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ubmukozal lezyonlar (SML); gastrointestinal
sistemin incelenmesi sırasında genellikle tesadüfen tespit edilen, mukozadan lümene doùru olan kabarıklıklardır. Bu lezyonların büyük bir
kısmı submukozadan geliümediùinden, günümüzde subepiteliyal lezyonlar olarak da adlandırılmaktadır (-5).
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SML'a, nadiren karın aùrısı ve kanama gibi bulgular da eülik edebilir. Sıklıkla, üst gastrointestinal endoskopi ve kontrast grafilerle farkedilir. Ancak, çoùunlukla bu lezyonların kesin tanısı ve karakteristik özellikleri için bu incelemeler yeterli olmaz (2-5).
980'li yıllardan itibaren kullanıma giren endoskopik ultrasonografi (EUS), submukozal lezyonların
teühisinde önemli bir avantaj saùlamıütır. 990'lardan itibaren EUS eüliùinde iùne aspirasyonu ve daha sonraları mukozal rezeksiyon yapılabilmesi
SML'lara yaklaüımda tamamlayıcı unsurlar olmuütur. EUS'un genelde kabul görmüü endikasyonları
Tablo 'de görülmektedir.
Tablo 1. EUS'un kabul edilmiü endikasyonları
• Gastrointestinal sistemin benign tümörleri ve submukozal
lezyonların ayırıcı tanısı
• Gastrointestinal sistemin malign tümörlerinin tanısı ve
evrelemesi
• Pankreas ve biliyer sistemin lezyonlarının görüntülenmesi
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EUS, farklı ekojen yapılarıyla özofagus, mide ve
barsak duvarının katmanlarını net olarak gösterebilir. Küçük farklar olmakla birlikte, özofagustan
rektuma kadar tüm segmentlerde bu katmanların
görünümü benzerdir (Resim ). EUS ile intestinal
duvarın katmanlarını ekojenite özelliklerine göre
deùerlendirme mümkündür (Tablo 2). Submukoza,
bu katmanlar içinde ekojenitesi en fazla olan katmandır (6).
Tablo 2. úntestinal duvarın katmanları ve sırayla ekojenite özellikleri
Mukoza

Ekojen

Muskularis mukosa

Hipoekojen

Submukosa

Ekojen

Muskularis propria

Hipoekojen

Seroza

Ekojen

Özofagusta seroza olmamasına raùmen, en dıü 5.
tabakayı adventisya ve çevre dokular oluüturur.
Midede foldların normal duvar katlarının gözlenmesi, hiperplastik polip ve protrude kanserlerden
ayırıcı özellik saùlar. Duodenumda duvar nispeten
ince olduùu için üç tabaka gözlenebilir. Ancak,
duodenumda balonun fazla üiüirilmemesi ve dikkatli bir inceleme ile 5 tabaka da gözlenebilir.
Gastrointestinal sistemde en belirgin 3. tabaka du249

Resim 1. úntestinal duvarın EUS incelemesine göre tabakaları (Kawaii K. "Endoscopic ultrasonography in gastroenterological diagnosis" den deùiütirilerek)

Tablo 3. Submukozal lezyon incelerken kaydedilmesi
gereken özellikler
. Lezyonun yeri
2. Lezyonun boyutu
3. Lezyonun geliütiùi ve tuttuùu tabakalar
4. Lezyonun internal eko yapısı
5. Dıü kenar düzeni
6. Çevre dokulara invazyon
7. Komüu patolojik lenf nodu varlıùı

odenumda görülür, nedeni duodenumdaki Brunner glandlarının submukozadaki yoùun varlıùıdır
(6).
EUS yapan hekimin submukozal lezyon incelerken
kaydetmesi gereken özellikler Tablo 3'te görülmektedir. Ayrıca, duvar komüuluùundaki yapılar ve
organlar da seçilebilir. Bu sayede; intramural lezyonlar, ekstrensek basılardan ayrılabildiùi gibi,
SML'nun hangi mukozal tabakadan geliütiùi, solid
veya kistik olduùu anlaüılabilir. Mide duvarına dıüardan bası yapabilecek nedenlere örnek olarak;
pankreatik psödokist, metastatik lenf nodu, splenik
arter anevrizması, hepatomegali, splenomegali,
ektopik pankreas, Menetrier hastalıùı verilebilir (7)
(Resim 2).
EUS incelemesi yapılırken, lezyon ve tarayıcı arasındaki mesafenin ayarlanması gerekir. Bu aralık
için genellikle havası alınmıü su iyi bir ekolüsent ortam yaratır. EUS ile inceleme için iki yöntem mevcuttur. Birinci yöntem su doldurma tekniùidir. úkincide ise balon teması saùlanması sözkonsudur. Birinci teknikle, daha çok gastrik ve kolonik lezyonların görüntülenmesi uygundur. úkinci yöntemle,
özofagus ve duodenal lezyonlar daha iyi görüntü250

Resim 2. EUS ile dıütan bası görünümü

lenir. Bu nedenle, EUS'ta suyun sindirim kanalına
verilmesi için bir adet kanal ve skopinin ucunda üirilecek bir adet balon mevcuttur (6).
SML, üzerinde normal mukoza ile kaplıdır. SML'dan
endoskopik biyopsi alındıùında çoùunlukla, patolojik inceleme normal mukoza veya non-spesifik
inflamasyon bulguları rapor edilir. únce iùne aspirasyon biyopsisi yapıldıùında kesin tanı konulamayabilir, zira malignite her zaman kesin olarak
elenemeyebilir. Kısaca SML, farkedildiùinde hastayı endiüelendiren, klinisyeni de sık endoskopik takipler veya rezeksiyona zorlayabilen bir teühistir.
EUS ile görüntülenen bazı submukozal lezyonlar
Tablo 4'te sıralanmıütır. Bu lezyonların EUS görüntüleri resim 3, 4, 5 ve 6’da görülmektedir.
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Tablo 4. Submukozal lezyonlardan birkaçı
Leiomyom
Lipom
Vasküler yapılar (varis)
Karsinom
Kistler

EUS, SML'ın malign veya benign olduùunu kesin
olarak göstermeyebilir, ancak, ince iùne aspirasyonu biyopsisi alınmasına imkan saùlar. Bu sayede, sitolojik inceleme veya histolojik tanı konulabilir. Sonuç olarak EUS, SML'ın tedavi planında takip,

Resim 5. EUS ile pankreas gövde-kuyruk kesiminde psödokist görünümü

Resim 3. EUS ile lipom görünümü

Resim 6. EUS ile leiomyom görünümü

cerrahi veya endoskopik rezeksiyon alternatiflerinden hangisinin uygun olacaùını gösterir.

1. EUS VE SML'LARIN AYIRICI TANISI

Resim 4. EUS ile varis görünümü
GG

EUS ile incelendiùinde, erken dönem kanserler
mukozal düzensizlik üeklinde görülür. Bu görüntüye bazen üçüncü tabakanın düzensizliùi eülik edebilir. úleri evrelerde, en azında üçüncü tabakayı
(submukoza) infiltre eden hipoekoik düzensiz kitle
imajı alınır. EUS'un histoloji ile uyumuna bakıldıùında %80-90 korelasyon olduùu görülmüütür. Histolo251

jik diferansiyasyonu %77-92 doùruluk oranında
göstermektedir (6).
Rösch tarafından yapılan çok merkezli, prospektif
çalıümada, 50 hasta 6 ay boyunca muhtemel
submukozal lezyonlar açısından izlenmiütir. Submukozal lezyonları ekstralumenal basılardan ayırmada duyarlılık ve özgüllük oranları, endoskopide
%87, %29 iken EUS'de %92, %00 bulunmuütur.
SML'un malign ve benign özelliklerinin ayırımında
EUS, %64 duyarlılık, %80 özgüllük göstermiütir. Bu
çalıümadan görüleceùi gibi SML'un dıüardan basılardan ayırıcı tanısında EUS, endoskopiye göre üstündür. Ancak, malignensi tanısında henüz istenen düzeye varılmamıütır (8).
Palazzo ve ark., stromal hücre tümörlerinde malignensi tahmininde EUS'un rolünü irdelemiülerdir. Üç
özelliùin (düzensiz ekstralüminal sınırlar, lezyonda
kistik boüluklar olması, malign özellik gösteren lenf
nodu varlıùı) ikisini aynı anda taüıyan lezyonların
%00 pozitif prediktif deùer ile malign olduùunu
göstermiülerdir. Aynı çalıümada 30 mm'den daha
küçük, düzenli kenarları olan ve homojen ekojenitesi olan lezyonlar genellikle benign bulunmuütur
(9).
Melzer ve ark. 4 cm. den küçük SML olan 25 hastayı 9 ay boyunca EUS ile takip etmiülerdir. Bu takiplerde lezyon boyutu, ekojenite ve lezyon sınırları izlenmiü, ve belirgin bir deùiüikilik görmemiülerdir
(0).
Hunt ve ark; eùer stromal malign tümör düüünülüyorsa, EUS eüliùinde iùne aspirasyonu ve CD-7
boyaması (c-kit) yapılmasını önermiülerdir. C-kit ile
pozitif boyanan bu tümörlerin malignensi ihtmali
fazladır ve rezeksiyonu önerilmiütir ().

2. SMT TANI VE
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹NDE EUS
UYGULAYICILARI ARASINDAK‹ UYUM
EUS uygulanırken tanıyı etkileyebilecek iki önemli
faktör vardır:
1. Operatörün kiüisel yaklaüımı ve deneyimi
2. Cihazla ilgili etmenler
Ayrıca, EUS alanında dünya genelinde, eùitim
planında henüz konsensüs saùlanamamıütır. Bu
nedenle, SML'ların tanısının yoruma açık olduùu
ileri sürülmüütür. Ancak, Gress ve ark. 200 yılında
yayınladıkları çalıümaları ile SML'lara yaklaüımda
uygulayıcılar arasında korelasyonun iyi olduùunu
göstermiülerdir. Lezyonu tanımlayıcı özellik net ol252

duùunda operatörler arasında uyum artmaktadır
(2). Bu lezyonlara birkaç örnek ve uygulayıcıların
tanımları Tablo 5 'te görülmektedir.

Tablo 5. EUS yapan klinisyenin lezyonları tanımladıùı
ibareler
Lipom

"Hiperekoik ekojenite"

Kist

"Anekoik yapı"

Leiomiyoma

"Muskülaris propriadan geliüen
homojen kitle"

Vasküler lezyon

"Vasküler yapılarla iliükili ve yılan
gibi kıvrılma gösteren lezyon"

úülemi uygulayanların özellikle bazı lezyonları tanımlama da nispeten daha az korele yorumlar getirdiùi gösterilmiütir. Bu lezyonlara; granüler hücre
tümörleri, metastazlar, ve karsinoid tümörler örnek
gösterilebilir.
EUS eùitiminde standardizasyon, operatörler arasındaki yorum farklılıklarını azaltacaktır. EUS eùitimi konusunda deneyimli merkezlerin sayılarının
artması gerekmektedir. Bhutani ve ark.; EUS ile giriüimsel yaklaüımların öùretilmesinde hayvan deneylerinin rolünü irdelemiütir. Bu çalıüma domuzlar
üzerinde denenmiütir ve faydalı bir eùitim modeli
olarak ortaya atılmıütır (3).

3. EUS EﬁL‹⁄‹NDE DOKU
ÖRNEKLEMES‹ VE ENDOSKOP‹K
MUKOZAL VEYA SUBMUKOZAL
REZEKS‹YON (ESMR)
úlk endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR), 980'li
yılların baüında mide karsinomlarının tanısında
yapılmıütır. Yıllar içerisinde geliütirilen baülıklı cihazlar ("cap-fitted") ile EMR nispeten daha güvenli
hale getirilmiütir. Waxmann ve ark. tarafından yapılan çalıümada, EUS eüliùinde ESMR 28 hastada
denenmiütir. Bu hastaların %93'ünde SML baüarıyla tamamen çıkarılmıütır (4).
EUS eüliùinde ESMR yapılırken, yüksek frekanslı kateter problu EUS kullanmak, standart cihaza göre
üstündür. Bunun nedenleri; tek intubasyonun yeterli olması, iülem zamanının kısaltılması, hasta
konforunun üstünlüùü, ve <2 cm olan lezyonların
görüntülenmesindeki üstünlüktür. Ancak lezyon 2
cm'den büyük ise, istenirse daha düüük frekanslı
problar (2mHz) kullanılabilir. 2mHz probun görüntü derinliùi 2.9 cm iken, 20mHz probda derinlik
.8 cm.'dir. ESMR, lezyon ilk endosonografi tabakaAral›k 2003

larından ilk üçü içindeyse uygulanması önerilmektedir (yani mukoza-submukoza arası) (6).
Sun ve ark.'nın yaptıùı çalıümada muskülaris propria'daki lezyonları komplikasyonsuz ESMR ile çıkarılmıütır. Sun ve ark. muskülaris propriadaki lezyonu iki aüamalı giriüimde çıkarmıütır. úlk aüamada,
elektrocerrahi iùne ile tümörün üzerindeki yüzeyel
doku kesilir. úkinci olarak, SML çıkarılır. úülem öncesi, EUS eüliùinde lezyon altına serum fizyolojik injeksiyonu yapılarak lezyon daha kabarık hale getirilmiütir. Ancak, Sun ve ark.'nın çalıümasında kontrol
grubu yoktur ve hasta grubu küçüktür (n=9) (5).
Son veriler submukozal tabakadan; ESMR uygulaması ile lezyon çıkarılmasının %2-3 perforasyon riski taüıdıùını göstermektedir. Lezyon daha derinde
olduùunda bu riskin daha fazla olacaùı klinisyeni
üaüırtmamalıdır. Bu nedenle, günümüzde ESMR sadece mukoza ve submukoza arası lezyonlara önerilmektedir (6, 7).
Hunt ve ark.'nın yaklaüık 5 yıllık gözlemlerini paylaütıùı makalede, SML için EUS eüliùinde submukozal-mukozal rezeksiyon uygulaması, jumbo endoskopik biyopsilerden daha tanısal bulunmuütur.
Ancak, mukozal rezeksiyonda komplikasyon oranlarını daha fazla bildirmiütir (6).

4. EUS'UN SML'LARA YAKLAﬁIMDA
MAL‹YET ANAL‹Z‹
Sahai ve ark. nın yayınladıùı ve çok merkezli yapılmıü maliyet analizinde, submukozal tümörlerin
tanısında EUS'un ileri tetkiklere ihtiyacı azalttıùı ancak, bunun maliyeti düüürmediùi görülmüütür. Yazarlar, maliyetin farklı ülkelerin farklı saùlık sistemleri içinde deùiükenlik göstereceùini de belirtmiülerdir (8).

5. ENDOSKOP‹K DOPLER
ULTRASONOGRAF‹N‹N KULLANIM
ALANLARI
Endoskopik dopler ultrasonografi (Dopler-EUS), kanamaya aday ülserlerin, nispeten daha güvenli
olan lezyonlardan ayırımında yardımcıdır. DoplerEUS ile ülser tabanındaki vasküler yapılar görülerek, lokal endoskopik tedavi indikasyonu belirlenir. Ayrıca daha önce endoskopik tedavi uygulanmıü olan lezyonlardaki arteriyel akımlar incelenerek, tedavi tekrarının gerekliliùine karar verilebilir.
Kanamaya aday lezyonun belirlenmesi ile nüks
kanamalar, acil cerrahi giriüim oranları ve toplam
GG

mortalite azaltılabilir. Dopler-EUS ile özofagus ve
gastrik varislerin ilk tanısı, bunların SML’dan ayırıcı
tanısı ve tedavi indikasyonları da belirlenebilir
(9).

6. M‹N‹PROBE EUS AVANTAJLARI
Standart EUS, yaygın kullanım alanına raùmen
aüaùıdaki dezavantajları taüır:
• Endoskop ile sonografi cihazları birleütirildiùinde nispeten kalın bir cihaz (2-3 mm) ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ciddi darlık ve striktürlerden
geçmek nerdeyse imkansız olmakta özellikle
pankreatikobiliyer sistemde etkin kullanılamamaktadır.
• Görüntü kalitesi ve rezolüsyon küçük lezyonlarda daima tatmin edici olmamaktadır.
• Lezyon endoskopi ile görüldükten sonra EUS
ikinci bir endoskopik giriüim yapılması gerekmektedir.
Endoskopun iülem kanalından geçirilerek uygulanan miniproblar kullanım kolaylıùı saùlar. Miniprobe kullanımı ile hasta konforu artmakta, özellikle
küçük lezyonlarda daha net görüntüler alınabilmektedir. Bu nedenle, miniprobe-EUS’un ilerleyen
dönemlerde daha yaygınlaüacaùı beklenebilir
(20).

7. L‹NEER PROBLARIN AVNTAJLARI VE
RAD‹YAL EUS’DEK‹ GEL‹ﬁMELER
Lineer problu cihazlar, dopler tekniùini de kullanabildiùinden radiyal problu olanlara üstündür denilebilir. Lineer problar ile gastrointestinal sistemdeki
lezyonların malign ve benign ayırımı yapılabileceùi gibi, malignensilerin evrelenmesi de baüarıyla
uygulanabilir. Buna ilave olarak lineer problar, üst
gastrointestinal sistemin SML’ının tanısında ve vasküler yapıların ayırdedilmesinde kullanılmaktadır.
SML’ın iùne aspirasyonu ile tanısında lineer problar daha uygundur (2).
Bununla birlikte, Niwa ve ark. yeni geliütirilen radiyal problu EUS’ların B-mode görüntülemede lineer
eüdeùerlerine yakın doùrulukta tanı koydurucu olduùunu bildirmiütir. Ayrıca kan akımının göserilmesinde radiyal probların, lineer EUS’lara yakın in
vivo sonuçlar verdiùi rapor edilmiütir (22).

8. EUS ‹LE ‹L‹NT‹L‹ GELECEKTEK‹
BEKLENT‹LER
Daha ince üaftlı, kısa uçlu ve deùiüik lezyonlara
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göre deùiüken frekanslı EUS geliütirilmesi daha etkin bir inceleme yapılmasını saùlayabilir. Bu alanda çabalar sürmektedir. Tokiyama ve ark.; dönüütürülebilir radiyal-doùrusal problu EUS ile submukozal lezyonları da olan 43 olguyu izlemiülerdir. 3
boyutlu endosonografik inceleme imkanı veren bu
aparatın kolay uygulanabilir olduùunu vurgulamıülardır (23).

Güncel tıp literatürü tarandıùında, EUS ile SML'a
yaklaüım konusunda sınırlı sayıda tatmin edici yayın olduùu görülür. Yayınlar çoùunlukla, kliniklerin küçük hasta gruplarında yaptıùı çalıümalar ve
edindiùi deneyimlerdir. Zaman ilerledikçe bu yayınlar üüphesiz artacaktır. Metaanalizler ile bu konuda yaklaüım algoritmaları netleüecektir.
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