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Güvenilir ve kolaylıkla kullanılabilen bir 
damar yolunun varlığı malinitesi olan tüm 
hastaların tedavi ve bakımında çok onem-

li bir etkendir. Bu özellikleri taşıyan bir damar 
yolunun pediatrik hastalarda, ailelerinde ve tıbbi 
bakım personelinde yaratacağı rahatlık mübalağa 
edilemeyecek kadar büyüktür. Normal periferal 
intravenöz damar yollarının en iyimser koşullar-
da 48 saatte bir değistirilmesi gerekliliği düşü-
nüldüğünde ve her yeni damar yolu açılmasının 
zaten fazlasıyla travmatize olmuş pediatrik hasta 
ve ailesine vereceği rahatsızlık dikkate alındığın-
da, güvenilir bir damar yolunun varlığının değe-
ri daha iyi anlaşılabilir. Daha da önemlisi son 
derece titiz bir programla uygulanması gereken 
tedavilerin uygun damar yolu yokluğunda aksa-
tılmasinin pediatrik hastaya verebileceği zarar 
aşikârdır. Öte yandan küçük çocuklarda periferal 
intravenöz damar yollarının 48 saat dahi kulla-
nılabilir halde kalması da nisbeten nadir görülen 
bir durumdur. 

Pediatrik malinitelerde seçilecek damar yolu 
malinitenin türüne, tedavi süresine, tedavinin 
sıklığına, bazen de aile ve hastanın tercihine göre 
değişir. Seçenekler başlıca aşağıdaki gibidir. 

1. Periferal Yerleştirilien Merkezi Venöz Kateter 
(PICC)

2. Kılıflı Periferal Yerleştirilen Merkezi Venöz 
Kateter

3. (Cilt alti) Tünelsiz Merkezi Venöz Kateter

4. Tünel İçinden Geçirilen Merkezi Venöz Kateter

5. Ekstremite Venöz Portu

6. Göğüs (veya abdomen) Duvarı Venöz Portu

Hasta hazırlığı

Merkezi damar yolu yerleştirilecek hastaların 
kan kültürlerinin en az 48 için negatif olması 
zorunludur. Merkezi damar yolu yerleştirilecek 
ve ateşi olmayan hastalarda rutin olarak kan 
kültürünün kontrol edilmesi gerekli değildir. Pro-
sedür öncesinde hastanın yaşıina göre (genellikle 
8 saat öncesinden başlayarak) yemek yenmemesi 
gereklidir. Prosedürün türüne göre sedasyon ve 
genel anestezi kullanılır. Çok nadir olarak, eğer 
hasta 4 haftadan daha küçük ve prosedür PICC 
yerleştirilmesi ise sedasyon veya genel aneste-
zi kullanılmadan prosedür yapılabilir. Prosedür 
öncesinde hastanın ailesiyle görüşülür, prosedür 
açıklanıp; riskler ve komplikasyonlar değerlendi-
rildikten sonra izin formu imzalanır. Prosedürler 
çok büyük çoğunlukla girişimsel radyoloji prosedür 
odasında, nadiren de ameliyathane veya yoğun 
bakım ünitesinde yapılır. Girişimsel radyoloji pro-
sedür odası girişi burada çalışan özel personelle 
kısıtlı, ameliyathane özelliklerini haiz (özel hava-
landırması dahil) bir odadır. Odada iki yönlü anji-
ografi cihazının yanı sıra  sürekli odada bulunan 
bir ultrasonografi makinası bulunmaktadır. Prose-
dürler önce prosedür sırasında kullanılacak masa 
teknisyen tarafından steril koşullarda hazırlanır 
ve üzeri kapatılır. Masa odadaki bütün personel 
ameliyathane koşullarında baş örtüsü ve maske 
takana kadar kullanıma açılmaz. Prosedürler için 
genellikle prosedürü yapacak doktorun yanı sıra bir 
teknisyenin de yıkanmasi gereklidir. Kısa sürecek 
ve fazla manipülasyon gerektirmeyen prosedürler 
sadece doktor tarafindan yapılabilir. 
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Sedasyon seçenekleri

Sedasyon sadece PICC, kılıflı PICC ve tünelsiz 
merkezi venöz kateter yerleştirilmesi için kullanı-
labilir. Sedasyon seçenekleri hastanın yaşına göre 
değişir. 3 aydan büyük çocuklarda midazolam ve 
ketamin, 8-9 yaşından büyük çocuklarda midazo-
lam ve fentanil kullanilir. Ketamin 3 aydan küçük 
çocuklarda laringospazma neden olabileceğinden, 
bu çocuklarda genel anestezi kullanılabilir. Sedas-
yon öncesi radyoloji departmanında görevli sedas-
yon doktoru (çocuk hastalıkları uzmanı) hastayı 
değerlendirir. Sedasyon sırasında hasta kalp moni-
törüne bağlanır ve girişimsel radyoloji hemşiresi 
prosedür süresince  hastayı izler. Hasta, prosedür 
sonrasinda tamamen uyanana kadar sedasyon 
odasında bir hemşire ya da solunum terapisti tara-
findan izlenir. Bu dönemde hastanın ailesi hastayla 
birlikte olabilir. Ketamin bir genel anestezi ajani 
olmasına rağmen radyologların ya da pediatrisyen-
lerin kullanmasına izin verilen bir ilaçtır. Çok nadir 
görülen yan etkisi solunum depresyonu olup, ek 
oksijen desteğine hemen cevap verir. Solunum yolu 
sekresyonlarını arttırıcı etkisi atropin ile kontrol 
edilebilir. Midazolam da çok güvenli bir ilaç olması-
na rağmen, nadiren solunum depresyonu yapabilir; 
midazolamın antidotu flumenazildir. Fentanilin yan 
etkileri nalokson ile geri çevrilebilir. 

Eğer genel anestezi olanaği varsa, bütün has-
taların bir anestezi uzmanı tarafından uyutulması 
tercih edilir. Her ne kadar sedasyon komplikas-
yonları nadirse de bir anestezi uzmaninin varligi, 
prosedürü yapan doktorun dikkatini tamamen 
prosedüre verebilmesini sağlar. Eger hasta anes-
tezi alırsa, prosedür sonrasında ameliyathanedeki 
uyanma bölümüne gönderilir. Anestezinin endot-
rakeal genel anestezi olmasi tünelli merkezi santral 
kateter ve göğüs duvarı venöz port yerleştirilmesi 
sırasında tercih nedenidir. Bunun nedeni endot-
rakeal genel anestezi sırasında isteğe bağli olarak 
solunumun durdurulabilmesinin hava embolisi 
riskini azaltmasıdır. PICC dışındaki merkezi venöz 
kateter yerleştirilmesinden önce (yaklaşık 1 saat 
once) 25-50 mg/kg sefazolin profilaktik olarak 
intravenoz yolla verilir. 

Prosedürler sırasında karşılaşılabilecek komp-
likasyonlar şunlardır: 

PICC yerleştirilmesi sırasında en dikkat edil-
mesi gereken konu arteriyel punktürden kaçın-
maktır. Özellikle çok küçük çocuklarda Doppler 
ultrasonografi ile dahi arter ve venleri birbirinden 
ayırmak zor olabilir. Kılavuz telin venöz ya da 
arteriyel sistemde oldugu floroskopi ile kolaylikla 
anlaşılabilir. Anatomisi karmaşık olan hastalarda 
kontrast venografi yapilabilir. Merkezi venöz kate-
ter yerleştirilmesi sırasında rutin olarak kontrast 
venografi yapılması gereksizdir. 

Merkezi venöz kateter yerleştirilmesi sırasın-
da kullanılması gereken damar çogunlukla sağ, 
zorunda kalınırsa da sol internal juguler vendir. 
Subklavian ven kullanımı hem daha fazla görü-
len pnömotoraks komplikasyonu hem de uzun 
dönemde artan merkezi venöz darlık komplikas-
yonu nedeniyle kaçınılması gereken bir tercihtir. 
Göğüs duvarında tünel açılması sırasında yanlış-
lıkla göğüs kafesine girilmemesi icin azami dikkat 
gösterilmelidir. Venöz portların göğüs duvarında 
açılan cep içinde dönebilme olasılığına karşı, bazı 
yazarlar portun göğüs duvarı musküler fasiyasına 
dikilmesini tavsiye etmektedirler. 

Prosedür sonrasında görülebilecek komplikas-
yonlar enfeksiyon ve kateterin tıkanmasıdır. Pro-
sedürden sonraki 48 saat içinde görülen enfeksi-
yonlar prosedüre aftedilir. Daha sonra görülebi-
lecek enfeksiyonlardan kaçınmak için pansuman 
değisiklikleri sırasında ve kateteri kullanırken 
steril tekniğe uyulması elzemdir. Kateter kullanıl-
dıktan sonra lümeni heparinle doldurulmalıdır, 
aksi halde kateter dakikalar içinde kullanılmaz 
hale gelir. Tikanan kateterlerin açılmasi için doku 
plasminojen aktivatörü kullanılabilir. Eğer bir 
venöz portun ya da merkezi venöz kateterin ucun-
da fibröz bir kılıf oluştuysa, bu kılıf girişimsel rad-
yoloji teknikleriyle bertaraf edilip, kateterin ömrü 
uzatilabilir. 

Artık kullanılmayacak kateterlerin ve portlarin 
çıkarılmasında, yerleştirilmelerinde gösterilen öze-
nin tekrarlanması gereklidir. 


