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astroenteroloji pratiùinde preoperatif hasta
hazırlıùı önemli bir yer tutar. Bu
deùerlendirme birbirini tamamlayan üç
amaca yöneliktir; altta yatan hastalıkların uygun
tedavisi, perioperatif dönemdeki komplikasyonların azaltılması, mümkünse önlenmesi ve cerrahi
hastaların tıbbi bakımının desteklenmesidir.
Konsültan hekimin gözönünde bulundurması
gereken temel kural, elektif cerrahilerin her zaman
acil cerrahi iülemlerden daha az riskli olduùudur.
Çünkü, anemi, hipoksemi, metabolik ve elektrolit
bozukluklar gibi olumsuzluklar tedavi edilerek cerrahi iülemler için koüullar daha elveriüli hale getirilebilir. Ancak, acil durumlarda cerrahinin geciktirilmesinin dezavantajları, hastanın stabilleütirilmesinden saùlanacak faydadan çok daha
büyük olabilir.
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Tablo 1. Preoperatif konsültasyonun anahatları

• Karaciùer hastalıùının tanımlanması (akut, kronik)
•Laboratuvar ve klinik bulgularla, karaciùer fonksiyonlarındaki kaybın derecelendirilmesi (Child A, B, C gibi).

•Anormal laboratuvar ve klinik bulguların uygun tedavisi
• Erken postoperatif monitorizasyonun devam ettirilmesi
olarak özetlenebilir.
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Preoperatif gastroenterohepatolojik risk tahmini,
cerrahi sürecin içindeki üç deùiüken faktörün incelenmesiyle saùlanabilir;
a. Karaciùer hastalıùının derecesi,
b. Cerrahi iülemin özelliùi,
c. Olgunun preoperatif klinik durumu
Konsültan hekimin yapması gerekenler Tablo  de
özetlenmektedir. Bu çalıüma sistematiùinde akılda
tutulması gereken noktalar; anestezik ajanların
toksisitesine hazırlık ve önlenmesi, ilaç farmakokinetiùinde olabilecek deùiüiklikleri tahmin
edebilme, bozuk hemostaza yaklaüım ve tedavi
desteùi, postoperatif ensefalopatinin önlenmesi ve
tedavisi, infeksiyonlara yatkınlıùın bilinmesi, sütür
uygulamasında baüarısızlık ihtimali, sıvı retansiyonunun önlenmesi, böbrek ve kalp yetmezliùi
geliüimi yatkınlıùın gözöünüde tutulması üeklinde
sıralanabilir (,2).

1.1. GENEL ANESTEZ‹ VE KARAC‹⁄ER
HASTALI⁄I
Tüm anestezik ajanlar hepatik kan akımını %30-50
azaltması nedeniyle hepatik fonksiyonları daha
da bozabilir. Hepatik kan akımındaki azalma
operasyonun ilk 30 dakikasında en belirgindir.
Saùlıklı bireylerde hipoperfüzyonun operasyonun
ileri saatlerinde normalleütiùini göstermiütir. Bu
nedenle hepatotoksisitede baülangıç hipoperfüz223

yonu, veya reperfüzyonun etkisinin olduùu ileri
sürülmüütür. Hiperkarbi, splanknik damar aùının
sempatik uyarımına neden olarak portal kan
akımını düüüren diùer bir etkendir. Bu nedenle
PCO2 normalin alt sınırına yakın tutulmalıdır (3540 mmHg). Batın cerrahilerinde, ekstrabdominal
cerrahilere göre hepatik kan akımı daha fazla
azalır (abdominal viseranın gerilimine baùlı
olarak refleks sistemik hipotansiyonun sonucu).
Izofloran ve yeni haloalkanlardan "sevofloran" da
vazodilatör etki minimaldir hatta bu ajanlarda
hepatik arteriyel kan akımı daha da artabilir.
Izofloran, desfloran, sevofloran’ ın hepatik metabolizması (%0.2), halotan (%20) ve enflorana (%2-4)
göre daha düüüktür. Artmıü sempatik tonus
nedeniyle splanknik vasküler direnç artar. Bunun
sonucunda karaciùer kanlanması daha da azalır.
Saùlıklı bireylerde genel anesteziye baglı geçici
hafif transaminaz yükselmeleri olur, ancak
anestezik ajanların bu etkisi sirotik karaciùer ve
portal hipertansiyonda artar (3-5).

1.1.1. Halotan toksisitesi: Altta yatan
karaciùer hastalıùı olanlarda halotan hepatotoksisitesi geliüimi açısından risk faktörleri, obesite,
kadın cinsiyet, aile öyküsü ve daha önceki
halotan maruziyetidir. Halotan hepatiti  / 35.000
sıklıkta görülür. Halotan hepatitinde mekanizma
genetik yatkınlıùı olan bireylerde halotanın
sitokrom P4502E ile oksidatif metabolizması sonucu trifloroasetillenmiü proteinlerin ortaya çıkması
ve buna immün duyarlılıùın geliümesi üeklinde
açıklanmıütır. Disülfiram ile enzim inhibisyonu
saùlanarak bu toksisitenin geliüiminin önlenmesi
teorik olarak mümkündür. Daha önce halotana
baùlı toksisite geliümiü bireylerde, sonraki operasyonlarda anestezik ajan olarak halotan
kullanılmamasına raùmen geliüen hepatitte,
vaporizer-inhaler anestezik ekipmanların ve tıbbı
cihazların halotanla kontaminasyonu ihtimali
gözönünde bulundurulmalıdır (2).
1.2. PER‹OPERAT‹F ‹LAÇ KULLANIMI
VE KARAC‹⁄ER HASTALI⁄I
úlaçların farmakokinetik özellikleri, büyük oranda
ilk geçiü hepatik eliminasyonuna baùlıdır. Bu
nedenle ilk geçiü eliminasyonu yüksek olan ilaçlar
(lidokain, meperidin, morfin gibi) hepatik kan
akımının azalmasından en çok etkilenen ilaçlar
olacaktır. Portosistemik üantlar nedeniyle oral
alınan ilaçların artmıü biyoyararlanımı ve bu
ilaçların uzamıü yarı ömürleri nedeniyle, bu
ilaçların dozları %50 oranında azaltılmalıdır. úlk
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geçiü eliminasyonu azalmıü olsa bile kan proteinlerine yüksek oranda baùlanan ilaçların (tiopental, ampisilin, simetidin, barbitüratlar gibi) vücut
klirensleri deùiümez. Klorpromazin, SSS depresan
etkisi karaciùer hastalıùında normal bireylere göre
belirgin düzeyde artar. Kolestaz, ilaçların enterohepatik dolaüımını deùiütiren diùer bir durumdur.
Benzodiazepinler ve çoùu narkotik analjezik, ileri
evre karaciùer hastalıklarında hepatik ensefalopatiyi tetikler. Glukuronidasyon ile eliminasyonu saùlanan oksazepam ve lorazepam ın etkisi
genellikle karaciùer hastalıùında artmaz. Morfin
ve meperidinin, portosistemik üantlar nedeniyle
biyoyararlanımı artar. Fentanil ve Sufentanil etki
süresi sirotiklerde deùiümeyen ve tercih edilen opioid analjeziklerdir (2,5).

1.3. HEMOSTAZDAK‹ BOZULMANIN
ETK‹S‹ VE KARAC‹⁄ER HASTALI⁄I
Karaciùer hastalarında koagülasyon proteinlerinin sentezinde ve fonksiyonunda azalma sonucunda hemostazda bozulma sık görülür. Ayrıca,
vitamin K eksikliùi bu olguların çoùunda vardır
(özellikle kolestatik bozukluklarda, antibiyotik
tedavisi ile endojen florası baskılanmıü olanlarda).
Bu nedenle obstrüktif sarılıùı olanlarda ve antibiyotik tedavisi altında olanlarda vitamin K tedavisi
verilmelidir. Protrombin zamanı 2.5 sn den uzun
olanlarda perioperatif risk yüksektir ve operasyonun ertelenmesi önerilebilir. K vitamini verilmesine raùmen Protrombin zamanı düzelmeyen
bireylerde ileri derecede bozulmuü prokoagülan
sentezi sözkonusu olduùundan operasyonun riski
yüksektir. Trombositlerde kalitatif ve kantitatif
bozukluklar karaciùer hastalarında sıktır.
Trombositopeni, splenik sekestrasyonun, immün
yıkımın, disemine intravasküler koagülasyonun
veya alkole baùlı myelosupresyona baùlı olabilir.
Trombosit sayısı <00.000 plt/mm3 olduùunda
kanama zamanına bakılması önerilir. Kanama
zamanı uzamıü veya <50.000 plt/mm3 olduùunda
perioperatif trombosit desteùi önerilir (,2,6,7).

1.4. ‹NFEKS‹YONLAR VE KARAC‹⁄ER
HASTALI⁄I
Postoperatif geliüen hepatik yetmezlikte /3 olguda bakteriyel sepsis (hücresel immünitede bozulmaya baùlı) görülür. Parenkimal karaciùer
hastalıùı olan hastalarda postop geliüen infeksiyonlar önemli bir mortalite nedenidir. Batın cerrahisi sonrası geliüen postoperatif sepsiste, intraabdominal apseler ekarte edilmelidir (2,8).
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Karaciùer hastalarında kardiak debi artmıü ve periferal vasküler direnç azalmıütır. Özellikle derin
sarılıùı olan bireylerde kardiyak komplikasyonlar
özellikle postoperatif üok geliüimine yatkınlık
sözkonusudur. Deney hayvanlarında koledokokaval anastomoz sonrası belirgin kardiyodepresyon geliüimi görülmüütür. Belirgin ikteri olan
veya asiti olan bireylerde postop renal yetmezlik
geliüimi riski artmıütır. Ortotopik karaciùer transplantasyonu adayı olan olgularda elektif batın
cerrahilerinde bu durum gözönünde bulundurulmalı ve mümkün olduùunca kaçınılmalıdır (özellikle üant cerrahileri). Daha önce batın cerrahisi
geçiren sirotik bireylerde, çok sayıda kollateral
geliütiùi de gözönünde bulundurularak yeni bir
operasyonun teknik olarak zor olacaùı bilinmelidir.

2.1. AKUT HEPATOSELLÜLER
ZEDELENMEDE OPERAT‹F R‹SK
Elektif cerrahiler mümkün olduùunca ertelenmelidir. Viral, alkolik veya ilaca baùlı hepatik
zedelenmede destekleyici tedavi verilerek risk
azaltılmalıdır.

2.1.1. Akut viral hepatit: Operatif mortalite
%0, major postoperatif komplikasyon % dir (9).
Akut hepatit olan olgularda ikter nedeniyle
yapılan laparotomi sonrası mortalite %3 olarak
bildirilmektedir (0).

2.1.2. Akut alkolik karaciùer hastalıùı:
Alkole baùlı yaùlı karaciùer risk oluüturmaz.
Ancak belirgin hepatosteatozu olan (>%30
hepatositin yaù içerdiùi) olgularda hepatik rezeksiyonda mortalitenin yüksek olduùu gösterilmiütir.
Alkolik olgular preoperatif alkolsüz bir dönem
geçirmeli ve alkol çekilme sendromu preoperatif
yaüanmalıdır. Akut alkolik hepatitte (biyopsi ile
tanı almıü olgular) perioperatif mortalite viral
hepatite göre 5x daha fazladır (%60). Ekstrahepatik
obstrüksiyonu veya intraabdominal malignitesi
için laparotomi yapılan olgularda mortalite %00’
e yakındır. Alkolik hepatitli olgularda tanı perkütan kc biyopsisi ile kesinleütirilmelidir. Elektif tüm
cerrahi iülemler ise biyokimyasal parametreler normalleüinceye kadar ertelenmelidir (,2).

2.2. KRON‹K HEPAT‹TTE OPERAT‹F
R‹SK
Sarılıùı, belirgin transaminaz yüksekliùi olan,
koagülopatisi geliümiü kronik aktif hepatitli
bireylerde elektif cerrahi ertelenmelidir. Anikterik,
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Tablo 2. Kantitatif karaciùer fonksiyon testleri

• Aminopyrine solunum testi (mikrozomal karaciùer
fonksiyonu)
• Galaktoz eliminasyon kapasitesi (sitozolik karaciùer
fonksiyonu)
• Sorbitol klirensi (karaciùer plazma akımı)
úndosiyanin yeüili klirensi (karaciùer perfüzyonu)

asemptomatik, klinik gidiüi hafif kronik hepatitlerde (kronik persistan hepatit) cerrahi nisbeten
güvenle yapılabilir.

2.2.1.
Kronik
hepatitte
kantitatif
karaciùer fonksiyon testleri: Karaciùer rezervini göstermesi açısından kullanımları önerilmiü
ancak günlük pratikte yaygınlık kazanmamıülardır (2). Bu testler ve gösterdikleri fonksiyonlar
Tablo 2 de gösterilmektedir.

2.3. ASEMPTOMAT‹K TRANSAM‹NAZ
YÜKSEKL‹⁄‹NDE OPERAT‹F R‹SK
Asemptomatik enzim yüksekliùi olduùu düüünülen
olgularda, son dönemde alkol tüketimi ve ilaç
maruziyeti sorgulanmalı, hepatit serolojisi, protrombin zamanı bakılmalıdır. Fizik incelemede kronik karaciùere ait bulguların olmadıùı transaminaz yüksekliùinde enzim yüksekliùinin nedeni %63
yaùlı karaciùerdir. Altı aydır süren ve noninvaziv
yötemlerle açıklanamayan enzim yüksekliùinde
preoperatif karaciùer biyopsisi önerilir (2,3,4).

2.4. OTO‹MMÜN HEPAT‹T,
HEMOKROMATOZ‹S, WILSON
HASTALI⁄I VE CERRAH‹
Remisyondaki otoimmün hepatitlerde cerrahi
genellikle iyi tolere edilir, ancak steroid tedavisi
alan tüm hastalara uygulanan perioperatif stres
dozu steroid verilmelidir. Hemokromatozisli olgularda diabetik takip ve kalp yetmezliùi tedavisi
gerektiùinde verilmelidir. Penisilamin tedavisi alan
Wilson’lu olgularda yara iyileümesi gecikebilir (2).

2.5. S‹ROT‹K OLGULARDA ELEKT‹F
CERRAH‹ R‹SK‹
Sirotik olgularda operasyon riskini belirleyen en
önemli kriter Child skorlamasıdır. Operatif mortalite Child A olgularda %0-0, Child B olgularda %43, Child C olgularda %9-76 dır. Daha önce batın
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operasyonu geçirmiü olguların adezyonlarla ilintili
neovaskülarizasyonları intraoperatif yoùun kanamalara neden olabilir. Sirotik olgularda total veya
parsiyel kolektomi operasyonlarında hastane mortalitesi yüksektir (%25). únsizyonel asit sıvısı kaçaùı,
peristomal varis geliüimi ve kanaması (özellikle
PSC de) nedeniyle sirotik olgularda ileostomi,
kolostomi
uygulamasından
kesinlikle
kaçınılmalıdır. Sirotik olguların OLT adayı olduùu
gözönünde bulundurularak cerrahi tedavi planlanmalıdır. Child C sirotik olgularda OLT dıüı elektif
cerrahiler kontrendikedir. Son yıllarda karaciùer
rezeksiyonları öncesi karaciùer rezervi ölçümünde
kantitatif 99mTC-galactosyl human serum albumin sintigrafisi (hepatosit yüzeyi asialoglycoprotein reseptörüne baùlanır), ve fonksiyonel hepatik
rezeksiyon oranı hızı tesbitinde 99mTC-GSA SPECT
görüntülemesi (özellikle karaciùer rejenerasyon
kabiliyetini
göstermek
amacıyla)
kullanılmaktadır. Son dönemlerde yeni bir skorlama sistemi olarak APACHE III (Acute Physiology
and Chronic Health Evaluation) gündeme
gelmiütir ve sirotik olgularda erken postop
saùkalımı göstermede Child-Pugh sınıflamasına
göre üstün olduùuna inanılmaktadır (5,6).

2.6. S‹ROT‹K OLGULARDA B‹L‹YER
CERRAH‹ R‹SK‹
Kompanse sirotiklerde postkolesistektomi operatif
mortalite %9-0 dir. Bu oran dekompanse sirotiklerde %85 dir. Yüksek mortalite büyük oranda
kanamaya baùlıdır. Mortalite koledok eksplorasyonunda daha da yükselir. Child C sirotik olgularda
akut kolesistit tedavisinde antibiyotik tedavisi,
bowel rest ile konservatif izlem uygulanmalı
ancak septik tablo üüphesi ve süpüratif komplikasyon geliüiminde cerrahi uygulanmalıdır. Child
A ve Child B hastalarda cerrahi nisbeten güvenlidir. Sirotik olgularda ikterin hepatosellüler kaynaklı olma ihtimali biliyer obstrüksiyondan daha
yüksek olduùundan, koledokolitiyazis üüphesinde
preop ERCP yapılıp gerekirse Endoskopik sfinkterotomi uygulanmalıdır (7,8).

2.7. YÜKSEK R‹SKL‹ OLGULARDA
B‹L‹YER CERRAH‹
USG eüliùinde kolesistostominin, yüksek riskli olgularda güvenli bir alternatif olduùu gösterilmiütir
(9). Safra kesesi aspirasyonu yüksek riskli opere
olabilecek akut kolesistiti kritik olmayan vakalarda uygun bir yaklaüım olabilir. Perkütan kolesistostomi eùer aspirasyon teknik ve klinik olarak
baüarısızsa kurtarıcı bir giriüim olarak uygulanabilir (20).
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2.8. TIKANMA SARILI⁄I OLAN
OLGULARDA PER‹OPERAT‹F
MORTAL‹TEY‹ ARTTIRAN FAKTÖRLER
(2)

•Hematokrit < %30
•Serum Bilirubin >  mg/dl
•Tıkanmanın malignite kaynaklı olması
•Azotemi
•Hipoalbuminemi
•Kolanjit
2.9. KARAC‹⁄ER REZEKS‹YONU ÖNCES‹
PREOPERAT‹F DE⁄ERLEND‹RME
Benign veya malign hepatik neoplazmlarda major
karaciùer rezeksiyonları gerekebilir. Bu durumda
altta yatan karaciùer hastalıùı, tümörün tipi, alternatif OLT ihtimali gözönünde blundurularak risk
deùerlendirmesi yapılmalıdır. Uzun dönem
saùkalım tümörün doùası ile iliükili olsa da perioperatif mortaliteyi karaciùer hastalıùının gidiüi
belirler. Ayrıca, HCC rezeksiyonu sonrası tümör
nüksünün bazal histolojik aktivitenin yüksek
olduùu bireylerde daha yüksek olduùu
görülmüütür. Child skoru periop komplikasyon
geliüiminde belirleyicidir. úntraoperatif kan
kaybının fazla (>5000 cc) olması kısa dönem prognozu kötüleütirir. Child C olan olgular, geniü rezeksiyon gerektiren büyük tümörler, portal ven trombozu varlıùı, eülik eden medikal sorunların varlıùı
alternatif tedavilere yönlendirmelidir. (OLT, transkateter arteriyel embolizasyon, kemoterapi)
Nonsirotik olgularda eülik eden pulmoner hastalık,
diabetes mellitus, torakotominin eklenmesi, malignite, kompleks intrahepatik inflamatuvar hastalık
varlıùı (intrahepatik litiazis, kompleks biliyer striktür) mortaliteyi artıran diùer koüullardır. Nonsirotik
olgularda postoperatif komplikasyonlar sirotik
olguların aksine karaciùer yetmezliùi deùil, infeksiyon geliüimine baùlı oluüur (,2, 2,22).

2.9.1.
Hepatosellüler
karsinomda
karaciùer rezeksiyonu: HCC sirotik olguların
yılda %3-% 5 inde görülür. Sirotik olgularda,
günümüzde HCC rezeksiyonuna baùlı perioperatif
mortalite %3-6 arasında, 5 yıllık nüks %00 e
yakın, 5 yıllık saùkalım %50 nin altındadır.
Operabiliteyi gösteren en önemli kriter Child
sınıflamasıdır. Ancak, Child A olgulardan hepatik
venöz gradiyenti > 0 mmHg olanlarda rezeksiyon
sonrası mortalite %60 ın üzerinde hepatik dekomAral›k 2002

panzasyon görülmüütür. Bu olgularda karaciùer
rezervinin kantitatif ölçümünü gösteren testler
denenmiü ancak popularite kazanmamıütır (2).

2.10. S‹ROT‹K OLGULARDA
NONHEPAT‹K CERRAH‹ R‹SK‹
Erken postoperatif dönemde (30 gün) mortaliteyi
artıran nedenler olarak ensefalopati, konjestif kalp
yetmezliùi, acil cerrahi ihtiyacı, infeksiyon geliüimi,
hiperbilirubinemi, hipoalbuminemi, kreatinin yüksekliùi, INR>.6 olması gösterilmiütir. Aynı
çalıümada INR>.6 olması 0 kat artmıü mortalite
riski, ensefalopati varlıùı ise 35 kat artmıü mortalite
riskiyle iliükilendirilmiütir. Bu çalıümada Child
sınıflandırmasının 30 günlük mortaliteyi göstermede baüarısız olduùu görülmüütür (23).

2.11. S‹ROT‹K OLGULARDA KARD‹YAK
CERRAH‹ R‹SK‹
Sirotik olgularda kardiyak cerrahi yüksek mortalite
ile sonuçlanmaktadır. Child A olgularda mortalite
görülmezken, Child B olgularda mortalite %80 dir
(24). Mortaliteye, kardiyak disfonksiyondan ziyade
kanama ve postoperatif infeksiyon neden olmaktadır. Kardiyak cerrahi sonrası hepatik disfonksiyona neden olan risk faktörleri; kardiyopulmoner
by-pass zamanının total uzunluùu, perioperatif
vazopressör ajan ihtiyacı geliüimidir. úleri evre sirozlu olgularda noninvaziv yöntemler (anjioplasti,
valvüloplasti gibi) tercih edilmelidir.

2.12. KARAC‹⁄ER HASTALARINDA
ELEKT‹F CERRAH‹
KONTREND‹KASYONLARI (1,2)

•Akut viral hepatit
•Akut alkolik hepatit
•Fulminan hepatit
•úkterik, semptomatik kronik aktif hepatit
•Sirotik olgularda ileostomi veya kolostomi planlaması

•OLT planlanan olgularda batın cerrahisi
•Protrombin Zamanı 3 sn’den daha uzamıü olanlar
(vit K tedavisine raùmen)

•C siroz
•Ciddi ekstrahepatik komplikasyonlar (hipoksemi,
Kardiyomiyopati, akut renal yetmezlik)
Hepatolojik preoperatif deùerlendirmede Tablo 3
pratik yaklaüımları özetlemektedir (,2):
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Tablo 3. Hastaların hepatolojik olarak preoperatif
sınıflandırılması
HEPATúT
Akut

SúROZ VARLIøI

ACúLúYET

Kronik

I

+

-

-

elektif

II

-

+

-

elektif

III

-

+/-

+

elektif

IV

+/-

+/-

+/-

acil

Grup  deki hastalar (akut hepatiti olan ve cerrahisi elektif olan olgular) da cerrahi ertelenmelidir. Grup 2 deki hastalar (kronik hepatiti olan
ve cerrahisi elektif olan olgular) arasında anikterik,
asemptomatik hastalar cerrahiyi iyi tolere eder.
Grup 3 deki hastalardan Child A olanlar cerrahiyi
iyi tolere ederler (mortalite < % 5). Child C olanlarda elektif cerrahi kontrendikedir (mortalite > % 50).
Child B olanlarda perioperatif risk hastadan hastaya deùiükenlik gösterir. úlerlemiü yaü, komorbidite, asit varlıùı önemli kötü prognostik
göstergelerdir. Child B olgularda karaciùer rezervi
tayini; galaktoz eliminasyon kapasitesi, 3Caminopyrine solunum testi yardımcı olabilir. Bu
hastalarda preoperatif hazırlıùın iyi yapılması mortaliteyi azaltır: preoperatif nutrisyonun düzeltilmesi, asit diürezi, sıkı tuz kısıtlaması, koagülopatinin
preop düzeltilmesi, ensefalopatinin düzeltilmesi,
rutin intraoperatif hemodinamik monitorizasyon
(swan-ganz kateter), perioperatif antibiyotik
proflaksisi, intraoperatif vazopressin kullanımı.
Grup 4’ e giren olgular genellikle akut batın ile
gelen sirotik olgulardır. Bu olgularda spontan peritonitler, cerrahi peritonitten ayırtedilmelidir (asit
glukoz, LDH, mikroskopi). Sekonder peritoniti olan
sirotik olgularda acil operasyon için genellikle
hazırlık yapmak için yeterli zaman yoktur. Grup 4
hastaların postoperatif takip üeması:

• Hemostazın korunması (vit K, taze donmuü
plazma, DDAVP, trombosit desteùi)
• Yakın hemodinamik takip (Swan-Ganz kateteri, tuzsuz albumin desteùi)
• Hepatik ensefalopatiden korunma (Potasyum
düzeyinin
normal
muhafazası,
alkalozun
düzeltilmesi, sedatiflerin minimalize edilmesi, GIS
kanamanın durdurulması, boüaltıcı lavman uygulaması)
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• GIS kanamanın minimalize edilmesi (proflaktik mide koruyucu ilaç tedavi, aüırı transfüzyondan
kaçınılması, uygun endoskopik takip, varisler için
skleroterapi)

• Hepatik fonksiyonun korunması (asetaminofen ve diùer hepatotoksik ajanlarda
kaçınma, hipotansiyonun önlenmesi, kan ALT,
bilirubin düzeyi ve Protrombin zamanı takibi)
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