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Hemodiyaliz Kateterleri ve Kateterizasyon Teknikleri
Hemodialysis Catheters and Catheterization Techniques
Ümit HALICI, Enver DURAN, Suat CANBAZ

Hemodiyaliz, renal fonksiyonun difüzyon ve ultrafiltrasyon esas›na dayal› olarak sa¤lanmas›d›r. Hemodiyaliz, cerrahi olarak oluﬂturulan arteriyovenöz
(A-V) fistülün olgunlaﬂmas›na kadar geçen zamanda ya da acil durumlarda santral venöz kateterler arac›l›¤›yla sa¤lanabilir. Hastaya uygun kateterin seçilmesi, kateterin tak›laca¤› bölgenin belirlenmesi ve sorunla karﬂ›laﬂmadan perkütan tak›lmas›, hemodiyaliz tedavisinin baﬂar›s› aç›s›ndan
önemlidir. Bu makalede hemodiyaliz kateterlerinin
özellikleri ve perkütan tak›lmalar›na iliﬂkin teknikler
gözden geçirildi.

Hemodialysis refers to the regulation of renal function through ultrafiltration and diffusion via central
venous catheters in emergency conditions or until
the maturity of a surgically created arteriovenous
fistula is obtained. Successful hemodialysis treatment includes choosing an appropriate hemodialysis catheter, selection of a suitable site for insertion, and percutaneous placement of the catheter
without any problems. This article reviews
hemodialysis catheters together with their characteristic features and percutaneous placement
techniques.

Anahtar Sözcükler: Kateterizasyon, santral venöz/enstrümantasyon/yöntem; böbrek yetmezli¤i, kronik; juguler ven; renal diyaliz; subklavyan ven.

Key Words: Catheterization, central venous/instrumentation/
methods; kidney failure, chronic; jugular veins; renal dialysis; subclavian vein.

T›bbi ve teknik geliﬂime paralel olarak yaﬂam süresinin uzamas› daha çok kiﬂide kronik
böbrek yetmezli¤i görülmesine neden olmaktad›r. Kronik böbrek yetmezlikli hastalar ise daha
çok vasküler giriﬂim pahas›na daha uzun yaﬂamaktad›rlar. Günümüzde diyaliz gören ve periferik vasküler hastal›¤› olan yaﬂl› kiﬂilerin say›s›nda art›ﬂ, nefroloji servislerinde yap›lan di¤er
bir gözlemdir.[1]

için verici yetersizli¤i nedeniyle palyatif tedavi
uygulanan hastalar›n aral›klarla diyalize tabi
tutulmas› gerekmektedir. Bu amaçla periton diyalizi ve daha s›kl›kla hemodiyaliz tercih edilmektedir. Hemodiyaliz, renal fonksiyonun difüzyon ve ultrafiltrasyon esas›na dayal› olarak
sa¤lanmas›d›r.[2] Düzenli ve periyodik hemodiyaliz ile metabolik son ürünler at›lmakta, vücudun elektrolit ve s›v› dengesi sa¤lanmaktad›r.

Kronik böbrek hastal›¤›, morbidite ve mortalitesi nedeniyle çok önemli bir toplumsal sorundur. Kronik böbrek yetmezli¤inin iyileﬂtirici tedavisinin olmamas›, böbrek transplantasyonu

Acil durumlarda, A-V fistülün olgunlaﬂmas›na kadar geçen dönemde, baz› özel durumlarda
ise uzun süreli olmak üzere, hemodiyaliz özel bir
merkezi ven kateteri arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilir.
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nik olmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu kateterler cilt alt›nda aç›lan tünelden geçirilir ve ciltten ç›kt›¤›
bölgede var olan polyester yap›l› kaf sayesinde
enfeksiyonu engelleyici özellik taﬂ›rlar. Akut veya kronik böbrek yetmezli¤i olgular›nda genellikle uzun süreli kullan›m amaçl› tak›l›rlar.

Hastaya uygun kateterin seçilmesi, kateterin
tak›laca¤› bölgenin belirlenmesi ve sorunla karﬂ›laﬂmadan perkütan tak›lmas›, hemodiyaliz tedavisinin baﬂar›s› aç›s›ndan önemlidir.
Bu makalede hemodiyaliz kateterlerinin
özellikleri ve perkütan tak›lmalar›na iliﬂkin teknikler incelenmiﬂtir.

Hemodiyaliz kateterlerinin lümen
konfigürasyonlar›

HEMOD‹YAL‹Z KATETERLER‹N‹N
ÖZELL‹KLER‹

Geçici ve kal›c› hemodiyaliz kateterleri tek
ve çift lümenli olabilece¤i gibi, çift lümenli kateterler de lümenlerin yerleﬂim ﬂekline göre yanyan, koaksiyal, ayr› ayr› çift lümenli, 2 D lümenli sirküler ﬂekilde olabilir.[1]

Hemodiyaliz için kullan›lan kateterler, yap›ld›klar› materyallere, kullan›m sürelerine ve lümen konfigürasyonlar›na göre farkl›l›k gösterirler. Kateter yap›m›nda birçok plastik materyal,
polivinil klorid, poliüretan, polietilen ve silikon
kullan›lmaktad›r. Bu materyallerden silikonun
daha az trombojenik oldu¤u hayvan deneylerinde gösterilmiﬂtir.[3]

PERKÜTAN KATETER‹ZASYON
TEKN‹KLER‹
‹deal bir venöz hemodiyaliz kateterin hasta
ve sa¤l›k personeli için kullan›m› rahat ve kolay
olmal›; yeterli ak›m›n al›nabilece¤i büyüklükteki bir venöz sisteme en düﬂük enfeksiyon, tromboz ve kanama riski ve en az morbidite ile perkütan olarak yerleﬂtirilebilmelidir.

‹deal bir hemodiyaliz kateteri hastaya uygun
boy ve çapta seçilmeli, uzun süre dayanabilmeli, komplikasyona yol açmadan kolayca kullan›labilmeli, uygun kan ak›m› sa¤lamal› (300
ml/dk’dan daha fazla), radyoopak olmal›, buna
karﬂ›n iﬂlem s›ras›nda büzüﬂmemelidir.[1] Ayr›ca, seçilen hemodiyaliz kateteri cilde kolayca ve
güvenle tespit edilebilmeli ve baﬂl›ca bakterilere
ve di¤er enfeksiyona yol açan ajanlara karﬂ› dirençli olmal›d›r. Belirtilen bu özelliklerin hepsini bir kateterde bulmak güçtür.

Kateter iç çap›n›n yeterli ak›m› sa¤layabilecek geniﬂlikte, d›ﬂ çap›n›n ise konuldu¤u vende
ak›m› engellemeyecek kal›nl›kta olmas› gerekmektedir. Diyaliz amac›yla genellikle, proksimalde ve distalde birer deli¤i olan çift lümenli
kateterler kullan›lmaktad›r. Proksimal delikli
lümenden kan al›nmakta, diyaliz sonras› distal
delikli lümene verilmektedir.

Merkezi venöz kateterler uygulama süresi ve
amac›na göre geçici ve kal›c› olmak üzere ikiye
ayr›l›rlar.

‹nternal juguler ven, femoral ven, subklavyan
ven, vena kava süperior ve vena kava inferior diyaliz kateterlerinin tak›lmas› için en uygun damarlard›r. Di¤er venlerin çaplar› kateterizasyon
için uygun olmad›¤› gibi, ak›mlar› da yetersizdir.
Merkezi venöz kateterizasyon deneyimli bir kiﬂi
taraf›ndan uygulanmal›d›r. Kateterizasyon s›ras›nda hasta uyumu ﬂartt›r. Bu amaçla, kateter uygulanacak bölgede cilt, ciltalt› ve varsa periosta
lokal anestezi uygulanmas›, hastan›n a¤r› duymas›n› engelleyerek hareketsiz kalmas›n› ve böylece iﬂlemin daha kolay yap›lmas›n› sa¤lar.

Geçici hemodiyaliz kateterleri
Poliüretan yap›lar› gere¤i daha rijid yap›dad›rlar. Hastan›n vücut yap›s›na ve tak›laca¤›
bölgeye uygun kateter seçilmelidir. Örne¤in, ince, uzun boylu bir kiﬂide internal juguler ven
kateterizasyonu yap›lacaksa, en az 15 cm uzunlu¤unda kateter seçilmelidir. Bu kateterler, akut
böbrek yetmezli¤i olgular›nda ya da yeni arteriovenöz fistül aç›lm›ﬂ kronik renal yetmezlik olgular›nda fistülün olgunlaﬂmas› için zaman kazanmak amac›yla tercih edilir.

SUBKLAVYAN VEN
KATETER‹ZASYON TEKN‹⁄‹

Kal›c› hemodiyaliz kateterleri

‹lk defa Erben ve ark.[4] 1969 y›l›nda hemodiyaliz kateterlerinin bu yolla kanülasyonunu bil-

Genellikle silikon elastomer yap›l›d›rlar. Bu
yap› kateterin daha esnek ve daha az tromboje24
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dirmiﬂlerdir. Kolayl›¤›, hastalar›n diyalize uyumu ve kateterin uzun süreli korunabilmesi bak›m›ndan üstün bir tekniktir. Önceki y›llarda ilk
tercih edilen kanülasyon yeri iken, günümüzde
komplikasyonlar›n›n fazla olmas› nedeniyle birçok merkezde internal jugüler ven kanülasyonu tercih edilmektedir. Subklavyan venin baﬂar›l› kanülasyonu daha çok deneyim gerektirmektedir. Literatürde %10’a varan oranda hemotoraks ve pnömotoraks gibi arteryel ponksiyonla iliﬂkili akut, a¤›r komplikasyonlar görülebilece¤i bildirilmiﬂtir.[5] Büyük lümenli kateterler ile kanülasyon yap›ld›¤›nda, 2-3 hafta sonras›nda %40-50’lere varan oranlarda subklavyan
ven stenozu veya oklüzyonu geliﬂme riski bildirilmekle birlikte bunlar›n ço¤u asemptomatiktir.[6,7] Subklavyan ven, infraklaviküler ve supraklaviküler olarak Seldinger tekni¤i kullan›larak kanüle edilebilir. Supraklaviküler kateterizasyon tekni¤i günümüzde pek kullan›lmamaktad›r.

girilmiﬂ demektir ve pnömotoraks komplikasyonu geliﬂebilir. Subklavyan vene girilemedi¤inde, iﬂlem klavikulan›n 1/3 distal k›sm›n›n 12 cm inferiorundan tekrarlanabilir. Subklavyan
vene girildi¤inde, i¤nenin ucu parmakla hava
giriﬂini önleyecek ﬂekilde kapat›larak enjektör
ç›kart›l›r ve k›lavuz tel i¤ne içerisinden gönderilir. Tel hiçbir engelle karﬂ›laﬂmadan rahatça ilerletilebilmelidir. E¤er ilerletmede zorluk varsa,
tel vena kava yerine, karﬂ› subklavyan veya juguler vene yönlenmiﬂ olabilir. K›lavuz tel en az
20 cm ilerletildikten sonra üzerinden i¤ne ç›kart›l›r. Telin cilde giriﬂ deli¤i sivri uçlu bistüri ile
geniﬂletilir. Telin üzerinden sert plastik dilatatör
en az 8-10 cm kadar ilerletilerek cilt, ciltalt› dokular ve damar duvar›n›n yumuﬂak kateteri engellemeyecek ﬂekilde dilatasyonu sa¤lan›r. Dilatatörün sonuna kadar ilerletilmesi gerekli de¤ildir, komplikasyona yol açabilir. Dilatatörün ç›kart›lmas›n› takiben, kanamaya yol açmadan
çift lümenli diyaliz kateteri k›lavuz tel üzerinden subklavyan vene ilerletilir. Kateterin arka
k›sm›ndaki lümen kapaklar›ndan birinin aç›k
olmas›na ve k›lavuz telin ucunun buradan d›ﬂar› ç›kmas›na dikkat edilir. Kateterin tamam›
subklavyan vene gönderilerek k›lavuz tel ç›kar-

‹nfraklaviküler kanülasyon için hasta s›rtüstü pozisyonda yat›r›l›r, baﬂ› hafifçe karﬂ› tarafa
çevrilir. Dehidrate hastalarda, venöz dolgunluk
için hafif Trendelenburg pozisyonu tercih edilir.
Venöz dolgunluk sa¤lanamazsa hava embolisi
riski yüksek olacakt›r. Gö¤üs üst k›sm›, omuz
ve boynun aﬂa¤› k›sm›nda povidon iyot solüsyonu ile antisepsi sa¤lan›r; steril delikli örtü ile
örtüldükten sonra klavikula uzunlu¤unca palpe
edilir. Klavikulan›n proksimal ve distal uçlar›
saptanarak 1/2 orta k›sm› iﬂaretlenir. Bu bölgede ciltalt› ve klavikula alt kenar› periostuna 3-4
ml’yi geçmeyecek ﬂekilde lokal anestezi uygulan›r. Bir enjektöre tak›l› durumda 18 G ponksiyon i¤nesiyle klavikula 1/2 orta k›s›m alt kenar› üzerinden dik bir ﬂekilde girilir; kemi¤in hemen yan›ndan klavikulan›n alt›na inildikten
sonra ciltten 30-45 derecelik bir aç› verilerek juguluma do¤ru yönlendirilir ve hafif negatif bas›nç uygulanarak ilerletilir (ﬁekil 1). Venöz kan
aspire edildi¤inde subklavyan vene girilmiﬂ demektir. E¤er venöz kan gelmiyorsa, i¤ne hafif
geri çekilerek ve aç›s› korunarak birkaç milimetre yukar› veya aﬂa¤› yönlendirilerek iﬂlem tekrarlan›r. E¤er arteryel kan al›n›yorsa, i¤ne ç›kart›larak en az beﬂ dakika süreyle kompresyon uygulan›r. Serbest hava aspire ediliyorsa toraksa

ﬁekil 1. Subklavyan ven kanülasyonu.
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yona getirilebilir. Boyun, kulak memesinden
klavikulaya kadar povidon iyot ile silinerek steril örtüyle kaplan›r.

t›l›r. Hava embolisine engel olunarak, kateterin
her iki lümeni aspire edilerek kontrol edilir ve
heparinli serum ile y›kanarak kapaklar› kapat›l›r. Kateter cilde tespit edildikten sonra pansuman yap›larak iﬂlem sonland›r›l›r. Daha sonra,
kateterin distal ucunun vena kava süperior’da
yerleﬂti¤i, pnömotoraks ve hemotoraks gibi
komplikasyonlar›n oluﬂmad›¤› akci¤er grafisi
ile kontrol edilir. Subklavyan ven kateteri iyi korundu¤unda yaklaﬂ›k 6-8 hafta kullan›labilir.

Klasik yaklaﬂ›mda, sternal çukur, krikoid
kartilaj ve sternokleidomastoid kas palpe edilir.
Krikoid kartilaj kenar› hizas›nda karotis arter
palpe edilir. Subklavyan venin kateterizasyonunda oldu¤u gibi, Seldinger tekni¤i kullan›l›r.
Bölgeye lokal anestezik ajan uyguland›ktan
sonra, bir enjektöre tak›l› durumdaki 18 G
ponksiyon i¤nesi dik olarak girilir. Cilt geçildikten sonra i¤nenin ucu aﬂa¤› do¤ru çevrilerek
yaklaﬂ›k 30 derecelik aç› ile i¤ne ucu ayn› taraf
sternoklaviküler eklemin hemen lateraline yönelecek ﬂekilde hafif negatif bas›nç uygulanarak
2.5-3 cm kadar ilerletilir.[1] Arteryel kan geliyorsa karotis artere girilmiﬂ demektir ki, i¤ne derhal ç›kart›larak 8-10 dakika süreyle kompresyon
uygulan›r. Yaklaﬂ›k 1-1.5 cm ilerletildi¤inde venöz kan geliyorsa eksternal jugular vene girilebilece¤i düﬂünülmelidir. E¤er juguler vene ulaﬂ›lm›yorsa i¤ne hafif geri çekilerek, ciltten ç›kmadan 2-3 mm mediale veya laterale döndürülerek iﬂlem tekrarlan›r. Venöz kan geldi¤inde juguler vene girilmiﬂ demektir. Bu aﬂamadan sonra kanülasyon teknik olarak subklavyan ven kanülasyonuna benzer.

Subklavyan ven kateterizasyonunun kontrendikasyonlar› subklavyan ven trombozu veya
vena kava süperior sendromudur.
Uygulamaya ba¤l› olarak hematom, hemotoraks, pnömotoraks, A-V fistül, subklavyan arter
psödoanevrizmas›, kardiyak aritmi, venöz
tromboz, kateter enfeksiyonu, yanl›ﬂ yerleﬂim
(juguler vene, karﬂ› taraf subklavyan vene, azigos vene) gibi komplikasyonlar geliﬂebilir.

‹NTERNAL JUGULER VEN
KATETER‹ZASYON TEKN‹⁄‹
Diyaliz amac›yla günümüzde en yayg›n uygulanan kateterizasyon ﬂeklidir. Düz kateter
kullan›lmas› hasta için konforlu olmayabilir ve
korunmas› zordur. Deneyim gerektirir.
Kateterizasyonda sa¤ internal juguler ven,
sol taraftakinden daha büyük olmas› ve do¤rudan vena kava süperior’a dökülmesi nedeniyle
öncelikle tercih edilir. Sol internal juguler ven,
vena kava süperior’a kadar iki dik aç› yapar ve
kan ak›m› daha yavaﬂt›r. Kanülasyonu daha sorunlu olabilir; ayr›ca, sol kol venöz dolaﬂ›m›n›
olumsuz etkileyebilmesi, daha çok stenoz ve
tromboz görülmesi nedeniyle pek tercih edilmez.[8,9] ‹nternal juguler ven çap›nda ve ana karotis arter ile olan komﬂulu¤unda büyük de¤iﬂiklik görülebilmektedir.[10,11] Kanülasyonun ultrason eﬂli¤inde yap›lmas›, %7-10 olan arteryel
ponksiyon riskini en aza indirebilir.[12,13] Tünelli
kateterin lokal anestezi alt›nda küçük bir insizyonla yerleﬂtirilmesi de güvenli bir seçenektir.[14,15] Yaklaﬂ›k alt› hafta kullan›labilir.

Santral yaklaﬂ›mda, sternokleidomastoid üçgenin ortas›ndan girilir ve sagittal plana paralel,
koronal düzleme 30 derece aç› ile internal juguler
ven ponksiyonu yap›l›r (ﬁekil 2a). Posterior yaklaﬂ›mda, i¤ne sternokleidomastoid kas›n klaviküler baﬂ›n›n arkas›ndan suprasternal çukura
do¤ru yönlendirilerek internal juguler vene
ponksiyon yap›l›r (ﬁekil 2b). Daha sonra, akci¤er
grafisi ile kateterin distal ucunun vena kava süperior’daki yeri kontrol edilerek pnömotoraks ve
hemotoraks araﬂt›r›l›r. Perkütan giriﬂimin zor oldu¤u durumlarda, kateter ultrason eﬂli¤inde tak›labilir. Multipl kanülasyon ve/veya geçirilmiﬂ
cerrahi ameliyat (tiroidektomi, karotis endarterektomisi gibi) öyküsü olan hastalarda aç›k cerrahi giriﬂim ile kanülasyon önerilmiﬂtir.[14]
‹nternal juguler ven kateterizasyonunun
kontrendikasyonlar› karotis arter lezyonu, juguler ven trombozu, innominat ven trombozu ve
vena kava süperior sendromudur.

‹nternal juguler venin perkütan olarak kanülasyonu için baﬂ 30 derece karﬂ› tarafa çevrilir ve
hafif Trendelenburg pozisyonu tercih edilir. S›rta ince bir destek konularak baﬂ hafif ekstansi26
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Komplikasyon olarak kanama, hematom, AV fistül, karotis psödoanevrizmas›, venöz tromboz, kateter enfeksiyonu görülebilir.

Hasta s›rtüstü pozisyonda ve bacaklar hafif
aral›k olacak ﬂekilde yat›r›l›r. Kas›k ve proksimal uyluk povidon iyot ile silinerek delikli örtü ile örtülür. Kas›kta inguinal ligamentin hemen alt›nda femoral arter nabz› al›n›r. Femoral
arter nabz›n›n al›nd›¤› yerin 1 cm mediali ve
inguinal ligamentin 1-2 cm alt› ponksiyon bölgesi olarak iﬂaretlenir. Bu alana lokal anestezik
ajan uyguland›ktan sonra, bir enjektöre tak›l›
18 G ponksiyon i¤nesi dik olarak girilir (ﬁekil
3). Cilt dik olarak geçildikten sonra, i¤nenin
ucu göbe¤i gösterecek ﬂekilde, hafif negatif
bas›nç uygulanarak 3-5 cm kadar ilerletilir. Venöz kan geldi¤inde femoral vene girilmiﬂ demektir. Ponksiyon sonras› Seldinger tekni¤i ile
kanülasyon yap›l›r. Femoral venöz kateterler
iyi korundu¤unda yaklaﬂ›k dört hafta kullan›labilir.

FEMORAL VEN
KATETER‹ZASYON TEKN‹⁄‹
Femoral ven kateterizasyonu, subklavyan
venin uygun olmad›¤› durumlarda, çok acil
ﬂartlarda kateterizasyon gerekti¤inde ve hastan›n genel durumu çok bozuk oldu¤unda,
subklavyan ven kateterizasyonunun komplikasyonlar›ndan (pnömotoraks, hemotoraks,
kardiyak aritmi, perikardiyal tamponad, vb.)
sak›n›ld›¤› durumlarda uygulan›r. Teknik olarak en kolay uygulanabilen ve komplikasyonu
en az olan kateterizasyon ﬂeklidir. Çok fazla
deneyim gerektirmez. Hastan›n tolerans› yüksektir, çok sert kateterler kullan›lmad›¤›nda
hastan›n hareketlerini k›s›tlamaz. Kardiyopulmoner resusitasyon s›ras›nda ve s›rtüstü yatamayan dispneik hastalarda kolayl›kla tak›labilir. ﬁiﬂman hastalarda ultrason eﬂli¤inde tak›lmas› yanl›ﬂl›kla arteryal ponksiyon yap›lmas›
olas›l›¤›n› azalt›r.[12] Buna karﬂ›n, femoral kanülasyonda, kateterle iliﬂkili bakteriyemi s›kl›¤›
di¤er kanülasyon tiplerine göre belirgin ﬂekilde yüksektir.[15,16]

Uygulamaya ait kontrendikasyonlar, iliofemoral düzeyde geçirilmiﬂ derin ven trombozu
ve kas›k enfeksiyonudur. Uzun süre yata¤a ba¤l› kalabilece¤i düﬂünülen hastalarda derin ven
trombozu riski nedeniyle sak›ncal› olabilir.
Komplikasyonlar› aras›nda kanama, hematom, A-V fistül, femoral arter psödoanevrizmas› ve venöz tromboz say›labilir.

(a)

(b)

ﬁekil 2. (a) Santral ve (b) posterior yaklaﬂ›mla internal juguler ven kanülasyonu.
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venöz kateterlerin %30-60’›nda k›smi ya da tam
t›kanma gözlenmektedir.[19] Kateterin içindeki
trombüs s›kl›kla streptokinaz, ürokinaz ve alteplaz gibi fibrinolitik ajanlar ile yap›lan lokal
tromboliziz ile çözülebilir.[20,21] Buna karﬂ›n, kateterin baﬂ›ndaki trombüs, yeterli miktarda trombolitik ajan›n ulaﬂamamas› nedeniyle trombolizize dirençli olabilir. Böyle olgularda “Dormia
basket” kullan›larak trombüs transfemoral yol
ile uzaklaﬂt›r›labilir.[22] E¤er bu manevra baﬂar›s›z olursa, kateterin de¤iﬂtirilmesi gerekir.

‹nguinal
ligament

Spina
iliyaka
anterior
superior

Arter

Ven

Katetere ba¤l› bakteriyemi
S›kl›kla Staphylococcus aureus ve S. epidermidis
nedeniyledir.[23,24] Bu mikroorganizmalar hastaya
s›kl›kla kateterin tünelinden veya içinden ulaﬂ›rlar. Femoral ven kateterleri subklavyan veya internal jugular ven kateterlerine göre daha erken
ve daha s›k bakteriyemiye neden olurlar.[16,25-27]
Multipl-lümen kateterler tek lümenli kateterlere
göre daha s›k bakteriyemiye neden olurlar.[28]
Benzer ﬂekilde, kafs›z kateterlerde, kafl› kateterlere göre daha fazla bakteriyemi görülür.[29]

Pubis

ﬁekil 3. Femoral ven kanülasyonu.

Trerotola ve ark.n›n[30] yapt›klar› bir çal›ﬂmada,
gümüﬂ kapl› kateterlerde enfeksiyon istatistiksel
olarak anlaml› olmamakla birlikte daha düﬂük
oranda (gümüﬂ kapl› kateterlerde %10, gümüﬂle
kapl› olmayanlarda %15) bulunmuﬂtur. Hasta ve
onunla ilgilenen sa¤l›k personelinin burunlar›na
mupirosin uygulamas› kateterle iliﬂkili bakteriyemi oran›n› azaltmaktad›r.[31] Mupirosin ayn› zamanda kafs›z kateter uygulanan hastalarda kateter giriﬂ yerine sürüldü¤ünde enfeksiyöz epizodlar›n s›kl›¤›n› azaltm›ﬂt›r.[32] Katetere ba¤l› bakteriyemi gözlenen olgular›n büyük bir k›sm›nda antibiyotikler tek baﬂ›na yeterli olamamaktad›r.[33]
Yak›n zamanda yap›lm›ﬂ iki çal›ﬂmada, kafl› kateter kullan›lan ve lokal ve sistemik hafif semptomu olan hastalarda, kateterin içinden k›lavuz tel
geçirilerek enfekte kateterin de¤iﬂtirilmesi ve üç
haftal›k antibiyotik tedavisinin yeterli oldu¤u bildirilmiﬂtir.[34,35] A¤›r enfeksiyon geliﬂen olgularda
kafl› olsun veya olmas›n kateter ç›kart›lmal› ve
antibiyotik tedavisi yap›lmal›d›r.

EKSTERNAL JUGULER VEN
KATETER‹ZASYON TEKN‹⁄‹
Eksternal juguler ven s›kl›kla, boyun bölgesinde sefalik k›s›mdan kaudale uzanan sternokleidomastoid kas›n medialinden lateraline yönelen bir kabart› olarak görülür. Klavikulan›n
arkas›nda, subklavyan vene dar aç› ile dökülür.
Hemodiyaliz kateterlerinin çap› genellikle eksternal juguler venden daha büyük oldu¤undan
kanülasyon s›ras›nda y›rt›lma olabilir.[1] Kateterin do¤ru yerleﬂti¤inden emin olmak için floroskopi gerekebilir.

SANTRAL VENLER‹N
KATETER‹ZASYONUNUN
KOMPL‹KASYONLARI
Kateter disfonksiyonu ve oklüzyonu
Tak›ld›¤›nda kötü pozisyonda olmas› veya
kateter baﬂ›n›n daha sonra yerinden oynamas›,
ven duvar› ile aral›kl› temastan kaynaklanan
uygunsuz ak›m elde edilmesi ile sonuçlan›r. Etkin hemodiyaliz için katetere yeniden pozisyon
verilmesi veya de¤iﬂtirilmesi gerekir.[17,18] Santral

Santral ven obstrüksiyonu
Kateterle iliﬂkili santral venöz oklüzyon s›kl›¤›
2-3 haftal›k subklavyan ven kanülasyonu sonras›
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Restoring patency of occluded central venous
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versus urokinase in restoring blood flow in
hemodialysis-catheter thrombosis. Am J Health Syst
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haemodialysis: experience of 168 cases. Nephrol
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%40-50’dir; enfeksiyon varl›¤›nda bu oran %75’e
ulaﬂabilmektedir.[36] Olgular›n büyük bir k›sm›nda obstrüksiyon yavaﬂ geliﬂti¤inden ve bu durum
kollateral geliﬂimine olanak sa¤lad›¤› için semptomlar ço¤u zaman hafiftir. Buna karﬂ›n, ilgili
ekstremitenin distaline arteriyovenöz fistül giriﬂimi yap›l›rsa, bu kollateraller daha fazla kan› taﬂ›makta zorlanaca¤› için kolda ﬂiﬂme gözlenir.[37]
Böyle durumlarda ponksiyon zorlaﬂ›r, kanama,
hematom ve enfeksiyon riski artar.

SONUÇ
Acil renal replasman tedavisi gereken olgularda hemodiyaliz kateterleri etkilidir. Çok acil
diyaliz ihtiyac› olan olgularda femoral ven kanülasyonu tercih edilebilir. Böylece, hemen diyalize al›nan hastan›n yaﬂam› kurtar›labilmekte
ve sonras›nda yap›lacak arteriyovenöz fistül
ameliyat› için zaman kazan›labilmektedir. Uzun
dönemli kateter kullan›m› düﬂünülen olgularda
kafl› kateterler tak›labilir. Kronik renal yetmezlikli hastalarda kafl› kateterler arteriyovenöz fistül ameliyat› sonras› fistül olgunlaﬂmas› için gerekli zaman› sa¤lamaktad›r.
Hemodiyaliz kateterleri, tüm sak›ncalar›na
karﬂ›n akut ve kronik renal yetersizlikli hastalar›n tedavisinde vazgeçilemez öneme sahiptir.
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