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ndoskopi modern gastroenterolojinin temelidir ve yaklaﬂ›k 100 y›ld›r endoskopideki geliﬂmeler gastroenterolojideki ilerlemenin de
esas belirleyicisi olmuﬂtur. Bugün bize çok basit görünen ve rutinimizin bir parças› olan cihazlar›n arkas›nda yüzlerce araﬂt›rmac›n›n büyük emekleri yatmaktad›r. Bu yaz›da bugüne kadar belki de f›rsat bulup pek ilgilenemedi¤imiz gastrointestinal endoskopinin tarihinde k›sa bir yolculuk yapacak, daha sonra önümüzde bizi bekleyen geliﬂmelerden bir kesit
sunmaya çal›ﬂaca¤›z.
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Gastointestinal Endoskopinin Geliﬂimi
Vücut içi boﬂluklar› çeﬂitli tüpler ve ayd›nlat›c›lar
kullanarak inceleme çabas› oldukça eskiye dayanmakla beraber bugünkü anlamda gastrointestinal endoskopinin temeli ilk rijit endoskopinin kullan›ma
sunuldu¤u 1922 y›l›na dayanmaktad›r. ‹lk gastrointestinal endoskopiyi geliﬂtiren ve bugün endoskopinin babas› olarak bilinen kiﬂi Rudolph Schindler
isimli Alman bir gastroenterologdur. Schindler rijit
endoskopinin özellikle perforasyon riskinin fazla oldu¤unu ve mideyi de¤erlendirmedeki yetersizli¤ini
görerek 1928 y›l›nda kabiliyetli bir teknisyen olan
George Wolf ile birlikte yeni bir cihaz üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu ikili 1932 y›l›nda distal ucu
bükülebilen ve aç› alabilen yar›-fleksibl bir endosGüncel Gastroenteroloji 11/3

Resim 1. Wolf-Schindler Gastroscope

kop geliﬂtirmiﬂlerdir. Wolf-Schindler gastroskopu
olarak bilinen bu alete Wolf taraf›ndan patent al›nm›ﬂ ve fleksibl fiberoptik endoskoplar›n kullan›ma
girece¤i 1956 y›l›na kadar çeﬂitli ülkelerde yayg›n
olarak kullan›lm›ﬂt›r. Schindler endoskopiyi gastroenterolojinin temel prosedürü haline getirmiﬂ ve kiﬂisel deneyimleriyle bu alandaki geliﬂmelere yön
vermiﬂtir. Wolf-Schindler gastroskopu Resim 1’de
görülmektedir. Bu endoskop ile prepilorik bölge ve
duodenum asla de¤erlendirilememiﬂtir. Cihaz 1941
ve 1948 y›llar›nda revize edilerek ucundaki e¤im art›r›lm›ﬂ, biyopsi ve resim al›nmas› mümkün hale gelmiﬂtir (1).
Gastrointestinal endoskopi tarihindeki en önemli
ikinci dönemin bugün hala hayatta olan ve 1956 y›l›nda ilk fiberoptik fleksibil endoskopun patentini
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alan Dr. Basil Isaac Hirschowitz ile baﬂlad›¤› söylenebilir. Bu geliﬂme diagnostik ve terapötik endoskopiye yüzlerce yeni alanlar açan büyük bir devrime
dönüﬂmüﬂtür. Hirschowitz 1925 y›l›nda Güney
Amerika’da do¤muﬂ ve 1951 y›l›na kadar burada t›p
ve fizyoloji e¤itimi alm›ﬂt›r. 1951 y›l›nda Londra’da
gastroenteroloji e¤itimine baﬂlam›ﬂ, 1953 y›l›nda
A.B.D.’ye geçerek Michigan Üniversitesinde e¤itimine devam etmiﬂtir. Hirschowitz semi-fleksibl endoskoplar›n uygulamadaki zorluk ve görüntü yetersizli¤indan dolay› s›k›nt›lar›n› hissetmiﬂ ve 1954 y›l›nda fiberoptik imaj iletimi ile ilgili geliﬂmeleri ö¤renir ö¤renmez bunun endoskopiye uyarlanmas›n›
tasarlamaya baﬂlam›ﬂt›. Fizik bölümünden C. Wilbur
Peters ve Lawrence E. Curtiss ile birlikte fiberoptik
imaj›n uzun fibrillerden iletimini geliﬂtirerek fleksibl
endoskopinin ilk temelini oluﬂturdular. Daha sonra
fiberoptik tellerin özel camlarla kaplanmas›n› ve demetlere dönüﬂümünü sa¤layarak, 2 y›ll›k bir çal›ﬂman›n sonunda, 1956 y›l›nda fiberoptik endoskopi için
patent almay›, 1957 y›l›nda ise cihaz› kullan›ma sokmay› baﬂard›lar. 1960 y›l›nda cihaz ticari olarak pazarlanmaya baﬂlam›ﬂ ve tüm di¤er fiberoptik skoplar
için bir temel oluﬂturmuﬂtur (2).
XX. yüzy›l›n ikinci yar›s› elektronik ve bilgi iﬂlem
teknolojileri için bir dönüm noktas›yd› ve ﬂüphesiz
bu geliﬂmeler gastrointestinal endoskopi için de öykünün bitmeyece¤inin göstergesiydi. 1969 y›l›nda
geliﬂtirilen CCD (Charge Coupled Decice) teknolojisi yaklaﬂ›k 10 y›l sonra endoskoplara uygulanmaya
baﬂland›. Bu teknoloji sayesinde görüntünün bir mikroçip taraf›ndan okunup dijital olarak monitöre aktar›lmas› mümkün olmuﬂtu ve fiberoptik sistem önemini kaybetmeye baﬂlam›ﬂt›. Baz› otörler 1968 ile
1990 aras›ndaki dönemi önemli tan› ve terapötik geliﬂmeler nediyle gastrointestinal endoskopinin ‘alt›n
ça¤›’ olarak tan›mlarlar. Ancak kanaatimce bu alt›n
ça¤ 1990’da sona ermemiﬂ, aksine bugün hayallerimizi zorlayan geliﬂmelerle devam etmektedir. 19681990 aras› dönemin baz› önemli geliﬂmeleri ﬂunlard›r; 1969 polipektomi, 1970 ERCP, 1974 endoskopik sfinkterotomi ve taﬂ ekstraksiyonu, 1979 perkütan endoskopik gastrostomi, 1980 endoskopik ultrasonografi, 1980 endoskopik enjeksiyon ile hemostaz,
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1983 elektronik CCD endoskop, 1990 endoskopik
varis ligasyonu (3).

Gastointestinal Endoskapide Güncel Durum ve
Geliﬂmeler
Bugün CCD teknolojisinin geliﬂimi ile videoendoskoplar art›k ünitelerimizin rutin donan›m› haline gelip, konvansiyonel skoplar müzelerdeki yerlerini alma sürecine girmiﬂtir. ﬁüpheli mukozal lezyonlar›n
daha iyi görüntülenmesi için kromoendoskopi ve büyütücü (magnifying) endoskopi, submukozal ve intraabdominal yap›lar›n görüntülenmesi için endoskopik ultrasonografi, ince barsak görüntülenmesi için
enteresokopi, kapsül endoskopi ve çift-balonlu (double-balon) enteroskopi son y›llarda endoskopik görüntülemede yaﬂanan önemli geliﬂmelerdir ve birçok
endoskopi klini¤inde pratik uygulamaya girmiﬂtir
(4). Ayr›ca endoskopik görüntülerin eﬂzamanl›, video format›nda dijital olarak kolay bir ﬂekilde kaydedilebilmesi ve arﬂivlenebilmesi bu görüntülerin her
türlü e¤itim ve akademik çal›ﬂmalarda kullan›labilmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Tüm bu geliﬂmelerle birlikte mukozal lezyonlar›n
daha iyi tan›mlanmas›, premalign lezyonlar›n erken
tan›s› ve özellikle endoskopi esnas›nda histolojik tan› (in vivo histoloji) için geliﬂme aﬂamas›nda olan
ümit verici yöntemler vard›r. Bunlar aras›nda konfokal lazer endomikroskopi, dar-bant aral›¤›nda görüntüleme (narrow-band imaging), otoflöresan endoskopi, optik-koheranse tomografi, optik spektroskopik
görüntüleme ve bunlar›n çeﬂitli kombinasyonlar› say›labilir. Bu yaz›da konfokal lazer endomikroskopi
ve dar-bant aral›¤›nda görüntüleme baﬂta olmak üzere bu yeni endoskopik görüntüleme sistemleri ve klinik kullan›m alanlar› k›saca gözden geçirilecektir.

Konfokal (Ayn› Odakl›) Lazer Endomikroskopi
Günümüzde endoskopik iﬂlemler esnas›nda saptanan
ço¤u lezyonun tan›s› ﬂüpheli alanlardan al›nan biyopsilerin in vitro incelenmesi sonucunda konulmaktad›r. Ancak bu klasik yöntemde biyopsinin kanama
ve enfeksiyon gibi risklerinin yan›s›ra, iﬂlem süresini
uzatmas›, tan› için ilave bir zaman gerektirmesi ve
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yetersiz biyopsilerle yanl›ﬂ tan› veya iﬂlem tekrar› gibi problemler yaﬂanabilmektedir. Son y›llarda geliﬂtirilen ve hücre mikroskobisinde önemli bir aﬂama
olan konfokal lazer teknolojisi gastrointestinal mukozan›n in vivo mikroskobik incelenmesini sa¤layarak önemli bir tan› ve takip avantaj› sa¤lamaktad›r.
Bu yöntemde minyatürleﬂtirilmiﬂ bir konfokal mikroskop, konvansiyonel endoskopun ucuna monte
edilmiﬂtir. Böylece endoskopi iﬂlemi s›ras›nda vasküler yap›lar, ba¤ dokusu, hücre ve hücrealt› yap›lar
yüksek bir çözünürlükle (yaklaﬂ›k 1000 kat) mikroskobik olarak de¤erlendirilebilmektedir (5).
Konfokal mikroskopi optik ve lazer taray›c›l›k prensipleri üzerine kurulmuﬂ bir yöntemdir. Bu yöntemde konvansiyonel ›ﬂ›k mikroskobundan farkl› olarak
görüntü di¤er odaklardan yans›yan ›ﬂ›nla kontamine
olmaz ve daha iyi bir rezolüsyon sa¤lar. Bunun için
lazer ›ﬂ›n› incelenen cismin üzerindeki bir noktaya
odaklan›r. Bu noktadan geriye yans›yan ›ﬂ›n esas lazer ›ﬂ›n›ndan ayr›larak dedektöre yönlendirilir. Hem
illüminasyon hemde detektör ayn› fokal düzlemde
oldu¤u için konfokal sistemden bahsedilir. Lazer ›ﬂ›n› periyodik olarak taray›c› aynalar yard›m›yla iki
boyutta optik eksene dik olacak ﬂekilde yönlendirilir
ve görüntülenmek istenen bölge nokta nokta taran›r
ve sistem, derinli¤i de içeren üç boyutlu yüksek çözünürlükte yatay görüntüler elde edilmesini sa¤lar.
Yüksek rezolüsyonda kontrast oluﬂturabilmek için
ekzojen floresan kullan›l›r. Bu flöresan lokal olarak
bölgeye püskürtülebilir veya inravenöz yolla uygulanabilir (5-6).
Konfokal endomikroskopi hem alt hem üst gastrointesinal sistem lezyonlar›n›n tan›s› için halen araﬂt›rma aﬂamas›ndad›r. Kolonda neoplastik geliﬂimin taranmas› için daha önce polip eksize edilen hastalarda ve ülseratif kolitde araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca kollejenöz kolitde kollajenöz bantlar›n lokalizasyonu ve ölçümü, böylece ak›ll› biyopsi al›nmas› için kullan›lm›ﬂt›r (7). Üst gastrointestinal sistemde Barret’s özefagus histolojik tan›s› ve intraepiteliyal neoplazm›n
tesbiti, gastrik malign ve premalign lezyonlar›n saptanmas› ve Helicobacter pylori’nin in vivo tan›s› için
çal›ﬂmalar yay›nlanm›ﬂt›r (6-8). Kolorektal neoplastik dokuyu, neoplastik olmayan dokudan ay›rabilGG

mek için 390 farkl› lokalizasyondan al›nan 13020
konfokal görüntü yap›lan s›n›fland›rma ile, 1038 biyopsi ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve neoplastik doku %97.4
sensitivite, %99.4 spesifite ve %99.2 do¤ruluk oran›
ile saptanm›ﬂt›r. Ülseratif kolitli 80 hasta üzerinde
yap›lan bir araﬂt›rmada kromoendoskopi ve konfokal
endomikroskopi kombine edilerek kolon taranm›ﬂ ve
sonuçlar her 10 cm’den randomize biyopsi al›nan 73
hastal› standart kolonoskopi grubu ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Konfokal endomikroskopi grubunda 17 intraepiteliyal neoplazi saptan›rken, standart grupta 4 vaka yakalanabilmiﬂtir. Barret’s özefagusu saptamak
için yap›lan bir çal›ﬂmada endomikroskopinin sensitivitesi %98.1, spesifitesi %94.1, Barret ile ilgili neoplastik de¤iﬂiklikleri saptamada ise sensitivitesi
%92.9, spesifitesi %98.4 olarak bulunmuﬂtur (5-9).
Bu sonuçlar konfokal lazer endomikroskopinin gastrointestinal neoplastik de¤iﬂikliklerin h›zl› ve yüksek
do¤rulukla saptanmas›nda ümit verici yeni bir yöntem oldu¤unu göstermektedir.

Dar-Bant Aral›¤›nda Görüntüleme
(Narrow-Band Imaging, NBI)
Zenon bir lambadan al›nan konvansiyonel beyaz ›ﬂ›k
400-700 nm dalga boyu aral›¤›nda farkl› dalga boyu
ve farkl› renklere sahip ›ﬂ›nlar›n bir bileﬂimidir ve
beyaz ›ﬂ›¤› oluﬂturan temel renkler k›rm›z›, yeﬂil ve
mavidir. Iﬂ›¤›n penetrasyon derinli¤i dalga boyunun
geniﬂli¤i ile orant›l›d›r. Dar aral›klardaki dalga boyunda ›ﬂ›k daha yüzeyel, geniﬂ dalga boyunda daha
derin penetrasyon gösterir. Böylece düﬂük dalga boyundaki ›ﬂ›k mukozan›n yüzeyel tabakas›nda daha
iyi yans›yarak ve da¤›larak epiteliyal yap›daki kontrast› artt›r›r ve daha iyi mukozal görüntüleme sa¤lar.
Mavi ›ﬂ›¤›n dalga boyu düﬂüktür, bu nedenle yüzeyel
penetrasyon gösterir, k›rm›z› ›ﬂ›¤›n dalga boyu yüksektir daha derin penetrasyon gösterir (10).
Dar bant aral›¤›nda görüntüleme zenon bir lamban›n
önüne bir RGB (red, green, blue) filtresi koyarak
mukozaya 3 rengin dar bir dalga boyu aral›¤›nda
(400-430 nm, 525-555 nm) s›ras›yla yans›t›lmas›n›
ve böylece ayr› ayr› elde edilen görüntülerin bir video iﬂlemci taraf›ndan tek bir renkli görüntüye
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dönüﬂtürülmesi esas›na dayan›r. Mavi ›ﬂ›k hemoglobin taraf›ndan daha iyi absorbe edilir, böylece kapillerlerin ve yüzeyel mukozadaki damarlanman›n da
daha iyi görüntülenmesini sa¤lar. NBI sisteminin ilk
prototipi Olympus taraf›ndan standart zenon lambal›
bir kayna¤a RGB filtresi tak›larak geliﬂtirilmiﬂtir ve
genellikle büyütücü endoskopi ile birlikte kullan›lmaktad›r (10).
NBI sistemi gastrointestinal sistemde yüzeyel poliplerin, Barret özefagusun ve büyütücü özellik ile birlikte pit-paternin incelenerek malignite ﬂüphesi olan
dokunun daha iyi tespitini hedeflemektedir. Özellikle kromoendoskopi için önemli bir alternatif olabilece¤i düﬂünülmektedir. NBI’in boya püskürtme, boyan›n irregüler da¤›l›m› gibi dezavantajlar› yoktur ve
standart endoskopi ile NBI aras›nda iﬂlem s›ras›nda
kolayl›kla geçiﬂ yap›l›p dokunun orijinal görüntüsü
yeniden de¤erlendirilebilmektedir. ﬁu ana kadar yap›lan birçok çal›ﬂma hem üst hem alt G‹S’de NBI ile
konvansiyonel sisteme göre premalign ve malign
lezyonlar›n normal mukozadan daha iyi ay›rt edilebildi¤ini ve hedefe yönelik biyopsi al›nmas›n› sa¤lad›¤›n› göstermiﬂtir. Ancak genel olarak kullan›m
alanlar›n› belirlemeye ve di¤er görüntüleme sistemleri ile fark›n› k›yaslamaya yönelik çal›ﬂmalar halen
devam etmektedir (10-11).

Optik Koherens Tomografi (OCT)
Optik koherens tomografi (OCT) gastrointestinal
mukoza ve submukozan›n iki boyutlu çapraz kesitli
görüntülerini sa¤layabilen yeni bir görüntüleme yöntemidir. OCT k›z›lötesine yak›n 840 nm’lik bir diod
lazer ›ﬂ›¤› yard›m› ile dokular›n optik geri yans›tma
özelliklerini kullanarak dokular›n iç yap›s› hakk›nda
yüksek rezolüsyonlu ve derinlemesine bilgiler sa¤la-

makta bir bak›ma dokudan optik biyopsi almaktad›r.
OCT t›pk› endoskopik ultrasonografi (EUS) gibi
gastrointestinal tabakalardan geçerek gerçek anatomik görüntüler sa¤lamakta ancak bunun için ses dalgalar› yerine yukar›da belirtildi¤i gibi yüksek bir dalga boyutunda lazer ›ﬂ›¤› kullanmaktad›r. EUS ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yaklaﬂ›k 10 kat daha yüksek rezolüsyon sa¤lamakta ancak daha az derinlik bilgisi
(yaklaﬂ›k 2mm) vermektedir. Rezolüsyonu art›rd›¤›
için villüs, bezler, kriptler, lenfatik agregatlar ve kan
damarlar›na ait mikroskobik bilgiler sa¤layabilmektedir (12-13).
OCT standart bir endoskopun içerisinden yaklaﬂ›k 22.4 mm çap›ndaki özel bir prob ile uygulan›r ve doku yüzeyine 1 mm’den yak›n bir mesafede lineer veya 360° radial tarama sa¤lar. Henüz gastroenterolojideki kullan›m alanlar› çok iyi belirlenmemiﬂtir ancak
ﬂu ana kadar yap›lan bir çal›ﬂmada adenomatöz polipleri hiperplastik poliplerden ve normal mukozadan ay›rabildi¤i, ülseratif kolitde etkilenen segmentlerdeki histolojiyi yans›tt›¤›, Barret’de displaziyi ve
intramukozal tümörleri saptayabilece¤i yönünde ön
çal›ﬂmalar yay›nlanm›ﬂt›r. Ayr›ca tümörlerin submukozal yay›l›m›n› saptayarak tümör evrelemesine katk›da bulunabilece¤i, ülseratif kolit Chron ay›r›m›nda
potansiyel olarak yard›mc› olabilece¤i öne sürülmüﬂtür (12-13).
Burada bahsedilenler d›ﬂ›nda ›ﬂ›¤›n çeﬂitli fizik özelliklerini kullanarak mukozadaki özellikle displastik
ve neoplastik de¤iﬂikliklerin erken saptanmas›na yönelik çok say›da yeni teknoloji halen araﬂt›rma aﬂamas›ndad›r. Tüm bunlar gastrointestinal hastal›klara
daha erken, h›zl› ve daha pratik tan›lar koymam›z›
sa¤layacak geliﬂmelerin devam etti¤ini göstermektedir.

KAYNAKLAR
1.

Kravetz RE, Wolf-Schindler Gastroscope. Am J Gastroenterol

4.

2003; 98: 2794-5.
2.

3.

126

Morgenstern L. Fiberoptic Endoscopy is 50. Surg Innovation

Kiesslich R, Neurath MF. Chromoendoscopy and other novel imaging techniques. Gastroenterol Clin North Am 2006; 3: 605-19.

5.

Polglase AL, McLaren WJ, Delaney PM. Pentax confocal endo-

2006; 13: 165-7.

microscope: a novel imaging device for in vivo histology of the

Sivak MV. Gastrointestinal endoscopy:past and future. Gut 2007;

upper and lower gastrointestinal tract. Expert Rev Med Devices

13: 1061-4.

2006; 3: 549-56.

Eylül 2007

6.

Kiesslich R, Neurath MF. Endoscopic confocal imaging. Clin
Gastroenterol Hepatol 2005; 3(7 Suppl 1): 58-60.

7.

Polglase AL, McLaren WJ, Skinner SA, et al. A fluorescence confocal endomicroscope for in vivo microscopy of the upper- and the
lower-GI tract. Gastrointest Endosc 2005; 62: 686-95.

8.

9.

GG

Hoffman A, Goetz M, Vieth M, et al. Confocal laser endomicroscopy: technical status and current indications. Endoscopy 2006;
38: 1275-83.
Inoue H, Kudo SE, Shiokawa A. Technology insight: Laser-scanning confocal microscopy and endocytoscopy for cellular observation of the gastrointestinal tract. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2005; 2: 31-7.

10.

Gross SA, Wallace MB. Hold on Picasso, narrow band imaging is
here. Am J Gastroenterol 2006; 101: 2717-8.

11.

Dekker E, Fockens P. Advances in colonic imaging: new endoscopic imaging methods. Eur J Gastroenterol Hepatol 2005;17: 8038.

12.

Wallace MB. Detecting dysplasia with optical coherence tomography. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4: 36-7.

13.

Pan Y, Wang Z, Wu Z, et al. Diagnosis of biological tissue morphology and function with endoscopic optical coherence tomography. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2005; 7: 7217-20.

127

