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GİRİŞ: Varis kanaması ile ilişkili kötü sonuç belirleyicileri suboptimal kalmaktadır. Sirozlu hastalarda, 
serum laktatı Son Dönem Karaciğer Hastalığı Modeli (MELD-LA) ile kombine edildiğinde heterojen 
popülasyonlarda öngörüyü iyileştirdi. Bununla birlikte, prognostik özellikler henüz varis kanaması 
bağlamında değerlendirilmemiştir. 

AMAÇ: Varis kanaması olan sirozlu hastalarda MELD-LA'nın prediktif performansını MELD, laktat ve 
nadir hemoglobine (başvuru sırasındaki en düşük hemoglobin sonucu) kıyasla değerlendirmeyi amaçladık. 

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çok merkezli çalışmada, bir Alman primer kohortundan (Hamburg 
Üniversitesi Hastaneleri Hamburg/Frankfurt/Köln) varis kanaması olan 472 hasta ve iki bağımsız dış 
doğrulama kohortu [Veterans Affairs (VA), Baylor Üniversitesi] tanımlanmıştır. 30 günlük mortalite için 
farklar analiz edildi ve puanlar karşılaştırıldı. MELD-LA, bulguların tutarlılığını sağlamak için validasyon 
kohortlarında ayrı ayrı değerlendirildi. 

BULGULAR: Nadir hemoglobinin aksine, primer kohortta 30 günlük mortalite kanama anında MELD ve 
pik-laktat anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0.708; p < 0.001). MELD-LA, 30 günlük mortalite için 
mükemmel bir ayrım gücüne sahipti (AUROC 0,82, %95 CI 0,76-0,88), MELD ve pik-laktattan (AUROC 
0,78, %95 CI 0,71-0,84; AUROC 0,73, %95 CI 0,66-0,81) daha iyiydi. MELD-LA, yaş, cinsiyet, karaciğer 
hastalığının şiddeti ve vazopresör desteğinden bağımsız olarak 30 günlük mortaliteyi öngörmüştür (MELD-
LA'nın 1 puanlık artışı başına HR 1.29; % 95 CI 1.19-1.41; p < 0.001). Benzer şekilde, MELD-LA, VA 
(AUROC = 0.86,% 95 CI 0.79-0.93) ve Baylor kohortunda (AUROC = 0.85,% 95 CI 0.74-0.95) 30 günlük 
mortalite için mükemmel ayırım göstermiştir. 

SONUÇ: MELD-LA, MELD, pik-laktat ve nadir hemoglobine kıyasla varis kanaması ile ilişkili kısa süreli 
mortalitenin ayrımını anlamlı derecede arttırmaktadır. Bu nedenle, MELD-LA, varis kanaması olan 
hastalarda risk değerlendirmesi ve terapötik müdahale için yararlı ve objektif bir belirteç olabilir. 
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