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 Çölyak gangliyon blokajı

 Radyoterapi  (Hedefe yönelik RT için tümöral alana 

Fuducial yerleştirme) 

 EUS-FNA ile tümör içine enjeksiyon tedavileri

 EUS eşliğinde tümör veya kist ablasyonu

 Palyatif diğer tedavi yöntemleri

 Biliyer drenaj bozukluğunda

Hepatiko gastrostomi

Duodenogastrostomi

 Mide veya duodenum çıkış obstruksiyonu

Gastroenterostomi
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1. Ağrı palyasyonunda EUS kullanımı

(çölyak gangliyon blokajı)



Otör Yıl N CPN/CPB) Hastalık Ağrı düzelme (%)

Gunaratnam 2001 58 CPN Pak ca 78

Gress et al 1999 18 CPB Kr. pak 50/25*

Gress et al 2001 90 CPB Kr. pak. 55

Levy et al 2008 33 CPB/CPN Kr. Pak/ Pak 

ca

50/94

Gastointestinal Endoscopy 2009; 69: 2-30

CGB: 0.25% (20 ml) bupivicaine +80 mg (4 ml) triamcinolone 

CPN:0.25% (5 ml) bupivicaine + 20 ml alkol 



 EUS klavuzluğunda tümöral alana 
marker yerleştirilmesi.  

 Lineer EUS  ile tümörün  içine 3 mm 
uzunluğunda 0.8 mm çapında marker 
yerleştilir.

 19 gy-22 Gy

 Başarı: %95

 Komplikasyon: <%5

 Uygulama alanları
 Pankreas

 Rektum

 Özofagus

 Prostat

2. Hedefe yönelik RT uygulamasında EUS 

Amaç: Tümör komşusundaki normal dokunun 

radyasyona maruz kalmasını önlemek.



Amaç: Tümör komşusundaki normal dokunun 

radyasyona maruz kalmasını önlemek.



EUS-FNA ile intratümöral
enjeksiyon tedavileri

Alkol enjeksiyonu

Allojenik miks lenfosit kültürü  (sitoimplantasyon)

Gen tedavisi

Adenovirus

Kemoterapi ajanı enjeksiyonu

Paclitaxel



52 yaşında erkek, NSC AC ca,  karın ağrısı yakınması var.

CT’de sol Adrenalda metastaz. Alkol injeksiyonu yapılıyor. 

İşlem sonrası 3. ayda ağrıları tamamen düzeliyor. 

3. EUS-FNA ile intratümöral enjeksiyon tedavileri



 Pankreatik NET’lerde tedaviyi belirleyen  şey:

Hastalığın yaygınlığı 

 Semptomatik olup olmaması

Karaciğer dışı metastaz 

Performan status

 >2 cm ve operabıl: Cerrahi

 <2 cm:                       Cerrahi tartışmalı

EUS-FNA ile intratümöral enjeksiyon tedavileri 
(Fonskiyonel küçük insülinomalarda)



Tedavi sonrası 

Tedavi öncesi

İğne
Tedavi sonu

EUS-FNA ile intratümöral enjeksiyon tedavileri 
(Fonskiyonel küçük insülinomalarda)



EUS eşliğinde küçük pankreatik NET’lerde 
alkol ile ablasyon tedavisi 



4. Endosnografi eşliğinde tümör 

ablasyon tedavileri 

Radyofrekans ablasyon tedavisi

Koagulasyon nekrozu

KT’ye duyarlılığı artırır?

Kriyo ablasyon tedavisi

Başarı: %78

Komplikasyon düşük 

Fotodinamik tedavi

 Işığa duyarlı ajan enjeksiyonu sonrası uygulanan 

alanda lokal doku nekrozu









EUS eşliğinde GEP-NET’lerin 
tedavisi



Ablasyon tedavi endikasyonu

Pankreatik NET’lerde tedaviyi belirleyen  şey:

Hastalığın yaygınlığı 

Semptomatik olup olmaması

Karaciğer dışı metastaz 

Performan status

>2 cm ve operabıl: Cerrahi

<2 cm:                         Cerrahi tartışmalı



Ablasyon tekniği

 Lezyon içine transduodenal veya transgastrik 22 veya 
19 gauge aspirasyon iğnesiyle giriliyor.

 Lezyon içine enjekte edilecek kimyasal maddenin 
lezyon dışında taşmamasına özen gösterilir.

 Aspirasyon iğnesinin içinden stile çıkarıldıktan sonra 
izlenen protokole göre kimyasal ajan enjekte edilir. 
Kistlerde  lezyon hacmi kadar ajan verilir ve belli bir süre 

bekledikten sonra aspire edilir.



Tedavi sonrası 

Tedavi öncesi

İğne
Tedavi sonu



Fonskiyonel küçük insülinomalarda EUS 
eşliğinde ablasyon tedavisi

Kullanılan ajan: %100 alkol ( etil alkol)

Fonksiyonel ünsülinomalı 8 hastada 
uygulanmış.

Güvenli

Etkin

Başarı: %100



EUS eşliğinde küçük pankreatik NET’lerde 
alkol ile ablasyon tedavisi 



EUS eşliğinde küçük pankreatik NET’lerde alkol 
ile ablasyon tedavisi 



EUS eşliğinde küçük pankreatik NET’lerde 
alkol ile ablasyon tedavisi 


