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TARİHÇE

 Endoskopi:  Yunanca Endo 

(içinde) ve skopein 

(gözlemek, görmek)

 Adolf Kussmaul:1868’de ilk 

rijit gastroskobu.

1932-1957 arası kullanılan gastroskop 



Flexible gastroskoplar:     1957

Endosonography :            1976

Video endoskopiler:          1984

Kapsül endoskopi:            2000

Büyütmeli endoskopi:       2000

Konfokal endomikroskopi: 2005

Endositoskopi:                   2006

TARİHÇE



Premalign/erken özofagus  kanserlerinde 

kullanılan endoskopik  yötemler

 Boya endoskopi (metilen mavisi, lugol, krisel viole vb.)

 Büyütmeli endoskopi:100 kat

 Dar bant (NBI) endoskopi

 NBI+büyütmeli endoskopi: 40-80 kat

 Konfokal lazer endomikroskopi: 1000 kat

 Endositoskopi:  450 kat                          



Endoskopik tedavi uygulanan 
özofagus hastalıkları 

 GÖRH

 Barrett Özofagus ( HGD)

 Benign –malign darlıklar

 Zenker divertikülüi

 Erken evre özofagus kanserleri

 ESD

 EMR

 Akalazya

 4. tabaka kaynaklı SML



Özofagus



Endoskopide görülen özofagus 

patolojileri: 

Mukozal  düzensizler

Erozyonlar

Ülser

Divertikül

Polipler

SML

Dıştan bası 

Darlıklar

Barrett

Kanser 



GÖRH Hastalığında endoskopi 

GÖRH

NONEROZİV REFLÜ

% 60

EROZİV REFLÜ

% 35

KOMPLİKE REFLÜ

%  5



Los Angels Sınıflaması 



GÖRH  Komplikasyonlarının 

Tanısında Endoskopi: 



Barrett özofagusu

Distal özofagustaki skuamoz epitelin 
yerini özelleşmiş metaplastik epitelin 
almasıdır.

 goblet hücrelerini içeren kolumnar 
epitel (inkomplet intestinal tip epitel)

Geisinger KR. Am J Clin Pathol. 103;259, 1995. 



ANATOMİK TANIM
Anatomik GÖB:

Z çizgisi değil

Proksimal gastrik foldların hemen üstündeki bölge

x

x



Endoskopik Barrett tanımı

Uzun Segment: Anatomik GÖB’nin üzerinde 
spesiyalize intestinal epitel varlığının ˃3 cm 

GÖRH’larının:%3-5 

GÖRH semptomları daha yoğun

Kısa segment: Anatomik GÖB’nin üzerindeki 
spesiyalize intestinal tip epitel <3 cm

GÖRH semptomları daha hafiftir. 

GÖRH’larının  %10-15





Özofagus Kanserlerinin 

Tanısında endoskopi

Endoskopi+ biyopsi:

Distal özofagus kanserinde:kardia ve mide 

tutulumunu

Yassı hücreli kanserde: Krikofarengeal  bölge 

invazyonu 

Endoskopik Ultrasonoğrafi: Özofagus 

duvarından biyopsi alınarak tanı konulur.



Tümör lokalizasyonu 

Yassı Hücreli Kanser Özofagus adenokanseri 

Tip I: Gastrik kardianın 1-5cm üzeri

Tip II:Gastrik kardianın 1 cm yukarısı -2 cm 

altı arası 

Tip III: Tümör gastrik kardianın 2-5 cm altında 



Özofagus kanseri saptanan hastanın 

endoskopi raporunda neler 

belirtilmeli?

Dişlerden itibaren başlangıç ve bitiş mesafesi

Tümörün uzunluğu

 Z  çizgisine olan uzaklığı

 Mideye ilerlemiş ise midedeki uzunluğu

Krikofarengeal  bölge invazyonu

Özofagus lümeninde darlığa neden olup olmadığı

Yeterli sayıda biyopsi alınır. 



Yassı hücreli kanserin endoskopik görünümü

http://www.gastrohep.com/images/image.asp?id=1341
http://www.gastrohep.com/images/image.asp?id=1341


Özofagus adenokanserinin  

endoskopik görünümü

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=barrett++esophagus+endoscopic+image+&source=images&cd=&cad=rja&docid=xqpH1ZAeNMwkrM&tbnid=nqcsXkYQBgrz4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.iowagastro.com%2Fbarretts_26.html&ei=2Q1yUYqpAoLYPb2cgUA&psig=AFQjCNEcqLKP78b3QZNuu8P5_Gr6sOO_ig&ust=1366515492708684
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=barrett++esophagus+endoscopic+image+&source=images&cd=&cad=rja&docid=xqpH1ZAeNMwkrM&tbnid=nqcsXkYQBgrz4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.iowagastro.com%2Fbarretts_26.html&ei=2Q1yUYqpAoLYPb2cgUA&psig=AFQjCNEcqLKP78b3QZNuu8P5_Gr6sOO_ig&ust=1366515492708684
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=esophageal+adeno+cancer+endoscopic+therapy+&source=images&cd=&cad=rja&docid=s-Ftk6WrERtrwM&tbnid=_7nJvJ11F8e9tM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bcm.edu%2Fmedicine%2Fbarretts%2Ffaq&ei=kA9yUc3NGcW2PY-XgNAG&psig=AFQjCNGZ-h6ltNbkZoleJTJepVGiY5rPiQ&ust=1366515950329437
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=esophageal+adeno+cancer+endoscopic+therapy+&source=images&cd=&cad=rja&docid=s-Ftk6WrERtrwM&tbnid=_7nJvJ11F8e9tM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bcm.edu%2Fmedicine%2Fbarretts%2Ffaq&ei=kA9yUc3NGcW2PY-XgNAG&psig=AFQjCNGZ-h6ltNbkZoleJTJepVGiY5rPiQ&ust=1366515950329437


Özofagus kanserlerinin tanısında 

kullanılan diğer endoskopik 

yöntemler

Kromoendoskopi

Büyütmeli endoskoplar ( yüksek çözünürlüklü) 

NBI (dar bant özellikli endoskopi)

NBI-magnifying endoskopi  (dar bant özellikli + 

yüksek çözünürlüklü endoskopi)

Spektroskopi

Optic Koherance tomography

Konfokal endomikroskopi

Endositoskopi 



Kromoendoskopi

 Standart endoskopide  saptanan 

lezyonların daha net görülebilir 

hale gelmesini sağlayan bir 

yöntemdir. 

 Erken özofagus kanserlerinin  

endoskopik tedavi öncesi 

sınırlarının belirlenmesinde  

kullanılır.

 Vital boyalar:

Lugol solusyonu

Metilen mavisi

Toludin mavisi

 Kontrast ajanlar:

 İndigocarmine 

Asetik asit



Lugol solüsyonu

 Lugol; glukojen içeren normal nonkeratinize yassı epitel 

tarafından absorbe edilir ve mukoza sarımsı renge 

boyanır. 

 İnflamasyon/displazi/erken kanserde glukojen kulllanıldığı için   

yassı hücreli epitel boya tutmaz.  

 Lugolün kullanım endikasyonları:

 YHK için yüksek risk grubundaki bireylerin taranmasında 

 Barrett epitelinin uzunluğunun belirlenmesi

 EMR/ESD  öncesi lezyon sınırlarını belirlemek

 YHK tanısı konan olgularda özofagusun diğer alanlarındaki malign  

odaklarını ortaya koymaktır.



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%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS1542356505002910&ei=oxByUYnRGszBPOLlgYAP&psig=AFQjCNHF9mMdVg_-ObAhXT9jr-_PO2CITg&ust=1366515123200917
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%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS1542356505002910&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. 



Narrow band imaging (Dar band 

özellikli endoskopi)

 Dar bant mavi ışık dalga boyunun hemoglobinin ışığı 

soğurma özelliğine dayanan bir endoskopi tekniğidir. 

 Optik boyama yöntemidir.

 Damarsal yapılardaki değişiklikleri gösterir.

 Yüzeyel ince kapillerler:kahverengi

 Derin damarlar:siyonatik- koyu yeşil  

Displazi/ kanser alanları kahverengi renkte görülür.



Narrow band imaging (Dar band 

özellikli endoskopi)



NBI+ magnifying endoskopi 
(dar bant özellikli + yüksek çözünürlüklü )

 Yüksek çözünürlüğe sahip

 Lezyonu 80-100 kat büyütür.

 Japonya gibi özofagus kanserinin fazla görüldüğü 

ülkelerde erken evre YHK tanısında kullanılır.

 Atipik/ kanser alanlarında intrapapiller  kapiller loop 

(IPCL)’daki değişikliklere bakılır.



IPCL: Muskularis mukozanın hemen üstünde

Kanser/ displazi: IPCL’de genişleme ve/veya  uzama

IPCL normal epitelde:10 mikrometre 

Kanserde: 100 mikrometreye kadar büyüyebilir.

Endoscopy, 2002; 34:369–375



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 



Endositoskopi

 Endoskopik yolla yapılan İnvivo-mikroskobik incelemedir.

 Lezyonları

 450 kat büyütür.

 50 mikrometre derinliğe kadar invazyonu gösterir.

 Özofagusta saptanan lezyon:

%1'lik metilen mavisi

Hücrenin  çekirdeği mavi renk alır.

%0.05'lik crystal violet ile boyanır. 

Sitoplazması pembeye renk alır.

Dis Esophagus. 2012;25:235-41



Viyana sınıflaması gibi 5 tip 

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



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

110 hastada 140 lezyon endositoskopi ile değerlendirilmiş. 

Endositoskopik atipi vs histopatoloji ( Viyana sınıflaması)

Dis Esophagus. 2012;25:235-41



Özofagus Kanselerinin 

Evrelemesi (2010)

Ann Surg Oncol 2010;17:1721-4.



Erken Özofagus kanserlerinin 

evrelemesi

1. Alvarez Herrero L et al. Endoscopy 2010; 42: 1030-1036 

2. Oh DS et al. J Am Coll Surg 2006;203:152-61. 

3. Young PE et al. Clin Gastro Hep 2010; 8:1037-41

Mukozal kanserlerde :  lenf nodu metastazı: % 1-3
Submukozal kanserlerde lenf nodu metastazı: %15-20



Erken özofagus kanserlerinin 

evrelemesinde kullanılan endoskopik 

yöntemler

Endoskopik ultrasonografi

Yüksek rezolüsyonlu EUS cihazları ( mini prob: 

12, 20,25, 30 MHZ)

Tüm dünya (Batıda daha yaygın)  

 NBI+ magnifying endoskopi  (dar bant özellikli+ 

yüksek çözünürlüklü endoskoplar) 

 Japonya 



Erken özofagus kanserlerinin 

standart EUS ile evrelemesi

Tanısal doğruluk oranı: %65

Young PE et al. Clin Gastro Hep 2010; 8:1037-41



Normal EUS 

Su immesiyon tip

Balon tip 

1-4 : Mukoza (1ve 2:epitel, 3: LP, 4:MM),

5: SM 

6-8 : MP (6: İç sirküler, 7:fibroz bant, 8:dış longitudinal)

9:Seroza 

Yüksek rezolusyonlu miniprob EUS  cihazları

http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.olympuskeymed.com%2Fimages%2Fcontent%2Fproducts%2FEUS%2FUM-BS20-26R%2520inflated%2520150.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.olympuskeymed.com%2Findex.cfm%2Fpage%2Fproducts.index.cfm%2Fid%2F570%2Fnavid%2F570%2Fparentid%2F365&docid=8XWayQSYqT_HGM&tbnid=asRN7UgIh_Hp0M&w=150&h=120&ei=Bit6UabUF5HBtAaozoDADg&ved=0CAYQxiAwBA&iact=rics
http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.olympuskeymed.com%2Fimages%2Fcontent%2Fproducts%2FEUS%2FUM-BS20-26R%2520inflated%2520150.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.olympuskeymed.com%2Findex.cfm%2Fpage%2Fproducts.index.cfm%2Fid%2F570%2Fnavid%2F570%2Fparentid%2F365&docid=8XWayQSYqT_HGM&tbnid=asRN7UgIh_Hp0M&w=150&h=120&ei=Bit6UabUF5HBtAaozoDADg&ved=0CAYQxiAwBA&iact=rics
http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.olympuskeymed.com%2Fimages%2Fcontent%2Fproducts%2Feus%2FUM-2R%263R%2520150.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.olympuskeymed.com%2Findex.cfm%2Fpage%2Fproducts.index.cfm%2Fid%2F570%2Fnavid%2F570%2Fparentid%2F365&docid=8XWayQSYqT_HGM&tbnid=V2JsFrgzHImezM%3A&w=150&h=120&ei=Bit6UabUF5HBtAaozoDADg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=rics
http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.olympuskeymed.com%2Fimages%2Fcontent%2Fproducts%2Feus%2FUM-2R%263R%2520150.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.olympuskeymed.com%2Findex.cfm%2Fpage%2Fproducts.index.cfm%2Fid%2F570%2Fnavid%2F570%2Fparentid%2F365&docid=8XWayQSYqT_HGM&tbnid=V2JsFrgzHImezM%3A&w=150&h=120&ei=Bit6UabUF5HBtAaozoDADg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=rics


Gut 2004;53;634-640



Erken kanserlerin evrelmesinde 

standart EUS vs miniprob EUS
 Kateter-EUS Standart-EUS 

Tabaka sayısı 9 3-5 

T stage  tanısal doğruluk %90 %74 

T1 Mukozal CA  %80 %60 

T1 Submukozal CA %95 %85 

N stage (sens/spec) %59 
(%22/%85) 

%68 
(%44/%85) 

 



 IPCL tip1-3: inflamasyon/LGD
 Tedavi planı: Takip 

 IPCL tip IV: %50LGD/ %50HGD- erken kanser

 IPCL Tip V: Erken kanser

 V1 ve V2 (M1-M2): EMR/ESD

 ESD sonrası patoloji: SM invazyon derinliği  ˃200 mikron (sm2) ise 

cerrahi önerilir.

 V3 ve VN (M3-sm1):İnvaziv kanser 

Cerrahi/KRT

%

Duyarlılık 97.3

Özgüllük 66.2

PPV 77.0

NPV 94.5

Tanısal doğruluk 82.9

Endos Dig 2011; 23: 705.

Kyobu Geka, 2007: 60; 768–775, 

Endoscopy, 2002; 34:369–375

Özofagusun Yassı hücreli erken kanserinin 

NBI-Magnifying sistemle evrelemesi



İleri Evre özofagus kanserlerinde 

evrelemede kullanılan yöntemler

 Bilgisayarlı tomoğrafi

 PET

 PET –BT

 MRI

 EUS

 Bronkoskopi

 Laparoskopi

 Ultrasonografi



Özofagus kanserinde T 

evrelemesi

Teknik Doğruluk (%)

BT 42-75

PET 60

PET/BT 71.1

MRI 60

EUS 81-92 

T Evresi Sensitivite Spesifite

T1 82 99

T2 73 96

T3 92 94

T4 92 97

EUS: T1-T3 ayrımında etkin

Amaç: Tümörün invazyon 

derinliğini belirlemektir. 

World J Gastroenterol 2003; 9:219–224

World J. gastroenterol 2008;14:1479-1490

Br J Cancer  2008;98:547-57



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  

deneyimi ( Erken sonuçlar) 

T evrelemesi EUS (n) Cerrahi 

evreleme(n)

Doğruluk 

T1

T2

T3

T4

2

5

14

1

3

4

14

1

%66

%80

%100

%100

Toplam %86.3

N(-)

N(+)

5

15

15

5

-

%33,3



uT1



Özofagus kanserinde lenf nodu 

evrelemesi
Sensitivite Spesifite Doğruluk

BT 29 89 51

EUS 71 79 74

EUS- FNA 83 93 87

P değerleri 

BT vs EUS <0.001 0.257 0.03

BT vs EUS-FNA <0.001 0.655 <0.001

EUS vs EUS-FNA 0.058 0.102 0.012

Sensitivite Spesifite Doğruluk

PET 55 86 70.1

PET/BT 55 72 76

MRI 25-58 67-88 56-72

Shi et al. Surgical Oncology, 2012

Gastroenterology 2003;125:1626-1635



Özofagus patolojilerinin 
endoskopik tedavileri



GÖRH tedavisinde endoskopi 

Komplikasyonların tedavisi

Kanamalar

Darlık

Barret zemininde gelişen erken kanserler

GÖRH

Radyofrekans ablasyon tedavisi

İnjeksiyon tedavisi

Plikasyon.





Barrett özofagusun endoskopik 
tedavisi ( HGD-Erken kanser: band 

ligasyonu)

Hoschler AH. Br J Surg;84: 1470-3



EMR-snear rezeksiyonu

Seewald S. Postgrad. Med J;83: 367-372



Termal ablasyon tedavileri 
(Laser, APC)

Wolfsen H.Gastrointest. Endosc. Clin N Am 2007;17: 59-82



Fotodinamik tedavi (HGD)
Fotosensitif ajanlar

Porfimer sodium

5-ALA

Brankley SM JMD 2006;8(2): 260-67



Kriyoterapi



Radyofrekans ablasyon tedavisi

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images.dotmed.com/cgi-bin/size.pl%3Fi%3D6059.jpg%26s%3D150&imgrefurl=http://www.dotmed.com/news/story/6059/&h=138&w=150&sz=13&hl=en&start=1&usg=__pyIc-NEFMqJezL4HOIF-1b1Runc=&tbnid=bWUXpxf_R1YraM:&tbnh=88&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3DRadiofrequency%2BAblation%2Bof%2Bbarrett%2527s%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images.dotmed.com/cgi-bin/size.pl%3Fi%3D6059.jpg%26s%3D150&imgrefurl=http://www.dotmed.com/news/story/6059/&h=138&w=150&sz=13&hl=en&start=1&usg=__pyIc-NEFMqJezL4HOIF-1b1Runc=&tbnid=bWUXpxf_R1YraM:&tbnh=88&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3DRadiofrequency%2BAblation%2Bof%2Bbarrett%2527s%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
http://www.valleyhealth.com/images/barretts-RF-ablation.jpg
http://www.valleyhealth.com/images/barretts-RF-ablation.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.barretts-oesophagus.co.uk/images/doctors/size.jpg&imgrefurl=http://www.barretts-oesophagus.co.uk/doctors_procedure.htm&h=240&w=240&sz=6&hl=en&start=38&usg=__SuejNFy7R2tZCiLgVNPLVvaj50Q=&tbnid=0zV_XsU_LF5ECM:&tbnh=110&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3DRadiofrequency%2BAblation%2Bof%2Bbarrett%2527s%26start%3D36%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.barretts-oesophagus.co.uk/images/doctors/size.jpg&imgrefurl=http://www.barretts-oesophagus.co.uk/doctors_procedure.htm&h=240&w=240&sz=6&hl=en&start=38&usg=__SuejNFy7R2tZCiLgVNPLVvaj50Q=&tbnid=0zV_XsU_LF5ECM:&tbnh=110&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3DRadiofrequency%2BAblation%2Bof%2Bbarrett%2527s%26start%3D36%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN
http://www.barrx.com/images/trial_2.jpg
http://www.barrx.com/images/trial_2.jpg


Özofagusun Benign ve Malign 
Darlıklarının endoskopik tedavisi



Malign Özofagus Darlıklarının 
Palyasyonunda  Kullanılan Endoskopik 

Yöntemler 
Stent

Laser

Dilatasyon

Elektrokoagulasyon

Kimyasal enjeksiyon

Nutrisyon desteği

PEG

Feeding Tube



Algoritm-Malign

Stent Uygulaması Brakiterapi

Ingrowth; ikinci stent 
uygulaması

Stent migrasyonu; ikinci
stent ya da pozisyon

düzeltme

Gıda ile tıkanma; stent 
temizliği

Sağ kalım beklentisi

<3 ay

Sağ kalım beklentisi

>3 ay

Hastanın Kür Şansı Olmayan bir Malignitesi

Olduğunun Kesinleştirilmesi

Brakiterapi sonrası disfajinin 

tekrarı ya da devam etmesi

Stent uygulaması sonrası

disfaji tekrarladığında



Özofagusta Dıştan Bası

 Akciğer, mediastinal LAP

 Primer tümörler gibi davranılır

Kaplı stent

Kısmen kaplı stent **

Bethge et al. 1998

Gupta et al. 1999



Benign Özofageal Darlıklar

Basit darlık

Kısa-segmental

Düz

Endoskop geçişine 
izin veren
Peptik hasar %60-70

Schatzki halkası

Web

Komplex darlık

Uzun>2cm

Büküntülü

Endoskop geçişine izin 
vermeyen
Kostik hasar

Radyasyon hasarı

Anastomotik darlıklar

Ciddi peptik darlıklar

Pereira-Lima et al. 1999

Poley et al. 2004



Algoritm-Benign

Anastomoz darlığı veya Schatzki

halkasına bağlı refrakter darlık

Savary veya TTS

İnsizyonel Tedavi
(needle-knife+APC)

Geçici stent uygulaması

Self dilatasyon

Kostik veya radyasyon

hasarına bağlı refrakter darlık



 Sık kullanılan Savary 
 Longitidunal ve radial güç 

uygular

 TTS 
 Sadece radial

Dilatasyon/Basit Darlıklar 



 n=30

 Peptik darlık

 TTS 15-18mm

 Triamcinolone 0.5cm3 4 
kadran+TTS 15-18mm

 1 yıllık takip

 Yanıt:
 Steroid grubu: %13

 TTS grubu %60 dilatasyon 
tekrarı

Steroid İnjeksiyonu?

Ramage et al. 2005









Biodegradable Stentler? PLLA

Saito et al. 2008



Stenti Çıkarırken…
 Stenti çıkarma becerin ve deneyimin yoksa 

TAKMA

 Tamamen kaplı stentler
 Proksimalden 

 Kısmen kaplı stentler
 Proksimalden uğraşma RİSKLİ

 Distalden invagine edilerek çıkarılmalı



EMR
Endoskopik mukozal rezeksiyon
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1 2

3

EMR-Cap

Inoue H et al. Gastrointest Endosc 

1993; 39: 58-62



EMR-Cap
 1993 de Dr Inoue tarafından geliştirilmiştir. 

 1 cm ve altındaki lezyonlar için kullanılır.

 Lezyon sınırlarını göstmek için indigokarmin/ lugol 
kullanılır. 

Dual knife ile lezyon sınırının 1-2 mm dışına 
çevresel marker konulur.

 Saline-glycerol-indigokarmine karışımı  ile lezyon 
kaldırılır.



EMR-Cap



EMR

Avantajı: 

Kolay olması ve işlem süresinin kısa olması

Dezavantajı: 

En blok rezeksiyon oranı: %23-57

Lokal nüks oranı: %7.8-20

Komplikayon:

Perforasyon

Kanama

74



ESD
Endoskopik submukozal diseksiyon
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Özofagus duvar kalınlığı:

 2-3 mm. 

Özofagusun kas tabakası:

Mideden daha ince/kalbe yakın- hareketli

 Kas tabakası ile submukoza arasına viskozitesi 
salinden daha yoğun maddeler

%10’luk glycerol

%0.4 ‘lük hyalonirik asit (muko-up) enjekte edilmelidir.

 Epinefrin düşük doz



ESD için gerekli malzemeler
 ERBE 300 elektrokoter (soft koagulasyon)

 Yumuşak cap

 Gliserol solusyonu ve indigokarmine (5 cc yada 20-40 mg) karşımı

 Skleroterapi kateteri

 CO2 tüp 

 Çalışma kanalı geniş olan (3.2mm) gastroskop

 Endoskopik klipsler 

 Dual knife (sınırları çizmede/ marker koymaya yarıyor)

 Flush knife ( SM ile MP arasının ayrılmasına yardımcı)

 Coagrasper (submukozal büyük damarların koterize edilmesinde)

 Hook knife ( yoğun fibrozis olan alanları kesmede kullanılıyor)

 Trombin (Rezeksiyon alanına kanamayı engellemesi için kullanılır).

 Antibiyotik

 Kortikosteroid 



7cm uzunluğunda flat lezyon 





ESD with IT-2 and Flush knife



Başarı:

Enblok rezeksiyon:%95

Lokal nüks: %0

ESD sonrası hangi vakalar cerrahiye verilir
(YHK).

SM invazyonu 250 mikrondan fazla ise 

Lenf nodu metastaz oranı: %10

Vasküler  infiltrasyon

Lenfatik infiltrasyon 

81



ESD Komplikayonları

 Kanama:                               %3

 Perforasyon:                         %1

Mediastinal amfizem %5

 Subkutan amfizem

 Pnömotoraks

 Şok, kollaps, hipotansiyon
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POEM: Endoskopik akalazya tedavisi 
(PERORAL ENDOSKOPİK MYOTOMİ)

 Endoskopik tedaviler

 Balon dilatasyonu ( En sık )

 Botilinum injeksiyonu (yaşlı –komorbid hastalığı 
olanlar)

 POEM (Peroral endoscopik myotomi 

 Cerrahi tedavi

 Laporoskopik veya torakoskopik Heller myotomi 
ve  Dor operasyonu.



Cerrahi operasyonlar

İnvaziv

Distal özofagusta ve AÖS’de  5 cmlik alana 
myotomi uygulanır. 

 POEM

Minimal invaziv endoskopik girişim 

İşlem süresi kısa

Myotomi daha uzun 



POEM Endikasyonları 

 Bütün akalazya hastaları

 İlk önceleri sadece non-spastik akalazya (klasik) vakalarında 
uygulanmış

 Opere olan hastalarda ve sigmoid özofagusta  işlem 
başarısı biraz daha düşüktür. 

 Balon dilatasyonuna  bağlı  perforasyon  gelişen 
hastalarda  AÖS kaslarındaki  fibrozise bağlı 
submukozal diseksiyon zor.

 Submukozal tünel veya diseksiyon işlemine  yan taraftan 
başlanması daha uygundur.

Diffüz özofagiyal spazm 



POEM  başlama lokalizasyonu 

Z çizgisinin yaklaşık 10 cm 

yukarısı 

Karina bölgesi

 Saat 2 hizası 



Submukozal tünel açma işlemi



Myotomi



Myotominin uzunluğu

 Spastik olmayan akalazya vakalarında: 

Özofagusta:10 cm

Midede: 2 cm 

 Spastik olgularda:

 15 cm ve üzeri

Orta özofagusta sirküler kasın hipertrofine bağlı oluşan  
anaormal kontraksiyonlar gögüs ağrısına neden olur. 



Kesi yerinin kapatılması 



POEM  Öncesi

POEM  Sonrası 



POEM komplikasyonları

Submukozanın  yaralanması

Fistül

Kanama

Distal de  (kardiada vasküler yapılar fazla)

Kompartman sendorumu

Pnömoperitoneum 

Pnömotoraks



POEM sonrası Gastroözofagiyal reflüyü 
önlemek için bir şey yapılıyor mu?

Laporoskopik Heller myotomi sonrası 

DOR operasyonu kullanılır.  

POEM sonrası:

Reflü koruyucu operasyon uygulanmamakta 

POEM sonrası reflü pek görülmez.

Abdominal özofagus ve kardianın çevresindeki 
frenoözofagiyal membrana dokunulmamaktadır.

Ayrıca saat 2 hizasından yapılan kesi devamına midede 
küçük kurvatur karşılık gelmektedir. 

HİS açısında akut bir travma söz konusu değildir. 



SUBMUKOZAL ENDOSKOPİK 
TÜMÖREKTOMİ 

(Muskularis propria kaynaklı lezyonların tedavisi)

 Torokoskopik

 Laporoskopik 

 Submukozal tünel oluşturularak.
 Lezyon boyutu: 2-5 cm 

<2 cm: takip 

>5 cm:cerrahi 

 EUS
Geniş tabanlı:Cerrahi

Yuvarlak tabanlı:Endoskopik tedavi  

EUS-İİAB: Sonuç malign ise cerrahi. 

BT: özofagusun genişliği/vasküler yapıları göstermek için çekilir.



4. Tabaka kaynaklı SMT 



PM SM M Tumor



İç sirkülar kas Dış longitudinal kas





Outer 
longitudinal 

muscle Trachea

Membraneous 
portion of the 

trachea



4. Tabaka kaynaklı SMT
(Lezyonun çıkartılması)


