapılmalıdır 



Kateter Disfonksiyonu Tedavisi 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 

Streptokinaz 
Yüksek antijenisite 
Düşük fibrin afinitesi 

Ürokinaz 
Parenteral kullanım 
Üretimi yoktur (11/2004) 

Reteplaz 
AMI tedavisinde kullanılmaktadır 
Soğuk zincir  

Alteplaz, tPA* 
Yüksek fibrin spesifitesi 
FDA onaylı 
Tek dozluk ticari şekil  
Antijenik değil 

* tPA; 1-4 mg/lümen, 1-4 saat süreyle 



Kateter Disfonksiyonu Tedavisi 

• Trombolitik kapama başarısız olursa radyolojik 

inceleme yapılmalıdır; 

– Rezidual luminal trombüs 

– Eksternal fibrin kılıf 

– Kateter ucunun malpozisyonu  

     gibi problemler görülebilir 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



Kateter Disfonksiyonu Tedavisi 

• Radyolojik değerlendirme;  

– Anjiyoplasti 

– Kılavuz tel ile malpozisyone kateterin yerleştirilmesi 

– Trombüs (sağ atriyal trombüs) veya fibrin kılıf için yüksek doz 

litik infüzyonu 

– Fırça ile trombüsün uzaklaştırılması 

 

 

http://www2.kidney.org/professionals/KDOQI/guideline_upHD_PD_VA/ 



Sonuç-1 

• R, yetersiz hemodiyalizin önemli bir nedenidir 

• En önemli R ölçme endikasyonu elde edilen Kt/V’nin 

reçete edilen Kt/V’den düşük olmasıdır 

• Kt/V düşüklüğü olmayan hastalarda R 

monitörizasyonu ile AVF stenozu taraması yapılabilir, 

ancak R, stenozda çok geç ortaya çıktığından diğer 

yöntemler tercih edilmelidir 

• R, AVG taraması için kullanılmamalıdır 

• R, üre bazlı olan ve üre bazlı olmayan dilüsyonel 

yöntemlerle ölçülebilir 

 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Sonuç-2 

• Üre bazlı olmayan yöntemler tercih edilmelidir 

• Üre bazlı olmayan yöntemlerden en güvenilir olanı 

ultrason dilüsyon yöntemidir 

• Üre bazlı olmayan yöntemlerle ölçülen R >%5-10 ise 

fistülografi yapılmalıdır 

• Üre bazlı olan yöntemlerden iki örnek kapatma veya 

düşük akım yöntemleri, üç örnek yöntemine tercih 

edilmelidir 

• Üre bazlı olan yöntemlerle ölçülen R >%10 ise 

fistülografi yapılmalıdır 

 

http://www.uptodate.com/contents/arteriovenous-fistula-recirculation-in-hemodialysis 



Sonuç-3 

• Ölçüm aralıkları standardize edilmelidir  

• Etkin aralık, damar erişimi tipine, damar erişim 

anamnezine ve kan akım değerine göre değişir 

• Damar erişimi değerlendirmeleri radyolojik girişim 

sıklığını arttıracağından, altyapının hazır edilmesi 

gereklidir 

• İdeal koşullarda damar erişim problemleri, 

hemodiyaliz kalitesi etkilenmeden ortaya çıkarılmalı 

ve tedavi edilmelidir 

 

Lopot ve ark, Blood Purif, 2005;23(1):36-44 




