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Portal  Hipertansiyon

 Portal ven kan basıncının normal değerlerden 

yüksek olmasıdır.

 Fizyopatoloji:

 Portal ven kan akımına karşı direnç artışı 

( backward flow )

 Sistemik/Splanknik kan akım artışı

( forward flow ) 



Portal Basınç 

Normal portal  venöz

basınç:

PVP       7-10 mmHg

HVPG   1-4 mmHg

 Portal Hipertansiyon

HVPG >   5 mmHg

Portal basınç > 10 mmHg

Sirozda PVP = 20-30 mmHg

 İndirekt portal ven basınç 

ölçümü

HVPG= WHVP-FHVP

 Varis oluşumu: HVPG > 10 

mmHg

 Varis kanaması: HVPG > 12 

mmHg



Portal hipertansiyonda gözlenen 

endosonografik değişiklikler 

Özefagus varisleri

 Gastrik varisler

Paraözefageal ve paragastrik kollateral venler

Midenin mukoza ve submukoza tabakasında kalınlaşma

Azigos ven dilatasyonu ve kan akımı artışı 

Portal ven dilatasyonu

Sol gastrik ven çapında artış

Ductus toracicus dilatasyonu
Minerva Gastroenterol Dietol. 2008;54:131-9



 Özefagus ve gastrik varislerin değerlendirilmesi

 Koleteral venlerin gösterilmesi

 Varislerini nüksünün gösterilmesi

 Portal  basıncı düşürücü  tedavilere yanıtı değerlendirme

 Azigos/ LGV çapı 

 Azigos/ LGV çapı akım hızının ölçümü

 Portal hemodinamik değerlendirme

 EUS eşliğinde özofagus/gastrik/ektopik varislerin tedavisi

 Asitten veya fokal karaciğer lezyonlarından biyopsi alınması

 TİPS  (İPS) yapılması?

EUS’un portal hipertansiyonlu hastalarda 

kullanım endikasyonları



Paraözofagiyal  kolleteraller

ÖV grade Paraözefageal

Varis (%)

Grade 1 57

Grade 2 89

Grade 3 100

Gastrointest Endosc 1990;36:21-27

ÖZEFAGUS VARİSLERİNİN TANISINDA EUS



Peri-özefageal ve para-özefageal 

kollateral venler

 Periözefageal venler : Özefagusta

muskularis propria’ya yakın  küçük 

kollateral venler

 Paraözefageal venler: Muskularis

propria’dan beyaz hiperekojen

band ile ayrılan büyük venlerdir. 

Gastrointest Endosc 2000;455-462



GASTRİK VARİSLERİN TANISINDA 

EUS

 EUS gastrik varisleri göstermede konvansiyonel endoskopiden 

üstün.

Sensitivite: %44

Spesifite: %94

PPV: %78

NPV: %79

 Varislerin EUS ile morfolojik değerlendirmesi:

 Varisin yüzey alanı (Varis yüzey alanı ile kanama riski arası ilişki mevcut. 

Yüzeyde her 1 cm² lik artış yıllık kanama riskini 76 kat artırır.)

 Cut-of değer: 0.45 cm² 

 Sensitivite:%83

 Spesifite:%75

 Volüm Dig Liver Dis 2006; 38: 289–95.

Gastrointest Endosc 1996; 44: 425–8.

Am J Gastroenterol 2003; 98: 454–9.



ÖZEFAGUS VARİSLERİNİN ENDOSKOPİK NÜKSÜNÜ 

ÖNGÖRME DE EUS

 32 hastaya skleroterapi yapılmış.

 Takip: 3 ayda bir endoskopi ve miniprobe EUS (toplam: 2 yıl).

Nüks (+)

(n=10)

Nüks (-) 

(n=22)

p

Ciddi tip periözefageyal kolleteral %80 %7.1 <0.001

Büyük perforan venlerin sayısı 1.30 0.21 <0.001

Perforan venlerin çapı  (mm) 2.0 0.32 <0.001

Gastrointest Endosc 2001;53:77-84.



Portal hipertansiyonlu hastalarda 

hemodinamik inceleme

Anjiyoğrafi (invaziv) 

EUS  (daha az invaziv): Renkli doppler EUS: 

Hemodinamik değerlendirme

Venöz yapıların morfolojik değerlendirmesi 

 Portal ven

 Splenik ven

 Sol gastrik ven

 Azigos veni



EUS –DOPPLER İLE HEMODİNAMİK 

İNCELEME

Azigos ven akımı ölçümü: 

Standart termal dlüsyon tekniği (invaziv) 

Renkli doppler EUS  (non-invaziv)

%20 daha fazla ölçüm yapılmış. 

 PHT’da azigos ven dilatasyonu olur.

Portal akım  azigos ven aracılığıyla 

VCİ’a  ulaştırılır.



SİROZLU HASTALARDA EUS –DOPPLER İLE 

HEMODİNAMİK İNCELEME
( OCTRİOTİD/SOMATOSTATİN/PLASEBO) 

 30 sirotik hastada

 SOM/OCT/PLA  portal hemodinami üzerine akut etkileri değerlendirilmiş. 

 Azigos ven kan akımı ölçülmüş.

Azigos ven kan akımı Mide mukozal kan akımı

Gastrointestinal Endosc 2001;54:24-30



ÖZEFAGUS VARİSLİ HASTALARDA SOL GASTRİK 

VENİN RENKLİ DOPPLER  EUS İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Gastrointest Endosc 2002;55:512-7

ÖV çapı büyüdükçe sol gastrik ven çapı  büyür.



EUS  ile ve PHT’daki Gastrik mukozal 

değişikliklerin değerlendirilmesi

 Portal hipertansif gastropati: 

 Gastrik mukozal ve submukozal 

tabakalar iki kat kalınlaşmıştır 

 Venöz ve lenfatik akımın 

artışına bağlı

 Watermelon stomach:

 Mukoza ve submukozadaki 

intramural  vasküler yapılar kolayca 

görülür.



EUS  ile  özefagus varis basıncı 

ölçümü

 Miller ve ark 20 MHz lik US probu ve lateks balon 

kateterden oluşan bir cihaz tasarlayıp indirekt olarak 

basınçları ölçmüşlerdir. 

 İndirekt yöntem intravariseal basınç ile yüksek 

korelasyon göstermektedir. (r=96)



KC transplantasyonu için bekleyen hastaların preoperatif 

değerlendirilmesinde EUS’un kullanımı

 Bekleme listesinde olan 33 hasta çalışmaya alınmış

 Endoskopi:
 ÖV: 26 (%79)

 GV: %13 (39) 

 EUS ile değerlendirildiğinde endoskopide varisleri olmayan 5 hastada 
dahil olmak üzere 12 hastada (%36) geniş  para-özefageal kollateral 
venler gözlenmiş.  

Kozlowska J, Transplant Procee. , 41: 3082-84



 Portal ven anjiyoğrafisi ve basınç ölçümü karaciğer hastalığı ve 

portal hipertansiyonun tedavisi için yardımcı bilgi sağlar.

 Portal basınç ölçümü:

Direkt ölçüm: trans kutanöz ölçüm 

Zor ve komplikasyon oranı fazla

 İndirekt ölçüm: wedged hepatik portal ven basıncı (WHPV) 

Gerçek PV basıncını vermez.

GI Endoscopy 2008;67:338-41

IV. Portal ven kateterizasyonu ve 

basınç ölçümü



19 gauge iğne 0.035 guide

5 Fr ERCP kateteri

PV anjiyoğrafi

GI Endoscopy 2008;67:338-41



Magno P et al, GIE 2007

EUS eşliğinde anjiyoğrafi



Liner EUS eşliğinde PV intrahepatik dalına  25 Gy iğne ile girilmiş.

PV anjiyoğrafisi önce iyot ile  takiben CO2 yapılmış. 

CO2 ile anjiyoğrafik görüntü daha net izlenmiş. 

30 dak. sonra hayvanlar öldürülmüş. Komplikasyon izlenmemiş. 

EUS eşliğinde PV karbondioksit 

anjiyoğrafisi



KARACİĞERİN BENİGN HASTALIKLARI 

TANISINDA EUS
 21 benign karaciğer hastasına EUS tru-cut bx yapılmış. 

 NASH:9 

 IH kolestaz: 4

 Şüpheli siroz: 3

 Diğerleri:4

 İşlem: Transgastrik yolla yapılmış. 
 Sol lob:18, Sol+kaudat lob:3

 Ortalama 3 passes (1-4)

 Ortalama bx materyali uzunluğu: 9 mm (1-23)

 >6 portal alan: %29 (6/21)

 Histolojik tanı: %90

 Komplikasyon: Yok

Gastrointest Endosc. 2009;70:1046-7.

Benign karaciğer hastalıklarında EUS klavuzluğunda  

transgastrik Tru-cut bx  güvenli ve etkin bir yöntemdir.



Malign intravasküler trombusların  EUS-FNA 

ile tanısı ve kanser evrelemesine etkisi

Rustagi  T et al. GI Endoscopy 2016  İn press



2003-2016

17 hastada vasküler trombus  nedeniyle  EUS-FNA yapılmış (22-25 gy).

Sitoloji: malign 12/17 ( %70.6)

Radyoloji: (BT:12, MRI:2, BT+MRI:3): 5(%29)

Malign intravasküler trombusların  EUS-FNA ile 

tanısı ve kanser evrelemesine etkisi

Rustagi  T et al. GI Endoscopy 2016 in press



KC’DE SOLİD LEZYONU OLAN SİROZLU 

HASTALARDA EUS/EUS-FNA

 Perkutan bx riskli olan sirozlu 15 hasta  
 12 hastada : lezyon < 2 cm 

14 hastada: KC’de lezyon EUS sırasında 

EUS-FNA:

 Tansgastrik 4 hasta

 Transduodenal: 13 hasta

 Ortalama pass: 1.4 

 Komplikasyon: kanama (2)

Malign Benign

Sensitivite 94 92

Spesifite 100 100

PPV 100 72

NPV 78 100

işlemin başarısı yönünden siroz ve siroz olmayan

hastalar  arasında fark  bulunmamış. 



HEPATOMA TANISINDA  EUS/EUS-FNA

Gastrointest Endosc 2007;66:265-73.



Gastrointest Endosc 2007;66:265-73.

EUS-FNA HCC tanısında güvenilir bir yöntem. 

Major komplikasyon:  %1  

EUS-FNA :  Perkutan USG–İİAB / BT-İİAB yetersiz vakalarda 

kullanılabilir.

HEPATOMA TANISINDA  EUS/EUS-FNA



Portal Hipertansiyonda EUS 

eşliğinde yapılan teropatik 

işlemler



 Animal model:

 EUS eşliğinde Enteryx (EVAL/ethylene-vinyl alcohol copolymer) ile PV 

embolizasyonu

 Klinik önemi:  PV embolizasyonu: yaparak

 Preoperatif hepatik lop atrofisi 

 Karşı lopta hipertrofi sağlamak için kullanılır.

 Embolizasyon sonrası PV basıncı 3 den 15 mm Hg’a yükselmilş. 

 USG/BT de emboli gösterilmiş.

 Yan etki gözlenmemiş.

 EUS eşliğinde selektif PV embolizasyonu: uygulanabilir, minimal invaziv 

yöntemdir. 

EUS eşliğinde PV embolizasyonu (Enteryx)

Acta Gastroenterol Belg 2005;68:412-5.



EUS eşliğinde SV embolizasyonu

Hayvan modeli:
SV’ne  22 Gy iğne ile Enteryx enj.

İşlem sonrası SV basıncı artmış.

5. Günde BT de trombus

Klinik önemi: 

Direçli HE

Spontan SR/ GR şant

Tedavi: Cerrahi

SMV- SR şant arasına Coil

Endoscopy 2007;39:3-4.



EUS KLAVUZLUĞUNDA TİPS (İPS)

 Lineer EUS ile yapılır.

 Transgastrik   yol kullanılır.

 Önce HV 

 Takiben PV içine 19 Gy biyopsi iğnesi ile 

giriliyor. 

 0.035 inch guide-wire PV içine gönderiliyor. 

 İğne çıkarıldıktan sonra metalik stent 

floroskopi eşliğinde yerleştiriliyor. 

 Stentin proksimal ucu HV içinde, distal ucu 

PV içinde. 

Nekropsi  de işleme ait komplikasyon 

ve kanama gözlenmemiş. 
Gastrointestinal Endoscopy 2009; 64:941-947



EUS KLAVUZLUĞUNDA İPS

PV

PV içinde iğne 

PV içinde guide

HVPV

Stent

HV

PV

HV



Karaciğer kist ve apse drenajında EUS



KARACİĞERİN SOLİD LEZYONLARINA EUS 

KLAVUZLUĞUNDA TEDAVİ



Karaciğer metastazlarında  KT 

ajanlarının kullanımı

Sistemik tedavi

Yan etki ( KI sup, enfeksiyon)

Trans-arteriyel ( HA) 

Karaciğerdeki ilaç konsatrasyonu 

yüksek fakat safra kanallarında hasar 

oluşumu fazla

Portal ven yoluyla:

Etki? Yan etki?

Faigel DO  et al. GI Endoscopy 2016; 83:444-46



Sistemik tedavi PV içine  

2 kat

5 kat 

0.6 kat
Faigel DO  et al. GI endoscopy 2016; 83:444-46



 24 pig hepsinde başarılı

 Hepatosellüler hasar görülmemiş. 

 Histopatolojide portal venüller çevresinde küçük değişiklikler 

saptanmış. 

 Sistemik dolaşıma geçen miktar düşük

 EUS guided PV içine KT ajan uygulaması etkili bir yöntem 

olabilir.

Faigel DO  et al. GI endoscopy 2016; 83:444-46



Varislerin tedavisinde EUS

(Gastrik varislerin sınıflaması) 

GOV 1

GOV 2

IGV 1

IGV 2

Sarin et al, Am J Gastro 1989; 84:1244 

CLASSIFICATION OF GASTRIC VARICES



 Band ligasyonu ( sık tercih edilen yöntem) 

Varis nüksü :%15-65 

Skleroterapi 

Varisi besleyen perforan venlere skleroterapi sonrası  tromboz izlenmekte.

Nüks: yok (15 aylık takipte izlenmemiş)

Lahoti  S et al  (GIE 2000)

Özofagus varislerinin tedavisi



 50 sirotik özofagus varisli hasta

 Endoskopik ST (n:25) 

 EUS-ST (koleteral venlere, n :25). 

 Eradikasyon sonrası 6 ay takip edilmiş.

 Varis nüksü:
 Endoskopik ST : 4  hasta

 EUS-ST: 2 hasta

ENDOSKOPİK SKLEROTERAPİ vs EUS 

KLAVUZLUĞUNDA  SKLEROTERAPİ 

EUS klavuzluğunda ST güvenli ve etkin bir yöntemdir. 

Kolleteral venlere yapılan ST ile varis nüksü azalır.

Persistant özefageal kolleteraler ST sonrası nüks için bir risk faktörüdür.

Gastrointest Endosc 2006;63:396-402



Kanama daha nadir.

Mortalite ve morbidite yüksek.

Tekrarlayan kanama: %34-85

Tedavisi hala zor.

Tedavisi konusunda

Konsesus yok.

Karşılaştırmalı çalışmalar eksik.

Hashizume, J Gastroenterol Hepatol 2011

Ryan B, Gastroenterology 2004

Gastrik Varisler



Gastrik Varislerin tedavisi 

 Endoskopik tedavi

 Cyanoacrylate enjeksiyonu

 EUS  eşliğinde tedavi

 Cyanoacrylate enjeksiyonu

 Coil embolizasyonu

 Coil+Cyanoacrylate

 Balon tamponad uygulaması 

 Linton-Nachlas tüp (600 cc volüm)

 TİPS:

 %90 kanama kontrolünü sağlar.

GASTRIC VARICES



 Yetersiz tedaviyle kanama tekrarlayabilir. 

 Kanama çok yoğun ise endoskopide görülemez. 

 Varisin hangi noktasından tedaviye başlanacak?

Ülser

Kanama, fistül

 Fazla miktarda kullanımı komplikasyonu artırır?

Sistemik ( emboli) 

Gastrik Varislerin endoskopik tedavisi 

sırasında yaşanan problemler





Irisawa A et al. Endoscopy 2000; 32:804-6

Gastro-renal şant, renal ven ve 

IVC’da Cyanoacrylate kaçağı.



 Koleteraları ve perofran venleri gösterir.

Kanama ve tekrarlayabilecek kanama riski belirlenebilir.

Daha düşük volumde yapıştırıcı enjekte edilir.

Tedavi için endoskopik görüntüye ihtiyaç yoktur.

Mide duvarına injeksiyon riskini azaltır (ülser).

Endoskopi cihazlarında hasar daha azdır. 

Varislerin eredaki edilip edilmediğini gösterilebilir.

EUS eşliğinde Gastrik Varis 

Tedavisinin Avantajı 



Gastrik varislerin sınıflaması 

GOV 1

GOV 2

IGV 1

IGV 2

Sarin et al, Am J Gastro 1989; 84:1244 

CLASSIFICATION OF GASTRIC VARICES



(Iwase H, GIE 2001)

(Arakawa M, Sem Liver Dis 2002)

Tip I: Lokalize tip 



Iwase H, et al. GIE 2001

Arakawa M, Sem Liver Dis 2002

Tip II: diffüz tip



Trans özofagiyal görünüm Trans özofagiyaliğnenin görünümü

EUS eşliğinde gastrik varislerin tedavisi



Dezavantajı
 Tedavi edilecek damar tanımlamak oldukça zaman alıcı

EUS eşliğinde perforan besleyici 

damarların tedavisi



EUS eşliğinde vasküler tedaviler 

Fabri  C World J Gastroenterol  2014; 20:8424-8448 





Romero et al, GIE 2007

5 Hasta:  8 seans (ortalama: 1.6 seans).

22  Gy iğne: 

Ortalama cyanoacrylate+lipiodol injeksiyonu 1.6 cc

Komplikasyon: yok

Mortalite : %20 (1/5)

Başarı: %100 (5/5)

Takip: 10 ay(4-16).

Gastrik varislerin perforan feeding venlerine  EUS 

eşliğinde  Cyanoacrylate enjeksiyonu



•Başarılı eradikasyon : %75 (3/4).

•Kulanılan iğne: 19Gy

•Ortalama kullanılan Coil sayısı 8.5 (range 2-22). 

•Kullanılan toplam Coil sayısı: 34

•Komplikasyon: yok

•Mortalite. %25 (1/4), işlemle ilişkisiz.

•Takip süresi: 5 ay (1-13).

Romero et al, Endoscopy 2010

Gastrik varislerin perforan feeding venlerine  

EUS eşliğinde  Coil yerleştirilmesi



Yöntem : 1 coil + 1 cc 2-octyl-cyanoacrylate. 

Eradikasyon : %96 ( 23/24). 

Başarı: %100 (30/30)

İğne tipi: 19Gy

Kullanılan doz: 1.4 cc (range 1-4). 

Tekrarlayan varis kanaması: %4 (1/30).

Mortalite:%4 (1/24) 

Taki süresi: 6,4 ay (1-19).
Binmoeller et al, GIE 2011

Gastrik varislerin perforan feeding venlerine  EUS 

eşliğinde Cyanoacrylate+ Coil yerleştirilmesi



 Tip I Gastrik varisli: 30 hasta
19 hasta:Cyanoacrylate

11 hasta: Coil

Doz: 1 cc N-butyl-2   cyanoacrylate + 1 cc Lipiodol

İğne çapı: 22 Gy

Antibiyotik proflaksisi: Evet

Çalışma kanalının varis karşıya alındıktan sonra İyot ile yıkanması  

(Oral flora kontaminasyonunu azaltıyor).

Floroskopi: gerekli.

 Anestezi desteği: gerekli.

Romero et al, GIE 2013

Gastrik varislerin EUS guided Coil vs cyanoacrylate  

tedavisi ( Çok merkezli çalışma)



Coil grup: 11 hasta

Coil tipi : intra vasküler (MREYE, IMWCE,  Cook ®), 

0.035”

Coiled uzunluğu: 8-20 mm

 İğne çapı: 19Gy

 Coil Çapı perforan venin çapına (3-14mm) göre seçilir. 

Boyutu: damarın çapından %20 daha büyük olmalı  

Etkin trombus sağlayabilmek için gerekli

Trombus oluşup oluşmadığı EUS ile kontrol edilmeli .

Romero et al, GIE (In press)

Gastrik varislerin EUS eşliğinde  Coil vs cyanoacrylate 

ile tedavisi ( Çok merkezli çalışma)



CYN                       COİL                                 TOPLAM

GV obliterasyonu

EVET                                             19/19 (%100)                10/11 (%91)              29/30 (%97)

HAYIR                                                    0                            1  (%9)                        1 (%3)

Seans sayısı/hasta 29/19                           19/11                          48/30    

Total enjekte edilen CYA miktarı 29 cc/19 hasta, oratalama 1.5± 0.1 cc, (1-3 cc).

Total yerletirilen coil sayısı 64/11, ortalama 5.8±1.2 coil ( 2-13.)

Aktif kanama sırasında hemostaz sağlanması: 10/10 (%100).

Romero et al, GIE 2013

Gastrik varislerin EUS eşliğinde Coil vs cyanoacrylate

ile tedavisi



EUS-GUIDED THERAPY            CYA   COILS  OVERALL

Komplikasyon 12/30 (%40) 

≠ Komplikasyon/seans 11/29 (%36) 1/19 (%5)                2/48 (%16) 

≠ Komplikasyon/hasta 11/19 (%58)* 1/11 (%9)**            12/30 (%40)

* 9 asemptomatik pulmoner emboli

1 Göğüs ağrısı

1 Ateş CYANOACRYLATE GRUP

** 1 Özofagus varisinden kanama

COIL GROUP

Romero et al, GIE 2013

Gastrik varislerin EUS guided Coil vs Cyanoacrylate ile 

tedavisi ( Çok merkezli çalışma)



EUS-GUIDED THERAPY            CYA   COILS  OVERALL

Mortalite/hasta 5/19 (%27) 1/11 (%10)                   6/30 (%20) 

Takip süresi (ay) 20.9±2.4 (10-41)      10.6±1.4 (6-27)          17.2±1.8 (6-41)

Romero et al, GIE 2013

Nüks

Evet --- --- -------

Hayır 19                            11 30 (%100)

Gastrik varislerin EUS guided Coil vs cyanoacrylate ile 

tedavisi ( Çok merkezli çalışma)



CYANOACRYLATE

1 cc Histoacryl +Lipiodol 55 €                    72 USD

1 cc Glubran + Lipiodol 143 €                   188 USD

1 COIL 76 €                     99 USD
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CYA
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Coil ve Cyanoacrylate  fiyatı



EUS eşliğinde coil yerleştirmesi biraz daha zor bir işlem

Künt uçlu 19 Gy iğne kullanılmalı

Büyük Coilleri yerleştiriken 0.035’’ guide ile itilmeli.

Guide çok fazla itilip varis duvarı rüptüre edilmemeli

Coilin tamamen itildiğinden emin olunmalı.

Coilleri yerleştirdikten sonra bunların damar dışına çıkışını önlemek

için aspirasyon yapılmalı ve daha fazla kontrast ajan  kullanılmalıdır.

Coil yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken 

bazı teknik konular.



N: 152

Cinsiyet (erkek) %64

MELD skoru

• Bilinmiyor

• < 10

• 10-18

• 19-24

• >24

38

31

70

10

3

Etiyoloji

• Alkol 

• Viral

• NASH

• Nonsirotik PHT

33

73

19

13

Beta blokur kullanımı (139) %53 (74)

Kanama

• Aktif

• Kanama hikayesi (+)

• Hiç kanamamış

7 (%5)

105 (%69)

40 (%26)

Bhat Y.M.  Gastrointest Endosc2016;83:1164-72



Hasta sayısı 152

Varis tipi (IGV-1/GOV-2 149/3

Ortalama varis çapı ( uzun eksen mm) 21 (10-60)

Ortalama coil sayısı 1.4 (1-4)

Ortalama Cyano-acrylate miktarı (ml) 2 ( 0.5-6)

Teknik başarı 151 (%99)

Yan etkiler  (n:125)

• Ağrı

• Emboli

• Kanama ( coilin dışarı çıkması)

9(%7)

4

1

4

Ortalama takip süresi  (n:125) 436 gün ( 30-2043)

Bhat Y.M.  Gastrointest Endosc2016;83:1164-72



Tedavi edilen varislerin obliterasyon oranı: 

Bhat Y.M.  Gastrointest Endosc2016;83:1164-72



Bhat Y.M.  Gastrointest Endosc2016;83:1164-72

Erken veya geç dönem kanama oranları 



Bu çalışmada lipoidol kullanılmamış.

 Lipoidolun yararı:verdiğiniz CYA’ın nereye gittiğini 

görebilyorsunuz.

 1 hastada  PE saptanmış. 

Akut emboli görülmemiş (saturasyon normalmiş.) 
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SV veya PV tromboze olan hastalarda 

TIPS efektif değil

EUS- eşliğinde tedavilerin başarısı düşük.

Diğer tedaviler

Radyolojik

Splenektomi?
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Gastrik Fundal varislerde 

EUS guided Proflaktik tedavi? (primer proflaksi)

Tartışmalı

 İzole gastrik varislerde akım hızı yüksek.

 Boyutu büyük

 Besleyici  damarlar( feedind vessels) derinde

 Kanama olursa daha ciddi. 

 Mortalite (ilk kanama sonrası 6 haftada ):%20

Hepatology 1992;16:1343-9

Clin Liver Dis 2001;5:645-63

Primer proflaksi

 IGV tip I ve GOV tip II >10 mm 

 CYA tedavisi >Propranolol

J Hepatology 2011;54:116-17



Primer proflaksi

N:40 hasta 

EUS eşliğinde Coil+CYA

 İşlemle ilgili komplikasyon: Yok

Varisin tam obliterasyonu: %96 (27/28)
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IGV tip I/ OGV tip II tedavi algoritimi



Portal hipertansiyon tedavisinde EUS 

Henüz emekleme döneminde.

Çok az merkezde yapılmakta.

Multidisipliner yaklaşım gerektirir. 

Uygulanabilirliği?

Gastrik varislerin tedavisi

Diğer ektopik varislerin tedavisi ( rektal-duodenum)

HCC tedavisi ( alkol, RFA)

PV embolizasyonu

SV embolizasyonu?

SONUÇ


