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ú

ntravenöz (úV) yol, hastaneye kabul edilen hastalarda en sık baüvurulan tedavi uygulama
yollarındandır; dolayısıyla damar yolu açma,
en sık uygulanan giriüimlerdendir. úV yol kullanma
endikasyonları arasında; sıvı-elektrolit kayıplarının
yerine konması, oral alamayan hastalarda parenteral (PE) beslenme, úV yoldan ilaç verme, kan
ürünü transfüzyonu gelir ().
úV sıvı tedavisi, hastaların gıda ve sıvıları oral olarak alamadıkları ya da almamaları gereken durumlarda uygulanır. Sıvıların direkt olarak intravasküler sıvı kompartımanına giriülerinin saùlanması ve elektrolit kayıplarının yerine konması için
etkin bir yoldur. Özellikle kritik hastalarda, uzun sürecek tedavilerde tercih edilir. úV tedaviler, genelde hekim tarafından önerilir. Hemüire; tedavinin
verilmesi, idamesi, tedavi sırasında ortaya çıkan
komplikasyon ve yan etkilerin monitorizasyonu ve
eùer gerekiyorsa evde tedaviye nasıl devam edileceùinin öùretilmesinden sorumludur ().
úntravenöz (úV) tedavi uygulamalarının majör
komplikasyonları; infiltrasyon, tromboflebit, sıvı
yüklenmesi, kanama, hematom, tromboembolizm, hava embolisi ve enfeksiyondur.

‹NF‹LTRASYON
úV sıvıların ven ponksiyon bölgesinden subkütan
boüluùa girmeleri ile ortaya çıkar. Artan doku sıvısına baùlı olarak ortaya çıkan üiülik ve meydana
gelen dolaüım bozukluùuna baùlı olarak oluüan
solukluk ile kendini belli eder. Sıvının akıü hızı yavaülamıü ya da durmuü olabilir. Ödeme baùlı olarak aùrı da ortaya çıkabilir ve infiltrasyon miktarı
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ile orantılı olarak artar. únfiltrasyon ortaya çıktıùında, infüzyon durdurulmalı ve gerekirse, baüka bir
yerden tekrar damar yolu açılmalıdır. únfiltrasyonun neden olduùu rahatsızlıùı azaltmak için,
ekstremite yukarı kaldırılır ve 20 dk. kadar ılık bir
havluya sarılır. Böylece dolaüım düzelir ve aùrı,
ödem azalır ().
Periferik úV infüzyon infiltrasyonuna baùlı cilt ve
cilt altı dokuda nekroz geliüimi çok nadir bir komplikasyondur. Sitotoksik ilaçlara ve noradrenalin infüzyonuna baùlı geliüen infiltrasyon nekrozu iyi bilinirken, hipertonik dekstroz ve kalsiyum infüzyonuna baùlı olanı göreceli olarak tanınmamaktadır. Washington’daki bir cerrahi kliniùinden yapılan 8 vakalık bir bildiride, %0 dekstroz ve kalsiyum tuzları içeren infüzyonların neden olduùu infiltrasyon nekrozları ortaya konmuütur. Vakaların
hospitalizasyon süreleri uzadıùı gibi, 5 vakada ciddi üekil bozukluùu ya da ekstremite fonksiyon kaybı ortaya çıktıùı bildirilmiütir. Tedavide debridman,
cilt greftleme ve duruma göre sekonder rekonstrüksiyon uygulanmıütır (2).
Kalsiyum klorür gibi yüksek konsantrasyonlarda
kalsiyum tuzları, proteini çöktürerek direkt sitotoksik olabilmektedirler. Kalsiyum klorürün cilt altına
enjeksiyonu ya da ekstravazasyonu, aùrılı bir cilt
dökülmesine neden olur. Klinikte kullanılan diùer
kalsiyum tuzlarından kalsiyum glukonat ve kalsiyum glukeptat çok daha az irritandırlar; ancak onların da nekroza neden olabildikleri bildirilmiütir.
Hipertonik glikoz solüsyonlarının ekstravazasyonlarının nasıl nekroza neden olduùu tam olarak anlaüılamamıütır. Ancak, interstisyel ozmotik kuvvetGüncel Gastroenteroloji 8/2

leri deùiütirerek, intrasellüler ve ekstrasellüler sıvılar arasındaki dengeleri bozarak hücre fonksiyonlarını etkileyebilecekleri bildirilmiütir. Bu tabloya,
göreceli olarak kapalı bir doku kompartımanında
artan basıncın neden olduùu iskemi ve hücre ölümü eklenmektedir. úV alimentasyon ya da kalsiyum tuzu uygulaması çok sık klinik endikasyon
bulmakla birlikte, ekstravazasyonlarının nadir de
olsa ciddi sekellere neden olabileceùi akılda tutulmalıdır. únfiltrasyon nekrozunun engellenmesi için,
bu tip sıvı infüzyonları sırasında yakın monitorizasyon ve infiltrasyonun ilk bulgusu ile birlikte infüzyonun durdurulması gerekir (2).

Tromboflebit, úV tedavilerin en sık görülen, majör
komplikasyonudur (5). Literatürde insidansı %25 ile
%43 arasında bildirilmektedir (5, 7). 56 periferik
venöz kateterin dahil olduùu bir çok-merkezli çalıümada tromboflebit insidansı %2.5 olarak bildirilmiütir (8). únsidans oranlarındaki bu büyük farklılıkların tanısal kriterlerin standardize edilememesinden kaynaklandıùı belirtilmektedir (5). úntravenöz
Hemüireler Derneùi’nin 990 yılında oluüturduùu
rehberde, periferik ven infüzyon tromboflebitinin
kabul edilebilir insidansının %5 ve altı olduùu bildirilmiütir (9). Yayınlanan hemen hemen tüm çalıümalarda bu oran aüılmıütır (5).

TROMBOFLEB‹T

Tromboflebit geliüimini etkileyen baülıca faktörler
üunlardır:

Periferik ven infüzyon tromboflebiti, venin bir inflamasyonudur; patogenezi tam olarak ortaya konamamıütır. Kimyasal, mekanik irritasyona baùlı ya
da enfeksiyöz mekanizmalarla oluüabilir. únflamasyonla birlikte bir trombüs oluüur ve tablo tromboflebitle sonuçlanır (, 3). Bazı kaynaklar infüzyon
tromboflebitini, enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz (irritan) olarak sınıflandırmaktadır; ancak tromboflebit insidansları ile kültür pozitifliùi oranları arasındaki farklar, durumun daha çok steril bir inflamatuar olay olduùunu düüündürmektedir (4). únflamasyonla trombüs geliüimi arasındaki spesifik iliüki
ve hangisinin daha önce oluütuùu açık deùildir (5).
úntraluminal tromboz, ven inflamasyonunun sonucu olarak geliüebileceùi gibi, ortaya çıkan bir
tromboz kan akımını bozarak flebite neden olabilir. únfüzyon tromboflebitinin patogenezini incelemek için yapılan bir ultrasonografik çalıümada,
tromboflebit geliüiminde trombozun öncülük ettiùi
yönünde sonuçlar elde edilmiütir. Tromboflebit geliüiminde can alıcı olayın endotel hasarına sekonder geliüen intraluminal tromboz olduùu bildirilmiütir. Bu olay ven ponksiyonunun kaçınılmaz bir sonucu olmasına raùmen, kateter yapılarındaki geliüimlerle endotel travmasının ve erken trombozun,
antiinflamatuvar ve antikoagülan ilaçlarla geç
trombüs geliüiminin azaltılabileceùi bildirilmiütir
(6). Venin; infüzata, kateter materyaline, ya da kateterin intravasküler segmentinin bakteri kolonizasyonuna baùlı irritasyonunun, inflamatuar kaskadın prostaglandin aracılı aktivasyonuna neden
olduùu düüünülmektedir. Endotel inflamasyonunun üiddetli olduùu yerlerde koagülasyon sistemi aktive olabilir ve diùer eùilim yaratan faktörlerle birlikte
trombozu baülatabilir. únflamasyon, fibrin ve trombüs oluüumu histopatolojik çalıümalarda gösterilmiütir (5).
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. Kanülasyon ve infüzyon süresi: Tromboflebit sıklıùı kateterin damarda kalıü süresi ve infüzyon süresi ile direkt iliükilidir (7, 0, ). Kanülasyon süresi, infüzyon tromboflebitinin primer belirleyicisidir
(4, 5). Bazı yayınlar, .günden sonra riskin rölatif
olarak sabitleütiùini bildirmektedir. Ancak kümülatif risk gün sayısı arttıkça artmaktadır (Bir çalıümada; .gün-%2, 2. gün-%30, 3. gün-%40 olarak saptanmıü) (0). Sürekli infüzyonlarda bir kanülün aynı damarda 24 saatten fazla tutulmaması gerektiùi bildirilmektedir (7). 72 saatten daha uzun süre
damarda tutulan periferik kateterlerin %2-5 oranında sepsis riski yarattıùı bildirilmektedir (4). Bazı yayınlar ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi
(Centers for Disease Control and Prevention), flebit
riskini minimuma indirmek için her 48-72 saatte bir
kateterlerin ve ven giriü yerlerinin deùiütirilmesini
önermektedir (5, 0). Flebit eùilimi yüksek olan
riskli hastalarda, yüksek flebitojenik karıüımların
uygulandıùı durumlarda kateter deùiüimi 24 saatte bir yapılabilir (0). Bir çalıümada, Vialon kateterin 3 ya da 4 günde bir deùiütirilmesinin, Teflon kateterin 2 günde bir deùiütirilmesinden daha az
oranda flebite neden olduùu bildirilmiütir (0). Hessov ve arkadaülarının çalıümasında, sürekli úV infüzyon alan hastalarda tromboflebit geliüme riskinin her infüzyon günü %2. ile %2.6 arasında arttıùı bildirilmiütir. Günlük infüzyon süresinin 8 saat ile
sınırlandırılmasının tromboflebit insidansını %3’ün
altına indirdiùini, hatta ortadan kaldırdıùını bildiren yayınlar vardır. Birçok yazar, günlük infüzyon
süresini 8-2 saatin altında tutmayı önermektedir
(7).
2. Ven ponksiyon yeri: úV tedavi için ekstremitenin
hareketini kısıtlayacak bir ven seçilmemelidir. Damarı irrite edici ilaçlar için mümkün olduùunca ge159

niü bir ven seçilmelidir (, 3, 7, ). Üst ekstremite
venleri, alt ekstremiteye tercih edilmelidir. El bileùi
ve üst kol damarlarının, ele göre daha fazla risk taüıdıùı da bildirilmiütir (0). Ponksiyon bölgesinde
enfeksiyon bulunmaması da, geliüebilecek tromboflebit açısından önemlidir (5).
3. Uygulanan sıvı tipi: úV tedavide kullanılan sıvılar damar endotelini irrite edici olabilir (7, 0, ).
Hipertonik (glikoz gibi) ve düüük pH’lı sıvılar bu niteliktedir. Sıvılara eklenen potasyum klorür, B ve C
vitamin kompleksleri, tetrasiklin, vankomisin, amfoterisin B, çoùu β-laktam grubu antibiyotikler, barbitüratlar, fenitoin, çoùu kanser kemoterapötik
ajanlar, vazoaktif pressör aminler (norepinefrin gibi) de damar endotelini irrite ederek tromboflebite
neden olabilirler (5, 0, ). Bu ilaçlardan bazıları
(norepinefrin, adriamisin, fenitoin gibi), ekstravaze
olurlarsa ciddi nekroza neden olabilirler. Antibiyotiklerin, özellikle içerdikleri mikropartiküller nedeni
ile flebite neden oldukları, kullanılan filtrelerle flebit risklerinin azaldıùı bildirilmiütir. Ancak bu bulguyu desteklemeyen çalıümalar da mevcuttur. Pahalı olmaları, belli aralıklarla deùiütirilmelerinin
gerekliliùi filtrelerin rutin kullanımlarını sınırlandırmıütır ve bu konuda daha ileri çalıümalara ihtiyaç
vardır (0). Hessov ve arkadaülarının yaptıkları bir
çalıümada, 96 vakada 529 infüzyon günü sonunda infüzyon tromboflebiti oranı %6. iken, mayilerinde %0 invertoz içeren bir grubunda bu oran
%9.7’ye, potasyum içeren bir grubunda %0.9’a,
%20 intralipid ve %0 aminosol içerenlerde %23.’e
çıkmıütır (7). Hiperalimantasyon sıvıları ise bakteri
ve fungus kontaminasyonu için uygun vasat niteliùindedir. únfüzyon sıvısına eklenen sodyum bikarbonat ve antikoagülan ilaçların tromboflebit insidansını azaltıcı etkileri olduùu bildirilmektedir ().
Glikozlu solüsyonların fosfat tamponlarla nötralize
edilmesinin de tromboflebit olasılıùını azalttıùı bildirilmiütir. Damar irrite edici solüsyonlar mümkün
olduùunca hızlı ve büyük damarlardan verilmelidir (2). Ancak hızlı infüzyonun da flebitojenik olabildiùi bildirilmiütir (0).
4. Uygulamada kullanılan materyal: Damara girmek için kullanılan kateterin cinsi, uzunluùu ve kalınlıùı da tromboflebit görülme sıklıùı üzerinde etkilidir. Damar lümeninin çapına uygun kateter seçilmelidir. Bazı çalıümalarda, tromboz geliüimi açısından çelik iùnelerin en az riske sahip oldukları, polietilen kateterlerin teflon kateterlerden daha fazla
tromboz riski taüıdıkları bildirilmektedir (7, 0, ).
Yeni poliüretan kateterlerin, teflon kateterlere göre
periferik ven infüzyon tromboflebiti oranlarında
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%30-%45 azalma saùladıùını bildiren yayınlar vardır (5). Bir çalıümada, Vialon® kateterlerin Teflon®
kateterlerden daha az tromboflebite neden olduùu ve daha kolay yerleütirildikleri bildirilmiütir (2).
Bu bulgu baüka yayınlarda da desteklenmiütir
(0). Teflon®’un yeni bir versiyonu piyasaya sürüldükten sonra, Vialon® ile karüılaütırmalı bir çalıüması yapılmıütır. úki grup arasında tromboflebit insidansı açısından ilk 24 saatte anlamlı fark bulunmamakla birlikte, Vialon® kateterlerin . günden
sonra anlamlı olarak daha az tromboflebite neden
olduùu saptanmıütır. 200 vakayı içeren bu çalıümada, tek ve çift kat flasterleme tekniklerinin (Opsite® kullanılarak) tromboflebit insidansı üzerindeki
etkileri de incelenmiü ve bir fark bulunmamıütır.
Ancak, çift kat flasterlemenin kanülasyon süresini
anlamlı olarak arttırdıùı saptanmıütır. Bu vakaların
hiçbirinde bakteremi saptanmamıütır. Kateter cinsinin ve flasterleme tekniùinin kanül ucu kültür sonuçlarını etkilemediùi bildirilmiütir (4). Kapamada
steril gazlı bez ya da transparan materyal kullanımının tromboflebit oranını etkilemediùini bildiren
yayınlar vardır. Gazlı bezleri 48 saatten daha sık
aralıklarla deùiütirmenin riski arttırdıùı gösterilmiütir (5, 0).
Uzun kateterlerde kısalara göre, kalınlarda incelere göre tromboflebit riskinin daha yüksek olduùu
bildirilmektedir (5, 7, 0, ). Uzun ve kısa kateterlerin her ikisi de infüzyon tromboflebitine neden
olabilmektedir. Ancak, kalın kateterlerde incelerdekine göre artmıü risk; muhtemelen bunlar rölatif
olarak kısa, küçük lümenli venlere yerleütirilirken
ortaya çıkan fiziksel travmaya baùlıdır (5). Kateterin küçük seçilmesinin, damar içinde iùne çevresindeki kan akımını daha az engelleyerek tromboflebit olasılıùını azalttıùı belirtilmektedir ().
5. Kullanılan sıvının akıü hızı: únfüzyon sıvısının
hızlı gidiüi, damar endotelinde devamlı ve hafif bir
travmaya neden olabilmektedir (0, ). Ayrıca irrite edici bir sıvının yavaü damlaması da damar
endotelini uzun süreli bir travmaya maruz bırakabilir ().
6. Katetere baùlı enfeksiyon: Periferik kateterlerin
%5-%25’i çıkarılmaları sırasında cilt mikroorganizmaları ile kolonize olmaktadır. Kolonize olmuü kateterlerde infüzyon tromboflebiti riskinin 6 kat kadar artabileceùi bildirilmiütir (5, 0). Kateter materyalinin katetere baùlı enfeksiyon patogenezinde
önemli rol oynadıùı görüüü yaygındır. Teflon yapısındaki intravasküler kateterlerin, polivinilklorür
ya da polietilen yapılı kateterlere göre mikroorgaHaziran 2004

nizmaların adheransına daha dirençli oldukları ve
kolonizasyon ile enfeksiyona sebep olma eùilimlerinin daha az olduùu bildirilmiütir. Benzer üekilde
Vialon materyali içeren kateterlerin polivinilklorür
ve polietilen kateterlerden çok daha güvenli olduùu, Vialon ve Teflonun enfeksiyon riski yönünden
yakın oldukları bildirilmiütir (0).
7. Hastaya özgü faktörler ve diùer faktörler: Kadın
cinsiyet, alt ekstremitenin kullanımı, altta yatan
tıbbi hastalık varlıùının (kanser, immün yetmezlik)
infüzyon tromboflebiti riskini arttırdıùı bildirilmektedir. Diùer faktörler arasında kateter uygulayıcısının
deneyimi, acil üartlarda yapılan giriüim sayılabilir.
Sisteme yapılacak tüm müdahelelerin (üiüe ve set
deùiütirme, hazneden ilaç uygulama gibi), olası
kontaminasyonu engellemek için aseptik tekniklerle yapılması gerekir (5, 0, ). Ayrıca, genç
eriükinlerde riskin yaülılara göre daha fazla olduùu
bildirilmiütir (0). Tam olarak açıklanamayan bir
kiüisel eùilim/hassasiyetten de bahsedilmektedir
(0).
Katkı dereceleri kesin olarak bilinmemekle birlikte,
tromboza eùilim yaratan durumlar tromboflebit
geliüme olasılıùını arttırabilirler. Bunlar arasında;
endotel bütünlüùünün bozulması (vene giren iùne, kateter, enfeksiyon gibi), kan akımının yavaülaması (hareketsizlik, cerrahi müdahele, kalp yetmezliùi, üok gibi), pıhtılaüma proteinleri ile ilgili bozukluklar (Faktör 5 Leiden, protrombin gen mutasyonları, hiperhomosistinemi, antitrombin 3, protein
C ve protein S eksiklikleri gibi kalıtsal trombofililer)
bulunur (5, ). Bu tablo emboli ile de sonuçlanabilir (, 3).
Periferik intravasküler kateterlerde trombotik
komplikasyonları önlemek için heparin kullanımı
çok yaygın bir uygulama olmasına raùmen, gerekliliùi konusunda fikirbirliùi yoktur. Periferik venöz uygulamalarla ilgili 3 randomize çalıümayı
içeren bir metaanalizde; kullanım aralarında kapalı tutulan kateterlerde periferik ven infüzyon
tromboflebiti riskinin, 00 U/ml’lik sulandırılmıü heparinle aralıklı yıkamalar ile sadece SF kullanımına göre daha fazla azalabileceùi ve kateter açıklıùının artabileceùi bildirilmiütir. Yine sürekli  U/ml
heparinli infüzyonların, SF’li yıkamalara göre riski
anlamlı olarak azaltabileceùi ortaya konmuütur.
Her iki uygulamanın daha ileri çalıümalarda tekrar
deùerlendirilmesi gerektiùi vurgulanmıütır. 0
U/ml’lik heparinli yıkamaların ise, SF’li yıkamalardan daha yararlı olmadıùı ve terkedilmesi gerektiùi belirtilmiütir (3).
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úV kateteri olan ve aralıklı ilaç tedavisi uygulanan
hastalarda damar yolu açıklıùını sürdürmek amacı ile, kanama riski gözardı edilerek, yıllardır birçok
klinikte heparin kullanıldıùı bilinmektedir. Heparinin komplikasyonları arasında, kateterin damardan çıkarılmasını gerektiren flebit ve osteoporoz
da yer almaktadır. Uygulamada iki solüsyon arasındaki tedavi maliyeti de dikkate alınmalıdır.
SF’in heparin kadar etkili olduùunu kanıtlayan çalıümalar mevcuttur (4).
Marmara Üniversitesi’nden ûelimen ve arkadaülarının yaptıkları bir çalıümada, úV kateteri olan ve
aralıklı úV tedavi uygulanan hastalarda kateter
açıklıùını sürdürmede SF ve heparinli solüsyonların
etkileri ile úV kateterin damardan çıkma nedenleri
incelenmiütir. Bu amaçla, 2 ay süre ile tümü standart dozlarda olmak üzere, 75’ine heparin, 76’sına
SF uygulanan toplam 5 úV kateter incelemeye
alınmıütır. Elde edilen sonuçlar; damar yolu açıklıùını sürdürme yönünden heparin ve SF arasında
fark olmadıùını, úV kateter için en riskli bölgenin
baü bölgesi olduùunu, vialon kateterlerin komplikasyon geliüme yönünden teflon kateterlerden daha az riske sahip olduklarını ve kateter uygulama
sayısı arttıkça komplikasyon geliüme oranının arttıùını ortaya koymuütur. úV kateterlerin açıklıùının
sürdürülmesinde SF kullanımının, kateterlerin damarda kalıü süresini uzattıùı bildirilmiütir. Ayrıca
kateter numaraları (22 G ve 24 G kateterler kullanılmıü) ve kullanılan ilaçların (amikasin, sulbaktam-ampisilin, klindamisin, gentamisin, vankomisin kullanılmıü) komplikasyon geliüme riski yönünden fark yaratmadıkları belirlenmiütir (4).
Tromboflebit oluüumunda ilk belirtiler giriü yerinde
kızarıklık ve aùrıdır. Daha sonraki safhada bu bölgede bir üiülik ve palpe edilebilen, ven trasesine
uyan bir kordon oluüur. Giriü yerinde ısı artıüı olması, lokal enfeksiyonu gösterebilir (, 3). Periferik ven
infüzyon tromboflebitinin kesin tanısal kriterleri belirlenememiütir. úlk defa 957 yılında úngiliz Tıbbi
Araütırma Konseyi tarafından ‘venin kızarıklıùı,
hassasiyeti ve ödemi’ olarak tanımlanmıütır. Ayrıca, konsey bir klinik deùerlendirme aracı olarak
bir derecelendirme sistemi de önermiütir. Son 20
yılda bu sistemde varyasyonlar ortaya çıkmıütır.
Bütün skalalar, periferik ven infüzyon tromboflebitini fizik bulgular ve semptomların üiddetine göre
derecelendirir. Tablo ’de bir skala örneùi verilmiütir. Derecelendirme sistemlerinin önemli bir kısıtlaması, bahsedilen bütün bulguların geliümeyebileceùi, ya da belirtilen sıra ile geliümeyebileceùidir.
Sonuç olarak, birçok araütırmacı periferik ven in161

Tablo . Periferik Ven únfüzyon Tromboflebiti için Derecelendirme Skalası (5)
Derece
0

Klinik kriterler
Semptom yok



Ven giriü bölgesinde aùrı ya da eritem

2

Ven giriü bölgesinde eritem ya da üiülik ile birlikte
aùrı

5

Ven giriü bölgesinde eritem ve üiülik ya da palpe
edilebilen bir venöz kordon ile birlikte aùrı

4

Ven giriü bölgesinde eritem, üiülik ve palpe
edilebilen bir venöz kordon ile birlikte aùrı

5

Derece 4’teki tüm bulgularla birlikte giriü böl
gesinde pürülan akıntı

füzyon tromboflebitini üunlardan iki ya da daha
fazlasına dayanarak tanımlarlar: aùrı, hassasiyet,
sıcaklık hissi, eritem, üiülik, ve palpe edilebilen bir
kordon (5).
únfüzyon tromboflebiti, santral kateterlerin neden
olduùu komplikasyonlara göre (pnömotoraks, hava embolisi, kateter embolisi, derin tromboflebit,
kateter sepsisi gibi) çok daha masum bir komplikasyondur (7). Ancak hastaya ciddi rahatsızlık verebilir, genelde kateterin çekilip baüka bir bölgeye
yeni bir tanesinin yerleütirilmesi ile sonuçlanır. Tekrarlanan kateter deùiüimleri ven ulaüım güçlüklerine neden olabilir ve santral ven kateteri gibi daha
invaziv, komplikasyon riski yüksek giriüimleri gerektirebilir. Sonuçta, PE tedavilerin verilmesi gecikebileceùi gibi, hospitalizasyon süresi de uzayabilmekte ve beraberinde getirdiùi maliyet de artabilmektedir (5, ). Damarın trombüsle oklüzyonu sıvının çevre dokulara ekstravazasyonuna ve buna
baùlı ileri komplikasyonlara neden olabilir (venözarteryel dolaüım bozukluùu, infiltrasyon nekrozu
gibi) (5). úntravasküler trombüsün enfekte olması
ile %0.2-2 oranında süpüratif tromboflebit geliüebilir; periferik ven infüzyon tromboflebitlerinin en
ciddi lokal komplikasyonları arasındadır. Sonuçta
oluüan intravasküler abse, kateter çıkarıldıktan
sonra bile bakteremi ve sepsise neden olabilir (5).
Kanül çıkarıldıùında giriü yerinde püy görülebilir.
Bu durumda gerekli kültürler alınmalı ve hekim
kontrolünde gerekli antibiyotik ve diùer tedaviler
acilen uygulanmalıdır (, 3). Yapılan bazı çalıümalarda damara girilen iùne ve kateter kültürlerinde
en sık üreyen mikroorganizmaların stafilokokus albus, stafilokokus aureus, psödomonas türleri ve koliform bakteriler olduùu bildirilmiütir (). Tromboflebitli hastalarda, katetere baùlı kan enfeksiyonla162

rı riski de yüksektir. úV katerere baùlı kan enfeksiyonu bulunan hastaların %50’ye yakınında periferik ven infüzyon tromboflebiti olduùu saptanmıütır
(5).
Doùru teknik ve sıkı günlük kateter bakımı riski
azaltabilmektedir (7). Ayrıca aseptik giriü tekniklerine önem verilmelidir (). Giriüim yerinde ortaya
çıkan kızarıklık, hassasiyet ya da üiülik, lokal venöz
reaksiyonları düüündürür ve kanülün çıkarılmasını
gerektirir. Bu ven baüka uygulamalarda kullanılmamalıdır. Bu basit müdahele daha ileri komplikasyonların ortaya çıkmasını önleyebilir. Tromboflebit geliüen ekstremitenin hareketi kısıtlanarak
dinlenmesi saùlanmalıdır. Bölgeye ılık kompres
uygulanır. Analjezik, non-steroidal anti-inflamatuar ilaç, antibiyotik baülanabilir. Venöz dönüüe yardımcı olabilecek elastik bandaj, elastik çorap kullanılabilir. (, 3, ). Heparinoid kremlerle tedavinin semptomatik ve profilaktik olarak yarar saùladıùı bildirilmiütir. Kortikosteroid, organoheparinoid,
ve asetilsalisilik asit içeren bir krem olan Movelat,
tromboflebit sıklıùını azaltmıütır. Spontan ve infüzyon tromboflebitli hastalarda hirudoid krem ve piroksikam jelin plasebo ile karüılaütırmalı bir çalıümasında, her üç grupta da tedavi periyodu boyunca semptom ve bulgularda anlamlı gerileme
olmuü, ancak üç grup arasında anlamlı fark ortaya çıkmamıütır (5). Randomize kontrollü çalıümalarda; infüzata hidrokortizon, heparin ya da ikisinin birden eklenmesinin, ya da topikal kortikosteroid veya transdermal gliseril trinitratın, infüzata
baùlı flebit riskini azaltabildiùi gösterilmiütir. Ancak
kortikosteroidlerin, büyük ölçekli randomize çalıümalarda ciddi yan etkilere neden olmadan (artmıü kanama riski, trombositopeni, hemoliz, osteoporoz, adrenokortikal supresyon, kateter iliükili
enfeksiyon gibi) kesin olarak yararlı oldukları gösterilmeden rutin kullanımları önerilemez (0).
úV uygulamalar, kesin endikasyonu konduktan
sonra planlanmalıdır; gereksiz úV giriüimlerden kaçınılmalıdır ().
Sıvı yüklenmesi: Hastaya çok hızlı sıvı infüzyonu
yapıldıùında ortaya çıkar. Deùerlendirmede dispne, akciùerlerde raller ve taüikardi saptanabilir.
Hemüire infüzyon hızını yavaülatmalı, hekime haber vermelidir. Diüretik uygulamak gerekebilir. Durumun ilerlemesini önlemek için erken ve doùru
müdahele gereklidir ().
Kanama ve hematom oluüumu: Kanama, ven
ponksiyon bölgesinde infüzyon sırasında, daha sıklıkla kateter çekildikten sonra ortaya çıkabilir. HeHaziran 2004

parin verilen ve pıhtılaüma bozukluùu olanlarda
sıktır. Kanama kontrolü için bölgeye baskılı bandaj uygulanabilir. Venöz kanamalar yavaü, sürekli bir sızıntı tarzındadır ve genelde fatal deùildir.
Hematom, kanın venden giriü yerini çevreleyen
dokulara sızması sonucu oluüabilir. Kanül yerleütirilmesi sırasında venin uygun biçimde ponksiyone
edilmemesi sonucu ya da kanülün çıkarılması sırasında veya úV uygulamalar sırasında oluüabilir.
Hematomdan sakınmak için yeterli venöz dönüüü
saùlamak ve ven ponksiyonunu özenle planlamak gerekir. Tam olarak tanımlanamayan bir damar ponksiyone edilmemelidir. Turnike çözülmeden iùne çıkarılırsa veya kanül takılırken dikkat
edilmezse hematom oluüabilir. Bu durum iülemden
sonra 3-4 dk. baskı uygulanarak önlenebilir. Ekstremitenin elavasyonu da yararlı olabilir (, 3).
Tromboembolizm: Kateter üzerindeki ya da ven
duvarındaki bir kan pıhtısının koparak venöz akım
ile kardiyopulmoner dolaüıma taüınması ve obstrüksiyon oluüturması ile ortaya çıkar. Bir infüzyon,
kateter ucunda oluüan pıhtı nedeni ile durmuüsa
kanül ve yeri deùiütirilmelidir. Kanülün yıkanması,
pıhtıyı yerinden oynatarak dolaüıma girmesine neden olabileceùinden, bundan kaçınılmalıdır (3).
Hava Embolisi: úV tedavinin tüm formları sırasında
olası bir tehlikedir. úV katetere baùlanmadan önce, tüm uygulama setlerinden, uzatma yollarından ve musluklardan hava dikkatle çıkarılmalıdır.
Sıvı haznesi tamamen boüalmadan önce infüzyonun sonlandırılması saùlanmalıdır (, 3).
Enfeksiyon: únfüzyona baùlı enfeksiyonlar úV sistemin, ven ponksiyon bölgesinin, ya da solüsyonun

kontaminasyonu ile ortaya çıkarlar. Klinik olarak;
sepsis, pürülan tromboflebit, sellülit ve eritem, üiülik, aùrı ile ortaya çıkan diùer ven ponksiyon bölgesi enfeksiyonları üeklinde kendini gösterir.
Bu enfeksiyonlar dört üekilde önlenebilir:
. Uygulama öncesi etkin el yıkama tekniklerinin
kullanımı,
2. úV solüsyonların en az her 24 saatte bir deùiütirilmesi,
3. Tüm periferik venöz kateterlerin en az her 72 saatte bir deùiütirilmesi,
4. únfüzyon setlerinin, solüsyonların, úV kateterin ve
flasterlerin deùiütirilmesi sırasında steriliteye dikkat
edilmesi ().
Yapılan birçok çalıümada, uzun kateterizasyon süresinin, genelde en sık görülen tromboflebitle birlikte diùer komplikasyonların da oranını anlamlı
olarak arttırdıùı ortaya konmuütur. Nice Üniversitesi Hastanesi’nde acil serviste yerleütirilen 630 periferik venöz kateterli hasta ile yapılan bir çalıümada, hastaların %34’ünde kateterlerin gereksiz olduùu saptanmıütır. Komplikasyon oranları, santral
venöz kanülasyonlara göre düüük olmasına raùmen, periferik úV kateterlerin rutin kullanımı bir dizi olaylarla birlikte personel kazalarına da neden
olmaktadır. Acil serviste úV kateter yerleütirilmesi,
genellikle bir kan örneùi alırken ikinci bir giriüimden doùacak rahatsızlıùı azaltmak için rutin olarak
yapılmaktadır. Ancak, úV kateterlerin neden olduùu komplikasyonlar hastalar için önemli rahatsızlık
kaynaùıdır (6).
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