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AVF BASĐT BĐR ARTER - VEN 
ANASTOMOZU MUDUR?

� Hemodiyaliz için en önemli ve en uygun yol 
halen AVF. 

� Ne yazık ki, yakın zamana kadar pek çok kalp 
damar cerrahı bunu basit bir anastomoz ve damar cerrahı bunu basit bir anastomoz ve 
önemsiz bir operasyon olarak görmüşlerdir!

� AVF basit anlamda bir koroner bypass 
anastomozunun aynısıdır, ama ondan daha 
fazla hemodinamik ve fizyolojik özellikleri var!



VASKÜLER GĐRĐŞ YOLU

� Son derece önemli bir operasyondur.
� Hastanın uzun dönem yaşam 

beklentisine katkısı çok fazladır.beklentisine katkısı çok fazladır.
� Bu nedenle preoperatif uygun ven ve 

arter seçiminde dikkatli olunmalı!
� Preoperatif iyi inceleme ve strateji 

belirleme = Uzun dönem sorunsuz ve 
başarılı hemodializ uygulanması.



SANTRAL VENÖZ 
KATETERĐZASYON

� Japonya’da hastaların %75’i, Avrupada ise 
%50’si ilk dializ uygulamasına AVF ile 
girerken bu oran ABD’de %2.
Santral kateterizasyon oranı azaldıkça � Santral kateterizasyon oranı azaldıkça 
daha uzun süreli ve başarılı damar erişim 
yolu oluşturulabilir.

� En iyi dializ merkezi ve vasküler erişim 
yolu oluşturma merkezi = En az santral 
kateterizasyon 



HASTA PROFĐLĐ

� Avrupa, ABD ve gelişmiş ülkelerde toplumun yaş 
ortalaması yükseliyor.

� Diabet, PAH ve KBY gibi yaşa bağlı hastalıklar artıyor.
� Damar giriş yolu ihtiyacı olan çok daha komplike hastalar 

yakın gelecekte bizi bekliyor.yakın gelecekte bizi bekliyor.

Konner K. Increasing proportion of Diabetics with AVFs. Seminars in Dialysis, 
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Ritz E, et al. How can we improve prognosis in diabetic patients with ESRD? Diab Care 
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PREOPERATĐF HAZIRLIK

� Non-dominant kolun venöz yapılarının dializ 
öncesi her hastada korunması ve hasta 
eğitimi

Hemodializ yapılacak her hastanın programa � Hemodializ yapılacak her hastanın programa 
çalışan bir vasküler giriş yolu ile alınması.

� GFR< 30 ml/dk/1.73m2 = Evre 4 KBY, hızla 
ilerleyen progresif nefropati, diabet veya PAH.



FĐZĐK MUAYENE

� Preoperatif değerlendirme ve damar 
giriş yolu planlaması

� Distal arteryel nabız palpasyonu� Distal arteryel nabız palpasyonu

� Ön ve üst koldaki venlerin incelenmesi

� Turnike testi

� Allen testi



Ne görüyoruz?



Suyun kaynağı: Kanıta dayalı!



KANITA DAYALI 
PREOPERATĐF ĐNCELEME

� USG
� VENOGRAFĐ

MRA (Gadolinium)� MRA (Gadolinium)



USG

� Hem arter hem venöz inceleme

� Cerrahın uygulaması daha doğru

� Her hastaya kullanılmalı – özellikle obez� Her hastaya kullanılmalı – özellikle obez

� Preoperatif FM ile AVF başarısızlığı %25

� Preoperatif USG ile AVF başarısızlığı %6



USG – ARTERYEL ĐNCELEME

� Radial arter çapı, radiosefalik AVF 
yetmezliği ve matürasyonunu belirleyen 
en önemli faktörlerden. Dolayısı ile en önemli faktörlerden. Dolayısı ile 
vasküler giriş yolu stratejisinin 
belirlenmesinde de en önemli faktör!

� Wong ve ark.; radial arter çapı < 1.6 ise 
tromboz riski yüksek. 



USG – ARTERYEL ĐNCELEME

� Malovrh > 1.5 mm ile ≤ 1.5 mm radial 
arter çapı olanları incelemiş. Erken dönem 
açıklı oranı > 1.5 mm grubunda %92 iken açıklı oranı > 1.5 mm grubunda %92 iken 
≤ 1.5 mm grubunda ise %45. 12 hafta 
sonra açıklık oranı %83’e karşılık %36.

� Radial arter çapı, radial indeks, radial arter 
akımı birbirleri ile uyumlu parametreler.



USG - VENÖZ

� Ven çapı < 1.6 mm ise tromboz riski 
yüksek. El bileğinde > 2-2.6 mm ve üst 
seviyelerde >3mm olan sefalik venlerin seviyelerde >3mm olan sefalik venlerin 
açık kalma ve matürasyon oranları 
mükemmel!

� Turnike testi ile preoperatif sefalik ven 
çapında %48 artış olursa başarılı AVF 
oluşturma şansı çok yüksek, %12 artış 
olursa AVF başarısızlık oranı yüksek.



USG

� Silva ve ark radial arter çapı elbileğinde 
2 mm ve sefalik ven çapı 2.5 mm ve 
üzeri olanlarda radiosefalik AVF başarı üzeri olanlarda radiosefalik AVF başarı 
şansı yüksek.

� Bunların olmadığı hastalarda radiosefalik 
AVF başarı şansı çok düşük. Bu 
durumda greft kullanılacaksa götürücü 
venin ≥ 4 mm olması önemli.



KONVANSĐYONEL 
VENOGRAFĐ

� Böbrek fonksiyonları için son derece 
zararlı. Dializ programına hazırlanan 
hastada iodine venografi tercih edilmez!hastada iodine venografi tercih edilmez!

� Gadolinium ve CO2 venografi tercih 
edilebilir.



MRA

� Kontrastsız veya Gadolinium ile kontrast 
MRA yapılabilir.

� Hem arter hem venöz segmentler 
incelenebilir.

� Hem arter hem venöz segmentler 
incelenebilir.

� Santral venöz segmentler incelenebilir.
� Obez hastalarda, diabetiklerde ve 

periferik arter hastalarında tercih 
edilebilir.



PREOPERATĐF 
DEĞERLENDĐRME - KAYIT

Vasküler Erişim Operasyonlarında 
Skorlama Sistemi Đçin Đlk Skorlama Sistemi Đçin Đlk 
Basamak: Vasküler Erişim Formları



AVF Kılavuz Bilgileri

� En distalden başlanır = el bileğinden 
radiosefalik AVF (Brescia-Cimino AVF), 
%65-90, %68-80%65-90, %68-80

� Proksimal ön kol (yüksek) radioseflik 
AVF

� Brachio-cubital AVF = Gracz tipi

� Brachio-sefalik/bazilik AVF



The Transposed Forearm Loop AVF: A 
Valuable Option for Primary Hemodialysis 
Access in Diabetic Patients. Jonathan Y. 
Gefen et al. Ann Vasc Surg 2002;16:89-94



Endikasyonları

� Allen testinde yetersiz radial arter akımı

� Kalsifiye radial arter

� < 1.6 mm radial arter çapı� < 1.6 mm radial arter çapı

� Gelişmeyen Brescia-Cimino AVF

� Radial nabız yok veya zayıf

� Radial akım hızı düşük (19 cm/dk)



Gormus N et al. Vena cubiti media for 
creation of a loop-shaped arteriovenous 
fistula at the elbow region.
Ann Vasc Surg. 2004 Sep;18(5):589-92.



SENTETĐK GREFTLER ĐLE 
VASKÜLER GĐRĐŞ YOLU

� Erken ve daha kolay kanülasyon
� Matürasyon süresi daha kısa (4-6 � Matürasyon süresi daha kısa (4-6 

haftaya karşın 2-3 hafta)
� Ortalama açık kalma oranları daha 

uzun*

* Staramos DN, Lazarides MK, et al. Patency of 
autologous and prosthetic arteriovenous fistulas in the 
elderly patients. Eur J Surg 2000;166:777-81.  



Sentetik Greftlerin 
Dezavantajları

� Primer ve sekonder açık kalma oranları 
daha kısa

� Enfeksiyon� Enfeksiyon

� Tromboz ve tekrarlayan trombektomi 
ihtiyaçları

� Maliyet

� Her AVF için 2 anastomoz gerekiyor



Bazen Cerrahlara Greft ile 
AVF için Baskı Uygulanır!!

� Hasta dialize alınacak ve süre kısıtlı ise

� Radiosefalik fistülün olgunlaşmama ihtimali 
yüksek görünüyorsayüksek görünüyorsa

� El bileğindeki venler yetersizse

� Uzun süredir kullanılan kateterlere bağlı 
enfeksiyon riski var ve daha erken 
girilebilecek bir AVF’ e ihtiyaç varsa



Nefrolog Hocalarımla 
“Kanıta Dayalı” Anlaşmam!



ÖRNEK 1

� 79 yaşında bayan hasta, KBY, hemodializ 
programında

� Sol ön kolda brachio-cubital (Gracz tipi) AVF 
var. Götürücü ven anevrizmatik, sefalik tarafı var. Götürücü ven anevrizmatik, sefalik tarafı 
oklüde, bazilik vene çalışıyor.

� Yüksek debili AVF (1800 ml/dk)

� Yetersiz hemodializ + Vasküler giriş sıkıntılı, 
dializ çıkışı uzun süren kanama problemi



RE, 79 y, Yüksek debili AVF, 
Gracz tipi AVF



AVF iptali + BVY



ÖRNEK 2

� 70 yaşında diabetik bayan hasta, KBY, 
hemodializ programında

� Sol antekubital bölgede brachio-sefalik 
AVF açılmış, ancak hasta obez, dialize 

� Sol antekubital bölgede brachio-sefalik 
AVF açılmış, ancak hasta obez, dialize 
alınmasında güçlükler var. 

� AVF debisi ve ven gelişimi duplex 
incelemede yeterli

� Santral venleri açık



Sefalik vene anastomozu 
koruyarak yüzeyelleştirme



ÖRNEK 3

� NÖ, 68 y erkek hasta, hemodializ 
programında olan KBY, DM yok, ön 
kolda, 3 kez radiosefalik AVF açılmış.
Duplex inceleme; sefalik ven cubital � Duplex inceleme; sefalik ven cubital 
bölgeye kadar oklüde, radial arter çapı 
>1.9 mm.

� Bazilik veni açık ve çapı 4 mm. Sefalik 
ven cubital bölgede 4 mm.



Ön Kolda Gelişmiş Vena Cubiti  
Kullanılarak Radio-cubital AVF



ÖRNEK 4

� 75 yaşında diabetik bayan hasta, 
hemodializ için hazırlanıyor

� Duplex inceleme sefalik ven çapı 2 mm, � Duplex inceleme sefalik ven çapı 2 mm, 
radial arter çapı 2 mm.

� FM ile sefalik ven çapının yukarı 
gidildikçe inceldiği izleniyor ve 
Gadolinium ile venografi isteniyor. 



Sefalik ven elbileğinden sonra ikiye 
ayrılıyor ve lateraldeki dalı ince 
kalibrasyonlu

















KURSLARIN ÖNEMĐ

“Bir insanın hayatını kurtarmaya yardımcı 
olmanın karşılığını tam olarak veremezsiniz. 
Fakat yeni bir doktor yetiştirip gönderirseniz 
binlerce insanın hayatını kurtarmasına binlerce insanın hayatını kurtarmasına 
yardımcı olursunuz ki bu yaşam devam ettikçe 
giderek artar”

Joe Craver



TEŞEKKÜR EDERĐM.TEŞEKKÜR EDERĐM.


