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Portal Hipertansiyon
Prof. Dr. Abdullah Sonsuz, Dr. Dilek Rahmano¤lu

PORTAL VENÖZ S‹STEM‹N‹N ANATOM‹S‹
Karaci¤er hepatik arter ve portal ven yoluyla iki farkl› damar sisteminden
kan alan bir organd›r. Portal ven, superior mezenterik ven, inferior mezenterik ven ve splenik ven'in birleﬂmesiyle oluﬂur. Bu temel vasküler yap›lar›n d›ﬂ›nda, sol gastrik ven ve k›sa gastrik venler de portal venöz sistemle iliﬂkili di¤er önemli damarlar olarak say›labilir. Portal ven karaci¤ere gelen kan›n
%75'ini (1000-1200 ml/dakika) taﬂ›r. Portal ven kan› oksijen içeri¤i bak›m›ndan nisbeten yetersiz olmas›na ra¤men ak›m miktar›n›n hepatik arterden fazla olmas› nedeniyle karaci¤erin O2 gereksiniminin ço¤unu karﬂ›lar. Karaci¤erin venöz drenaj›, diyafragman›n hemen alt›nda vena kava inferiora kat›lan
hepatik venlerle sa¤lan›r (ﬁekil 1).

HV

LGV
HV: Hepatik ven

SV

VCI: Vena kava inferior
PV

PV: Portal ven
SMV: Superior mezenterik ven
IMV: ‹nferior mezenterik ven
IMV

VCI
SMV

SV: Splenik ven
LGV: Sol gastrik ven

ﬁekil 1. Portal venöz sistemin anatomisi
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Tablo 1. Portal venöz sistemde bas›nçlar
Ölçüm yeri

Bas›nç

Portal ven bas›nc› (PVP)
Splenik pulpa bas›nc› (SPP)
FHVP (serbest hepatik ven bas›nc›)
WHVP (hepatik ven ucu bas›nc›)
HVPG (hepatik venöz bas›nç gradienti)

< 10 mmHg
< 15 mmHg
2 mmHg
5 mmHg
2-6 (3) mmHg

PORTAL H‹PERTANS‹YONUN F‹ZYOPATOLOJ‹S‹
Portal hipertansiyonun manometrik tan›m› portal ven bas›nc›na veya portal ven ile vena kava inferior aras›ndaki bas›nç fark›na dayanmaktad›r. Bir
vasküler sistemdeki bas›nç gradienti, DP=Q (Ak›m) X R (Direnç) formülü ile
ifade edilir. Bu nedenle portal bas›nç gradientini belirleyen unsurlar portal venöz ak›m ile portal venöz sistem direncidir. Direnç ise vasküler sistemin uzunlu¤u, yar›çap› ve kan›n viskozite katsay›s›na ba¤l› olup, R=8 µL pr4 (L=vasküler sistemin uzunlu¤u, r=yar›çap, µ=viskozite katsay›s›) formülü ile belirlenir.
Bu genel tan›mlamalardan anlaﬂ›labilece¤i gibi portal hipertansiyon, vasküler
direnç art›ﬂ›, portal venöz ak›m art›ﬂ› veya her ikisinin kombinasyonu ﬂeklinde geliﬂebilir. Portal venöz sistemde de¤iﬂik lokalizasyon ve yöntemlerle ölçülen bas›nç de¤erleri Tablo 1’ de görülmektedir.
Vasküler Direnç Art›ﬂ›
1. Portal/kollateral vasküler direnç
2. Hepatik vasküler direnç (Yap›sal-fonksiyonel)
3. Posthepatik vasküler direnç
Portal Venöz Ak›m Art›ﬂ›
1. Yap›sal: (A-V fistüller, splenomagali)
2. Fonksiyonel:
a. Periferik arteriyel vazodilatasyon ve hiperdinamik sirkülasyon
b. Splanknik arteriyel vazodilatasyon
c. Plazma volüm art›ﬂ›
Normal koﬂullarda vena portan›n vasküler direnç üzerindeki katk›s› oldukça az olup fizyolojik direnç daha çok hepatik mikrosirkülasyon düzeyinde
ortaya ç›kmaktad›r. Portal hipertansiyonda geliﬂmiﬂ olan kollaterallerin, ak›ma oranla küçük çapl› olmalar›, uzun ve k›vr›ml› yap›lar›, kollateral portal
vasküler direnci art›r›c› bir faktör olarak önem kazan›r. Bunun d›ﬂ›nda, baz›
portal hipertansiyon tiplerinde, prehepatik (portal ven trombüsü, splenik ven

102

Portal Hipertansiyon •

trombüsü) veya posthepatik (hepatik venlerin trombüsü, v.kava inferiorda
trombüs veya bas›) alanda belirgin bir portal vasküler direnç art›ﬂ› oluﬂabilir.
‹ntrahepatik vasküler direncin oluﬂumunda lobül yap›s›ndaki bozulman›n
yan›s›ra, terminal portal ven dallar›, sinüzoidler ve hepatik venüller düzeyinde, regenerasyon nodülleri, artan ba¤ dokusu ve iltihabi infiltrasyondan kaynaklanan baz› yap›sal de¤iﬂiklikler de rol oynamaktad›r. Bu yap›sal de¤iﬂiklikler, presinüzoidal alanda portal traktüsteki ba¤ dokusu art›ﬂ›, iltihabi infiltrasyon veya granülomatöz lezyonlar; sinüzoidler düzeyinde Disse mesafesinde
kollagen birikimi, sinüzoid porlar›n›n daralmas› veya kapanmas› (sinüzoidlerin kapillerizasyonu) ve hepatosit volümündeki art›ﬂ, post sinüzoidal alanda
ise terminal hepatik venül çevresinde ba¤ dokusu art›ﬂ› ﬂeklindeki lezyonlard›r (Karaci¤er sirozunun etyolojisi ve patogenezi bölümündeki ﬁekli 1’e bak›n›z). Sarkoidoz, schistosomiasis gibi hastal›klarda daha çok presinüzoidal tutulumdan, venookluzif hastal›kta ise postsinüzoidal direnç art›ﬂ› sözkonusudur.
Dala¤›n portal hipertansiyon d›ﬂ› bir nedenle büyümesi, splenik veya mezenterik arterio venöz fistül gibi anomalilerde portal venöz sisteme giren kan
ak›m› belirgin bir ﬂekilde artm›ﬂ olabilir. Ancak portal hipretansiyonun patogenezindeki portal venöz ak›m art›ﬂ› bunlarla s›n›rl› de¤ildir. Sebebi ne olursa
olsun, a¤›r portal hipertansiyon bulgular› taﬂ›yan hastalarda portal venöz ak›m›n artm›ﬂ oldu¤u saptanabilir. Hiperdinamik sirkülasyon olarak tan›mlanan
bu durum, dolaﬂ›mdaki endojen vazodilattaörler ile vazokonstriktörler aras›ndaki dengenin vazodilattaör faktörler lehine de¤iﬂmiﬂ olmas› ve endojen vazokonstriktörlere karﬂ› duyarl›l›¤›n azalmas›ndan kaynaklan›r. Bu vazoaktif
maddelerin bir k›sm›n›n etki mekanizmas› ve portal hipertansiyondaki hemodinamik de¤iﬂikliklere katk›s› henüz tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂt›r. Vazodilatasyona neden olan maddeler aras›nda en önemli rol, muhtemelen glukagon
ve NO (nitrik oksit)'e aittir.
PORTAL H‹PERTANS‹YONUN SINIFLANDIRILMASI
Portal hipertansiyonun s›n›fland›r›lmas› portal hipertansiyona neden olan
vasküler direncin lokalizasyonunu dikkate almaktad›r.
1. Prehepatik portal hipertansiyon
Portal venöz ak›m›n art›ﬂ› (splenik arteriovenöz fistül)
Portal ven trombüsü
Splenik ven trombüsü
2. ‹ntrahepatik portal hipertansiyon
Karaci¤er sirozu
Kongenital hepatik fibroz
Sarkoidoz
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Schistosomiasis
Nodüler rejeneratif hiperplazi
Venooklüzif hastal›k
3. Posthepatik portal hipertansiyon
Hepatik ven trombozu
Vena kava inferior trombozu
‹nferior vena kavada darl›k veya bas›
Restriktif kardiyomyopati
PORTAL H‹PERTANS‹YONDA TANI
Portal hipertansiyonda tan› klinik bulgular, laboratuvar incelemeleri, radyolojik bulgular, endoskopik incelemeler ve gere¤inde histopatolojik bulgular› kapsayan bir inceleme sürecine dayanmaktad›r. Hastalarda portal hipertansiyona iliﬂkin bulgular altta yatan karaci¤er hastal›¤›n›n bulgular› ile birlikte
bulunur. Portal hipertansiyonlu bir hastada dikkati çeken klinik bulgular splenomegali, kollateral dolaﬂ›m, assit olarak s›ralanabilir. Bu bulgular›n d›ﬂ›nda karaci¤er hastal›¤›n› yans›tan di¤er bulgulara rastlan›lmas› da olas›d›r. Muayene bulgular› portal hipertansiyonun tipi hakk›nda fazla bir bilgi vermez. Splenomegali, her üç tip portal hipertansiyonda da görülebilir ve dalak büyüklü¤ü ile portal bas›nç aras›nda bir iliﬂki yoktur. A¤r›l› ve hassas bir hepatomegali, öncelikle posthepatik portal hipertansiyonu düﬂündürür. Asitin varl›¤› hepatik veya posthepatik tipteki bir portal hipertansiyonu akla getirmelidir, presinüzoidal portal hipertansiyon assite neden olmaz.
Günlük klinik uygulamalarda portal hipertansiyon tan›s› için manometrik
ölçümlere nadiren ihtiyaç duyulabilir. Esasen bu de¤erlendirmeler daha çok
araﬂt›rmalar veya tedaviye yönelik özel giriﬂimlerin bir gere¤i olarak uygulanmaktad›r. E¤er bu tip ölçümler yap›lm›ﬂsa bulunan de¤erlerin yorumlanmas›nda portal vasküler direncin lokalizasyonu da dikkate al›nmal›d›r (Tablo 2).
Tablo 2. Çeﬂitli portal hipertansiyon tiplerinde portal venöz sistem bas›nçlar›
Portal ven bas›nc›

FHVP

WHVP

HVPG

N, ↑
↑
↑

N
N
↑

N
↑
↑

N
↑

Prehepatik PH
‹ntrahepatik PH
Posthepatik PH

(PP: Portal bas›nç, FVHP: Hepatik ven serbest bas›nc›, WHVP: Hepatik ven uç bas›nc›,
HVPG: Hepatik venöz bas›nç fark›)

104

Portal Hipertansiyon •

Portal kollateral dolaﬂ›m›n gösterilmesi: Kollateral dolaﬂ›m›n görüntülenmesi
endoskopik inceleme olana¤›n›n bulunmad›¤› dönemlerde baryumlu özofagus
pasaj grafisi ile yap›lmaktayd›. Günümüzde endoskpik inceleme olana¤›n›n yag›nlaﬂmas› neticesinde neredeyse tümüyle terkedilmiﬂtir. Endoskopik inceleme
özofagus varislerinin gösterilmesi yan›s›ra bunlar›n derecelendirilmesi, kanama riskini belirlemeye yarayan iﬂaretlerin saptanmas› için de önem taﬂ›maktad›r. Splenoportografi özellikle splenik ven trombozu, portal ven trombozu gibi
prehepatik nedenlerin de¤erlendirilmesinde yararl›d›r. Doppler US incelemeleri baz› olgularda bu yöntemin yerine geçebilirse de özellikle portal hipertansiyona yönelik bir cerrahi giriﬂime aday olan hastalarda splenoportografi
gere¤ini ortadan kald›rmamaktad›r. Ultrasonografi, CT veya MR daha çok portal hipertansiyona neden olan hastal›kla ilgili olarak yap›lan incelemeler olmakla beraber, bunlarda da kollateral dolaﬂ›ma ait bulgular saptanabilir.
Portal hipertansiyonlu hastalar›n laboratuvar bulgular›nda t›pk› klinik
bulgularda oldu¤u gibi altta yatan karaci¤er hastal›¤›na iliﬂkin laboratuvar
bulgular› da saptanmaktad›r. Bu bulgular do¤rudan portal hipertansiyonun
varl›¤› veya a¤›rl›¤›na iliﬂkin veriler içermemektedir.
Buraya kadar bildirilen konular bu seminerin ana konusu olan portal hipertansiyonun klinik sonuçlar›n› kavrayabilmek için zorunlu olan temel bilgileri içermektedir. Portal hipertansiyonun klinik sonuçlar› ﬂunlard›r:
1. Özofagus varisleri ve varis kanamalar›
2. Assit
3. Hepatik ensefalopati
4. Splenomegali ve hipersplenizmdir.
Assit ve hepatik ensefalopati ba¤›ms›z birer bölüm olarak ele al›naca¤›ndan bu bölümde öncelikle özofagus varisleri ve varis kanamalar› konusu iﬂlenecektir.
ÖZOFAGUS VAR‹SLER‹ ve VAR‹S KANAMALARI
Portal hipertansiyon, yüksek bas›nç alt›nda sirküle etmek zorunda kalan
portal ven kan›n› vena kava sistemine taﬂ›yan çeﬂitli kollateral venlerin geliﬂmesine neden olur. Bu kollateraller, belirli anatomik bölgelerde önceden mevcut baz› vasküler yap›lar›n geniﬂlemesi veya yeni damar oluﬂumu ﬂeklinde geliﬂmektedirler.
Portal-sistemik kollaterallerin geliﬂti¤i yerler:
1. Kardiya ve fundus varisleri
2. Rektal varisler (Alt hemoroidal venler - orta ve üst hemoroidal venler
aras›nda)
3. Kar›n içi organlar›n retroperitoneal dokulara temas etti¤i yerler
4. Splenik ile sol renal ven aras›nda
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5. Umblikal ven veya paraumblikal venlerin rekanalizasyonu (Caput medusa)
Özofagus varisleri genelde 1/3 distal özofagusta bulunurlar. Özofagus varisleri baz› hastalarda genelde mide fundusunda görülen gastrik varislerle birlikte bulunur. Fundus varislerinin tek baﬂ›na bulunmas› ise çok daha az görülen bir durumdur ve splenik venin proksimal trombozlar›n› düﬂündürebilir.
Portal hipertansiyonlu hastalarda nadir olarak, rektum, kolon, duodenum, jejunum ve ileum gibi bölgelerde de varislere rastlan›labilir. Ektopik varisler
olarak adland›r›lan bu kollaterallerden oluﬂan kanamalar›n tan› ve tedavisi
daha zordur. Portal hipertansiyon, varis oluﬂumu d›ﬂ›nda gastrointestinal mukozada baz› de¤iﬂikliklere de (Portal hipertansif gastropati gibi) neden olmaktad›r.
Varis Kanamalar›n›n Tan›s›
Varis kanamalar›, hematemez, melena veya hematochezia ﬂeklinde görülebilir. Bununla birlikte portal hipertansiyonlu hastalarda görülen tüm gastrointestinal kanamalar varislere ba¤l› de¤ildir. Endoskopik tan› olanaklar›n›n
geliﬂmiﬂ oldu¤u merkezlerde bu kanamalar›n %10-20’sinin peptik ülser, erozif
gastrit, Mallory-Weiss sendromu ve portal hipertansif gastropati gibi nedenlere ba¤l› oldu¤u görülmektedir.
Varis kanamalar›n›n kesin tan›s› ancak acil endoskopik inceleme ile konulabilir. Bu olana¤›n bulunmad›¤› koﬂullarda kanamalar olas› bir varis kanamas› kabul edilmeli, ve varis kanamalar› gibi takip ve tedavi edilmelidir
Özofagus varisleri HVPG'nin 10-12 mmHg’y› aﬂt›¤› hastalarda geliﬂmeye
baﬂlar. Kanama için 12 mmHg gibi bir risk eﬂi¤inden bahsedilmekteyse de bu
olgular›n büyük k›sm›nda ölçülen bas›nç gradienti eﬂik de¤erin oldukça üstündedir. Buna ra¤men böyle bir eﬂik de¤erin aﬂ›lm›ﬂ olmas› mutlaka varis kanamas› oluﬂaca¤› anlam›na da gelmemektedir ve kanama riskinin ortaya ç›kmas›nda eﬂlik eden di¤er baz› faktörlerin de rolü bulunmaktad›r.
Varis kanamas›na etkili faktörler:
• Kollaterallerin anatomik özelli¤i, varislerin büyüklü¤ü
• Portal bas›nç ve varis içi bas›nc›n yüksekli¤i
• Varis duvar gerilimi
• Varis yüzeyinin özellikleri
• Karaci¤er hastal›¤›n›n a¤›rl›¤›
Klinik uygulamalarda hastalar›n risk de¤erlendirilmesi, uygulanan profi-
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laksi yöntemlerinin etkinli¤inin saptanmas› ve neticede profilaksi yöntemlerinin seçiminde yaralanabilece¤imiz baz› indeksler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu indekslerden "Beppu" skorunda yaln›zca varislerin endoskopik görünümleri dikkate
al›nm›ﬂ, daha basit, fakat kullan›ﬂl› bir yöntem olan NIEC (North Italien Endoscopic Club) skorunda ise endoskopik kriterlerden ba¤›ms›z birer risk faktörü oldu¤u gösterilen varis büyüklü¤ü ve varis yüzeyinin görünümü ve karaci¤er hastal›¤›n›n a¤›rl›¤›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.
Özofagus Varis Kanamalar›nda Tedavi
Varis kanamalar›n›n tedavisi öncelikle bu hastalar›n izlenmesindeki baz›
genel prensipleri bilmeyi gerektirir. Varis kanas› düﬂünülen bir hastaya yaklaﬂ›m›m›z aﬂa¤›daki ﬂemada özetlenmiﬂtir (ﬁekil 2).

Portal hipertansiyonlu hastada üst G‹S kanamas›

Acil endoskopik inceleme

Varis d›ﬂ› kanama

Acil endoskopik inceleme olana¤› yok

Muhtemel varis
kanamas›

Varis kanamas›

Endoskopik tedavi
yöntemleri

Medikal tedavi

Balon tamponad›

Cerrahi giriﬂim

ﬁekil 1. Özofagus varis kanamalar›nda tedavi ﬂemas›
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Farmakolojik Tedavi
Önceki y›llarda kullan›lan vazopressin infüzyonu varis yan etkilerinin s›kl›¤› ve alternatif ilaçlar›n ortaya ç›kmas› nedeniyle neredeyse tamamen terkedilmiﬂtir. Bu alternatif ilaçlar›n bulunmad›¤› dönemde vazopressin tek baﬂ›na
veya vazopressin + nitrogliserin kombinasyonu ﬂeklinde kullan›lmaktayd›.
Günümüzde farmakolojik tedavi alan›nda geçerlili¤ini koruyan ilaçlar glipressin, somatostatin veya somatostatin analoglar› (octreotid) olarak say›labilir.
Glypressin, vazopressinin uzun ömürlü bir sentetik analo¤udur. Sürekli
infüzyonu gerekmez, 2 mg (iv) bolüsü takiben, her dört saate bir 1-2 mg (iv)
uygulan›r. Sistemik yan etkileri daha azd›r. Tedavi süresi 5 güne kadar uzat›labilir. Bununla birlikte 24-48 saat içerisinde kanama kontrolü sa¤lanamam›ﬂsa di¤er tedavi alternatifleri de düﬂünülmelidir.
Somatostatin varis kanamalar›ndaki etkisi, vazodilatasyon yap›c› bir grup
gastrointestinal peptidin (glukagon, VIP, substans-P) sekresyonunu inhibe etmesine dayanmaktad›r. Bu inhibisyon sonucunda, selektif splanknik arteriyel
vazokonstriksiyon oluﬂturarak portal kan ak›m›n› azalt›r. Uygulama ﬂekli baﬂlang›çta 250 mikrogram (iv) verilip idame dozu olarak saatte 250 mikrogram
olacak ﬂekilde sürekli infüzyon ile devam etmektir.
Octreotide, somatostatinin sentetik bir analogudur. 50-100 mg iv bolus, bunu takiben 25-50 mg / saat dozunda sürekli infüzyon ﬂeklinde verilebilir. Daha uzun etkili oldu¤undan aral›kl› olarak uygulanmas› da mümkündür.
Balon Tamponad›
Varis kanamalar›n›n durudurulmas›nda etkili bir yöntemdir. Deneyimli
bir kiﬂi taraf›ndan usulüne uygun olarak olarak tatbik edildi¤inde baﬂar› oran› %90 kadard›r. Özofagus mukozas›nda erezyonlara ve pulmoner aspirasyona sebep olmas›, hava yollar›n› t›kayabilmesi, ve hastay› ileri derecede rahats›z edici olmas› gibi sak›ncalar› vard›r. Varis kanamalar›nda kullan›lan farkl›
balon tipleri bulunmaktad›r. Bunlardan en iyi bilineni, Sengstaken-Blakemore
balonudur. Bu balon nazogastrik sonda gibi tatbik edilir. Sonda ucunun mideye girdi¤inden emin olduktan sonra mide balonu 100 ml hava ile ﬂiﬂirilip haifçe geriye çekilerek kardiyaya temas etmesi sa¤lan›r ve içerisindeki hava 120150 ml olacak ﬂekilde ayarlan›r. Sonda gergin halde tutulurken özofagus balonu 60-80 ml hava ile ﬂiﬂirilir (ﬁekil 3).
Balonlar su ile ﬂiﬂirilmemelidir. Bu uygulama varsiler üzerinde yeterince
bas› oluﬂturmaz ve balonlar›n delinmesi durumunda sorunlar yaratabilir. Kanama durdu¤unda önce özofagus balonu indirilmelidir (24 saatten uzun süre
tutulmamas› tavsiye olunur), daha sonra mide balonu da söndürülür. Havas›
tamamen boﬂalt›lan balon bir süre daha midede b›rak›lmal›d›r. Böylelikle yeniden baﬂlayabilecek bir kanama erkenden fark edilir ve balonlar›n yeniden ﬂi-
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ﬂirilmesi ile kontrol alt›na al›nabilir. Balon hastadan tamamen ç›kar›laca¤› zaman havas›n›n iyice boﬂalt›lm›ﬂ oldu¤u kontrol edilmelidir.

ﬁekil 3. Sengstaken-Blakemore balonunun uygulan›ﬂ›

Endoskopik Tedavi
Endoskopik giriﬂimler varis kanamalar›nda ilk olarak baﬂvurulabilecek
yöntemlerden birisidir. Burada baﬂvuruabilecek uygulamalar skleroterapi veya band ligasyonu olabilir. Ancak kanamal› bir hastada band ligasyonunun
uygulanmas› elektif koﬂullara göre çok daha güçtür. Buna karﬂ›l›k skleroterapiye göre bir üstünlü¤ü de gösterilememiﬂtir. Endoskopik skleroterpi varis içi
veya varis kenar›na uygulanabilir. Skleroterapi için en s›k kullan›lan madde
polidocanoldür.
Acil Cerrahi Giriﬂimler
Shunt d›ﬂ› giriﬂimler (özofageal transseksiyon, devaskülarizasyon, Suguira
operasyonu) acil shunt operasyonlar› uygulanabilir. Kanamal› hastalarda güç
ve altta yatan a¤›r karaci¤er hastal›¤› nedeniyle riskli operasyonlard›r. Olanak
bulunan merkezlerde cerrahi giriﬂimden önce TIPS (transjugular intrahepatik
portal sistemik shunt) uygulamas›n›n denenmesi yararl› olabilir.
Özofagus Varis Kanamalar›n›n Profilaksisi
Varis kanamalar›na yönelik profilaksi ikiye ayr›labilir. Bunlardan birincisi
henüz varis kanamas› oluﬂmam›ﬂ portal hipertansiyonlu hastalarda olas› bir
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kanaman›n önlenmesi için uygulanan "primer profilaksi" di¤eri ise varis kanamas› geçirmiﬂ hastalarda yeni kanamalar›n önlenmesi için uygulanan "sekonder profilaksi"dir.
Primer profilakside bu gün için önerdi¤imiz uygulama beta bloker kullan›m›d›r. Bu amaçla propranolol tercih edilmektedir. ‹lac›n dozu, hastan›n istirahatteki kalp h›z›n› %20 oran›nda azaltacak ﬂekilde ayarlan›r. Bu maksatla 2
x 20 mg ile baﬂlay›p istenilen cevap al›n›ncaya kadar doz art›r›l›r. Bu hastalarda skleroterapi ve band ligasyonu gibi yöntemler ancak özel klinik araﬂt›rmalar›n kapsam›nda uygulanabilir. Bu tür giriﬂimlerin genelleﬂtirilmesi do¤ru
de¤ildir.
Sekonder profilaksi kanama geçiren bir hastada yeni kanamalar›n önlenmesidir. Hemen tüm çal›ﬂmalar göstermektedir ki varis kanamas› geçiren hastalarda bu kanaman›n tekrarlama olas›l›¤› oldukça yüksektir. Kanama riski ilk
4 haftada, özellikle de bunun ilk bir haftas›nda en yüksektir. ‹lk 4 hafta içerisinde oluﬂan kanamalar erken, daha sonra görülenler ise geç kanama olarak
adland›r›lmaktad›r. Çeﬂitli serilerde erken kanama oranlar› %25-%55, geç kanama oranlar› ise %45-%75/y›l aras›nda de¤iﬂmektedir. Bu hastalardaki profilaksi seçenekleri; beta bloker, skleroterapi, band ligasyonu, TIPS, cerrahi giriﬂimler olarak s›ralanabilir. Uygulamadaki endoskopik giriﬂim veya medikal
profilaksi seçeneklerinin birbirlerine göre üstünlükleri konusundaki görüﬂler
çeliﬂkilidir. Karar mevcut imkanlar ve kiﬂisel deneyim temelinde verilmelidir.
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