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-G!R!ş: 

--------------------------

Partal sistem trombozları, karaciğer tümörlerinde, sirotik 

portal hipertansiyonda, pankreas infeksiyon ve tümörlerinde, 

koagulopatilerde, splenektomi ameliyatları sonrasında gelişen bir 

komplikasyondur. ( 12, 13, 19, 21, 33). Klinik olarak kronik karın 

ağrısı, ateş, lökositoz, hematoşezi, ileus ya da barsak enfarktı 

gBrülebileceği:gibi, bazı hasta guruplarında tamamen aseroptomatik 

gelişebilir. (33) Arteryel portografi, splenoportografi ve/veya 

transhepatik portografi, partal sistem tromboz şüphelerinde 

kullanılan radyolojik inceleme y6ntemleridir. Bununla birlikte 

(Jl-:1•,3.sc,nografi CUS) , Bilgisayarlı tomeıgr.::ı.fi (BT) ve Manyeti:i-: 

Rezonans Görüntüleme CMRG) 'nin kullanım alanına girmesi i l e 

birlikte, günümüzde diğer inceleme yöntemleri daha invaziv, dah=. 

pahalı ve zaman alıcı olarak kabul edilmektedir. 

BT ile yapılan tetkiklerde trombüslin tespitinin yan1 sıra 

attenuasyon değerinin saptanması ile trombüsün oluştugu sUreç 

hakkında da bilgi edinilebilrnektedir. Bundan başka pc,rtal 

trombozlarda BT ile asit, kollateral oluşumlar, hepatomegali, 

splenomegali ve tümörün görüntülenmesi de mümkündür. 

Biz, yaklaşık lB aylık bir süreyi kapsayan çalışmamızda 

portal sistemde tromboz şüphesi olan olgularda dinamik-BT"nin 

etkinligini araştırdık. Çalışmamızda 20 olguda portal sistemde 

t romboz saptadık. 
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- G E N E L B ! L G ! L E R ~ 

1-PORTAL S!STEM ANATOM!S!: 
----------------------------------------------------
Partal sistem anal kanalın a+t bölümü hariç,tüm abdominal 

gastrointestinal sistemin, pankreasın, dalağın ve safra 

kesesinin venöz dolaşımın birleşmesinden oluşur.Kan karaciğere 

portal venle taşınır. Portal ven, sinüsoidlerde 

sonlanır. Kan buradan hepatik venler vasıtasıyla 

inferior vena kavaya taşınır. Yetişkhıl erde portal ven 

ve dallarında kapRkçıklar bulunmaz.Fetus ve yenidoganda ise 

partal venin dallarında kapakçıkların varlıgı saptanmış olup.daha 

sonraki dönemlerde bunların kayboldukları tespit edilmiştir. 

PORTAL VEN: 

Yaklaşık 8cm. uzunluğunda olup,ikinci lomber vertebra 

seviyesinde,inferior vena kavanın önünde, pankreas boynunun arka

sında,superior mezenterik ven ile splenik venin birleştiği yerden 

itibaren başlar. Duodenumun birinci kısmı, safra kanalları ve 

gastroduodenal arterin arkasından, inferior vena kavanın önünden 

hafifçe sağa meyil yaparak yukarı doğru ilerler.Daha sonra küçük 

omentumun sağından epiploik foramenin önünden ilerliyerek porta 

hepatise ulaşır.Portal ven burada sağ ve sol dal laı·ına 

ayrılarak,hepatik arterin dalları ile beraber karaciğerin 

derinlikl erine doğru devam eder.Sağ dal sistik venin 

birleşiminden sonra. sag loba,sol dal ise kaudat lobile kuadrat 

loba dal verdikten son.ra sol loba gider.Portal ven önde dogumdan 

sonra oblitere olan sol umbilikal venin kalıntısı 
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teres ile bağlantılıdır ve bu seviyede paraumbilikal venlerle 

birleşir.Portal ven bundan başka vena kava inferiora oblitere 

duktus venosus artığı olan ligamentum venosus ile 

bağlantılıdır. 

Portal venin dalları;splenik,süperior mezenterik,sol 

gastrik,sağ gastrik,para-umbilikal ve sistik venlerdir. (25) 

SPLEN!K VEN: 

Dalakta beş ya da altı dal birleşerek splenik veni 

oluştururlar.Splenorenal ligamenti, splenik arteri ve pankreas 

kuyruğunu çaprazladıktan sonra splenik arterin altında, pankreas 

korpusu boyunca,bu arada pankreastan çok sayıda küçük dallar 

alarak karın arka duv3rında sağa doğru ilerler.Trasesi boyunca 

sol böbreği ve onun hiler yapılarını geçer.Sol sempatik zincirden 

ve diafragma krusundan sol renal ven komşulugu ile, abdominal 

aortadan ise süperior mezenterik arter ve sol renal ven komşuluğu 

ile ayrılır.Pankreas boynunun arkasında süperior mezenterik venle 

dik açı ya~a~ak şekilde birleşerek partal veni oluşturur. 

Dalları:Kısa gas~rik, sol gastro-epiploik, pankreatik ve 

inferior mezenterik venlerdir. 

KISA GASTR!K VENLER: 

Sayıca dört ya da beş adettir.Mide fundusunu ve büyük 

kurvaturanın sol yarısını direne ederler. Gastrosplenik ligamenti 

çaprazlayarak splenik ven ya da onun büyük dallarından birinde 

sonlanırlar . 

SOL GASTRO-EP!PLO!K VEN: 

Midenin her iki yüzünü ve komşu büyük omentumu direne 

eder.Büyük omenturoun iki katmanı arasında büyük kurvatura 
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boyunca sağdan sola doğru ilerleyerek splenik venin başlangıç 

noktasında sonlanır. 

PANKREAT!K VENLER: 

Pankreas korpus ve kuyruğunu direne eden çok sayıda ufak 

dallardır. 

!NFER!OR MEZENTER!K VEN: 

Rektum, sigmoid ve desandan kolonu direne eder.Rektal 

pleksustan rektal ven adı ile başlayıp bu bölgede medial ve 

inferior rektal venlerle birleşir.Superior rektal ven küçük 

pelvisi terk ettikten sonra süperior rekta l arterle beraber sol 

üreterin medial b5lgesinde sol common iliac venleri çaprazlar ve 

yukarı doğru inferior mezenterik ven olarak, kendi arterinin 

s olunda, peritonun arkasında,sol psoas majorun önünde, testiküler 

(ya da overian) damarları çaprazlıyarak yada rnedia linde 

ilerler.Daha sonra duodenojejunal-fleksuranın üstünden ya da 

arkasından ilerliyerek pankreas korpusu posteriorunda splenik 

vene açılır.Bazen splenik ven le süperior mezenterik venin bileşke 

bölgesinde sonlanabilir. 

Dalları:Sigmoid ko lonu direne eden sigmoid venler ile sol 

fleksura ve desandan kolonu direne eden sol kolik vendir. 

SüPERIOR MEZENTERIK VEN: 

Ince barsakları, çekurou ve kolonun asendan ile transvers 

bölümünü direne eder.Sag iliak fossada terminal ileumdan,çekumdan 

ve vermiforro appendiksten gelen dalların birleşmesi ile 

başlar.Mezenterde süperior mezenterik arterin sagında 

i~erler.Yukarıda sag üreterin,inferior vena kavanın,duodenuroun 

horizontal kısmının ve pankreasın ünsinat proçesinin önünden 
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ilerler.Pankreas boynunun posteriorunda splenik venle birleşerek 

portal veni oluştururlar. 

Dalları:Süperior mezenterik arterin dalları ile uyumluluk 

gösterir;jejunal,ileal,ileokolik,sağ kolik, medial kolik venler 

ve ayrıca sağ gastro-epiploik ~en ile pankreatikoduodenal 

venlerdir. 

SAO GASTRO-EP!PLO!K VEN: 

Büyük .' omentum ile midenin alt kısımlarını 

omenturoun iki katmanı arasında midenin büyük eder.Büyük 

kurvaturası boyunca soldan sağa dogru ilerler ve süperior 

mezenterik ven ile pankreas boynunun hemen altında birleşir . 

PANKREAT!KODUODENAL YENLER: 

!lgili arterlere eşlik ederler. V.pankreatikoduodenalis 

irıferior genellikle 

V.pankreatikoduodenalis 

sağ 

superior 

gastro-epiploik 

ise genellikle 

kanallarının arkasından geçerek portal vende sonlanır. 

SOL GASTR !K VEN: 

vende; 

safra 

Dallarını midenin her iki yüzeyinden alır.Küçük 

omentumda,küçük kurvatura boyunca yukarı kardiaya kadar dallarını 

alarak ilerler.Burada da birkaç özefagial ven dallanmasını alarak 

geriye, sağa oroental bursanın arkasında, aşağı doğru 

ilerler ve duodenumun birinci kısmının üst konturu hizasında 

portal vende sonlanır. 

SAC GASTR!K VEN: 

Küçük çapta olan bu ven küçük omentumda midenin küçük 

kurvaturasının pilorik. bölümü boyunca soldan sağa doğru ilerler 

ve portal vende sonlanır.Pilorun önünden yukarı doğru çıkan 
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prepilorik venle sonlanmadan önce birleşir. 

PARA-UMB!L!KAL VENLER: 

Karın ön duvarı ile portal ven arasında anastomozu 

sağlıyan bu venler ligamentum teres ve median umbilikal ligament 

boyunca uzanırlar.Bunlardan en iyi .tespit edileni umbilikustan 

başlıyarak geriye ve yukarı doğru falsiform ligamentin içindeki 

ligamentum teres boyunca ilerleyen ve portal venin sol dalında 

sonlananıdır. 

S!STlK VENLER: 

Safra kesesinin direnajı çeşitlilik göstermektedir.Bir 

kısım venler k~se ile karaciger arasındaki areolar dokuda yer 

alırlar ve fossadan direkt o l arak karaciger içine girerek hepatik 

venlerde sonlanır.Bir diğer kısmı kese boynunda birleşerek 

karaciğer içine girip ya direkt ya da hepatik kanallar ile safra 

kanalının üst kısmını direne eden venlerle birleştikten sonra 

hepatik venlere açı l ır lar.Bazen de bir ya da iki sistik venin 

direkt olarak portal venin sağ dalına açıldıgı görülmüştür. 
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Resim~ : Partal ven ve dalları. 
1-Hepa til~ 2.rter. 
2 - Da l 2. lı: . 
3-~ide. 
4 - Sol gas~rik ven. 
5 - Sag gas~r'~ ven. 
6-Sp l enik 'l ı::n. 
7-2ag ga~trc - ~piploik · ven. 
8-Duodenum i~~~~uras ı . 
9-!nf.Mezen ~er~~ ven. 

10 - Sol kolik ven. 
11-Sigmoid venleri 

- 7-

12-Superior rek~al ven . 
13-Çekum.or rektal ven. 
14-!leokolik ven . 
15-Sag k o lik ven. 
16 - 0 r~ a kolik ven. 
17 - Superior Me:~nterik vsn. 
18-?anireatiko-duodenal ven le r 
19-!?or-+.:.3.l v~n. 
20 - 0 r tsk safra k3nalı. 
21-Sistü, ven. 



2-PORTAL S!STEM TROMBOZLARINDA ETYOLOJ!K FAKTöRLER: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portal .sistem trombozlarında etyolojik faktörler 

başlıca yedi gurupta incelenir. (Tablo 1) <28, 33) . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
A-PORTAL HIPERTANS!YON. 

B-POST OPERAT!F. 

C-TüMöR !NVAZYON VE KOMPRESYONLARI. 

D-!NFEKS!YONLAR. 

E-KOAGULOPAT!LER. 

F-D!OER NEDENLER. 

G-SEBEB! B!L!NMEYENLER. 

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
<Tablo 1) 

A-PORTAL H!PERTANS!YON: 

Portal hipertans i yon nedenlerini sınıflandırdıgımızda 

port al sistem trombozlarının prehepatik ned~nl er arasında yer 

aldığını görürüz. (Tablo 2). Ancak diğer nedenlere bağlı ge lişen 

portal hipertansiyonlarda da sonuçta portal sistemde tromboz 

gelişebilir. (7) 

Partal kan akım hızı yetişkinlerde dakikada 1000-120 0 rol., 

basıncı ise ortalama 7 mmHg.dir.Kan akımının karaciğer içine 

dağılımında belirli bir patern yoktur.Tc 99 ile yapılan sinti

fotosp l enoport ografik bir çalışmada splenik kanın b~zen portanın 

sol dalına,bazen de sağ dalına yönlendiği saptanmıştır. 

Portal s i s t emin sirkülasyonu karaciger içi ya da dışı 

herhangi bir nedenle engellendiğinde yaygın bir kollateral 
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sistemi ile kan sistemik venlere taşınır. 

(Tablo 2): 

PORTAL H!PERTANS!YON_NEDENLER! 

I-AKIMA KARŞI D!RENC!N ARTTICI DURUMLAR: 
A-PREHEPAT!K 

1-Konjenital atrezi veya stenoz. 
2-Portal ven trornbozu. 
3-Splenik ven trombozu. 
4-Extrensek bası. (Tümöral) 

B-.HEPAT!K 
1-Siroz. 

a.Portal siroz. 
b.Postnekrotik siroz. 
c.Bilier siroz. 
d.Diğerleri (Wilson hastalıgı, hemakromatosis, 

geç sistosomiyazis). 
2 -Akut a lkolik karaciğer hastalıgı. 
2-~~njenital hepatik fibrozis. 
4-!diopatik portal hipertansiyon(Hepatoportal 

sJder,:1z). 
5-Sistosomiyaz is. . 

C-POSTHEPAT!K · . 
1-Budd-Chiari Send. 
2-Konstrüktif perikardit. 

II-POR~AL S!STEMDE KAN AKIMININ ARTMASI 
A-~rterial-portal venous fistül. 
B-D;lak akımında artış. 

~-3anti sendromu. 
2-Splenomegali(Br; my~loid metaplasia .) 

------------------ ------------------------------------------------------------- - ---------------- --
INTRAHEPAT!K OBSTRüKS!YON: 

Normalde portal sistem ile karaciğere gelen kanın tamamı 

hepatik venler vasıtasıyla vena.kava inferiora taşınır.Sirozda 

ise bu oran %13'lere düşer. %87'si ise kollateraller 

vasıtasıyla sistemik dolaşıma taşınır. (Resim 2,3 ). 

portal 

Kollateralleri başlıca dört grupta inceleyebiliriz. 

Grupl:Koruyucu epitelin efuici epitelle birleştigi yer. 

a)Midenin kardia girişinde, sol gastrik (koroner) ven ile 

sistemin kısa gastrik 

-9-
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interkostal, diafragma-özefagial ve azigos minör venleri vasıtası 

ile anastornoz yaptığı yer. Kan akımın ı n buraya deviye oldugu 

durumlarda özefagusun alt kısmı ile midenin üst kısmında submuköz 

tabakada varikoseller oluşur . 

b.Anal b5 l gede po rta l sistemin superior hemoroidal ve n leri 

ile kaval sistemin medial ve inferior hemoraidal venlerinin 

anastomoz yaptıgı yer . 

hemoroidler oluşur. 

Kan akımının bu br.Hgede sapması sonucu 

1 

1 1 , 

-- ı _ r 
I ,' ı 
,; 1 
1 1 

1 

1 

1 
lr--......... --..... 

o r 

1 
c· -.ıor ı o rı 

ı ' 
1 I' ' Rec ı c ' I; ' . ...__ __ .../ 

/ I '' ' 

L..IJ IT._.:;ı, 

<Resim 2 ) : lntrahepatik portal ven obstrüksiyonlarındaki 

kollateral sirkülasyonu. 
-ıo-



19 

. ' . . i 
: . .., ~ 

' l, ı 

1 
1 '). __ 

~ ' 

' . . . 

~-\ 9 ', iJ·. 
.. . '-. 

\, 

,o 

Resim 3 :Porto-sistemik kollateral sirkülasyonu. 

1-Diafragma. 
2-Sappey venleri. 
3-Koroner ven. 
4-özefagial varisler. 
5-Mid8. 
6-Karın duvarı. 
7-0menturr;. 
8-Dalak. 
9-Renal v e n. 

10-Retzius venleri. 
11-Spermatik ven. 

12-Retzius veni. 
13-Rektum. 
14-Inferior herooraidal ven. 
15-Superior hemoraidal ven. 
16-Epigastrik ven. 
17-Subkutan abdominal veni. 
18-Karın duvarı. 
19-Para-umbilikal ven. 
20-Karaciger. 
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Grup2:Falsifo rm ;.igamentteki f öt2 l cönem umbilikal 

sirl':ülasyonunu saglayan kalıntılardan oluşan para-urrıbilikal 

venJ.er. (Re sim 4 

Besim L1 :f-irc,3 ;_~ bir h.3-sta.c..~,. ya;,ıl.:ı.r; sı:::_.:::nc:;:,,:, r..-_. :f:r,,.f .ic•::_•. 

:~-~~e~ koll~teral o ~~~mlar.S=Dalak:SV=Splenii v~n;S~V=?Up~rior 
me?-::•· !Y+::.frr i ı~ ven·, 'E'V= 'E-°'c•"!."':.B J ven; OV= tı:3<2f r.,.g:...";tl vo:=:::n; l'.V= U!r,"Jl lii'-..sıl 
ver .. : ı:ıW=· ~:kış ag:s.,-·:.. .. göı~c:-:Umü . 

Grup3:Abdominal 0rganların retro-perito neal d~kularla ya 

~r~~k olarak diafragmay~ giden venleri,spleno-r~n3l ligament v e 

ome nturndaki ven~eri.lc~jer venleri ve daha 6nceden geçirilen 

laparotomi lere baglı ge~işen dokuların venlerini vereb i l ir i=. 

Grup4:Porta1 ka~:n sol r enal vene taşınma~ı . Direkt el.ar ak 

ven vasıta:=;:: ile olabilecegi gibi, diafr&g:-natik, 

sol adre~~ı ya da gastrik venler vasıtası ::..:e de 

Portal sis te rr! o larak 

kc~:ater2ller, retro- per~tonial ve a bdomi na l ve~bz siet~~lerden 

a=~g~s y a da hemiazig~s ~isterei ile büyük o randa s CTper i or vena 
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EXTRAHEPAT!K OBSTBüKSIYON: 

Extrahepatik obstrü~siyonlarda genellikle obstrüksiyon 

b6lgesini atlayarak kanın karacigere y6nlenmesini saglayacak yeni 

kollateraller oluşur .Bunl ar portal sistemle obstri.i1':.siyonun 

ötesinc.e, porta bepat-iste birleşirler.Hiler bölgedeki 

venler, karaciger ligamentlerinin venleri ve dia fragmatik ile 

omental venler. "!:ıunlara örnek+.ir _ (28 > 

Portal hipertansiyonda splenik arter ve portal ven 

kalibrasyonu artar,kıvrımlı bir g6rünüm alır .Bazen anevri3matik 

gBrJlebilir.Ayrıca portal ve splenik 

mural pJakJar gelişebiljr _ 

3-?0ST-OPER/:ı.T!F: 

Splenekt0~i sonrasJnda portal ya da splenik vende tromjoz 

splenik v8nden parta l v~ne d0gru 

ilerler.özel]ik:~ myelc1 id metaplasialı hastalarda 

karşılaeılan bir komplikasyondur. 

A:vr:ı.ca. pcrtal hipertansiyonlularda 

scnrasırıda portal siste:n 

karş1laşıl3n bir komplikasycndur. 

uygulanan 

trc,mboz lar ı 

S lY. 

?:,rto-si:::-:-,emik şant ameliyatlarında amaç portaı s:i.ster.ıc:eki 

tasınc: düş~rmek.hepatik ve par tal kan akımını dti~enlemek, bunıın 

yanınc;; zamanda hepatik ensefalo pati 
. , . . 

rıs:-:ı!1ı 

azal~~~jtı r.An~ak glinümtiz2e halen tüm bu koşulları saglıyacak 

gi::..·i~ ::.r.:~s-l to:: k:-: :_k gel iş tiri lememiştir. (28} 

~orto-sistemik şant tiplerini b3ş l ıca üç ana 
-13-
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toplayabiliriz. (7) 

l.End to s ide anastomoz . 

2. S i de to side anast0~0z. 

3.Dis t al spleno-rena l şant . (Warrenl 

Bunun yanında bir 2e anasto~oze edilen damarların adı ile 

aralan sınıflandırma vardı r . ( 28) 

a. Porta-kaval. 

b. t'.1820- kava 1 . 

c.Dietal s pleno-ren~l. (Warr~n) 

' ,rC 

~v 

1> 1:-= ı 
~ 

,,;;::-.--':, 1 __ ,,... 

• ~ I ' 
~ .), diz C 

A B C D E F 

< R e> sirrı ~t : F,:1 rtrı- l,,-_3 ·\,1 ,? ::_ ? ! 1,::ıst .. cı rr1C' 3 -:_ir):.~"!."'i; A: N( _ _r"T'ıcJ. / B: ~rir~e ı:---! 
sJ de . / C: Erıd tr:::ı side. /D: Mez:-:::aval . /E: S.::ınt.ral spl ı:n ,:·, rEınal. /F : Di ::> ·.:,2-
splenorenal (WRrren). 

1. End to side anastc~: z: 

Portal sistemin karacigerden tamamen ayrıldıgı biı--

tEkniktir. Karaciger h ilus~na yakın bir bôlgede pcrtanın prı:ık2imal 

kısmı ligatüre edilerek dis~a:i direkt olarak vena kava infı::-ricr2. 
1 

anastomoze edi lir. Operasyon s onrası nda sinusoiclal basınç düşer ve 

portal akımdak i kayıp he?atik arterler vasıtasıyla kompanse 

edilmeye-, çalışıiır. (7) Er.=:efalopati gel işme riski çok yi.ikee:k 

oJdugundan nadir kul!anıl3n bir ameliyat yöntemidir.Erken d 6nern 

bilie:r sirozda ,hepato-sellüler fonksiyonları bozulmamış 

konjenital hepat i k fibroziste ve hiler bölgedeki porta l ven 
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obstrüksiyonlarında olumlu neticeler verdiği belirtilmiştir. (28) 

40 yaş üzeri gruplarda ensefalopati insidensi iki misli 

olduğu belirtildiğinden, genellikle bu yaş grubu altındakilere 

uygulanır. 

2.Side to side anastorooz: 

Porto-kaval , mezokaval,mezorenal ve santral splenorenal 

tipleri vardır.Bu ameliyat tekniğinde amaç portal sistemdeki kan 

akımının kısmen kaval sisteme aktarılarak portal sistemdeki 

basıncı düşürmektir. Genelde damarların direkt olarak 

b i rbirleriyle anastomoz yapılmasının yanında, bazen araya(H tip 

mezokava l a nas tomozda ol duğu gibi ) dakron g reft ko n u larak da bu 

i lişki sağlanabil i r. 

Bu tip anastomoz yapılan vaka l arda g6rülmüştilr k i , 

düşünülen in aks i ne portal sis t em f onksiyonel olar a k ka l makl a 

birlikte, akım tamamen daha düşük basınçlı kav al sisteme 

y öne lmektedir.Ayr ı ca bu tip a n a s tomozlu vakalarda b ir s üre sonra 

anastomoze b ölgede y a d a greftte tro rrıbcızlar gel işerek 

komplikasyonlara neden o lmaktadır. 

3 . Di stal spl eno- rena l şant : 

Bu teknikte amaç, portal kan akımının kısmen devamının 

yanında , özefago-gastrik kollaterallerdeki kanama riskini kısa 

gastrik- splenik ven vasıtasıyla spleno-renal şanttan vena kava 

inf eriora akım saglıyarak ortadan kaldırmaktır. (Resim: 6) 

Resim: 6 / Distal spl eno-renal 
şant.Varisleri besleyen koroner, 
sağ gastrik,sağ gastro-epiploik 
venler ligatüre edilir.Kısa 
gastrik venlerde retrograd akımla 
kan şant vasıtasıyla karacigere 
yönlenlendirilir. 
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Warren, bu ameliyat tekniğini ilk kez uygulayarak,yönterne 

ad ı nı verroiştir.348 vakada operasyon mortalitesini %4. l,beş 

yıllık sürviyi %49, ensefa l opati insidensini ise %12 olarak 

bildirmiştir . (28) Ancak bu konu ile ilgili yapılan çalışmalardan 

birinde operasyon mortalitesinin .düşük o lduğu belirtilmekl e 

birlikte,ensefalopati ve şant tıkanıklığına bağlı kanamaların 

yüksek oranda olduğu, bir diğerinde de distal spleno-renal 

şantın santral spleno-renal ya da side to side porta-kaval 

şantlara oranla sürvi uzatmada ve komplikasyon r i skini azaltmada 

belirgin bir üstünlük sağlamadığı belirtilmiştir . 

g ör ü l en 

C- TüMöR ! NVAZYON v e KOMPRESYONLAR I: 

Pa rtal sist~m trorobozlarının etyolojik faktör leri aras ında 

en sık nede nlerden biri de tümör i nvaz yo n l ari ve 

kompresyonlarıdır .özellikle he patos ellüler kar sinom vaka larında 

tümör t r o mbüs ü sık be k len en b ir kompli kasyondur .Partal ven 

tromboz ları b u g i bi d u r u ml ard a ana damar ya d a sag ve sol 

da llarında görülebi ldiği g i bi tümör komşuluğunda pa rta l ve n i n 

distal dallarında da görülebilir . (13 ) Bu ko nu ile ilgili yapı lan 

bir çalışmada tümör komşuluğunda BT ile saptanan lineer ya da 

nodüler hipodansitelerin BT ile yapilan periodik kontrolları ve 

histopatolojik verifikasyonları sonucu trombils oldukları teyit 

edilmiştir. ( 13) 

Hepatosellüler karsinomanın yanında.karaciğerde yer 

kaplayan diğer tümöral oluşumlar ve pankreas karsinoroası g i bi 

extrahepatik partal sistem komşulugunda gelişebilecek tilm tümöra l 

oluşumlar, direkt invazyon ya da kompresyon yolu ile trornboza 

neden olabilmektedirler. (19,22,33) 
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olarak 

D-!NFEKS!YONLAR: 

Septisemi 

troroboz 

ya da intra abdominal infeksiyonlara bağlı 

gelişebilir.Neonatal dönemde ise kan 

transfüzyonlarında kateterizasyona baglı olarak,bazen de primer 

olarak gelişen urnbilikal ven inteksiyonlarının,umbilikal ven 

boyunca öncelikle portal venin sol dalına,oradan da portal vene 

ulaşması ile gelişebilir. Yetişkinlerde akut apandisit ,peritonit 

ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı komplikasyonu olarak 

tromboz gelişebilir.Ayrıca bazen bilier sistem 

infeksiyonlarında,5rneğin kese taşlarında ya da priroer sklerozan 

kol2ırd i tt.e sekorıder olarak tromboz görülebilir. ( 28) 

E-KOAGULOPATILER: 

Pıhtılaşma faktörlerindeki degişiklikler özellikle ileri 

yaşlarda bir neden olabilir. caBl Myeloproliferatif histalıklarda 

ve bunlardan Bzellikle polisitemia rubra vera da sık görülür.Tüm 

bunları g6z önüne aldıgımızda partal ven obstrüksiyonu gelişen 

hastalarda kan tetkikleri ayırıcı tanıda yardımcı olur . (28) 

F-D!0ER NEDENLER: 

Portal ven trombozları özellikle üçüncü ve dördüncü 

trimestir e de hamilelikte ya da oral kontraseptif kuliananlarda 

görülebilir. (28) 

Dama?" hastalıklarında,örnegin tromboflebitis migransta 

tromboz gör~lebilir. 

Kollagen doku hastalıklarında belki de lupus 

antikuagulantının varlığına bağlı olarak tromboz gelişebilir. 
-17-



Ayrıca retro-peritoneal fibroziste portal sistem sert 

fibröz doku tarafından çevrilerek tıkanmasına neden olabilir. 

G-B!L!NMEYENLER: 

Bazı partal sistem tromboz vakalarında yapılan tüm 

araştırmalara rağmen etyolojinin saptanaroadıgı görülür.Bu grup 

hastaların 

anemi,romatoid 

edilmiştir. Bu 

bir kısmında hipotiroidizm,diabet,pernisiöz 

gibi oto-immun hastalıklar tespit artrit 

hastalık grubu ile portal sistem trombozları 

arasında belirli bir ilişki saptanamamıştır. (28) 
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3-PORTAL S!STEM TROMBOZLARINDA UYGULANAN RADYOLOJ!K 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!NCELEME METODLARI: 
--------------------------------------

Portal sistem trornbozla.rının tanısında kullanılan 

radyolojik inceleme yöntemleri Tablo 3'de belirtilmiştir. 

' ----------------------------------------------------------------------------
RADYOLOJ!K INCELEME YöNTEMLER!: 

A-ARTERYEL PORTOGRAF!. 
B-.D!G!TAL SUBTRACTION ANG!OGRAF!. 
C-SPLEN!K VENOGRAF ! . (SPLENOPORTOGRAF 1) 
D-S!NT!-FOTOSPLENOPORTOGRAF!. 
E-PERKUTAN TRANSHEPAT!K PORTOGRAF! 
F-ULTRASONOGRAF!. 
G-B!LG!SAYARLI TOMOGRAF! . 
H-MANYET!K REZONANS GöRüNTüLEME. 
----------------------------------------------------------------------- ----- - -
(Tablo .3 ) 

A-AR~ERYEL PORTOGRAF! 

Port~grafi için kullanılan sık ve güveni l ir bir tekniktir. 

tekniğiyle femoral veya aksiller artere Seldinger 

gir ildikten sonra kateter çöliak trunkusa . yerleştirilir ve 

kontras t madde verilir.Kontrast ma~de spl enik arter vasıtası ile 

dalaga , buradan da splenik ven vasıtası ile portal sisteme d5ner. 

Benzer şekilde kateter süperior mezenterik artere selektif 

yöntemle yerleştirilirse. verilecek kontrast madde süperior 

mezenterik ven vasıtası ile portal sisteme dönecektir. !ndirekt 

yolla yapılan portal sistem incelemeleri, splenoportograf i ile 

karşılaştırıldığında elde edilen görüntülerin 

splenoportografideki görüntüler kadar net olrnadıgı anlaşılır. 

(9) Ancak arteryel ·portografi yöntemiyle yapılan 

incelemelerde portal sistem hakkında genel bir fikir elde 

edilmesinin yanında splenik 
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çapları, . organ içi dallanmaları ve eğer varsa tümöral 

lezyonlar net olarak gösterilir. Ayrıca cerrahi bir girişim 

öncesi spl enik ve hepatik arterlerin anatomisi hakkında ayrıntılı 

bilgi elde edilir . Hemangiomları ve diğer yer kaplayıcı lezyonları 

ya da anevrizmatik bir o l uşumu bu .inceleme yöntemi i l e saptama 

olanağı yüksektir . 

B-D!G!T~L SUBTRACTION ANG!OGRAF! CDSA) : 

Bu inceleme tekniğinde amaç , kemik ve yumuşak dokuların 

angiografi g 6rünt üsünden çıkarı lmas i i le v ask üle r yapıların daha 

ayrıntılı bir şekilde incelemesini sağlamaktır . (28 ) Klas i k 

y 6n temle elde edilen iki angiografik görünt ünün e lektr o n ik o lar ak 

b i r b ir i nden çıkarılması ile g6rUntüle r elde edilir.Sistemde 

kul lanı lan teknik "d i gital" gör üntülemedir . Dig ita l gör üntül emede 

yüks e k duyarl ı l ığa baglı olarak t etkik s ırasında ko n t r ast madde 

intra a r terye l ye r i ne intrav e nöz ve r i leb i l ir . I ntraabdo mi na l 

a l anda faz l a sayJda damarsal yapılar bulunmas ı ne deniy l e o luşacak 

süperpoz isyo n l ar, kontrast madde nin kateter yard ımı i l e i ntra 

arteryel olarak verilmesi ile önlenebilir . DSA'da intraarteryel 

kontrast madde uygulaması konvansiyonel angiografide 

kullanılandan daha inc e kateterlerle, daha kısa sürede ve ç ok 

daha az kontrast madde ile olmaktadır. Bu sistemin bir diger 

avantajı da elde edilen tüm görüntüle~in hafızaya kaydedilerek 

gerekli kontrolların yapılmasına imkan tanımasıdır. 

yada AVM gibi vasküler lezyonlarda önem kazanır. (28·) 

-20-
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C-SPLEN!K VENOGRAF! (SPLENOPORTOGRAF!): 

Dalak parankimine perkütan yolla direkt olarak enjekte 

edilen kontrast madde splenik ven vasıtası ile partal sisteme 

geçer. Bu sistemle kollateral sirkülasyon çok net olarak 

görüntülenir. (Resim 4).Portal sistemde tromboz şüphesi olan 

olgularda tercih edilen konvansiyonel inceleme yöntemidir. 

Yetişk~nlerde lokal anestezi ile çocuklarda ise genel 

anestezi altında tatbik edilir.Sekizinci ya da dokuzuncu 

interkostal aralıktan mid-axiller hatta.transvers plana kırkbeş 

derece açı ile ince plastik kanül (dış ;apı 0.75mm) iki santim 

kadar derinliğe uygularıı r .•Kanül i çindet:i mandren çekilerek 

öncelikle dalak içi venöz basınç ölçü 2. ':ir. Daha s onra kontra=-t 

madde verilerek grafiler alınır. lncele~enin ince igne ya da 

plastik kanülle yapı lması yöntemin ~üvenir!iligini arttırmaktadır. 

Sarılık,hastanın protrombin za~anı n ormal olsa bile 

inceleme için kesin konturendikasyondur.Bu tip hastalarda intra

peritoneal kanama~ar görülebileceği ifade edi l mektedir. (28) 

Inceleme yapılacak hastaların pro~rombin zamanları normal 

olmalı ve trombosit sayımı milimetre k üpte yüzbinin üzerinde 

olmalıdır . İğne dalağa.solunumun kesin olarak tutturulduğu bir 

dönemde tatbik edilmelidir. Komplikasyon nadir olmakla birlikte, 

kanama 

durmadığı 

gelişebilecek 

durumlarda 

tek ciddi 

transfüzyon 

komplikasyondur.Kanamanın 

ve hatta splenektomi 

uygulanabilir.Dalak qışına kontrast madde verilmesi şiddetli 

ağrıya neden olur. 
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D-S!NT!-FOTOSPLENOPORTOGRAF!: 

133 Xe ya da 99 Tc04'ün dalağa enjeksiyonundan sonra gama 

kamera vasıtası ile seri filmler alınır.Bu inceleme yöntemi, 

portal akımın paterni hakkında fikir verir.Ayrıca, eğer varsa 

kollateral dolaşımı da gösterir. 

Distal splenorenal şantlı olguların takibinde kullanılan 

bir inceleme y_öntemidir. 

E-PERKüTAN TRANSHEPAT!K PORTOGRAF! ( PTP ) : 

?ortal hipertansiyon ve portal ven obstrüksiyonlarında 

Lunderquist tarafından tarif edilen bir diagnostik inceleme 

teknigidir. ( 1, 28) Komplikasyon riski yüksek, uygul~ması 2 e r bir 

incı:-lerrıe yöntemidir. (Resim 7). !ntra-p8ri t~neal veya intrapleural 

kanamalar, safra kesesinin ya da safra yollarının zedelenerek 

peritonite 
Soı ~~,. "

neden olma~ı, sık rastlanan kornplikasyon~arıdır. 

ı./e..rı 

f 
~Q►e.-1.t.r-

s. .. , üı:ı,-+(,1 •e.f'°,p\o',\ ı/c." 

<Resim 7): PTP. 

!(,~ 
(3dl~+r'. l(. 
VCZJ'\ 1 g_,(" 

özellikle s'irozlu c2.gularda 

karaciger konturlarının lobülasyon 

gösterip boyutlarının küçüldüğü 

durumlarda portal venin dallarını 

bulmak daha da güç olur. 0,28) 

Günümüzde real-time ultrasonografi eşliğinde por~al ven 

dallarına girmek daha kolaylaşmıştır. (10) Yapılan bir 

çalışmada portal hipertansiyonlu, ya da trombozlu 73 olguda 

ultrasonografi eşliginde PTP uygulanmış ve bu olgulardan hiç 

birinde ciddi komplikasyon gelişmediği belirtilmiştir. (1) 
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F-TTLTRASONOGRAF! CUS>: 

r•c 
ı..) ,_ ' 

~0rt2l ven v~ 1veya dallarında normalde anekoik görülm~si gereken 

:!..ü.rr)-'?r; i ç·.i. a:!.an , tromboz~arda hipoekc,Jen gör ülür. (3) ( S' e s i rrı8 ) . 

K2.'.!.·a,::i~<:r hilusurıda p,:,rtal venin s-ı::çiletrı6d igi durumlarda, trorrı':.ıüs 

gôr~celi hiperekojen bir mass ~eklinde görülebilir.Kimi zama~ da 

hiler b5lgede düzensiz konturlu, uf3k kalibr~li anekoik kanall3 r 

3u oluşumlar rekanalize d2m3rsal yapılar ya ca 

:r:,o r tal vE:ne ait cıla::ıilir. Parsiy-::l 

' Resim 8):Portal vende lümen içinde ~ipoeiojen trombüs. 

Kavern53 transformasyonlard3, dall3r:. 

Çogu kez portal v~nin yerini çok ~ayıf3 

dQze~~~= i0n~urlu tübiller yapılar alır . 
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Hepatoselül er karsinomanın direkt invazyo n u s o nucu oluşan 

p ortal ven tromboz larında, troroboz ekojenitesi ile çevre 

ı ' paran~{ım e ko jen itesi aynıdır. Bu durumda tro mbo zun neo p l astik 

dokudan oluştugu düşünülmektedir. 

Splenik ven trombozlarının US ile t espiti, b arsak 

gazlar ının 

dah a zordur . 

genellikl e görüntüyü engelleme si dolay ı s ı yla 

Splenik venin ultraso n ografi i le izl ecıemedigi 

dur umlarda p o~ta l v e nin ayrıntı lı incelenmesi ile dolaylı yoldan 

bi r fikir e d ini l e b ilir E~e r por tal vende t r om~oz yoksa v~ n o r mal 

k a ] ibrasyeında ise sple?ü k vend e i zole trom!Joz çc-k n adird ir . Ayr ıı:a 

ve- r. trornb~zlar ında por tal akımda k2,y ıp olaca,g;ı 

; ~ rtal ven norm~ ı kali~r~sini kaybedece ktir . 

Partal venin n o r mal kalibres i s.·3 +/- 2. 3 mffi . d ir . 

Yarılan bir çalışmada maxima l nor mal kalibre 13 mm. c, la r aı,; 

ö lçi..i.lmüştür. ( l, 36) Portal h i per tansiyonda veni n çap1 

.3 -4 cm. ye kadar çıkmaktadı r. (Resi m: 9 ) . 

( Res i m 9):Portal hipertansiyonlu iki vakad a genişlemiş PV (3.5c m) 

Po rto - sistemik şant ameliyatlarının 
.... 

ru ,.,ın kontrolları ve 

t alübinde US oldukça yararlı, non-invaziv bir yöntemdir. 

Şant bölgesi ve anastomozun 
-24-

durumu hakkında direkt 



bilgi verir . CResim: 10 ) . 

(Resi~ l Ol:Port0-kaval ~antlı iki olguda □Sile şan~ kcntro l. 

Sid~-~0-side anast0mo zlardan başka, dacron l a yapı l an H tipi me2 0 -

kaval , 8 a ntra l sp l en0 ren3l ya da di s tal s pleno -renal ş~ntlar 

us takip edilebilir. Bazı araştırmacılar porta-kaval şant 

ko ntyo llerincle 

deger 2endirmE::yi 

önerir l.er. ( l) 

portal vende 

kolaylaştıracağı 

dilatasyona olarak, 

iç i n Valsalva m2nevra.sını 

Son z2manlarda real-time ultrasonografinin yanında Doppler 

rutin inceleme yöntemleri arasına girmesi . 1 
ı ... e 

birlikte. özellikle damarsa l patolojilerin OS ile incelenmesi 

kolay l 3.şmıştıı-. Lümen içi akım y5n tayini . hızının 

tespiti ve trombotik degişiklikler Doppler us 

saptanabilmektedir. 
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G-B!LGISAYARLI TOMOGRAF! IBT ) : 

Bilgisayarlı tomografik i ncelemeler, gensllikle anamnez ve 

5n teşhise gBre hastada gerekl i bn haz ı rlık tamamlandıktan sonra 

yapılır.Partal sistemde tromb02 ştiphes i olan vakalarda hasta 

çekimden en az iki s3at bnceden oral k o ntrast madde almaya 

başlar. Portal sistem ôncelikle intrav~nôz (!V ) kontrRst madde 

verilmeden ortalama 8 - 10 mm. ' lik kesit kalınlıgı ve intervallerle 

Trombozun atenuasyon deger i 23man1a degiştiğinden. 

kon~rastsız çekimler erken db~em tromb0=!arın tespitinde büyUk 

~utul?ın e.!·::. "'.:-rosi tle-r:irı 

\ 
I • 

~~gi~iklikleri ile ilgili çalışmalar daha ç0k s~rebral damars3l 

patolojiler konusunda yapılmı ~tır. c:2: 

Kontrastsız. 

y2.pılır. IV kontraş~. l.ı çekimlerde gE:n,,< 2 :}de d i n.,rnıH: 

uygulanır.Kesit kalınlıkları makinalar:~ t=elliklerine g6re 4 iJ.a 

10 mm. arasında degişir. Bilgisayarlı ~cm0grafi ' 1 
ı .... e ya.pılan 

tetkiklerde başlıca 2maç portal sis-:,emee 1 ürrıen iç:"i:ıde farklı 

da~sitede ki yapıların tespitidir.BT ile trombo~ te~pitinin yanı 

sıra, ~azı vakalards tü~5r ya da sircz gi~i trombo2un ety~lojii 

nedeni saptanabi lir .Ayrıca asit, splenomagali. enterik enfarkt , 

knll a+g~2ı gibi ek bulgular da tespit edilebilir. ( 19 ). Porto-

si5temilı: şant ameliyatlarının kontrolünde diğer tetkiklerin 

yanında Dinamik BT de kullanılmaktad~r. 
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Bilgisayarlı tomografi ile yapılan te~kikler genellikle 

□S 2ı ş~nda diger konvansiyonel inceleme ybntemlerine oranla daha 

pratik, daha invaziv ve ucuzdur. (35) 

H-MA~YETIK REZONANS GöRüNTOLEME CMRG) : 

Son yıllarda MRG'nin kl inik kullanım alanına girmesi i le 

birlikte, ·portal ven trombozlarında diagnostik inceleme 

ybnteml erine non-invaziv yeni bir t ~~kik daha katılmış oldu. 

( 8 ) :1FIG'de diger radyolojik inc~leme yönt emler inden 

farklı olarak,çck gU~lLl bi r manye~ik alan~~ ra~y~ dalgaları 

iie p':)rta.:. 

herkes 

MRG 

t:1.r3fınc.an . - ' 
t.eşnıs :;,;r it~rle r i 

belirl~nmemiştir. 1987 d~ yapılan bir çalış~ada :, haft3 ve 

fı i :;•E-1'" i Tı t ,E:DS i::::lerıdik!eri 39 ı 

çalışmada ayrıca. dah.:: eski trc,rn::,02 l arcl.3 bu 

::ı .uU 

~~p~rintensivit.enin sad~ce agırlık:iı imajlarda saptan2ıg! 

e~ilmiştir. 19~~ yılın~a yapı lan bir çalışma da 

erken fönern tro~b~~ıa~ı da dahil olmak ti~e~e tLlm trorn~ozların 

( lE ) . 

:;:,lan:'..arca "t_ ..... 

ıı:es ı :.. bil 1 nl ıgır:da l-l . 25 

intE-rv2:lerle kE::s::-t~e~-in alınması önerili!:'. ( 39 
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-MATERYEL-METOD: 
--------------------------- -------

Aralık 1988- Mart 1990 tarihleri arasında klinigimizde 

yapılan tetkiklerde 20 hastada portal sistemde, Dinamik ET 

inceleme yöntemi ile tromboz saptandı. !ncelenen hasta gurubunun 

13'ü (%65) erkek, 7'si (%35) kadındı.Hastaların yaşlar ı 9 ila 66 

arasında idi.Ortalama yaş 39 idi. !ncelemelerin hepsi Siemens 

SOMATOM DR H (Erlangen, B.ALMANYA) BT cihazı ile yapıldı. 

Hastaların türnLlnde inceleme öncesinde rutin olarak oral kontrast 

wadde verildi.Oral kontrast bir !itre i çme suyuna 1 ampül. 

ml.) Urovison (SCHERING) karıştırılarak hazırl~n2ı 

çekim saatind8n yak~aşı~ iki saat 

c.2ıkikad3. bir !::U bardagı olrr.ak üzE:re içirildi . ÇE:lümler cmrrı. "lil-: 

kesit ka}ınlıgı ve interval!erle cince IV kontrastsız, dahR sonra 

Dinamik yöntemle IV kontrast madde verilerek yapıldı. IV kontrast 

rrı2,dde olarak. hastanın yaşı ve kilosuna göre 100-150 rrı.l. "iohexc, l 

300rrıg/rnl . NYCOMED, NORVEÇ " kul lanı ld ı . ~ıOc:c . kontrast maddeyi 

cıcılus olc:ırak verdikten sonra kalan 50-100 cc. kontrast drip 

infüzyon halinde verilirken seri ı • l çe.Kırrı.er yapıldı.Scan time 

tl san .. kv 125 idi. Genellikle hızlı çekim tekrıigi kullanılarak 125 

saniyede 25 kesit elde edildi. Şüpheli alanlar gerektiginde daha 

sonradan 4mm. 'lik ince kesitlerle tekrar incelendi. 

A½do minal b5lge, karaciğer kubbesi seviyesinden başlıyarak 

kaudale doğru tarand1. IV kontrast ·madde verilmeden yapılan 

çekimlerin başlıca amacı. erken d5nem trombozl3rın tespiti ve 

partal sistem ile kcllateraller hakkında lokalizasyon açısından 

fikir "=dirımekti. 
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Olguların etyolojisinde ; 10 olguda siro~ zeminincie portal 

hipertansiyon, 4 olguda hepato-selliller karsinom, 4 olguda 

porto-sistemik şant a :Le l i yatı , 1 olguda ise ~ 1 • 
en!.eRsıyc,n 

(appendektomi sonrası peritonit.) bulunmakta idi. l olguda 

etyolojik neden saptanamadı. CTahlo:4 

13 olguda Dinamik BT tetkik öncesi 3.5 MHz'lik konvex 

prob kullanarak B- mod real-time ultrasonografik inceleme 

uygulandı. 
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-BULGULAR: 
------------ -- -------

. 
Dinamik BT ile yapılan çalışmanın sonucunda e]de edilen 

tüm sonuçlar tablo: 4 ' de 5zet olarak çıkarılmıştır.Çalışmamızda 

olgularırnızın 4 tanesinde birden fazla vende tromboz saptandı . 

Trombozun yanı sıra , 15 (%75) olguda kol l ateral oluşumlar, 5 

(%25) olguda splenomegali, 8 (%40) olguda hepatomegali, 6 (%3 O) 

olguda asit saptandı . Porto-sistemik şant ameliyatlı bir olguda, 

ayrıca batında operasyon bölge sinde lokal ize sıvı kolleksiyo nu 

tespit edildi. BT ayrıca , 14 ( ~~70) ol.g•_,da t.r,::.ımboz ec-yoloj isi 

hakkında bilgi verdi. 4 (%20) 0lguda karaciger n~opla=isi , 

1%50) olgu~a iaraciger s ir0zu ile uyumlu b~lgular saptanc ı . 

TROMBOZ NEDENL5:R! 
BT Bulgular:: 

' KC TM.: S1ROZ.: POST OP. ! !:ıIF. '. 
-------------------------------------------- - ---- - --------------·------ - - ----- --- -- - ----- --------- - --------------- - ----- -- - ------ --
Toplam Hasta 

Tutulan venler: 
---------------
Splenik verı 

s M V 
Portal •;en 

Tut.ul::.ın ven 
sayısı 

Bir ven 
!ki ven 
üç ven 

!lave bulgular: 
---- - --- ------
Kollatera1 ven: 
Spl enomega l i 
Hepatomegal j_ 

Assit 

4 

l 
4 

... 
,) 

1 

3 

4 
2 

1() l 1 

, 
.l 2 l 4 
' J_ 1 ı ... 4 
5 3 1 l 14 

10 3 :. 6 
1 2 

1 1 •) -

7 4 i 15 
.3 1 ' 5 
1 3 8 
~ ... .3 6 

---------- --------------- -------------------- ------------------------- -------------------------------------- ----------- --- ------
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- OLGULAR (öRNEKLER} : 
- - -------- - --- -- ---- -- ---- - ---- -- - - ------ -

Olgu no 

Adı-Soyadı 

Ci n s iyet i 

Yaşı 

Klinik Tanı 

Tutulan Dal 

Ek P.ulgu}:;ır 

!I) 

E 

62 

~aracige r Tümbrü. 

?~rtal ven sag dalı. 

Eepatcmegali,Karaciğer sag lobda ttim6r, 
asit . kollateral. 

Resim 11 : a) US"de PV sag dal ı nda tromboz. 
b ) !V kontr ast bncesi. 

c,d,e) IV kontrastlı erken dbnem kesitler . v~na 
porta sag dalında tromboz. 

( Res im 11/a ı: 
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11 / b) 

<Resim 1 1 / d) <Resim 11/e ) 
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Olgu no 

Adı-Soyadı 

Cinsiye-ti 

Yaşı 

Klinik Ta.nı 

Tutulan DaJ. 

Ek Bulgular 

Resim 1.2 

2 

Hç 

E 

23 

Partal hipertansiyon/splenekt~mi+mezo-kaval 
şant ameliyatı olmuş . 
Partal ven 

Yaygın kollateral 

(:Resirr, 12/a): 
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Olgu no 

Adı-Soyadı 

Cinsiyeti 

Yaşı 

Klinik Tanı 

Tutulan Dal 

Ek Bulgular 

P.~sirn 13 

3 

AG 

E 

43 

S irotik port2. l 
hi :;-,ertans i yc,r;. 
Peırtal ven ve 
sol dalı . 
Kollate?:"al. 

a} US görünümj _ 
b) BT kesi ·U. 
c)BT kesiti 
(Süyütülrrıüş ) 

<Resim 13/b): 

' c -::--. . 

~ - ~ 

. 
- ~ 

: ?esirn13/a. ) : 

<R-=s im 13 /c) : 
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Olgu no 4 

Adı-Soyadı C~ 

Cinsiyeti E 

Yaşı 40 

Klinik Tanı S~rot ik partal hipertansiyon. 

Tutu2.2n Dal 

Ek Bulgul-2;r Y.:·:ı 2 la te ra l 

a ' ?orta sol dalında tr~mboz 
ı Lümen içi hipodens ~ : an l 

~ )inamik-BT "de a l~nan seri k e ~it l~ r. 

(P.esim 14/b): 
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Olgu no 5 

Adı-Soyadı YD 

Cinsiyeti E 

Yaşı 27 

Klinik Tanı 

Tutulan Dal 

Ek Bulgular 

Portal hi~>er-t:an
siyon 
Portal V '2!1 -t- sol 
dalı+ K0c:uliens 
Hepatomeg,;,li, 
Kollate~-al, 
Asit . 

cı , b . r:: ) D ir: :ı mi k 
}'·':'•ntem:e =:!. ınar: 
sı=:--ri kesi:,l~J-- . 

CRt2s im 15 /b) : 

( B~s im 15 / a) : 

<Resim 15/c) : 
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Olgu rı-:ı 6 

Ac:ı-Soyad:ı. N':' 

Cinsiye-ti K 

Yaşı 4.3 

Klinik T2,nı 

Tutulan Dal 

Ek Bulgular 

Pc,r-tal 

P,:;rta 1 

~ .. ) r·::: e ::··!-ü:-~t.ü:=·:.:. 
:~) ::.·~ e· •:-· l.~ ,:1n t t.~~ 1~ 

1 t•U,vü-ı: n: m1J~ > 
,-. ı ?re- lı:.,: rıt r :=ı:::-':. 

;:_['; =v t~ •: ı r,"'.:ras-:. 

v-=:ri lirır.en . 
(Dir:arnil-: yi:irı"'::-=-:r:) 

(ResirP- ~6 / c): 

cResim }6/a) : 

(Resim 16/b) : 

(Resi~ 16/d): 
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Adı -Sc:-' 2d ı Sö 

Yaşı :38 

Klinik Tan ı Si r oz 

PV ' de c i d a r 
k~tl.Eifikc .. syont1 , .. 
as:!- t \ t?arsal~ 
cidarında yer yer 
:;,-: .~: ın1 a .~rn.31 cı. r . 

~I P0 r t al ve nde cid~~ 
~a : si f i kasy0 nu ve 
lüm~ n i ç i tr0mbijs_ 
b) Barsa k c idar ında 
1':al ır:l aşrrıa. 
cl~ ~V' d e t r c mbüs. 

(Resim l ? /b) : 
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<Re sim : 7 / c) : 



öY 

E 

39 

Kclelit.iy2z , 
karaciğerde fok3l 
yaglanma. 
PV, splen ik V':.'!1 

Ke:=:ec:1.E- iki -:ı.det 
ka ]kül,Karacig~rde 
foka l yaglamn,?. , 
da. lA}:t.ıa er1f2.r !::t. 
,=:. ı 1-->='sec e- k.;:,-;_ 1,'.;i ~ , 
r~;:,J.. .?.kt\:=t E~n:f3'!- }:t -
}r~onfuliensi..E-' +-_ .. ! .. . -. rr;

tı·- •~:ı. 
h) ::;Dlerd ı.~ 'IE'!:d~ 

tr0rrıboz , da l.':ı ·r: t a 
ı:::rıfarkt. 
c)Karcıcig;8rcle. 
f uka l yag lanma. 
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Adı-Soyadı EG 

Cinsiy~t.i E 

Yc.~l 66 

Tutulan Dal 

E i,; E\ı 1 gu len.· 

Resirrı J.9 

SMV, vcı 

Tümör, asit, 
kc-1 l a-c,eral 

a.si ~ 

(Resim 19 /b) : CResim ~9 /c): 
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Olgu no 10 

Adı-Soyadı ME 

Cinsiyeti K 

Yaşı 20 

Klinik Tan::. 

Tutul an D.:ıl 

Ek BuJ gul .:ı.r 

<Resi.m 20/a ) : 

Siro tik portal t ipert ans i y o n 

Spl en0 ~e g a} i, ~~ ~l a ter3~ , 
tr ansf ,:. , :ı: rrıa s yc, rı 

a . ~ 1 Sp:~ ~0 meg~~i . por ~a --he ~ ~tiEt e 
1-:.=t ı...~ t::' rr~ :·:: "":.- J .. a tJ :::- : 7 

·: 1- ;L.4;:: y o rı. 

<Re-s i n:ı 2 Q / :, ) : 
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SPLENORENAL şANT AMEL!YATI SON?ASI $ANTIN D!NAM!K-BT ILE 

YAPILAN KONTROLONE öRNEK BlR OLGU 

Adı-Soyadı 
Klinik Tanı 

Operasyon 
BT Bulgusu 
Resim 21 

MA , Ci nsiye~i : E , Yaşı 
lntrahepatik postsinuzoidal 
hipertansiyon 
Splenektomi, spleno renal şant. 
Şant açık . 

18 , 
portal 

a,b,c,d) Dinamii. yönte mle alınan seri 
kesitler. 

(Fes i m :2 ::. / a ) : ('Sesim ~~ :ıt i : 

<Resim 21 / c '> : CResim 21/d ) : 
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7-TARTişMA : 
---------~------ --------

Partal sistem trtmboz larının etyoloJik nedenleri arasında 

siroz, karaciğer tümörleri, pankreas infeksiyon ve tümörleri, 

sepsıs, koagülopatiler , splenektomi ve/veya porto-sistemik şant 

ameliyatları bulunmaktadır. ( 12,13,19,21,33) Klinik olarak, 

hastalarda, kronik karın agrısı, ateş, lökositoz, 

ileus ya da barsak enfarktı g5rUlebilecegi gibi; 

hematoşezi, 

tromboz, bazı 

ha.sta guruplarında her hangi bir klinik bulgu vı::-rrrıeden 

aEemptomatik olarak gelişebilir. ( .?-3) Çal ışrrıar:ı ı zda etyolojik 

fak~Br oJarak ın r%50) ola~da siro= . 

4 (%20)' olguda por~o-sistemik şan~ arn~ııyatı, 1 

olguda ise peritonit bulunmakt~ idi.Bir hastada. 

neci en belirle~emedi.Olgularımızın hiç birinde dramatik klinik 

tablo s6z konusu degildi 8 olguda trombo 3un mevcudiyeti ru~ i n 

te~kikl~r sırasında şüpheli bulguların tespit edilmesi ilzeri~e 

yap:lan Dinamik B7 inceleme~i ile sapt~ndı. 

Sernp~omatolojinin f3ı~klılıl-: göstermesi, klin:k 

olarab: pc,rtal sistemde tromboz teşhisini. 

gü;;:leşi.,ir:nektedü-. Bununla birlikte,portal sistem trombozlarınd:::, 

tr ~mb0zun lokalizasyonu ve etyolojisine g6re bazı durumlarda 

teşhis ve tedavi hızının, mortalite oranıyla direkt ilişki~i 

vardır.Mezenterik vaskGler iskemilerin % 5 i le% l5"ini p o rta l ve 

rnezenteri}': ver: trom:ıc,:; la 1-1 oluşturur.Me3enterik 

iskemilerde mcr-t2lite c, r.3nı ise ?[ 20'dir. ( l2 ) 

2,rkadaş la.rı yılı:-ıda pcrtal sis-r..emirı 

trombozları ile ilgili yaptıkları çal ış!!l~da mortalite 
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oranının % 80 'lere ulaştığını bildirmişlerdir. (38) Gregory ve 

arkadaşları, 1989 yılında yine portal sistemin septik 

trombozları ile ilgili yaptıkları bir çalışmada ise incelenen 7 

olguda da erken teşhis ve tedavi sonucunda hiç birinde ciddi akut 

komplikasyon gelişmediği, yapılan kontrol BT'lerinde 3 olguda 

trombozun tamamıyla rezorbe olduğu, 2 olguda ise kavernöz 

transf ormasyonların ge liştigi bildirilmiştir. ( 17) 

Partal sistem trombozlarında radyolojik tanı yöntemleri 

ol2rak 5nceleri arteryel portografi, sp:enoportografi, sinti

fc~osplenografi ve/veya transhepatik portogra~i kullanılırdı. 

ge,;:mişte LJS. BT, MRG teknik:~rinin kullan!m 

' . 
gırroE:.sı ile birlikte. diger ince,leme y önt.ernl ı::r i 

i~vaziv. daha pahalı ve zaman alıcı olara~ kabu: edildikl~rinden 

da~a az kullanılmaktadırlar. 

Son yıllarda, US, BT ve MRG y5ntemleri~~n, portal sistem 

tr~mbozlarında diagnostik etkinliklerini araş!:rmak amacı ile 

~~~itli çalışmalar yapılmıştır.Bu çalışmalar s c ~ucunda incelem~ 

yBntemlerinin birbirlerine olan üstünlükleri ya da yetersiz 

kaldıkları durumlar tespit edilmiştir. 

Miller ve Lincoln , 1984 yılında beş vaka ile yaptıkları 

bir çalışmada, Doppler US'nin portal sistem trombozlarındaki 

etkinliğini saptamak amacı ile Doppler US ile BT bulgularını 

karşılaştırmışlardır. ( 21 ) Bu çalışmada, partal ven ve 

in~rahepatik dalları,hepatik venler, hepatik arterler, 'kollateral 

damarlar, splenik ven, ·superior mezenterik ven, real-time US 

ile airıntılı olarak incelenmiş ve luroen içinde trombozu 

düşündürecek şüpheli ekolar saptandığında, Doppler "cursor'u" ile 
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akım şiddetinin ölçümleri yapılmıştır. "Cursor 'un" ölçüm yapmış 

olduğu noktasal alan yaklaşık 1.5 mm3. olup , tromboz varlığında 

Doppler sinyallerinin kesi l diği belirtilmiştir.Ayrıca trombozun 

periferinde akımın olup olmadığı da yine yapılan ölçüml erle 

saptanmıştır. 

Miller ve Linco l n b u çalışmanın sonucunda,özellikle 

splenik ve süperior mezenterik ven incel emelerinde BT 

t e tkiklerin, US'ye oranla daha olumlu neticeler verdiğini, 

portal ven ve i ntrahepatik dallarının incelenmesinde ise US i l e 

BT arasında be l irgin bir farklıl ık olmadıgını belirtmiş lerdi r. 

Pa r tal sistem trombozlarında. BT ve US i l e yapılan 

t etkikler sırasında, trombozun dir ekt olarak g 6rüntülenmes i nin 

yanı sıra, bir takım ek bulgular da tespit edilebilmekt ed i r. 

Weinreb ve arkadaşlarının ( 36) 1982 yılında rea l -time 

US i le yaptıkları bir çalışmada portal ven çapının yetişkinlerde 

no r malde en fazla 13 mm. o l arak ölçül dügünü belirtmişlerdir . 

13 rrım . 'den yüksek değerler, portal hipertansiy o n i çin 

karakte r i stik b i r bulgudur. Anc ak kronik vakalarda, örnegin 

sirotik portal hipertansiyonl arda bazen pa rtal ven kalibrasyonu 

normal sınırlarda kalabilmektedir. ( 21 ) Rea l-time 

US ile yapılan incelemele rde, po rtal venin sağ ya da 

sol dalının baz en görüntül enememesi, trornbozun endirekt 

bulgularından biridir. Bu gibi durumlarda, portal daldaki 

trombozun ekojenitesi, karaciğer ekojenitesine yakın olabileceği 

için US ile vasküler . yapının kendisi görülmeyebilir. Portal 

sistem · trombozlarında diger ek bulgular, trombozun distalinde 

dilatasyon ve porta hepatiste venöz kollaterallerdir, 04,20) 
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il 

Portal venin extrahepatik bölümündeki obstrüksiyonlarda, porta 

hepatis bölgesinde kavernöz transformasyon gelişebilir. (28) 

Kavernöz transforroasyonların US görünümleri ise Kauzlaric ve 

arkadaşları tarafından 1984 yılında yapılan bir çalışmada 

belirtilmiştir. ( 15) Bu çalışmada angiografik ve cerrahi 

verifikasyonları sağlanan olguların diagnostik US bulguları 

şunlardır; 1) Portal venin extrahepatik bölümünün 

görüntüleneroemesi, 2) Porta hepatis bölgesinde muhtemelen 

periportal fibrozise bağlı hiperekojen görüntüler, 3) Porta 

hepatis bölgesinde çok sayıda ufak kalibrede tübüler yapıların 

gBrülmesi. Doppler US ile yapılan tetkiklerde ise bu bulgular~ 

ilaveten tespit edilebilecek bir diğer direkt bulgu, lümen içinde 

tromboze bölgede Doppler sinyallerinin alınmayışıdır. 

Chafetz ve Filly, 1979 yılında yaptıkları bir çalışmada, 

bazı durumlarda portal venin hepatik ven ve a rter l erden 

ayırımın zor olduğunu belirtmişler. ( 4 Ancak, günümüzde 

Doppler ve renkli Doppler US ile lümen içindeki akımın hangi 

yönde oldugu direkt olarak tespit edilebildiğinden, bu ayırımlar 

artık s o run olmamaktadır. (37) 

Mathieu ve arkadaşlarının, 1985 yılında yayınladıkları 

bir çalışmada, dinamik BT'nin, partal sistem trombozlarıda 

ki etkinlikleri ve özellikle US'a oranla avantajlı oldugu yönler 

belirtilmiştir. ( 19 ) 

BT ile yapılan incelemede, trombozun attenuasyon degerinin 

saptanması ile· trombozun oluştuğu süreç hakkında da bilgi 

edinilebilmektedir. Pıhtılaşmış kanın dansitesinde ki 

değişikliklerin zamanla olan negatif yönde değişimi, özellikle 
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kranial hematorrılarla ilgili yapılan çalışmalarda tespit 

edilmiştir. ( 6 ) Taze oluşan trombüsün hiperdens görünümü, 
. 

özellikle hemoglobin proteinlerinin parçalanmasına bağlıdır . 

( 24 ) . Zamanla, fagositoz ve pıhtıda ki lizise bağlı olarak, 

trombüsün dansitesi düşer ve pre-kontrast çekimlerde izodens hale 

gelir. Mathieu ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada, bir 

olguda pre-kontrast çekimlerde partal vendeki taze tromboz, 

hiperdens görünümü ile saptanmıştır. Bu çalışmada, ayrıca SMV 

trombozlu iki olguda, barsak enfarktının belirtisi olan bölgesel 

barsak duvarında kalınlaşma ve yoğun kontrast tutulumu da ek 

bulgular olarak dikkat çekmiştir. 

Mathieu ve arkadaş ları son olarak, akut portal ven 

trombozları ile karakteristik,karacigerdeki fokal ya da segmenta l 

parankimal dansite farklılıklarını ve yine bu bölgelerdeki 

zamanla oluşan revaskülerizasyona bağlı meydana gelen 

değişiklikleri, periodik olarak yaptıkları Dinamik BT 

incelemeleri ile saptadıklarını bildirmişlerdir. (19) 

Portal sistemde taze trornbozlar hakkında bir diger yayın 

da Mori ve arkadaşları tarafından 1987 yılında yapılmıştır. 7 

yılda toplam 122 portal sistem trombozlu hasta BT ile incelenmiş 

ve bunlardan dördünde yüksek dansiteli taze trornbüs tespit 

edilmiştir. Pre-kontrast çekimlerde saptanan yüksek dansiteli 

trombozların, koledokolitiazis, hematobili ve tromboz 

kalsifikasyonları ile olan ayırıcı tanısı, US ile yapılmıştir. 

(22) 

Vogelzang ve arkadaşlarının 1987 yılında BT ile portal 

sistem trombozları hakkında yapmış oldukları çalışmada, bu konu 
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hakkında daha ônceden yapılan çal~şmalardan elde edilen ortak 

bulgular yanında, bir takım yeni iddialar ortaya atmışlardır. (33) 

Vogelzang ve arkadaşları, 

genellikle birden fazla 

öncelikle portal sistem trombozlarında 

venin tutulduğunu belirtip, kendi 

çalışmalarında tutulan venleri ve tutulma sıklıklarını ayrı bir 

tablo ile sunmuşlardır. Vogelzang arkadaşları, ayrıca Subramanyam 

ve arkadaşlarının 1984 yayınladıkları ( 29 ) çalışmadaki 

savundukları • bir teze karşı çıkmışlardır. Subramanyam ve 

-arkadaşları çalışmalarında, tromboze bölgede ki ven duvarının 

--yoğun kontrast tµtulurounun, vasa vasorumun proliferasyonuna ya da 

hiperemiye bağlı olarak geliştigini savunmuşlardır. ( 29 ) 

Vogelzang ve arkadaşları ise tromboz çevresinde görülen yog•.m 

kontrast tutulumunu, düşük .dansiteli tromboz ile ven duvar ı 

arasındaki lümen içi kontrast olduğunu belirtmişlerdir. (33) 

Vogelzang ve arkadaşlarının çalışmasında dikkati çeken bir 

diger nokta, toplam 14 olgudan ll'in de superior mezenterik vende 

tromboz saptanması i l e birlikte, bunlardan hiç birinde barsak 

kalınlıgı ya da mezenterik Bdemin tespit edilmeyişidir. Bu 

hastaların çoğunda klinik olarak sadece lokaliz~ hafif karın 

ağrıları olduğu ve bu 11 olgudan neoplazik hastalığı olan 

3'ünün haricinde, kalanların yayın tarihinde sag oldukları 

bildirilmiştir.Superior mezenterik ven trombozları ve mortalitesi 

hakkında yayınlanan bu farklı veriler Vogelzang ve 

arkadaşlarından başka, Rosen ve arkadaşlarının yaptığı bir 

çalışmada da ifade edilmiştir. (26) 

Bu farklı değerlerin saptanmasında esas neden, günümüzde 

BT ile batın tetkiklerinin sayısının eskiye oranla artması ve 
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kullanılan cihazlarda gelişen teknoloji sayesinde, daha iyi 

uzaysal ve kontrast resolüsyonlu görüntülerin elde edilmesi ile 

bazı olgularda partal sistem trombozlarının esas patolojilerin 

yanı sıra insidental olarak tespit edilmesidir. 

Vogelzang ve arkadaşları çalışmalarının sonucunda, splenik 

ven trombozlarının sadece hipersplenizm ve izole gastrik 

varislere neden olduğunu belirtmişlerdir. (33) 

Imaeda · ve arkadaşları, 1989 yılında karaciğer tümörleri 

sonucu portal venin distalinde oluşan trombozların BT ile 

demostrasyonu hakkında bir çalışma yapmışlardır. (13) Imaeda ve 

arkadaşları. partal sistem trombozları ile ilgili daha önce 

yapılan tüm çalışmalarda sadece ana partal ven ve onun sag ve sol 

dallarındaki trombozların değerlendirildiklerini belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada ise hepatosellüler karsinomalı 41 hasta BT ile 

incelenmiş ve bunlardan sekizinde tümör komşuluğunda port~l ven 

distalinde tromboz tespit edilmi~tir. Tromboz tespit edilen 

olgular daha sonra periodik kontrollarla takip edilmiş, bunlardan 

beşinde otopsi, ikisinde postmortem karaciğer biopsisi ve birinde 

de angiografi ile verifikasyon yapılmıştır. 

Hepatosellüler karsinomalarda vena portanın dalları, 

tümöral dokunun efferent dalları olarak görev yaparken, hepatik 

arterin dalları, tümöral dokunun afferent dalları olarak görev 

yapar. Imaeda ve arkadaşları tümör trorobozlarının 

tümörün ven duvarından direkt invazyonu sonucu, ya da tümörün 

efferent dalı olarak görev yapan portal ven dalına penetrasyonu 

sonucu oluştuklarını belirtmişlerdir. ( 13 ) Penetrasyon ya da 

direkt invazyon yolu ile portal sistemde oluşan troroboz 
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vasıtasıyla daha 

Ayrıca, portal 

sonra karaciğer içi 

vende ki tümör al 

ameliyat endikasyonu konmasında v e 

metastazlar gelişebilir. 

trombozların tespitinin, 

rezeksiyon planlamasında 

prognoz açısından ayrı b i r önemi vardır . 

Sato ve arkadaşları ( 27 ) ile Sugiura ve arkadaşlarının 

( 30) 1983 ve 1986 yı llarında yaptıkları çalışmalarda, tümör 

trorobozlarının saptanmasında OS , BT ve PTP'yi 

karşılaştırmışlardır. Bu çalışmaların sonucuna göre , tümör 

trombozları ana po rtal ven ile sağ ve s o l dallarında US i l e %10 0 , 

BT ve PTP ile ise% 80 oranında saptanmaktadır.Portal venin 

dist al dallarında 

oranlarının US ' de 

ise tümör tromboz larının saptanab i l me 

% 50-80'lere . PT? ' de % 40'a, BT ' de i se 

% 0- 30 'lara düştügü belirti lmiştir. En uç dallar da ise bu o r an , 

US'de % 25-75, PTP'de % 25, BT~de %12.5 olarak belirtilmiştir . 

Imaeda v e arkadaşları, yaptıkları bu çalışmada portal 

venin t ümör komşuluğundaki distal uçlarında tespit etmiş 

oldukları çizgisel ya da noktasa l hi pode ns alanların tromboz 

olduklarını kanıtlamışlard ır . Ayrıca , bu trombüslerin karac i gerde 

metastatik yer kaplayıcı lezyonlarda saptanmadığını, dolayısıyla 

bu trombüslerin gereğinde, karaciğer tümörleri ile metastatik yer 

.kaplayıcı lezyonlar arasında ayırıcı tanıda yardımcı olabileceği 

belirtilmiştir. ( 13 ) 

Pa rtal sistem trombozlarında MRG ile ilk çalışmalar, 1987 

yılında Zirinsky ve 

Çalışmacılar, öncelikle 

arkadaşları tarafından yapılmıştır. 

BT ve US ile portal sistemde tromboz 

saptanan 14 olguda MRG ile inceleme yapmışlar, daha sonra da elde 

ettikleri verileri kullanarak, BT ve US incelemeleri yapılmamış 8 
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portal hipertansiyonlu hastada doğrudan MRG ile tetkikler 

yapmışlardır. ( 39 ) Bu çalışma sonucunda, en geç·beş haftalık 

trombozların Tl ve T2 ağırlıklı görüntülerde, karaciğer ve kas 

dokularına oranla hiperintensif görüldükleri, beş haftadan daha 

eski trombozların ise sadece T2 agı~lıklı görüntülerde karaciğer 

ve kas dokularına oranla hiperintensif görüldükleri 

belirtilmiştir.Kontrol amacı ile kullanılan üçüncü eko 

görüntülerde, · (eko süresi: 96 msec. , tekrarlama süresi: 1500-2150 

msec.) 30 portal ven trombozlu olgudan 28'inde (%93) trombozun 

varlığı, 36 portal hipertansiyonlu olgudan 6'sında (%17) ise 

yalancı pozitif görüntüler veren intravasküler kan akımı tespit 

edilmiştir. 

Zirinsky ve arkadaşları, bu çalışma sonucunda MRG ile 

portal sistem trombozlarınca elde ettikleri neticeler ile BT ve 

US ile elde edilen netic~leri karşılaştırdıklarında; portal 

sis.temdeki damarlarda trombo:3 saptamada MRG 'in BT ·ye oranla % 11 

(MRG:30, BT=27), us·ye ~rsnla ise% 28 CMRG=32, · US=25) daha 

başarılı olduğunu, kollaterallerin tespi tinde ise MRG'in BT'ye 

oranla% 24 (MRG=31, BT=25ı, US'ye oranla% 50 CMRG=33, US=22) 

daha başarılı olduğunu belirtmişlerdir. 

1988 yılında, Levy ve Newhouse daha önceden yapılmış 342 
1 

abdominal MRG vakasını retrospektif olarak gözden geçirmişler ve 

bunlardan 9'unda portal sistem trombozu ile uyumluluk gösteren 

bulgular tespit etmişlerdir. Daha sonra 109 olguda partal 

·sistem trombozlarının tespiti için gerekli kriterleri de g5z 

önüne alarak, yaptıkları prospektif incelemelerde 15 olguda 

tromboz saptamışlardır. (16) 
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MRG ile yapılan her iki araştırmada da, araştırmacıların 

ortak olarak belirttikleri bir bulgu, portal 

intralüminal kan akımının bazen tromboz gibi 

sistemdeki 

hiperintensif 

görüntüler verip, yalancı pozitif sonuçlara neden olmasıdır. 

Zirinsky ve arkadaşları, bu konuda üçüncü eko ağırlıklı 

görüntülerle yalancı pozitif neticelerin saptanabileceğini 

belirtmişlerdir. Levy ve Newhouse ise yaptıkları çalıimanın 

sonucunda, MRG ile portal sistemde tromboz teşhisinde geçerli 

olduğunu iddia 

Newhouse'ye göre 

ettikleri kriterler ileri sürmüşlerdir. Levy ve 

MRG'de trombozun karakteristik bulguları, 

herşeyden önce trombozun yaşına ve kompozisyonuna , ayrıca 

manyetik alanın kuvve~ine göre değişiklik göstermektedir. (2' 111 

34) Yüksek manyetik alanlı aletler ile akut ve subakut trombozlar 

farklı görüntüler verebilir. Ancak düşük manyetik alanlı 

aletler ile trombozlar akut ve subakut dönemde belirgin farklılık 

göstermezler. ( 8 ) Levy ve Newhouse'a göre, beş hafta ve daha 

erken dönemdeki tromboilar Zirinsky ve arkadaşlarının iddia 

ettikleri 
ı 

g ibi hem 'i' 1 
- ..ı. ' 

hem de T2 ağırlıklı görüntülerde 

hiperintensif olarak izlenmeyebilir. Levy ve Newhouse, kendi 

çalışmalarında erken dönem trombozlarında, sadece T2 ağırlıklı 

görüntülerde hiperintensif görüntüler elde etmişlerdir. 

MRG ile yapılan her iki çalışmada da portal sistem 

trombozlarının tespitinde farklı kriterlerin ileri sürülmesi, 

MRG'nin henüz araştırma fazında olduğunu göstermektedir. 

Biz, yapmış olduğumuz literatür araştırması sonucunda, 

portal sistem tromboz incelemelerinde Dinamik BT yöntemini tercih 

ettik. 15 aylık dönemde kliniğimizde 
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portal sistemde tromboz saptadık. 20 olgunun 13'ünde (% 65) 

tromboz, öncelikle real-time US ile saptandı . Olgularımızdan 

birinde portal vende trombozun kendi~i visualize edilemedi. Bu 

olguda porta hepatiste kavernöz transformasyon saptandı. 

Araştırmamızda trombozun yanı sıra 13 (% 65} olguda 

yaygın kollateral, 3 (%15) olguda assit, 8 (% 40) olguda 

hepatomegali, 3 (% 15) olguda splenomegali saptandı. 17 (% 85) 

olguda ise etyolojik nedenin kendisi görüntülendi.Çalışmanın 

sonucunda elde ettiğimiz veriler genellikle daha önce bu konuda 

yapılan araştırmalarla parallellik gösterirken, bir konuda farklı 

netice elde ettik. Partal venin intrahepatik dallarında patoloji 

saptanan iki olguda, beklenenin aksine, trombozlar sadece sağ 

dalda tespit edildi. Her iki olguda da sol dal açıktı. Daha 

önceki yayınlarda sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte, sağ 

dalda tromboz saptanan olguların-hepsinde sol dalda da troroboz 

tespit edildigi bildirilmiştir. (21) 

\ 
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8-S O N U ç : 
--------------------------

Portal sistem trombozlarında,angiografi ile elde edilen 

bulguların güvenirliligi tartışılmaz bir gerçektir.Portal sistem 

trombozları ile ilgili olarak yapılan diğer tüm radyolojik 

tetkiklerden elde edilen sonuçlar, genellikle angiografi,ameliyat 

ya da otopsi bulguları ile karşılaştırılır. 

Angiografi, teşhise yönelik çok özel,invaziv bir inceleme 

yöntemi olduğu için, ancak portal sistemde patolojiyi 

düşündürecek klinik semptomları bulunan hastalara yapılır. Partal 

sistem trombozlarında klinik olarak akut ya da kronik karın 

agrısı, ateş, lökositoz, hematoşezi ya da ileus gibi semptomlar 

g5rülebileceği gibi, bazı hastalarda 

olarak da gelişebilmektedir. 

trombozlar asemptomatik 

Son zamanlarda, US ve BT'nin yaygın kullanımı ile bazı. 

olgularda primer patolojilerin yanı sıra insidental olarak 

bildirilmiştir. portal sistemde trombozların da saptandığı 

C:3,19,22,28) 

US ve BT, portal sistem trombozlarında, diğer radyolojik 

tetkiklere oranla daha az invaziv, daha ucuz ve kolay uygulanır 

inceleme metodlarıdır. 

Portal ven ve intrahepatik dallarında tromboz 

araştırmalarında, yapılan çalışmalar sonucunda, real-time ve 

Deıppler US ile BT arasında belirgin farklılık olmadığı 

belirtilmiştir. (21} US ile tetkik öncesi hasta hazırlığının, BT 

i:e incelemeye oranla daha az olması ve ayrıca tetkik esnasında 

IV kontrast madde ve X-ışını kullanılmaması, diagnostik 
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protokolde öncelikle yer almasına neden olur.Süperior mezenterik 

ve splenik venlerin deroonstrasyonlarında batın gazlarının 

genellikle US'de ayrıntılı inceleme yapılmasına engel teşkil 

etmesi nedeniyle, BT ile yapılan tetkikler ayrı bir önem kazanır. 

MRG ile partal sistem trombozları ·hakkında yapılan 

çalışmalar sonucunda müspet neticeler elde edilmiştir. Ancak, 

selektif hastaların incelenebilmesi,tetkikin pahalı olması, US ve 

BT"ye oranla d~zavantajlı olduğu noktalardır. 

US ve özellikle BT ile yapılan tetkiklerde, trombozun yanı 

sıra asit, karaciğer konturlarında ve boyutlarındaki 

degişiklikler, yaygın kollateral oluşumlar gibi ek bulguların da 

t.-=spit edilebjlmesi, bu yöntemlerin avantajlı oldukları diğer 

no:.ı:talardır. 

Biz, kendi çalışmamızla birlikte, bu konu ile ilgili 

d~ger çalışmaları da göz önüne alarak sonuçta hem dinamik BT'nin 

hem de US"nin (6zellikle Doppler US'nin) portal sistemde tromboz 

demonstrasyonlarında öncelikle tercih edilmesi gereken, en kolay 

ve güvenilir 

vardık. Bazı 

radyolojik inceleme metodları oldukları kanısına 

olgularda OS ile BT"nin kombine kullanımının 

daha da olumlu neticeler verdiğini de tespit ettik. 

Günümüzde US ve BT , porto-sistemik şantlı olguların 

periodik takiplerinde de kullanılan radyolojik inceleme 

metodlarıdır. Klinik bulguları özellikle portal sistemde bir 

patolojiyi düşündüren, .ancak US ve dinamik BT tetkikleri ile 

netice alınamayan vakalarda, angiografi tercih edilmesi gereken 

radyolojik inceleme metodudur. 

-55-



9-ö Z E T : 
----------------------

Kliniğimizde, yaklaşık 16 aylık süreyi kapsayan bir 

çalışmada, Dinaroik-BT inceleme yöntemi ile 20 hastada portal 

sistemde tromboz saptandı. 20 hastad~n 13'ünde, önceden yapılan 

real-time US tetkiklerinde, tromboz tespit edilmişti. Tromboz 

saptanan hastaların 13'ü (% 65 ) erkek, 7'si (% 35) kadındı. 

Hastaların yaşları 9-66 arasında değişiyordu. Ortalama yaş gurubu 

39 idi. Hastalarımızdan 4'ünde (% 20 > karaciger tümörü, 

ıo·nunda (% 50 sirotik portal hipertansiyon, 4'ünde (% 20) 

portc1.-sistemik şant ameliyatı, 1 · inde (~~ 5 enfeksiyon, 

et.yc·lc,j ik nedenler olarak bulunuyordu. Bir olguda tromboz 

etyalojisi saptanamadı. Partal sistem trom~ozlarında, ilav~ 

olarak pankreas enfeksiyon ve tümörlerinin, kcagulopatilerin ve 

oral kontraseptiflerin etyolojik nedenler arasında yer aldıgı 

bel irtilır:iştir. 20 vakadan 19'unda ::Jinamik-BT . l 
ı~e portal 

sistemde lümen içinde trombils net olarak tes~it edildi. Bir 

olguda ise porta hepatis bölgesinde kavernö2 tran~formasyon 

saptandı. 2 vakada, toplam 3 vende, diger 2 vakada toplam 2 

vende, 16 vakada ise 1 vende tromboz tespit edidi. Yapılan 

çalışmada, trombozun yanı sıra, 15 olguda kollateral oluşumlar, 5 

olguda splenomegali, 8 olguda hepatomegali, 6 olguda 

Dinamik-BT ile saptanan ek bulgulardı. 

asit, 

Yapmış oldugumuz çalışma sonunda, partal sistem tromboz 

araştırmaıarında Dinamik-BT'nin, non-invaziv, güvenilir ve kolay 

uygulanır 

varılmıştır. 

bir radyolojik inceleme metod 
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