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 Sunumum   ESGE’nin (Advanced endoscopic 

imaging: European Society of Gastrointestinal 

Endoscopy (ESGE) Technology Review 2016 ) 

önerileri baz alınarak hazırlanmıştır. 



 İleri endoskopik sistemleri kullanmanın 

amacı:
Lezyonların daha iyi tanınmasını sağlamak. 

Neoplastik-nonneoplastik lezyon ayrımı için detaylı 

inceleme yapabilmektir.

Mukozal yüzey/damarsal yapılar daha detaylı 

değerlendirerek 
 IM

Displazi

 Kanser ayrımını yapabilmek. 

Endoscopy; 2016 Nov;48(11):1029-1045



Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12: 368–376

Endoskopik Teknolojilerde tarihi gelişim 



İleri endoskopik teknolojiler 

yeni terimler getirmekte.

Endoscopy; 2016 Nov;48(11):1029-1045



Endoscopy; 2016 Nov;48(11):1029-1045



Kromoendoskopi

 1970 lerden beri geçerliliğini sürdüren bir uygulamadır. 

 Lezyon üzerine / şüphelenilen alana boya püskürtülüyor.

 Absorbe olanlar (vital boyalar)
Metilen mavisi

Kristal viole

Lugol

 Absorbe olmayan( Kontrast)
 İndigo-carmine



Mukozal düzensizlik Lugol

boya tutmayan alan  

ESD öncesi 

sınırın belirlenmesi

Barrett 

uzunluğunun belirlenmesi 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=early+esophageal+squamous++cancer+endoscopic+image+&source=images&cd=&cad=rja&docid=yNG2LTkK9jOwxM&tbnid=daNhmr1N07R7wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1542356505002910&ei=oxByUYnRGszBPOLlgYAP&psig=AFQjCNHF9mMdVg_-ObAhXT9jr-_PO2CITg&ust=1366515123200917


İndigo carmine

 Barrett özofagus

Displazi 

Adenokanser

 Barrett  epiteli üzerinde yer alan  

pit yapılar üzerinde birikir. 

 %0.4'lük  konsantrasyon tercih 

edilir. 



Boya tutmayan  düzensiz alan Antrum-korpus distali

Lezyon sınırları net görünür hale geliyor 



HD sistemler

Daha iyi  çözünürlüklü görüntü alınır. 
1 milyon piksel 

Endoskopist mukozal ve vasküler detayı görebiliyor.

Daha pahalı (konfor skoru ve kullanılan sedasyon
miktarına bağlı )

Mukozal detay için  boya temelli kromo
endoskopi yada elektronik kromoendoskopi

gerekli. 



Computerized Virtual Chromoendoscopy

 Konvansiyone boyamaya alternatif olarak geliştirilmiş. 

Optik boyama yöntemleridir.  

 3 farklı istem var.

NBI (Olympus Corporation, Tokyo, Japan)

FICE (Fujinon, Tokyo, Japan)

 i-SCAN (Pentax, Tokyo, Japan).



NBI (Narrow Band Imaging)

 1999’da Tokyo Teknoloji Enstitüsü + Olympus Medical

Corp. 

Dar bant mavi ışık dalga boyunun hemoglobinin 

ışığı soğurma özelliğine dayanmakta.

Işık kaynağının önünde 2 filtre mevcut.

Kırmızı ışık (uzun dalga boyu)  derin dokuya 

penetre olur.

540 nm dalga boyu. Damarlar koyu yeşill görünümde 

Mavi ışık ( kısa dalga boyu) penetrasyon mukoza 

ile sınırlıdır
 415 nm dalga boyu . Kapillerler kahverengi 

 Dalga boyu aralığı azaldıkça netlik artıyor.



Narrow Band Imaging (NBI) 

Appl Opt. 1999;38(31):6628–6637.57



Özofagus (NBI ile inceleme)



İnflamatuar polip

psodo Tip V

DALM Tip IV-II

DALM

Tip III-L Skar

DALM: LGD

DALM: Adeno ca

Gut 2006;55:1432–1435.



Indigo Carmine %0.2’lik  boyama/
NBI 1.5 kat büyütme 



Fujinon intellent chromoendoscopy (FICE)

 Optimal band görüntüleme olarak da bilinir. 

 FICE; dalga boylarının spketral seçimiyle mikrosirkülasyon ve 

mukozal yapıların görülmesini sağlar.

 Filtre kullanan NBI aksine FICE sistem softvere den elde 

edilmiş ve spektral emisyon metoduna dayanan algoritmayı 

proces eden yazılımını kullanır. 



i-SCAN
• Başka bir post-processing digital kontrast teknolojisi olup üç özelliği 

mevcuttur. 

Yüzey enhancement (SE) ; görüntüler keskinleştirilir. 

Kontrast enhancement (CE); deprese alanlar daha mavi görülür. 

Ton enhancement (TE);  dijital olarak ton biçimi daraltılır. 

TE  ile FICE sistemi arasında bazı benzerlikler mevcuttur. 

Beyaz ışık görüntüsü kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerine ayrılmıştır. Her bileşen 

daha sonra bağımsız olarak değiştirilebilir ve takiben üç bileşenin yeniden 

birleştirilmesi ile yeni bir dijital görüntü elde edilir.

Farklı mukozal yapıları değerlendirmek için 4 farklı  TE vardır. 

TE-v vasküler yapıları, 

TE-c barsak,  

TEe esopfagus,

TEg ile mide mukozası değerlendirilir. 

Üç adet  standartlaştırılmış I-SCAN  ayarları mevcuttur. 

I-SCAN 1 (SE): Lezyonun tespiti için önerilir. 

I-SCAN 2  ((SE ve TE-c kombinasyonu): Lezyon karakteri belirlenir 

I-SCAN 3'dür  (SE, TE-c ve CE kombinasyonu): Lezyon sınırları berlirlenir



Figure 1. iScan (Pentax) images of Barrett’s esophagus 
demonstrating the mucosal surface and vasculature 

enhancement.



Kolon polibi (i-SCAN) 



Büyütmeli Endoskopi sistemleri
• Büyütme: 

– Konvansiyonel endoskoplar: 1.5-2 kat

– Standard HRE ( yüksek çözünürlüklü endoskoplar): 30-35 
kat

– Zoom endoskoplar: 150 kat dan fazla

• HRE with magnification (Yüksek çözünürlüklü 
endoskopi+ büyütme)
– HGD ve erken kanseri tanısında İndigokarmin temelli 

kromoendoskopi veya NBI  kadar iyi görüntü  verir 
Endoscopy 2005;37:929–936..



Kudo Sınıflandırması (MK)

Tip I: Normal pit paterni 

(yuvarlak, düzenli)

Tip II: Yıldızsı pit paterni

Tip IIIs: Küçük yuvarlak kript ağızları



Tip IIIL: Büyük düz, y harfi gibi 

tubuler  pitler

Tip IV: Girus benzeri uzun, kıvrımlı 

tubuler pitler

Tip V: Tip III ve IV’ün düzensiz 

dağılımı

Kudo Sınıflandırması (MK)



Tip I pit paterni 

Tip II pit paterni

Tip IIIpit paterni

Tip IV pit paterni



NBI+ magnifying endoskopi 
(dar bant özellikli + yüksek çözünürlüklü )
 Yüksek çözünürlüğe sahip

 Lezyonu 80-100 kat büyütür.



Yassı hücreli kanserde intrapapiller  kapiller loop 

(IPCL) sınıflaması 

IPCL tip1-3

(inflamasyon/LGD)

IPCL tip IV

(LGD/HGD)

IPCL Tip V

(Erken kanser)

Endoscopy, 2002; 34:369–375



Mukozal patern 

Yuvarlak-oval 

İnce-uzun

Villöz 

Girus 

Düzensiz 

Vasküler patern

Düzensiz 

Sarmaşık-spiral

Kıvrım-koil 

Asma  

Bal peteği 

Barrret Özofagusun NBI+Magnifying görüntüleri 





Autofluorescence imaging (AFI) 

 Kollojen, flavinler, nikotinamid ve adenin dinükleotid fosfat (NADPH) gibi 

bazı doğal doku molekülleri  floroforlardır. 

 Kısa dalga boylu ışıkla uyarımdan sonra floresan yayarlar. 

 Otofloresans görüntüleme gerçek zamanlı floresan tespiti 

yapabilmektedir.

 Mukozal kalınlaşma,  kan akımında ve endojen doku floroforlarındaki

değişiklikler  AFI sinyallerini değiştirir.

 Neoplastik ve neoplastik olmayan dokular arasında floresans

emisyonunda farklılıklar vardır. 

Displastik lezyon: Mor renkte

Normal doku/normal mukoza: Yeşil renkte



Beyaz ışık 
AFI



Figure 2. Trimodal endoscopic imaging of an early cancerous 
lesion in the esophagus.



 2005’de Helicobacter pylori infectionu ilk kez 70 yaşındaki bir erkek 
hastada in vivo olarak saptanmıştır. Acriflavine boyasını bakteri almış. 

 Acriflavine hidroklorür (çekirdeği) 

 Fluoresein sodyum (damarları) boyama için kullanılmaktadır. 

 1000 kat büyütme sağlar.

 İnvivo histopatolojik tanı koymada yardımcı

 250 mikron kadar  hücresel ve subselüler görüntüleme sağlar. . 

Konfokal Lazer endomikroskopi



Mavi laser ışığı 
Derin doku

Lateral rezolusyon:

0.7 mik.m

Inceleme derinligi:0-250 mm ( Lamina propriaya kadar)



 Prob tabanlı bir sistem (pCLE) 

(Cellvizio Endomicroscopy

System; Mauna Kea 

Technologies, Paris, Fransa):

 Standart bir endoskopun çalışma 

kanalından geçirilerek kullanılır. 

 Entegre CLE (iCLE) (Pentax, 

Tokyo, Japonya)

 Konfokal tarayıcı endoskopun 

distal ucuna entegre edilmiştir. 

 Bu sistem artık ticari olarak 

mevcut değildir.  



Normal kolon kript yapisi

GH-N

N

G-M SED

N Kapiller GH-M koyu

Acriflavine Fluroescein
Fluroescein



Terminal ileum
NG-TI

GH
N

Kap

N

GH
Kap



Endositoskopi
 Endoskopik olarak yapılan invivo-mikroskobik incelemedir. 

 Tümör hücreleri canlı olarak görülür ve submukozal invazyon

olup olmadığını  gösterir. 

 Lezyonları

 450-520 kat büyütür.

 50 mikrometre derinliğe kadar invazyonu gösterir.

 Morfolojik olarak ;

 Yüzeyel epitel içindeki lümenin görünümü (bez kanallarının morfolojisi)

 Epitel nükleusu (%1’lik metilen mavisiyle): Mavi renk

 Epitelin sitoplazması (%0.05’lik crystal violet): Pembe renk 

Dis Esophagus. 2012;25:235-41



IPCL  –NBI-Magnifying

IPCL endositoskopi

Endositoskopi

Endositoskopi (Özofagus)



Endositoskopi ( Kolon) 



İleri endoskopik teknikleri klinik pratikte

nasıl kullanıyoruz.



HD sistemler

 Meta-analizlerde HD kolonoskopların polip ve adenomalar için; 
 Tedavi edilen polip ve adenom sayısında artış mevcut. 

Endoscopy 2011;43:499–505.

 HD vs konvansiyonel beyaz ışık kolonoskopi
 Daha fazla adenom yakalama: (1.12 vs 0.69, P .01), 

 Sağ kolon adenom: (34% vs 19%, P .001)

 Flat adenom: (9.5% vs 2.4%, P ¼ .003),

 ŞBH da hedef biyopside displazi yakalama: 3 kat fazla 

Gastrointest Endosc 2011;74:593–602.

Inflamm Bowel Dis2013;19:350–355.

 Kromoendoskopi vs tek başına HD kolonoskopi: 
 Flat adenom: her hasta için (0.6 ±1.2 ¼ vs 0.4 ± 0.9, P .01)

 Adenom<5 mm:  (0.8 ±1.3 vs 0.7 ±1.1, P.03)

 Non-neoplastik lezyon: (1.8 ±2.3 vs 1.0 ±1.3,9 P.0001)
Am J Gastroenterol 2010;105:1301–1307.

 HD kolonoskopi+ kromoendoskopi vs tek başına HD kolonoskopi
 Flat adenom ve küçük adenom tanısını artırır. 

Am J Gastroenterol 2010;105:1301–1307.



NBI ile Optik tanı sınıflama sistemleri 

 Üst Gastrointestinal sistem :

 Özofagus yassı hücreli  kanser/displazi
 Özofagus mukozasında  yama tarzında koyu kahverengi 

alanlar. 

 Intrapapillary capillary loop (IPCL) sınıflaması: Inoue
tarafından geliştirilen NBI ve magnifying endoskoplarla  
derine invazyonun değerlerlendirilme sınıflaması mevcut. 

 Ann Gastroenterol 2015; 28: 41–48

 Endoscopy 2015; 47: 122–128

 Endoscopy 2013; 45: 585–588

 HGD de IPCL dilate ve tortüyöz görünümde. 



IPCL de dört özellikte değişiklik olur 

(dilatasyon, tortiyöz/kıvrımlı görünüm, çap, şekil çeşitliği)

Normal  desen 

Uzama  ve dilatasyon

Minimal değişiklikler 

Üç özellikte  değişiklik 

(İnsitu ca)

Dört özellikte değişiklik 

Tedavi: 
1. Endoskopik 
IPCL Tip V-1,V-2 ve bazı seçilmiş V-3 ler
2. Cerrahi: IPCL Tip Vn



NBI Barrett özofagus

 Amaç:  Barret özofagus düşünülen alanda İM ve 
displaziyi gösterebilmek. 

 Üç sınıflama : Kansas, Amsterdam ve Nottingham

 (NBI+magnifying) 

Mukozal yapılar 

Vasküler yapılar

 İntestinal metaplazi: Mukozada villus şeklinde görünüm, 
vasküler desen normal.

 Displazi: Mukozal ve vasküler yapılar bozulmuş.



Kansas Amsterdam Nattingam BING

Normal

Mukozal desen Dairesel Düzenli Tip A: 
yuvarlak /oval  

Dairesel, 
villus/tübüler

Vasküler desen Normal Düzenli Tip A: düzenli 
mikrovaskülerite

Düzenli, 
yer yer uzun 
dallanmalar 

IM

Mukozal desen Villus
görünümü 

Düzenli
Villus-gyrus
görünümü

Tip B: Villus
/sırt/lineer pit

Tip C. Pit yapılar 
bozulmuş.

Vasküler desen Normal Normal Tip B: Normal. 

Tip C: Normal

Displazi

Mukozal desen Düzensiz, 
distorsiyone

Düzensiz Tip D
Distorsiyone

Yok/düzensiz

Vasküler desen Düzensiz Düzensiz
Anormal
vasküler
yapılar

Düzensiz Fokal/diffüz
bozulmuş. 



 Bir çalışmada üç sınıfla karşılaştırılmış. 

 Tanısal doğruluk oranı:

 SIM:  %57-63

 Displazi: %75

 İnterobserver agreement 

 Nottingham sınıflaması: Zayıf

 Kansas ve Amsterdam sınıflaması  orta düzeyde.

Gastrointest Endosc 2011;73: 7–14

 BING sınıflaması: 

 NBI+near focus teknoloji ( Olympus 190 serisi)

 Daha basit bir sınıflandırma sistemi

 Neoplastik olmayan Barrett's özofagusu ayırmada  sonuçlar  cesaret verici. 

Gastroenterology 2016; 150: 591–598



Gastrik İntestinal metaplazi
 Sınıflamada kullanılan özellikler mukozal ve vasküler

desendir. 

 Normal: Düzenli mukozal ve vasküler desen

 IM: Çıkıntılı veya villöz mukoza deseni  

 “Light blue crest” : Gastrik IM için spesifiktir. Barrett özofagusta

yoktur. 

 Helikobakter pylori: Değişken  miktarda  damar yoğunluğu  vardır.
Endoscopy 2006; 38: 819–824

Endoscopy 2012; 44: 236–246

Kabul gören sınıflama 

A B Hp+ C

Mukozal

desen 

Düzgün yuvarlak Düzgün sırt 

/tübülovillöz

Düzgün Düzensiz/yok

Beyaz opak yapılar

Vasküler

desen 

Düzgün

İnce/ periferal( Korpus)

Kalın /santral yerleşimli ( 

Antrum) 

Düzgün Düzgün, fakat 

yoğun 

Düzensiz 

Sonuç Normal İntestinal

metaplazi

H.Pylori

enfeksiyonu

Displazi



Gastrik İntestinal metaplazi

Light blue crest

Düzensiz mikrovasküler yapı
Demarkasyon hattı belirgin 

AFI: Atrofik alanlar: yeşil
Normal mukoza: Mor 



Alt GİS’in NBI ile  değerlendirmesi 

 NBI da günümüzde kolon poliplerinin özelliklerinin  

değerlendirilmesinde mikrovasküler yoğunluk kullanılır. 

 Kudo’nun magnifying kolonoskopideki pit patern

sınıflamasına benzerdir. 

 Ağsı kapiller damarlar

 Damar yapılarında yoğunluk
 Gut 2006; 56: 373–379

 Am J Gastroenterol 2006; 101: 2711–2716

 Endoscopy 2007; 39: 1092– 1096



Alt GİS (Kolon poliplerinin değerlendirilmesi)
NBI International Colorectal Endoscopic (NICE) 

classification

 Bu sınıflamada kolonoskopi sırasında büyütme kullanıp 

kullanmamanın bir önemi yok .

Gastroenterology 2012; 143: 599–607

 NİCE sınıflaması ile küçük polipler için  accuracy: %89, 

duyarlılık %98, NV: %95

Gastrointest Endosc 2013; 78: 625–632



NBI International Colorectal Endoscopic
(NICE) classification

Tip I Tip II Tip III

Renk Arka plana göre hafif belirgin 

veya  aynı

Damarlardan dolayı arka 

plana göre daha koyu

Arka plana göre 

kahverengi/ koyu 

kahverengi 

Damarsal yapı Lezyon üzerinde izole  +/- Beyaz yapıların 

çevresinde kahverengi 

renkte. 

Bozulmuş, kaybolmuş

Yüzey paterni Uniform koyu/ beyaz lekeler, Kahverengi damarların

çevresinde oval tübüler

veya dallanmış beyaz 

yapılar. 

Yok veya amorf 

görünüm 

Tanı Hiperplastik polip Adenom İnvazyon

gösteren kanser 

Gastrointest Endosc 2013; 78: 625–632





Japon NBI çalışma grubu: Magnifiying +NBI kullanmış.
Dünyada yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Tip IIA: low grade adenom

Tip II B high grade adenom( derin olmayan  submukozal invazyon

mevcut).
Dig Endosc 2016; 28: 526–53



Sesil serrated poliplerin NBI sınıflaması 

 4 özelliğe göre 
 Bulut benzeri yüzey

 Belirsiz sınır

 Düzensiz şekil

 Kriptlerin içinde koyu noktalar

 En az 2 özellik varlığı tanı için 

yeterli

 Küçük lezyonlarda 
 Tanısal doğruluk:%84

 NPV: %91

Gut 2016; 65: 963–970

The “Workgroup serrAted polypS and Polyposis” (WASP) sınıflaması 

NİCE sınıflaması ile kombine edilmiş. 





Poliplerinin  I-SCAN  ile  değerlendirilmesi 

 Kudo ve NİCE sınıflaması baz alınarak kolon poliplerinin 

renk, epitel yüzey paterni ve vasküler patern

özelliklerine göre için i-SCAN sınıflama sistemi  

geliştirilmiş
 Duyarlılık: %79

 Özgüllük:%86

 Tanısal doğruluk: %81

 Yüksek güven : %81 
World J Gastroenterol 2013; 19: 4334–4343



Poliplerin FICE ile değerlendirilmesi
• 2009  yılında mikrovasküler paternin magnifiye edilmesi 

temelli FICE sınıflaması yapılmış. 

– Tip I ve tip II: Az, kısa, düz ve seyrek dağılmış damarlar.

– Tip III ve Tip IV:  Çok sayıda, uzun, kıvrıntılı görünümde , 

kıvrımlı, düzensiz dağılmış damarlar. 
Gastrointest Endosc 2009; 69: 750–756

• FICE sınıflamasında

– Interobserver agreement: 0.80

– Intraobserver agreement: 0.73 and 0.88

Endosc Int Open 2015; 3: E240–E245



Autofluorescence imaging
 Bu yöntemde lezyonlar rengine göre sınıflandırılmış.

 Mor renk: Neoplastik

 Yeşil: Nonneoplastik

 Menekşe: Ara tip 

 Daha fazla ayrım için NBI kullanılmalıdır. 

 Barrett özofagusta displazi varlığını göstermede

 Tanısal doğruluk oranı: %69-76

 Interobserver agrement: düşük-orta düzeyde. 
Am J Gastroenterol 2009; 104:1498–1507

Dig Dis Sci 2013; 58: 465–470



Comparison of linked color imaging and white-light colonoscopy 

for detection of colorectal polyps: a multicenter, randomized, 

crossover trial.

Üç ayrı hastaneden 141 hasta analiz 

ediliyor.

Birinci sonlanım: LCI  ve  WCI  polip 

saptamada sentivite oranları

2. Sonlanım: Adenom yakalama oranları 

LCI ile over all polip yakalama oranı: 

%24 artmış

LCI WCI p

Polip saptama 

(Sensitivite)

%91 %73 P < .0001

Adenom saptama oranı %37 %28
Gastrointest Endosc. 2017 Oct;86(4):724-730

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=colonic+polyps+LCI+system


Comparison of linked color imaging and white-light 

colonoscopy for detection of colorectal polyps: a 

multicenter, randomized, crossover trial.

Gastrointest Endosc. 2017 Oct;86(4):724-730

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=colonic+polyps+LCI+system


. 

Üç ayrı hastaneden 141 hasta analiz ediliyor.

Birinci sonlanım: LCI  ve  WCI  polip saptamada sentivite oranları

2. Sonlanım: Adenom yakalama oranları 

LCI ile over all polip yakalama oranı: %24 artmış

Gastrointest Endosc. 2017 Oct;86(4):724-730

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=colonic+polyps+LCI+system


Konfokal endomikroskopi
 Mainz sınıflaması: Kolon pliplerini normal, rejeneratif ve 

displastik epitelden ayırtedebilmek için kullanılır. 
Gastroenterology 2004; 127: 706–713

 Tanısal doğruluk oranı, interobserver ve intraobserver hem 

fikirlilik yüksek.  (0.68–0.84).
Gastrointest Endosc 2012; 75: 1211–1217

Grade Damar yapısı Kript yapısı 

Normal Hekzogonal/

Balpeteği görünümü

Düzgün lümene açılımlar.

Epitel hücrelerinin tabakaları 

homojen. 

Rejenerasyon Hekzogonal,

Bal peteği görünümü,  

Kapillerlerin sayısında hafif artış.

Kriptler yıldız /keskin şekilde  

lümene açılır.  

Goblet hücrelerinin sayısında 

azalma 

Neoplazi Dilate ve distortiyöz damarlar. 

Düzensiz yapılar.

Komşu doku ile benzerlik yok. 

Goblet hücrelerinde kayıp

Epitel tabakaları düzensiz

Müsin +/-düzensiz yapı. 



Konfokal endomikroskopi

Miami sınıflaması ( 2009):

Üst ve alt GİS’i kapsamakta. 

Displazi: koyu, düzensiz, epitelde kalınlaşma vardır.
Endoscopy 2011; 43: 882–891

Pilot bir çalışmada barrett özofagus için TD ve 

interobserver hem fikirlilik oranı yüksek olup  kolon 

poliplerine benzer  saptanmış. 
Gastrointest Endosc 2010; 72: 19–24

Dig Liver Dis 2010; 42: 791–797



Figure 3. Confocal endomicroscopy (CLE) images demonstrating the ability to 
visualize individual cells and thus make an in vivo histological diagnosis.

These images are taken from Barrett’s esophagus.



Tip II b flat lezyon (Hiperplastik lezyon)

Eritem

MM

Kriptte uzama 

GH yogunlugu N.

Kriptlerde uzama

GH: N.

Bal petegi gor.

Non neoplastik damar 

yapisi

Hiperplastik doku



Laterale yayilan tumor Tip III-L

IK Tip IV pit pat.
Kript dis, G H kaybi

LG villoz adenomKript dis, G H kaybi



Histopatoloji Endositoskopi 

(1,2,3: Benign )

Endositoskopi 

(4,5:Malign) 

1,2,3 

(benign) 
%92 %8

4,5 

(malign) 

%9.4 %90.6

%

Duyarlılık 91.7

Özgüllük 91.0

PPV 90.6

NPV 92.0

Tanısal doğruluk 91.3

Endositoskopi
110 hastada 140 lezyon endositoskopi ile değerlendirilmiş. 

Endositoskopik atipi vs histopatoloji ( Viyana sınıflaması)

Dis Esophagus. 2012;25:235-41



Viyana sınıflaması gibi 5 tip 

Tip I-III: benign Tip IV-V: malign



İnflamatuar barsak hastalıklarıda günlük 

pratikte   ileri endoskopik görüntüleme 
yöntemleri

 Uluslararası klavuzlar. Displazi tarama ve tanısında 

kromoendoskopi önermekte.

 NBI kromoendoskopiye üstün değil. 

 AFI vs WLC ile karşılaştırılmış. Displazi kaçırma yada 

atlama  oranı düşük.

 ESGE klavuzu: Displazi surveilans için  NBI veya AFI ‘ı 

kromoendoskopiye alternatif olarak göstermemektedir. 



İnflamatuar barsak hastalıklarıda günlük pratikte   
ileri endoskopik görüntüleme yöntemleri



İleri endoskopik tanı yöntemlerini uygulamada 

öğrenme periyodu var mı? 

 Öğrenme periyodu var.

 Tek başına öğrenerek uygulama ??

 Sorun: Rutin klinik pratikte uygulamayla ilgili. 



NBI/NBI+Magnifying endoskopide öğrenme periyodu
Özofagus: 

 IPCL: NBI+Magnifying için 2 saat lik eğitim  yeni başlayanlar ve kısmen bilenler 

için yeterli bulunmuş. 
Dig Liver Dis 2014; 46: 609–615

 Barrett : Baldaque-Silva ve ark. High Magnifying NBI + Amsterdam kriterleri 

 Diagnostic accuracy or interobserver agreement yeterli değil. 
Scand J Gastroenterol 2013; 48: 160–167

Mide :

 Dias-Silva eve ark. sadece NBI ile prekanseröz lezyonlar. 

 Tanısal doğruluk oranları   başlarda  %60, test sonucunda %70  saptanmış.

Gastrointest Endosc 2014; 79: 910–920

Kolon

 NBI ve  NBI+magnifying ile ayrı ayrı video-powerpoint eğitimleri 
 Accuracy and interobserver agreement artmış. 

Gastrointest Endosc 2010; 72: 572–576

Gastrointest Endosc 2011; 73: 128–133

Dig Endosc2013; 25: 180–188  

Gastrointest Endosc 2010; 72: 127–135

 20 dakikalık eğitimi takiben  non-akademik vs rutin çalışan gastroenteroloji 

uzmanları 
 Tanısal doğruluk  oranı 81% vs. 93% ( P<0.05)

Gastrointest Endosc 2014; 79: 390–398

 Başka bir çalışmada 20 dakikalık eğitim sonrası 80 video gösterilmiş. 
 3 ay sonra tekrarlanan sorgulamada over all tanısal doğruluk oranı değişmemiş. 

Clin Gastroenterol Hepatol 2013; 11: 997–1003



Diğer inceleme modaliteleri

 i-SCAN: 

 Online ve sınıf çalışmalarında benzer tanısal performanslar rapor 
edilmiş.

World J Gastroenterol 2013; 19: 4334–4343

 Neumann ve ark: Poliplerin ISCAN ile değerlendirilmesi 
çalışmasında TD  oranını kursun ilk çeyreğinde %74, sonunda  
%94 raporlamışlar. 

Gastrointest Endosc 2013; 78: 115–120

 Konfokal laser endomikroskopi.

 Özofagus yassı hücreli ca ve mide nin İM için 
PLoS One 2014; 9: e99089

Diagn Ther Endosc 2012; 2012: 278045



Endoscopy; 2016 Nov;48(11):1029-1045



İleri endoskopik görüntüleme yöntemlerinin 

klinik pratikde kullanımı 

Endoscopy; 2016 Nov;48(11):1029-1045



İleri endoskopik görüntüleme sistemlerinin 

kullanımıyla ilgili  çözülmesi gereken sorunlar 

nelerdir? 

 Günlük pratikte lezyonları güvenli şeklide  tanımlamak için bu gelişmiş 

endoskopik yöntemlerden hangisi yada hangilerine ihtiyaç vardır? 

 Kişilerin öğrenme dönemi ve devam eden dönemde bu yöntemleri 

kullanmadaki yeterliliklerini nasıl değerlendireceğiz?

 Valide edilmiş yeni sınıflamaları nasıl geliştireceğiz?

 Eğer  bu yöntemler histopatolojinin yerini alacak ise eldeki görüntü 

verilerini nasıl saklayacağız?

 Endoskopistler için medikolegal korumayı nasıl güvenceye alacağız? 

 Optik tanı için ileri endoskopik görüntüleme tekniklerini kimler 

kullanmalı?

 Histolojinin yerini alacaksa hastalardan nasıl onam almalıyız?

 Bilgisayar destekli tanı (CAD), optik tanı için eğitime nasıl yardımcı 

olabilir.  Doğru optik tanı ve tedaviye karar verme konusunda nasıl 

yardımcı olabilir? 



Sonuç
 İleri endoskopik görüntüleme teknolojileri mukozal

yapıları daha iyi gösterir.

Lezyon tanımlama oranları yüksek olabilir.  Ancak henüz 

yaygın kullanılan beyaz ışık teknolojisine üstün değildir. 

 İleri endoskopik teknikler için valide edilmiş 

sınıflalamalar kullanılmalıdır. 

 İleri endoskopik inceleme yöntemleri için eğitim alınması 

öneriliyor. 

Tek başına  öğrenme yüksek başarı garantisi vermez.  

Gerçek yararları ve etkinlikleriyle ilgili daha fazla verilere 

ihtiyaç vardır. 


