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with an arteriovenous fistula
‹lker Alat,1 Mehmet Beﬂir Akp›nar,1 Funda Bahçeci,2 Hülya Taﬂkapan,2 Ramazan Kutlu,3
Kaya Saraç,3 Bektaﬂ Battalo¤lu,1 Vedat Nisano¤lu1
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Turgut Özal T›p Merkezi, 1Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal›,
2

‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 3Radyoloji Anabilim Dal›, Malatya

Arteriyovenöz fistüllerin, uzun dönem baﬂar›s›n› etkileyen faktörler beﬂ olguda hemodiyaliz amaçl› olarak incelendi. Arteriyovenöz fistüllerin oluﬂturulmas›nda kalp ve
damar cerrah› için “dolaﬂ›m yeterlili¤inin tespiti” önemlidir. Hastan›n ameliyata girmeden önce geçirdi¤i aﬂamalar
da ameliyat›n stratejisini de¤iﬂtirecektir. Ameliyattan sonraki dönemde fistülün baﬂar›s›na etki eden en önemli faktör ise hemodiyaliz personelinin e¤itimidir. Kalp ve damar
cerrah›n›n fistülde baﬂar› elde edebilmesinde en büyük
yard›mc›lar› ayn› zamanda invaziv radyologlard›r. Arteriyovenöz fistül cerrahisinin hastaya bir hayat sundu¤u
unutulmamal›d›r. Bu konuda baﬂar›l› olmada multidisipliner yaklaﬂ›m›n önemi vurguland›.

The factors affecting the long-term success of arteriovenous fistulae for hemodialysis were evaluated in five
patients. The sufficiency of circulation before establishing
an arteriovenous fistula is of great relavence for a cardiovascular surgeon. Changes in the patient’s preoperative
condition alters the strategy of the operation. The most
important factor for long-term postoperative improvement
of arteriovenous fistulae is training of the hemodialysis
personnel. Invasive radiologists are also of important associates of cardiovascular surgeons to achieve success. It
should be recalled that surgery for arteriovenous fistula
confers a meaningful life on the patient. The importance of
a multidisciplinary approach is emphasized.
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Brescia, Cimino, Appel, Horowitz taraf›ndan bildirilen arteriyovenöz fistüller (AVF),[1] hemodiyaliz
(HD) araçlar› aras›nda otojen olmas› nedeniyle en üstün yere sahiptir. Arteriyovenöz fistüllerin aç›k kal›m
oran›n› etkileyen cerrahi ve cerrahi d›ﬂ› faktörler vard›r. Ancak s›kl›kla cerrahi d›ﬂ›ndaki faktörler ihmal
edilmekte, fistül aç›k kal›m›na olumsuz etki yapan durumlarla karﬂ›laﬂ›lmakta, hasta ve ülke ekonomisi zarar görmektedir. Bu yaz›da, bu faktörler örneklendirilerek incelenmiﬂtir.

antibiyotik tedavisinin sekeli olarak kronik böbrek yetmezli¤i (KBY) geliﬂti¤i anlaﬂ›ld›. Arteriyovenöz fistül
aç›lmas›na karar verilen olguda daha önce aç›lm›ﬂ multipl cut-down’lar nedeniyle tüm AVF giriﬂimleri olumsuz sonuçland›. Venografi iﬂlemini kabul etmeyen hasta
hastaneden izinsiz ve habersiz ayr›ld›.
Olgu 2– Otuz yedi yaﬂ›ndaki erkek hastan›n brakiyal bölgedeki AVF’sine ba¤l› sol kolda üﬂüme, solukluk
ve a¤r›s› vard›. Distal nab›zlar› yoktu. Bir baﬂka hastanede kalp ve damar cerrahisi (KDC) uzman›nca, önce
bilek seviyesinde çal›ﬂ›lm›ﬂ, baﬂar›l› olunamay›nca brakiyal seviyede AVF oluﬂturulmuﬂtu. Her iki insizyon
bölgesinde nekrotik yaralar› vard› (ﬁekil 1). Doppler
ultrasonografide (DUS), üst ekstremite arterlerinde periferde yeterli dolaﬂ›m›n olmad›¤› görüldü. Arteriyove-

OLGU SUNUMU
Olgu 1– Yirmi dört yaﬂ›ndaki erkek hastan›n öyküsünden beﬂ ay önce geçirdi¤i trafik kazas› sonras›, sol
alt ekstremitesine amputasyonu uyguland›¤› ve yo¤un

Geliﬂ tarihi: 10 May›s 2003 Kabul tarihi: 5 ﬁubat 2005
Yaz›ﬂma adresi: Dr. ‹lker Alat. Dr. Stem Cells and Heart Failure Research Lab Texas Institute, 1101 Bates Avenue MC2-255 Houston,
Texas 77030, USA. Tel: 832 355-4236 e-posta: ilkeralat@hotmail.com
172

Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2006;14(2):172-174

Alat ve ark. Arteriyovenöz fistüllü hemodiyaliz hastas›n›n yaﬂam kalitesinde multidisipliner yaklaﬂ›m›n önemi

nöz fistül oluﬂturulmas›n›n kontrendike oldu¤u görülen
hastan›n brakiyaldeki fistülü kapat›ld›.
Olgu 3– Elli dört yaﬂ›nda multipl miyelom zemininde geliﬂen KBY’li olguya aç›lan AVF, kemoterapi seans› esnas›nda geliﬂen yüksek ateﬂ sonras› t›kand›. Embolektomi yap›larak AVF fonksiyonel hale getirildi.
Olgu 4– Önceki beyin ameliyat›nda beyin omurilik
s›v›s› (BOS) drenaj› için peritoneal ﬂant yerleﬂtirilen,
periton diyalizinin kontrendike bulundu¤u KBY’li hastan›n venografik incelemesinde sol üst ekstremite venleri tamamen t›kal›, sa¤ v. sefalika, v. bazilika ve subklavya stenozeydi. Bu bölümlere balon anjiyoplasti uyguland› (ﬁekil 2a, b). Anjiyoplasti sonras› ePTFE greftle AVF oluﬂturuldu. Üç ay sonra akut trombozla gelen
hastaya, trombektomi uyguland›, venografi çekildi.
Tekrar stenoz geliﬂmiﬂ venlere anjiyoplasti yinelendi.
Olgu 5– Elli yaﬂ›nda, AVF zemininde cildi ülsere
venöz anevrizmas› olan hastaya anevrizmektomi uyguland›, sorunsuz taburcu edildi. Hasta, d›ﬂ merkezdeki
HD sonras›, aﬂ›r› heparinizasyona ba¤l›, ameliyat uygulanmam›ﬂ kesi yerlerinden dahi aﬂ›r› kanamayla geri
geldi. Anevrizmektomili koldaki yayg›n hematom, daha önceki arteriyel tamiri bozdu¤undan brakiyal artere
safen interpozisyonu yap›ld›. Ameliyat sahas› d›ﬂ›ndaki
cilt bütünlü¤ünün bozuldu¤u alanlarda da görülen,
HD’ye ba¤l› s›z›nt› tarz›ndaki kanamalar nedeniyle toplam 2Ü banka kan›, 3Ü taze donmuﬂ plazma (TDP), 3Ü
trombosit süspansiyonu, transamin, protamin, Ca++ verildi. Hemostaz güçlükle sa¤lanabildi.

TARTIﬁMA
Arteriyovenöz fistül cerrahisi, KDC’de genelde arka
plana itilmiﬂ bir giriﬂimdir. Oysa yap›lan bu iﬂlem, hasta
hayat› için büyük öneme sahiptir. Bu nedenle AVF cerrahisi, asistanlarca yap›lan bir e¤itim olgusu olmaktan
ziyade, uzmanlarca takip edilen bir cerrahi iﬂlem olmal›d›r. Çünkü yay›nlarda, AVF cerrahisinin erken dönemde baﬂar›s›z sonuçlanmas›nda %29 nedenin cerrahi iﬂlem hatalar› oldu¤u belirtilmektedir.[2] Dolay›s›yla asistan e¤itimi de uzman kontrolünde gerçekleﬂtirilmelidir.

gereken kurallar vard›r. Yap›lacak olan müdahalenin
uzun dönem sonuçlar› de¤erlendirilmelidir. Birinci olgudaki gibi, uzam›ﬂ yo¤un ilaç tedavisi alan olgularda
kronik böbrek yetmezli¤i geliﬂme riskinin yüksek oldu¤u unutulmamal› cut-down uygulamalar›ndan kaç›n›lmal›d›r. Bu yüzden olguya AVF aç›lamam›ﬂ, kal›c› kateter tak›lm›ﬂt›r. Hemodiyaliz kateterine ba¤l› subklavyan stenozlar›n %50’lik insidansla geliﬂti¤i, bu stenozun kateter o damardan çekildikten aylar sonra dahi geliﬂebildi¤i belirtilmiﬂtir. Kal›c› kateterlerin baﬂar›s›zl›klar›n›n %24 oran›nda santral ven stenozlar›yla ilgili oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[3-5] Bu da tromboza zemin haz›rlayan
bir faktördür. Hastaya çoklu cut-down giriﬂimde diretmek yerine santral venöz kateter tak›lm›ﬂ olsayd›, hasta
bugün AVF’sinden diyalize girebiliyor olacakt›.
Arteriyovenöz fistül ameliyat›n› yapacak cerrah›n
da sorumluluklar› vard›r. Cerrah ameliyat öncesinde
hastay› tam olarak muayene etmeli, uygun ameliyat biçimini belirlemeli, yard›mc› laboratuvar yöntemlerinden de faydalanmal›d›r.
Bir hastan›n muayene edilmeden ameliyat salonuna
al›nmas› düﬂünülemez. Bu durum literatürde “ghost
surgery” olarak tabir edilmektedir.[6] ‹kinci olgu, bu konuya örnektir. Bir KDC taraf›ndan muayene edilmeden
ameliyata al›nm›ﬂ, periferik dolaﬂ›m yetersizli¤i bulunan hastaya ›srarla AVF aç›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, sonuçta
ekstremite canl›l›¤›n› tehdit eden iskemik tabloyla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Muayeneyle veya bulgular ﬂüpheliyse
DUS ya da anjiyografik yöntemlerle bu olumsuz tablolar önlenebilir.[7]

(a)

Bununla birlikte AVF’de baﬂar›l› sonuç al›nmas›nda
ameliyat öncesinde di¤er klinisyenlerin dikkat etmesi
(b)

ﬁekil 1. Arteriyel dolaﬂ›m› yetersiz olan bir olguda aç›lm›ﬂ arteriyovenöz fistül yerlerinde kapanmayan ve doku kayb›yla seyreden nekrotik yaralar.
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ﬁekil 2. Venografi. (a) Bazilik ve subklavyan venlerde stenozlar
izlenmekte. (b) Balon anjiyoplasti sonras› venöz yap›lar›n durumu görülmekte.
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Bir baﬂka durum ameliyat sonras› dönemde yaﬂanan
ve hastan›n as›l hastal›¤›yla ilgili doktorlara düﬂen sorumluluktur. Ameliyat sonras› dönemde fistülün aç›k
kalmas›n› etkileyen faktörlerin baﬂ›nda, hastan›n genel
durumuna etki eden parametreler gelmektedir. Bu parametrelerin normal s›n›rlarda seyretmesinden, o hastal›kla ilgili branﬂ›n hekimi sorumludur. Arteriyovenöz fistülün aç›k kalmas›na etki eden faktörler içerisinde, belki de kontrol edilmesi en zor olan budur. Üçüncü olgumuzdaki gibi fistülü etkileyen ateﬂ, hipotansiyon gibi
durumlardan hastay› koruyabilmek çok zaman mümkün
olmayabilir.
Ameliyat öncesi ve sonras› dönemde KBY’li hasta
için invaziv radyolojinin önemi tart›ﬂ›lmazd›r. Dördüncü olguda bahsedildi¤i gibi, kateter uygulamalar›na ba¤l› santral venlerde geliﬂen stenozlar›n balon anjiyoplasti sayesinde giderilmesiyle, AVF ﬂans›n› yitirmiﬂ venöz a¤ üzerinde AVF oluﬂturulmas› mümkün
olabilir. Ayr›ca t›kanm›ﬂ bir AVF’nin embolektomiyle
aç›lmas› sonras› hemen yap›lan anjioplastiyle
AVF’nin aç›k kal›m ömrü de uzat›labilir. Baﬂar›s›z
AVF’lerin anjiyoplastilerini takiben kümülatif primer
aç›kl›k oran›, alt› ay için %60; greft bölgesi stenozlar›nda yap›lan anjiyoplastilerin sekonder aç›kl›k oran›
12 ayda %80 olarak verilmiﬂtir.[8]
Tabii ki uzun dönem AVF aç›k kal›m oran›na en çok
etki eden faktör, AVF’nin do¤ru ﬂekilde kullan›l›p kullan›lmad›¤›d›r. Dolay›s›yla HD personelinin e¤itimi
önemlidir. Gerekti¤ince önemsenmeyen HD iﬂleminin,
ne gibi sonuçlara yol açt›¤› beﬂinci olguda görülmektedir. Hemodiyaliz personelinin yaklaﬂ›m tarz› sadece fistül aç›k kal›m›n› etkileyen bir faktör de¤ildir. Hasta
bahsedilen komplikasyonlara ba¤l› olarak hayat›n›n 91
gününü hastanede geçirmiﬂtir ve 14.951.169.659 TL
harcama yap›lm›ﬂt›r. Do¤al AVF ﬂans›n› yitirmiﬂ olmas› nedeniyle greft AVF ameliyat› uygulanm›ﬂt›r. Oysa
sentetik greftlerin beraberinde getirdikleri bir tak›m
komplikasyonlar vard›r. ‹ki y›ll›k aç›k kal›m› %50-60
olarak bildirilmektedir.[6] Otojen AVF komplikasyonlar›ysa daha azd›r. Dolay›s›yla AVF’nin uzun dönem aç›k
kalmas›n› sa¤lamak HD ünitesinin çal›ﬂanlar›n›n primer
sorumlulu¤udur.
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Sonuç olarak, kronik bak›m gerektiren, KBY aç›s›ndan risk alt›nda olan hastada hekim hastan›n uzun dönemde karﬂ›laﬂabilece¤i sorunlar› önceden düﬂünerek
hareket etmelidir. Arteriyovenöz fistül cerrahisinin uzman kontrolünde yap›lmas› gereken bir giriﬂim oldu¤u
unutulmamal›, cerrahinin haz›rl›k aﬂamas›, tam bir muayene ve gerekti¤inde laboratuvar incelemelerini içermelidir. ‹nvaziv radyolojiden de yararlan›labilece¤i
unutulmamal›d›r. Arteriyovenöz fistülün uzun dönem
aç›k kalmas›n›n sa¤lanmas›nda, hastan›n takibinden sorumlu olan branﬂ hekiminin ve özellikle HD personelinin rolü oldu¤u unutulmamal›, HD personelinin e¤itimine önem verilmelidir. Tüm faktörler göz önüne al›nd›¤›nda, AVF’li HD hastas›nda, yaﬂam kalitesinin art›r›lmas›nda multidisipliner yaklaﬂ›m›n ne kadar önemli
oldu¤u anlaﬂ›labilecektir.
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