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Varis Hastal›¤›
Varis hastal›¤› bacaklarda ortaya ç›kan bir damar hastal›¤›d›r. Damar hastal›klar›n›n tan› ve tedavisi damar cerrahlar› taraf›ndan yap›l›r. Avrupa
ve ABD’de damar cerrahisi kalp cerrahisinden
tümüyle ayr› bir uzmanl›k alan›d›r. Varis hastal›¤›ndan bahsetmeden önce, vücuttaki kan dolafl›m›n› anlamam›z gerekir.

Bacaklarda dolafl›m nas›ld›r?
Kalp akci¤erden gelen temizlenmifl kan› atar
damarlarla vücudun her köflesine pompalayarak
yollar. Dokular taraf›ndan kullan›lan kan toplar
damarlar taraf›ndan tekrar kalbe döner. Toplar
damarlarda kirli kan›n afla¤›dan yukar›ya do¤ru
ve yerçekimi etkisinin de üstesinden gelerek ve
arkada bir pompa da olmaks›z›n akabilmesinin iki
temel nedeni vard›r. Bunlardan birinci ve en
önemli neden toplar damarlar içinde çok özel bir
kapakç›k sistemi olmas› ve ikincisi de toplar damarlar›n etraf›ndaki yo¤un kas kitlesidir. Bacak
kaslar›n›n her kas›l›fl› esnas›nda toplar damarlar
üstünde bir bas› oluflur ve kan
biraz yukar› itilerek bir üstteki sa¤lam kapakç›k seviyesinde tak›l›p geri akamaz. Basit
anlat›mla toplar damarlar›n
arkas›ndaki itici güç kaslar ve
bu itici gücün yeterli olmas›n›
sa¤layan en önemli faktör de
toplar damarlar›n içindeki
sa¤lam ve kan›n geri kaçmas›n› engelleyen kapakç›klard›r.
Baca¤a temiz kan atar damarlarla gelir
(k›rm›z›). Kirli kan kalbe toplar
damarlarla (mavi) döner.

Kapakç›klar kan›n afla¤›ya kaçmas›n› engeller.

Bacaktaki toplar ve
atar damarlar›n hastal›klar›
nelerdir?
Atar ve toplar damarlar› etkileyen hastal›klar
birbirinden çok farkl›d›r. Damar sertli¤i (ateroskleroz) atar damarlar› tutar ve daralmaya ya da t›kanmaya neden olur. Atar damarlardaki darl›k veya t›kan›kl›k kalp krizi, inme, böbrek yetmezli¤i
veya ayakta kangren gibi çok ciddi hastal›klara
yol açabilir. Damar sertli¤i toplar damarlar› yani
venleri etkilemez. Varis hastal›¤›n›n kalp krizi, inme veya ayak kesilmesi olarak bilinen amputasyonlarla hiçbir ilgisi yoktur.
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Varis nedir?

lür.Varis hastal›¤›n›n görülmesi yaflla artmaktad›r. ‹rsiyet varis hastal›¤›n›n ortaya ç›kmas›nda önemli bir
unsur gibi görunmektedir fakat bilimsel veriler bu konuda yeterli de¤ildir. Ayakta durmay› gerektiren
meslek guruplar›nda ve çocuk sahibi kad›nlarda daha fazla görülmektedir.

Bacaktaki yüzeyel toplar damarlar›n geniflleyerek k›vr›nt›l›
büküntülü hal almas› ve hofl olmayan bir görüntü oluflturarak
deri alt›nda görülür vaziyete
gelmesidir. Bunun nedeni de
yüzeyel toplar damarlar›n içinde bulunan kapakç›klar›n bozulmas› sonucu kirli kan›n yukar›
Varislerin ortaya
kalbe do¤ru akaca¤›na afla¤›
do¤ru kaçmaya bafllamas› ve bu
ç›kma nedenleri
ters ak›mlar nedeniyle de yüzenelerdir?
yel damarlardaki bas›nc›n art›p
Çok önemle vurgulanmas› geredamarlar›n genifllemesidir.
Kapakç›klar›n fonksiyonun bozulmas› sonucu
Varis damarlar› genellikle kan afla¤›ya kaçar ve yüzeyel toplar damarlar ken bir di¤er konu bacak varislerigeniflleyerek varis oluflur.
nin temelde iki de¤iflik senaryo ile
baca¤›n iç k›sm›nda veya bald›karfl›m›za ç›kabildi¤inin bilinmesir›n arkas›nda görülürler. Kimi
dir. Bu ba¤lamda varisleri “primer” yani birincil
zaman ufak ve mavi-mor damar genifllemeleri flekve “sekonder” yani ikincil varisler olarak iki bafllinde ve kimi zamansa adeta bir parmak kal›nl›¤›l›k alt›nda de¤erlendirmemiz gerekmektedir. Bina varacak flekilde olabilir varisler. Bu damarlar
rincil ya da basit varisler yüzeyel toplar damarlayukar›da bahsedildi¤i gibi bas›nç artmaya devam
r›n kapakç›klar›ndaki yetersizlik sonucunda oluetti¤i müddetçe daha da genifllerler ve iyice flifl ve
flurlar ve derin toplar damar kapaklar› tamamen
k›vr›ml› vaziyete gelirler.
normal durumdad›r. ‹kinci olarak tan›mlad›¤›m›z
varislere “komplike” varisler de diyebiliriz. HastaVarislerin görüntüleri
da öncelikle t›pta “derin ven trombozu” ve halk
farkl› m›d›r ?
aras›nda “flebit” denilen p›ht›laflma sonucu derin
Varis hastal›¤› temelde bacaktaki iki yüzeyel
toplar damarlar t›kan›r. Toplar damar içindeki
toplar damar sisteminde görülmektedir. Bunlarp›ht›lar›n tedavi esnas›ndaki erime sürecinde, madan biri baca¤›n iç k›sm›nda di¤eri diz arkas›nda
alesef bu damarlar›n içindeki kapakç›klar bozulur
bald›rdad›r.
ve hastalar›n yaklafl›k % 30-40’›nda kal›c› “derin
Her iki yüzeyel damar›n bir ana dal›, yan daltoplar damar yetmezli¤i” oluflur. Bunun sonucunlar› ve yan dallar›n deri içinde ba¤lant›l› oldu¤u
da da bacak toplar damar sistemindeki ak›fl denk›lcal damarlar vard›r. Varis hastal›¤› yüzeyel topgesi tam tersine dönmüfl olacakt›r. Yani yukar›lar damarlar›n tüm veya bir bölümünü tutabilir.
dan afla¤›ya ve derin toplar damarlardan yüzeyel
Gözle görünen varis damarlar›n›n arkas›nda hansisteme do¤ru yeni bir ak›m dinami¤i oluflacak ve
gi damarlar›n etkilendi¤ini bilmek tedavi plan›
bu yükü kald›ramayan yüzeyel toplar damar sisteaç›s›ndan en önemli noktad›r. Bunun içinde dupminde de “ikincil” varisler oluflacakt›r. Bir varis
lex ultrasonun do¤ru teknikle yap›larak yorumlanhastas› ile karfl›lafl›ld›¤›nda tecrübeli ellerde yap›mas› çok önemlidir. D›flar›dan gözle görünen bir
lan bir damar ultrasonu ile o kiflinin tüm toplar
varisin nedeni olan ve gözle görünmeyen damardamar haritas›n›n ç›kar›lmas› ve varis tipinin tam
lar›n varisi ancak ultrasonla belirlenir.
ve net ay›r›m›n›n yap›lmas› mümkün olmaktad›r.
Deri içinde görünen genifllemifl k›lcal damarlaHer iki varis tipinin tedavileri birbirinden ciddi
ra akrep damarlar› denir. Bu akrep damarlar›n›n
farkl›l›klar gösterir ve ikincil varislere sahip bir kialt›nda gözle görünmeyen damarlarda varis olabifliye yap›lacak yanl›fl giriflimler çok fena sonuçlar
lir. Bu hastalarda sadece akrep venlerinin tedavido¤urabilmektedir .
si iyi sonuç vermez. Deri alt›nda görünen 2-4 mm
ufak varislere retiküler varis ve bundan daha büVarisler ne flikayete
yük olanlara da yan dal varisleri denir. Ana dal vaneden olur?
risleri ise diz alt› veya üstünde çok genifllemifl kaVarisi olan bir çok hastan›n temel sorun kozbar›k damarlar olarak görünürler. Her hastada
metikdir, yani hofla gitmeyen görüntülerdir. Salt
görünüfl ve altta yatan neden farkl› olabilir.
kozmetik flikayete yol açan varislerin son derece
baflar›l› tedavisi zaman›m›zda mümkündür.
Kimler varis hastal›¤›na
Di¤er flikayet nedenleri özellikle akflama do¤yakalan›r?
ru ortaya ç›kan bacaklarda dolgunluk hissi ve yanDünyada bir çok ülkede flu ana kadar bir çok
malard›r. Baz› hastalarda özellikle çok ayakta kaaraflt›rma yap›lm›fl olmas›na ra¤men, sonuçlar birl›nd›¤› zaman ayak bilekleri civar›nda akflama
birinden farkl› ç›km›flt›r. Dolay›s›yla bu konuda
do¤ru artan fliflme olabilir.
cevaplanmam›fl bir çok soru vard›r. Bat› ülkelerinSadece çok az hastada varisler bacakta bilek
de kad›nlar›n yaklafl›k yüzde 20 ile 30’unda varis
civar›nda renk de¤iflikliklerine ve zor iyileflen yahastal›¤› vard›r. Kad›nlarda daha s›kl›kla görüra aç›lmas›na neden olabilir. Zaman›m›zda varisle-
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re ba¤l› yara aç›lm›fl olgularda da son derece yüz
güldürücü tedaviler mevcuttur. Ancak bu durumun tedavisi ciddi emek ve sab›r gerektiren oldukça uzun süreli bir süreçtir. Temel amaç varise
ba¤l› bu tip geç problemlerin oluflumunu engellemeye yönelik olmal›d›r.

Endovenöz lazer ablasyonu
Deri lazeri
Ameliyathane flartlar› alt›nda çok ufak bir
Çok ufak deri içi akrep venlerinin
kesi ile lazer kateteri ana yüzeyel damar
tedavisinde iyi sonuç verebilir.
içine yerlefltirilir ve kateter geri
Genellikle birden fazla seans
çekilirken
verilen enerji ile varis nedeni olan
gerektirir. ‹fllem s›ras›nda so¤utma
toplar
damar kurutulur. Hasta ayn› gün
sistemi kullan›ld›¤› için rahats›z edici
taburcu olup normal yaflama döner.
a¤r› yapmaz.

Varisin tan›s› nas›l konur?
Klinik tan›s› basittir fakat tedavisinin planlanmasi için tecrübeli ellerde damar ultrasonu yap›lmas› mutlak gerekir. Damar ultrasonu kapak yetmezliklerini ve hangi toplar damarlar›n yetmez oldu¤unu gösterir. Böylece tedavi için hangi yöntemin uygun olaca¤›na güvenilir bir flekilde karar
verilebilir. Afla¤›da bahsedilecek yeni tedavi yöntemleri sadece ameliyat öncesi de¤il ameliyat s›ras›nda da ultrason uygulanmas›n› gerekli k›lmaktad›r.

Skleroterapi
Aç›k cerrahi / stripping ameliyat›
Genel anestezi alt›nda kas›kta ve bacakta yap›lan kesilerden stripper
teli kullan›larak ana yüzeyel damar ç›kar›l›r. Damar içi lazer
yönteminin geliflmesi sonucu sadece % 10 hastada aç›k cerrahi
kullan›lmaktad›r.

Varisin tedavisi nas›l yap›l›r?
Varisin tedavisi varisin derecesine, tipine, hastan›n flikayetine, iste¤ine ve ultrason bulgular›na
ba¤l› olarak ciddi de¤ifliklikler gösterir. Hastan›n
tedaviden beklentisi, elde ne tip teknolojilerin oldu¤u, ekibin deneyimi, giriflimi yapacak kiflinin ultrason deneyimi gibi faktörler tedavinin baflar›s›n› belirleyen çok önemli faktörlerdir. Afla¤›da
bahsedilen yöntemlerin birinin veya birkaç›n›n beraber seçilmesi tecrübeli bir ekibin tüm verileri
hastayla çok aç›k olarak tart›flmas›yla gerçekleflmelidir. Her hastaya uyabilecek tek bir yöntem
yoktur.

Varis corab›
Çorap
kullanarak
mevcut varislerin ortadan
kald›r›lmas› mümkün de¤ildir ancak devaml› ve
uygun çorap kullan›m›yla
hastadaki varislerin daha
kötü hal almas› büyük ölçüde engellenebilmekteVarisleri ortadan kald›rmaz
dir. E¤er hasta devaml›
ancak devaml› ve uygun
varis çorab› kullanamayakullan›m› ile flikayetleri ve
varislerin ilerlemesini azalt›r.
caksa, mevcut varislerden kozmetik aç›dan tamamen kurtulmak istiyorsa veya varislere ba¤l›
ayak yaras› gibi komplikasyonlar geliflmiflse afla¤›da bahsedilen giriflimlerden birinin seçimine gidilebilir.

Cerrahi tedavi
Aç›k cerrahi
Yüzeyel toplar damarlar›n aç›k cerrahiyle ç›kar›lmas› çok uzun y›llard›r kullan›lan ve “stripping”
olarak bilinen bir yöntemdir. Kas›kta ve bacakta
birkaç yerde kesiler yap›larak toplar damar içine
“stripper” denilen bir tel sokulur ve tüm yüzeyel
toplar damar bir uçtan di¤er uca çekilerek ç›kar›l›r. Çekme s›ras›nda yan dallar›n›n kopmas› sonucu oluflacak kanamay› önlemek için biz tüm baca¤a özel bir bas›nç balonu uygulayarak ifllem s›ras›nda oluflacak kanamalar› önlüyoruz. Son y›llarda gelifltirilen ve afla¤›da bahsedilen yöntemlerin
kullan›m alan› artt›¤› için aç›k cerrahiye sadece %
5-10 vakada gerek kalmaktad›r. Aç›k cerrahi özel-

Bu tedavinin esas› varislerin içine enjektörle
ufak miktarlarda damarlar› kurutan ilaç verilerek
toplar damarlarda reaksiyona ve t›kanmaya neden
olmakt›r. Hasta seçimi özellikle planlama çok
önemlidir. Bir çok hastada tedavi plan›n›n birden
fazla seansa bölünmesi gerekir. Tedavi seanslar›
aras›nda bacaklar›n en az 2-3 hafta süresince
bandajlanmas› gerekmektedir. Kurutulan venlerin
üzerindeki deride renk de¤iflikli¤i ortaya ç›kmas›
nadir de¤ildir. Bu renk de¤iflikli¤i hastalar›n
memnuniyetsizli¤ine neden olur ve kaybolmas›
çok uzun zaman alabilir.
Skleroterapi’nin bir di¤er kullan›m alan› akrep damarlar›d›r. Bunlar›n tedavisi kimi zaman
ana yüzeyel toplar damar yetersizli¤iyle de beraberse nüks kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle detayl› bir
damar ultrasonuyla kiflinin toplar damar haritas›n›n ç›kart›lmas› ve bunun sonucuna göre gereken
olgularda kapakç›klar› yetersiz hale gelmifl damar›n da kurutulmas› bir zorunluluk arz eder.

Pake eksizyonlar›
Lokal anestezi ile dikifl gerektirmeyen çok ufak deliklerden yüzeyel
damarlar ç›kar›l›r. Bu yöntem ana yüzeyel damarda varis bulunmayan
sadece yan dal varisi olan hastalarda uygulan›r.

likle yüzeyel toplar damar›n çok genifl ve k›vr›ml›
olan hastalarda afla¤›daki yöntemlerin uygun olmad›¤› vakalarda tercih edilmektedir.

Kapal› cerrahi
Lazer ve radyofrekans
yöntemleri
Son 7-8 y›lda gelifltirilen bu yöntemlerin prensibi özel kateterlerin milimetrik bir kesiyle veya
hiç kesi yap›lmadan direkt ponksiyonla ana yüzeyel toplar damar›n içine sokularak kurutulmas›
esas›na dayan›r. Kateterin ucu giriflim esnas›nda
ultrason kullanarak belli bir pozisyona getirilir ve
daha sonra radyofrekans veya lazer enerjisi verilerek kateterin yavafl yavafl geri çekilmesi s›ras›nda ana yüzeyel topla damar›n t›kanmas› veya kurumas› sa¤lan›r. Hangi yöntemin seçilece¤ini hastan›n beklentileri, varise ait baz› özellikler ve doktorun tecrübesi belirler. Bu modern tekniklerle
yüzeyel toplar damar sökülüp at›lmaz ve kendi yata¤›nda yani yerinde b›rak›lmak suretiyle kapat›l›r. Bu sayede kan›n kas›ktan afla¤›ya do¤ru geri
kaçarak akmas› durur ve dolay›s›yla varisten kaynaklanan rahats›zl›klar ortadan kalkar. Klasik
aç›k cerrahiye göre kozmetik sonuçlar› daha iyidir. Hastan›n hastaneye yatmas›na gerek kalmaz
ve ertesi gün hasta normal yaflam›na döner. Son
zamanlarda yay›nlanan çal›flmalarda 5 y›ll›k sonuçlar›n›n aç›k cerrahi kadar iyi oldu¤u gösterilmifltir.

Skleroterapi
Ufak varislerin içine damar› kurutacak ilaç ince enjektörle verilir.
Ana yüzeyel damarda yetmezlik varsa iyi sonuç vermez. Genellikle
birden fazla seans gerektirir. Azda olsa deride renk de¤iflikli¤ine
neden olabilir.

Deri üzeri lazer tedavisi
Çok ufak deri içi akrep venlerinin tedavisinde
iyi sonuç verebilir. Deri lazeri damar ultrasonu yap›lmadan uygulanmamal›d›r. Akrep damarlar› bulunan hastalar›n baz›lar›nda d›flar›dan görünmeyen yüzeyel toplar damarlarda varis hastal›¤› vard›r ve sadece deri lazeri uygulanmas› iyi sonuç
vermeyecektir. E¤er akrep venlerinin alt›nda büyük besleyici damarlar varsa ki bunlar ultrasonla
görülebilir, lazer tedavisinden önce bunlara sklerozan madde enjeksiyonu tedavideki baflar› oran›n› artt›racakt›r. Deri lazeri s›ras›nda kullan›lan
özel deri so¤utma sistemleri ifllemin a¤r›s›z geçmesini sa¤layarak deride ortaya ç›kacak komplikasyonlar› da azalt›r.
Kaynaklar
1.- Sadettin Karacagil. Varis Hastal›¤›. Tek seans tek adres
www.ichvarismerkezi.com. / Eriflim Tarihi: 24.9.2007
2. fiekil ve Resimler Doç Dr Sadettin Karacagil’in özel izni ile kullan›lm›flt›r.

Kas›m 2007

95 B‹L‹M ve TEKN‹K

