
Varis, venaların yerel genişlemesidir. 
Vena kapakçıklarındaki anatomik ve işlevsel bozukluklar damar genişlemesine yol açan en önemli 
faktörlerdendir. 
Bir süre sonra kısır döngü süreci başlar: vena genişledikçe kapakçıkların işlevi bozulur, kapakçıkların 
işlevi bozuldukça vena genişlemesi artar. 

Risk faktörleri:
Yaş ve Cinsiyet: 50 yaş üzeri kadınlarda•
Gebelik: gebe uterusun v.iliaca’lar üzerindeki basısı•
Kalıtım: ailesel yatkınlık ve toplumsal genetik•
Yerçekimi: ayakta çalışanlarda meslek hastalığı•
Obesite: aşırı yağlanma nedeniyle oluşan dolaşım bozukluğu•
Öteki nedenler: konjestif kalp yetmezliği, pelvis tümörlerinin basısı, büyük venalardaki tromboz.•

Varisli venaların çeperleri değişik kalınlıktadır. 
Genişleme alanları incedir. 
Subintimal fibrozis, düz kaslarda hipertrofi ve trombus çeperde yer yer kalınlaşmalara neden olur. 
  

Varis* Yerleşim Bulgular ve Komplikasyonlar

Yüzeysel vena
varisleri

Bacak Ayakta çalışma ve gebelik önemli risk faktörleri
Deri altında kıvrımlı damarlar (estetik)
Staz dermatiti ve ülserleşmeler sık

Derin vena
varisleri

Bacak
Pelvis

Uzun süreli inaktivite (yatalak, uçak/otobüs yolculuğu) ve kalp 
yetmezliği 
Derin ven trombozu ve komplikasyonları
Flebotromboz ya da Tromboflebit türünde
Pulmoner embolizm kaynağı

Hemoroid Rektum
Anal bölge

Kabızlık, ayakta çalışma ve gebelik önemli risk faktörleri
Kanama ve ağrı

Özofagus 
varisleri

Özofagus Portal hipertansiyon komplikasyonu
Öldürücü kanamalar

VARİSLER ve TROMBOZ

Varislerle trombus oluşumunun çok yakın ilişkisi vardır. 
Tromboz için varis bulunmasına gerek yoktur.
Trombus içermeyen varis yoktur.

(a) Flebotromboz: vena yangısızdır.
(b) Tromboflebit: vena yangılıdır.

Venöz sistemin başlıca 2 tip trombozu vardır

(a) Flebotromboz (phlebothrombosis): en önemli nedeni kan akımında yavaşlama ve buna bağlı
anoksidir. Anoksi endotel yüzeyini bozar. 
Venaların boşalmasının aksadığı olgularda sık görülür:
Venöz staz (kalp yetmezliği, kronik venöz yetmezlik sendromları, yaşlılarda varisler, fleboskleroz),•
Metabolizmanın ve dolaşımın yavaşlaması (yatalaklarda, iyileşme dönemi uzayan hastalıklarda ve 
uzun uçak yolculuklarında uzun süren hareketsizlik),

•

Kanın pıhtılaşma eğiliminin artması (büyük ameliyatlar, büyük travmalar, postnatal dönem, oral 
kontraseptif kullanımı, yüksek östrojen düzeyi, kanserler),

•

Orak hücreli anemi.•
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Flebotromboz klinikte genellikle sessiz seyreder (venalardaki spazma bağlı hafif ağrı saptanabilir). 
Trombusun distal kesimindeki bölgelerde ödem olabilir. En önemli komplikasyonu akciğer 
embolizmidir.

(b) Tromboflebit (thrombophlebitis): vena çeperi yangılıdır, trombus buna eklenir. 
Venaların etkilenmesi genellikle yangılı bir bölgeden geçmeleri sonucunda olmaktadır. 
Klinikte trombusun etkisiyle spazm ve ağrı vardır. 
Özellikle piyojen kokların etken olduğu olgularda bazan bu koklar trombusun içine girerek onları
eritir (thrombophlebitis suppurativa). Parçalanan trombus septik embolizm ve piyemi ile sonlanır. 
Akciğer embolizminde piyemik absecikler oluşur. 

Vena trombozunun özel tipleri
Derin ven trombozu: vena trombuslarının çok önemli bir türüdür. Derin bacak venalarında görülür. 
Klinikte genellikle sessiz seyreder (venalardaki spazma bağlı hafif ağrı saptanabilir). Femoral ve iliak 
venaların tıkayıcı trombuslarında trombusun distal kesimlerinde güçlü pasif hiperemiye bağlı siyanoz 
ve ödem gelişir. Komplikasyonları arasında en önemlisi akciğer embolizmidir (önlem: antikoagülan ve 
vena cava’ya filtre uygulanması). Akciğerlerde infarktlara neden olabilir. Yineleyen küçük 
embolizmler pulmoner hipertansiyona neden olabilir.

•

Phlegmasia alba dolens: nedeni belli değildir. Perinatal dönemde görülen bir venöz tromboz türüdür. 
İliofemoral venlerde ortaya çıkar. Çoğu olguda arteryel spazm ve lenfanjit bulguları da vardır. Klinikte 
bacak soluk, ağrılı ve şişkindir. İyileştikten sonra sekel olarak ödem ve varis kalabilir.

•

Trombophlebitis migrans: yüzeysel ve derin venaların tekrarlayan tromboflebitidir. Özellikle 
ekstremitelerde görülür. Genellikle idiopatiktir. Bir bölümü Bürger hastalığı ya da derin organların 
kanserleri (örneğin pankreas karsinomu) ile birliktedir. Nekrotik kanser hücrelerinden 
tromboplastine benzer bir madde (müsin) çıktığını ve tromboz oluşmasında rolü olabileceğini ileri 
sürülmüştür (Trousseau,1865).

•

Mezenterik venaların primer trombozu: idiopatiktir, bağırsak infarktı yapar.•
Vena cava inferior ve superior trombozu: bazı retroperitoneal ve mediastinal hastalıklarda oluşur. 
Embolizm yapmaz.

•
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