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Öze t
Amaç: Özofagus varislerinin eradikasyonunda ve akut kanamalar›n tedavisinde endoskopik band ligasyonunun etkili¤inin araﬂt›r›lmas›.
Yöntem: Akut ve geçirilmiﬂ özofagus varis kanamas› nedeniyle Haziran 2001 ile Nisan
2008 tarihleri aras›nda varis eradikasyonu yap›lan 136 hasta retrospektif olarak incelemiﬂtir. Hastalar varisleri eradike olana kadar 7-21 gün aral›klarla kontrollere ça¤r›lm›ﬂlar. Varis eradikasyonu sa¤land›ktan sonra hastalar 1. ay, 3. ay, 6. ayda ve bundan sonra her 6
ayda bir endoskopik kontrole ça¤r›lm›ﬂlar ve en az 12 ay süre ile takip edilmiﬂtir.
Bulgular: Endoskopik band ligasyonu uygulanarak varisleri eradike edilmek üzere 44 kad›n, 92 erkek toplam 136 hasta programa al›nd›. Ortalama yaﬂ 55.4 (19- 82 yaﬂ) olup hastalar ortalama 37 ay (12- 94 ay) süre izlenmiﬂtir. Yüz otuz alt› hastaya toplam 192 kez
band ligasyonu uygulanm›ﬂt›r. Bir kez band ligasyonu ile eradikasyon sa¤lanan hasta say›s› 100 iken, 21 hastaya 2 kez, 11 hastaya 3 kez, 3 hastaya 4 kez ve 1 hastaya 5 kez band
ligasyonu yapmak gerekmiﬂtir. Eradikasyon için gerekli ortalama band uygulama say›s› 1,4
olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Ligasyonlarda kullan›lan band say›s› uygulama baﬂ›na, ortalama
4.72 ± 3.38 ve kullan›lan toplam band say›s› ise 643 adetti. Hastalar›m›z›n 44’ünde (%32)
takipleri s›ras›nda, tekrarlayan aktif kanamalar› nedeniyle, normal takip programlar› d›ﬂ›nda ek ligasyon yap›lmak zorunda kal›nm›ﬂt›r.
Aktif kanama nedeniyle band ligasyonu yap›lan bir hastada iﬂlem s›ras›nda trakeal aspirasyon geliﬂmiﬂ ve iﬂleme son verilmek zorunda kal›nm›ﬂt›r. Baﬂka hiçbir hastam›zda majör
komplikasyon geliﬂmemiﬂtir. Toplam 12 hastam›zda (% 7.3) band ligasyonu yap›lan bölgede ülser geliﬂimi görülmüﬂtür. Özofagus varis eradikasyon program›ndaki hastalardan
35’i (% 25.7) takipleri s›ras›nda kaybedilmiﬂtir.
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Sonuç: Endoskopik band ligasyonu deneyimli ellerde h›zl›, kolay ve güvenle uygulanabilece¤i, uygulaman›n gerek tedavi ve gerekse proflakside etkin bir teknik oldu¤u, düﬂük tekrarlayan kanama oran›na ve komplikasyona sahip oldu¤u kanaatindeyiz
Anahtar kelimeler: Özofagus, varis, eradikasyon, akut kanama, endoskopik band ligasyonu.

Summary
The role of endoscopic band ligation in eradication of esophageal
varices and in management of acute variceal bleeding
Objective: To investigate the efficacy of endoscopic band ligation in esophageal variceal
eradication and treatment of acute bleeding.
Method: 136 patients having acute and previous esophageal variceal bleeding were
evaluated retrospectively between June 2001 and April 2008. The patients were called to the hospital with 7-21 days intervals until eradication was achieved. Afterwards
the patients were called to the hospital with one month, 3 months and 6 months intervals after the eradication was achieved and endoscopically controlled every six
months and followed 12 months.
Results: 136 patients, 44 female and 92 male , were included in this study for esophageal variceal eradication with band ligation. The mean age of the patients was 55.4 (19-82)
and the patients were followed for 37 months (12-94) months. Totally 192 band ligation
procedure was performed in 136 patients. Although eradication was achieved with single procedure in 100 patients, it was necessary to perform band ligation twice in 21 , three times in 11, four times in 3 and five times in 1 patient. The avarage number of band
ligation procedure for eradication was 1.4. Total number of bands used was 643 and
4.72 +- 3.38 for each patient.
44 patients (%32) were subjected to additional band ligation because of repetative active bleeding during the extended follow-up period. Tracheal aspiration developed in one
patient during the procedure and it was terminated. No other patients developed major
complications. Totally twelve patients (%7.3) developed ulcer formation in the band ligated area. 35 patients subjected to esophageal variceal eradication died during the followup period (%25.7).
Conclusion: We believe that esophageal band ligation is a safe and quick procedure in
experienced hands and it is useful both in management and prophilaxy with its low recurrent bleeding rate and complications.
Key words: esophagus, varices, eradication, acute bleeding, endoscopic band ligation

Giriﬂ
Özofagus varis kanamalar› portal hipertansiyonun hayat› tehdit eden en ciddi komplikasyonudur. Portal hipertansiyon geliﬂen sirozlu hastalarda, hayatlar›n›n bir döneminde
özofagus varis kanamas› geliﬂme insidans›
%30 ve bu hastalardaki ilk kanaman›n morta-

litesi %50’dir (1-5). Kronik karaci¤er hastal›¤›
olanlarda mortalite çok s›kl›kla özofagus varis
kanamas› nedeniyle geliﬂmektedir. Bu nedenle varis kanamas› geliﬂen hastalarda tedavinin
amac›; akut kanaman›n durdurulmas› ve tekrarlay›c› kanamalar›n önlenmesidir (6,7). Ancak günümüzde hiç kanama gerçekleﬂmeden,
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takipte oluﬂan özofagus varislerinin eredike
edilmesiyle, primer proflaksinin gerçekleﬂtirilmesi s›kça uygulanmaktad›r.
Primer ve sekonder özofagus varisleri, baﬂar› oranlar› ve yan etkileri farkl› pek çok teknik ile eredike edilmektedir (8). Yine akut
özofagus varis kanamalar›n›n tedavisinde de¤iﬂik teknikler kullan›lmaktad›r. Özofagus varislerinin primer profilaksisi; non selektif beta
blokerler ve /veya endoskopik band ligasyonu
veya skleroterapi ile yap›l›r (9). Sekonder profilaksi bu seçeneklerin yan› s›ra inatç› vakalarda, transjuguler intrahepatik porto-sistemik
shunt (TIPS) uygulamalar›n› da içerir (10).
Endoskopik tan› ve tedavi üst gastrointestinal kanamalar›n tedavi algoritmas›nda ilk seçenek olarak yer almaktad›r (13). Endoskopik
varis ligasyonu; gerek akut özofagus varis kanamalar›n›n tedavisi ve gerekse tekrarlayan
kanamalar›n önlenmesinde etkin ve güvenilir
bir yöntem olmas›n›n yan› s›ra, daha az
komplikasyona sahip olmas› nedeniyle günümüzde endoskopik skleroterapiden daha s›kl›kla tercih edilmektedir (14).
‹lk kanama periyodu sonras› sa¤ kalan
hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s› ilk 1- 2 y›l içinde tekrar kanarlar ve mortalite riskleri çok yüksektir
(15). Bu hastalarda tekrar kanamay› önleyecek ve varisi eredike edecek etkin bir tedaviye ihtiyaç vard›r .
Bu çal›ﬂmada; akut kanamalar›n tedavisinde, primer ve sekonder varis proflaksisinde
endoskopik band ligasyonunun etkinli¤inin
araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Gereç ve Yöntem
Çal›ﬂma SB ‹stanbul E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi, Cerrahi Endoskopi Ünitesi’nde yap›lm›ﬂt›r. Haziran 2001 ile Nisan 2008 tarihleri
aras›nda akut özefagus varis kanamas› nede198

niyle tedavi edilen ve primer/sekonder varis
eradikasyonu yap›lan 136 hasta retrospektif
olarak incelenmiﬂtir. Çal›ﬂmaya en az 1 y›ll›k
izlem yap›lan hastalar al›nm›ﬂ, daha k›sa süre
izlenen, ya da izlem döneminde kontrollere
gelmeyerek takipten ç›kan hastalar çal›ﬂmaya
dahil edilmemiﬂtir. Tüm hastalar iﬂlem öncesi
bilgilendirilmiﬂ ve yaz›l› onamlar› al›nm›ﬂt›r.
Kronik karaci¤er hastal›¤› tan›s›; hastan›n
t›bbi özgeçmiﬂi, fizik muayene, kar›n ultrasonografisi, biyokimyasal ve hematolojik testler
ve baz› hastalarda karaci¤er biyopsi sonuçlar›yla konulmuﬂtur. Child-Pugh Turcotte (CPT)
skorlama ve görüntüleme yöntemleri baﬂta siroz olmak üzere kronik karaci¤er hastal›klar›n› de¤erlendirmek için kullan›lm›ﬂt›r. (CPT de;
5- 6 puan; s›n›f A, 7- 9 puan; s›n›f B, 10-15 puan; s›n›f C olarak de¤erlendirilmiﬂtir). Paquet
(15) grade sistemi ile özefagus varisleri grade
1- 4 aras› de¤erlendirilmiﬂtir. Varis büyüklü¤ü
grade I-II küçük, grade III-IV büyük özefagus
varisi olarak kabul edilip,özefagus varis varl›¤›nda hastalarda gastrik varis ve portal hipertansif gastropati varl›¤› da araﬂt›r›larak hastalar›n raporlar›na yaz›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmada ‘6-Shooter Multi-Band Ligator
(Cook, Ireland)’ ticari isimli 6 adet band atabilen ligatürler kullan›lm›ﬂt›r. Aktif kanamas›
olan hastalara sadece %10 lidokain sprey ile
lokal premedikasyon uygulan›rken, di¤er hastalara düﬂük dozda intravenoz midazolam ile
premedikasyon uygulanm›ﬂt›r.
Acil endoskopik incelemede; varis üzerinde f›ﬂk›r›r/s›z›nt› ﬂeklinde kanaman›n görülmesi veya varis üzerine yap›ﬂ›k p›ht› varl›¤›nda akut özefagus varis kanamas› tan›s› konuldu. Acil endoskopik band uygulanmas›n›n ard›ndan ilk 24 saatte hematemez olmamas›,
hemoglobin/hematokrit de¤erlerinde düﬂme
olmamas› ve vital bulgularda normal seyir iz-
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lenmesi, aktif varis kanama kontrolü sa¤lanmas› olarak kabul edildi. Tekrar kanama; hematemez tekrar›, hemoglobin ve hematokrit
de¤erlerinde düﬂme, vital bulgular›n anstabil
olmas› ve tekrarlanan endoskopide variste
tam silinme oluﬂmadan üst gastrointestinal kanama görülmesi olarak tan›mland›.
Varis ligasyonuna en distal varis kolonundan baﬂlanarak proksimale do¤ru ilerlenmiﬂtir. Akut kanama nedeniyle band ligasyonu
yap›lan hastalara somatostatin analoglar› ile
(Somatostatin-UCB flk, 250 mcg i.v bolus ve
3,5 mcg/kg/gün perfüzyon ﬂeklinde idame)
toplam 2- 5 gün süreyle ilave farmakoterapi
uygulanm›ﬂt›r. Bu hastalarda kanama durmuﬂsa hastaneden taburcu olmadan erken dönemde kontrol endoskopileri ve kanaman›n
devam etti¤i düﬂünülen hastalarda ise 24 saat
sonra kontrol endoskopileri yap›lm›ﬂt›r.
Varis eradikasyonu için hastalar ayaktan
takip edilmiﬂtir. Hastalar varisleri eradike edilene kadar 7- 21 gün aral›klarla kontrollere
ça¤›r›lm›ﬂ, yap›lan endoskopiyi takiben grade
III ve IV varisi olan hastalara band ligasyonu
uygulanm›ﬂt›r. Klinik ve endoskopik de¤erlendirmeleri sonucunda, tekrar kanama, band
uygulamaya ba¤l› ülser, özafagus darl›¤› ve
ﬂiddetli özafajit varl›¤›na göre kontrol takvimleri de¤iﬂtirilmiﬂtir. Varis eredikasyonu sa¤land›ktan sonra hastalar 1. ay, 3. ay, 6. ayda ve
bundan sonra her 6 ayda bir endoskopik kontrole ça¤r›lm›ﬂlard›r.
‹statistiksel analiz için NCSS- PASS 2000 istatistik paketi kullan›ld›. Analizlerde ki-kare
testi ve Fisher’s Exact testi kullan›ld›.

Sonuçlar
Belirtilen süre içerisinde toplam 136 hasta
(44 kad›n- 92 erkek) band ligasyonu uygulanarak eredikasyon program›na al›nm›ﬂt›r.

Tablo 1
Hastalar›n cinsiyete göre da¤›l›m›, kronik
karaci¤er hastal›¤› etilojik nedeni,
Child evresi ve akut kanama yak›nmalar›

Cinsiyet
Erkek
Kad›n
Etiyoloji
Alkolizm
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit B+C
Otoimmün
Kriptojenik
Child- plug
Child A
Child B
Child C
Kanama yak›nmalar›
Hematemez
Melana

n

%

92
44

68
32

14
38
19
7
12
46

10
28
14
5
9
34

41
82
13

30
60
10

28
26

20.5
19.1

Hastalar›m›zda ortalama yaﬂ 55.4 (19- 82 yaﬂ)
idi. Hastalar ortalama 37 ay (12- 94 ay) süre
izlenmiﬂtir.
Hastalar›n cinsiyet özellikleri, hepatit etiyolojileri, Child evrelemesi, baﬂvuru s›ras›ndaki akut kanamaya ait yak›nmalar›n›n varl›¤›
Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Hastalar›n ilk baﬂvurudaki endoskopik incelemelerinde; 92 olguda grade III özofagus
varisi, 62 olguda a¤›r hipertansif gastropati, 12
olguda aktif kanama ve 8 olguda mide fundus
varisi saptand› (Tablo-2).
Yap›lan endoskopik kontrollerde; 136 hastaya toplam 192 kez band ligasyonu uygulanm›ﬂt›r. Bir kez band ligasyonu ile eredikasyon
sa¤lanan hasta say›s› 100 iken, 21 hastaya 2
kez, 11 hastaya 3 kez, 3 hastaya 4 kez ve 1
hastaya 5 kez band ligasyonu yapmak gerek-
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Tablo 2
Hastalar›n varis evresi, hipertansif portal gastropati evresi,
aktif kanama ve fundus varisi varl›¤›.

Varis grade
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Portal hipertansif gastropati
Yok
Hafif
A¤›r
Aktif kanama ve fundus varisi
Aktif kanama
Fundus varisi

n

%

2
41
92
1

1.4
30.1
67.6
0.74

8
66
62

5.88
48.53
45.59

12
8

8.8
5.88

miﬂtir. Eredikasyon için gerekli ortalama band
uygulama say›s› 1,4 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Aktif kanama nedeniyle 12 hastaya ilk defa band
ligasyonu yap›lm›ﬂt›r. Di¤er 124 hastada, ilk
kanamalar›n›n kontrolü di¤er tedavi modaliteleri ile sa¤lanm›ﬂ veya hiç kanamas› olmam›ﬂ,
kronik karaci¤er hastal›¤› için takiplerinde, endoskopilerinde özofagus varisi saptanan hastalar, primer varis eradikasyon program›na
al›nm›ﬂt›r. Ligasyonlarda kullan›lan band say›s› uygulama baﬂ›na, ortalama 4.72 ± 3.38 ve
kullan›lan toplam band say›s› ise 643 adetti.
Hastalar›m›z›n 44’ünde (%32) takipleri s›ras›nda, tekrarlayan aktif kanamalar› nedeniyle,
normal takip programlar› d›ﬂ›nda ek ligasyon
yap›lmak zorunda kal›nm›ﬂt›r. En çok kanama
tekrar› 21 hasta (%48) ile 2- 12. aylar aras›nda
gerçekleﬂmiﬂtir. ‹lk 8 haftada 11 hastada
(%25) ve 12. aydan sonra ise 12 hastada (%27)
tekrarlayan kanama görülmüﬂtür.
Aktif kanama nedeniyle band ligasyonu
yap›lan bir hastam›zda iﬂlem s›ras›nda trakeal
aspirasyon geliﬂmiﬂ ve iﬂleme son verilmek
200

zorunda kal›nm›ﬂt›r. Bu hastaya 24 saat süreyle medikal tedavi ve özefagus balon tamponad› uygulanmas›n› takiben yeniden endoskopik band ligasyonu uygulanm›ﬂt›r. Baﬂka hiçbir hastam›zda majör komplikasyon geliﬂmemiﬂtir. Aktif kanamas› olan di¤er hastalarda
band ligasyonu baﬂar›yla uygulanm›ﬂ ve aktif
kanama durdurulmuﬂtur. Toplam 12 hastam›zda (% 7.3) band ligasyonu yap›lan bölgede ülser geliﬂimi görülmüﬂ ve medikal tedavilerine sukralfat ile omeprazol ilave yap›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zdaki özofagus varis eradikasyon program›ndaki 35’i (% 25.7) takipleri s›ras›nda kaybedilmiﬂtir. Kaybedilen bu hastalarda ölüm nedeni; 11 hastada tekrarlayan ve
durdurulamayan abondan varis kanamas›, 6
hastada karaci¤er yetmezli¤i, 5 hastada geçirilen miyokard enfarktüsü, 3 hastada hepatik
ensefolopati, 3 hastada serebrovasküler hastal›k, 2 hastada yayg›n hapatosellüler kanser ve
5 hastada di¤er sebepler olarak saptanm›ﬂt›r.
Mortalite sonuçlar›n›n Child skorlamas›na göre da¤›l›m› ﬂöyledir: Child C grubunda 13 has-
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tadan 9’u (%69), Child B grubunda 82 hastadan 21’i (% 25.6), Child A grubunda 41 hastadan 5’i (%12) idi.

Tart›ﬂma
Özofagus varislerinin endoskopik tedavisinin ilk olarak 1939 y›l›nda Crafoord ve Frenckner taraf›ndan yay›nlanmas›n› takiben geçen
çeyrek yüzy›lda, özofagus varis kanamalar›n›n
tedavisinde hayli farkl›laﬂma oluﬂmuﬂ ve çok
çeﬂitli yeni tedavi seçenekleri geliﬂtirilmiﬂtir
(7,13). Varis kanamas›nda tedavi; akut varis
kanamas›n›n durdurulmas›, ilk varis kanamas›n›n geliﬂmesini beklemeden primer profilaksi uygulanmas› ve kanayan varislerde kanaman›n durdurulmas›n› takiben varislerin tekrar kanamas›n› önlemeye çal›ﬂan sekonder
profilaksinin yap›lmas›n› içermektedir (9).
Daha önceden kanama geçirmemiﬂ hastalarda nonselektif beta blokerler, varislerden
kanama riskini ve kanama nedeniyle ölüm riskini azalt›r (7). Tekrarlayan varis kanamalar›n›n önlenmesi için beta blokerlerle profilaktik
tedavi günümüzde baﬂar›l› ﬂekilde kullan›lmaktad›r ve tedaviye oral nitratlar›n da eklenmesi yeniden kanama oran›n› daha fazla düﬂürebilir (18 ). Günümüzde beta blokerler isosorbid mononitratlarla beraber kanama ve buna ba¤l› komplikasyonlar› azaltt›¤› için önleyici tedavi olarak önerilmektedir. Buna ra¤men
birçok hastada portal bas›nc› yeteri kadar düﬂüremedikleri, pratik kullan›mlar›nda ortaya
ç›kan yan etkileri, kontraendikasyonlar› ve
uzun süren tedaviye uygun olmad›klar› gibi
kullan›mlar›n› k›s›tlay›c› faktörler öne sürülmektedir (11,12).
Son y›llarda özofagus varisleri için endoskopik band ligasyonu (EBL) uygulamas› beta
blokerlere alternatif olarak ilgi çekmektedir.
2005 y›l›nda EBL ile beta blokerlerin primer

profilakside kullan›m›n› k›yaslayan çal›ﬂmalar
üzerinde yap›lan bir meta analizde; kanamalar› önlemede EBL’nin daha etkin oldu¤u ancak mortalite aç›s›ndan belirgin bir fark olmad›¤› gösterilmiﬂtir (19). EBL, tekrarlayan varis
kanamalar›nda kombine medikal tedaviye üstün bulunsa da bu çal›ﬂmalarda ortalama yaﬂam beklentisi aç›s›ndan fark bulunmam›ﬂt›r
(20, 21).
Akut varis kanamal› hastalarda endoskopik
ve farmokolojik tedavinin birlikte kullan›m›,
tek baﬂ›na yöntemlerden birinin kullan›m›ndan daha üstündür (9). Octreotid, bu amaçla
çok s›k kullan›lan bir somatostatin analo¤udur. Akut kanamal› çocuklarda octreotid ile
farmakoterapi ilk ve acil bir seçenek olarak
bildirilmiﬂtir. Ancak endoskopik tedavi bu hastalarda da yine olabildi¤ince yak›n sürede uygulanmal›d›r (22). Akut varis kanamas›nda
randomize kontrollü yap›lan bir çal›ﬂmada; somatostatin 500 mcg /saat ile 250 mcg/saat karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ, kanama kontrolünde benzer sonuçlar elde edilmiﬂ, ancak yüksek doz somatostatin uygulanan hastalarda erken dönemde
tekrar kanama daha az görülmüﬂtür (23).
Sekonder profilaksi düﬂünüldü¤ünde, bir
kez kanayan varis için tekrar kanama geliﬂiminin çok s›k görülece¤i bilinmelidir. Pagliaro
ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda Child-Plug A
grubu hastalar›n›n %25’inde, grup B ve C hastalar›n›n % 58’inde bir y›l içinde tekrar kanama bildirilmiﬂtir (24). Bu yüzden tekrar kanamay› önlemek zorunluluktur ve sekonder
profilaksi mümkün oldu¤unca erken baﬂlamal›d›r (25). Sekonder profilaksi için ilaç tedavisi olarak beta blokerler, endoskopik tedavi
yöntemleri ve cerrahi uygulamalar (TIPS ve
shunt cerrahisi) her hasta için ayr› de¤erlendirilerek optimal proflaksi belirlenmelidir. Varis
kanamas› ile baﬂvurmuﬂ sirotik 109 hasta ile
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yap›lan bir çal›ﬂmada nadolol ile 5-isosorbid
mononitrat kombinasyonu, EBL ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ; tekrar kanama oluﬂumunda benzer sonuçlar elde edilmiﬂtir (26). TIPS tekrar kanamalar›n önlenmesinde ilaç tedavisine ve endoskopik tedavilere üstün bulunsa da hastalar›n yaﬂam beklentilerini uzatmad›¤› ve yüksek
ensefalopati riski ve endoskopi ile k›yasland›¤›nda maliyeti yüksek bulunmuﬂtur (27).
Child B ve Child C evresindeki bütün hastalar ile portal hipertansiyon belirtisi olan
Child A hastalara endoskopik tarama yap›lmal›d›r. Kanamam›ﬂ orta büyüklükte veya geniﬂ
varisleri olan hastalar ile renk de¤iﬂikli¤ine sahip olan hastalara beta blokerler ile primer tedavi önerilmektedir. Varisi olmayan veya küçük varisleri olan hastalar›n 2 y›ll›k aral›klarla
endoskopik kontrolleri yap›lmal›d›r (7).
Skleroterapi ve band ligasyonu 1- 6 seansta varisleri t›kayabilir. Çoklu band ligasyonu
uygulayabilen band sistemleri, hastalar taraf›nda daha iyi kabul görmekte ve iﬂlemi h›zlanmaktad›r. Band ligasyonu skleroterapi ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha az seansta t›kama, daha düﬂük yeniden kanama oran› ve daha az
morbiditeye sahiptir (28). Yine Schmitz ve arkadaﬂlar› band ligasyonu ve skleroterapiyi
darl›k geliﬂimi, ciddi özofagus ülser kanamas›,
masif özofagus hematomu ve delinme geliﬂimi gibi komplikasyonlar›n geliﬂimi yönünden
karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r. Sonuçta özefagusta masif
hematom ve delinme gibi komplikasyon geliﬂmesinde anlaml› bir fark bulanmazken,
band ligasyonunun özofagusta darl›k oluﬂumu ve ülserden kanama geliﬂmesi aç›s›ndan
istatistiksel düﬂük oran›na sahip oldu¤unu bildirmiﬂler (29).
Maluf-Filho ve arkadaﬂlar›, yapt›klar› prospektif, kontrollü ve randomize çal›ﬂmalar›nda
konvansiyonel skleroterapiyle, doku yap›ﬂt›r›202

c› N-butyl-2-cyanoacrylate injeksiyonu yapt›klar› Child C hastalar›, ilk kanaman›n durdurulmas› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar ve cyanoacrylate injeksiyonunu daha üstün bulmuﬂlard›r
(30). Mide varislerinin tedavisinde cynoacrylate injeksiyonu ve band ligasyonu kullan›lmaktad›r. Cynoacrylate enjeksiyonunun mide varis kanamalar›n›n tedavisinde daha etkili ve
emniyetli oldu¤unu bildirimiﬂtir (31, 32).
‹sviçre’de 1969- 2002 y›llar› aras›nda özofagus varisi nedeniyle hastanede yatarak takip
edilen 12281 hastan›n retrospektif analizinde;
varis kanamalar›na ba¤l› 10 y›ll›k mortalitelerin giderek azald›¤› gösterilse de bu hastalar›n
di¤er sebeplere ba¤l› mortalitesinin de¤iﬂmedi¤i görülmüﬂtür. Bunun sonucunda varis kanamalar›n›n primer ve sekonder profilaksisinde yeni tedavi stratejilerinin prognozu iyileﬂtirdi¤i düﬂünülmektedir (33).
Bizim çal›ﬂmam›zda akut varis kanamas›n›n tedavisinde, primer ve sekonder profilakside EBL tek baﬂ›na kullan›lm›ﬂt›r. Gerek akut
kanamalar›n durdurulmas› ve gerekse profilakside band uygulamam›z›n istatistiksel de¤erlendirilmesinde elde edilen sonuçlar; literatür verileri ile uyumlu bulunmuﬂtur. Hastalar›m›z›n büyük bölümünde tek uygulamada
eradikasyon sa¤lanm›ﬂt›r. Bu sonucun her bir
uygulamada kullan›lan band say›s›ndaki yüksekli¤e ve uygulay›c›lar›n yeterli deneyime sahip olmalar›na ba¤l› oldu¤u kanaatindeyiz.
Akut kanamalar›n durdurulmas›nda elde edilen baﬂar›n›n gerçekleﬂtirilmesine EBL ye ilave edilen somotostatin tedavisinin katk›s›n›n
oldu¤u görüﬂündeyiz. Tedavi ya da proflaktik
band uygulamas› s›ras›nda son derece düﬂük
oranda komplikasyonla karﬂ›laﬂt›k. Yine erken ve geç dönemde karﬂ›laﬂt›¤›m›z bu
komplikasyonlar minör komplikasyonlard› ve
medikal tedavi ile düzeldiler. Elde etti¤imiz
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tekrarlayan kanama ve mortalite oranlar›m›z
literatür verileri ile uyumlu gerçekleﬂti.
Sonuç olarak; EBL nin deneyimli ellerde
h›zl›, kolay ve güvenle uygulanabilece¤i, uygulaman›n gerek tedavi ve gerekse proflakside etkin bir teknik oldu¤u, düﬂük tekrarlayan
kanama oran›na ve komplikasyona sahip oldu¤u kanaatindeyiz.
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