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Karaciğer biyopsisi endikasyonları

✓Akut veya kronik karaciğer hastalıklarının tanısı

✓Fibrozis derecesinin  değerlendirilmesi

✓Karaciğer enzim yüksekliklerinin aydınlatılması

✓Otoimmun Hepatit

✓Hemokromotozis/WilsonHastalığı

✓Karaciğer nakli sonrası  



Karaciğer biyopsisi 

Tedavi 

Tanı

Prognoz Major komp. : %1.0

Mortalite :  %0.2

En sık komplikasyon

• Kanama

• Ağrı 



Alınan biyopsi materyalinin 
histopatoloji için yeterlilik kriterleri 

Alınan biyopsinin 

toplam uzunluğu 

Portal alan 

sayısı

İğnenin 

çapı

AASLD 20-30 mm ≥11 16 Gy

EASL 15 mm -

APASL 15 mm ≥10 16 Gy

Hepatology 2009;49:1017-1044



Karaciğer biyopsi teknikleri 

✓Perkütan

✓Perküsyon

✓USG

✓BT 

✓Transvenöz (transjuguler)
✓Skopi

✓Laparoskopik/ cerrahi
✓Genel anestezi

✓Endoskopik ultrosonoğrafi eşliğinde 

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



EUS eşliğinde karaciğer biyopsisi 
(Nereden çıktı?)

✓EUS ile 
✓Karaciğerin her iki lobunun  yüksek kalitede görüntülenmesi sağlanır. 

✓Fokal lezyonlar net görüntülenir.

✓Güvenli bir yöntemdir ( endoskopisitin tecrübesine bağlı) 

✓Sedasyon altında yapılır
✓Hastanın anksiyetesini azaltır.

✓Hasta komforu sağlanır.

✓Aynı anda her iki lobtan biyopsi alınabilir.

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



Karaciğerin segmenter anatomisi 



ÖGB ( Saat istikametinin tersi rotasyon)  

Sağ Hepatik Ven



Orta hepatik ven
( Saat istikametinin tersi rotasyon) 



Sol Hepatik Ven

( Saat istikametinin tersi rotasyon)



EUS ile KC sağ lobun değerlendirmesi 



Saat yönü istikametinde rotasyon 



EUS eşliğinde karaciğer biyopsisi için hangi 
hasta/hastalar  idealdir.

✓Değişik nedenlerle Üst GİS endoskopisi planlananlar
✓Dispepsi-reflü-barrett- varis taraması ..

✓Koledok patolojilerine bağlı karaciğer enzim yükselmesi düşünülüp EUS 
planlananlar.

✓Pediyatrik hastalar

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



EUS eşliğinde karaciğer biyopsisin 
kontrendike olduğu durumlar

✓Koagulopati
✓Plt<50.000

✓ INZ>1.5

✓Endoskopinin geçişine izin vermeyen darlıklar
✓Benign veya malign özefagus darlıkları

✓Sedasyona engel durumlar. 

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



EUS eşliğinde karaciğer biyopsisi 
nasıl yapılıyor?

✓Hangi skop: Liner skop

✓Biyopsi yeri 
✓Karaciğer sol lob: Proksimal mideden

✓Karaciğer sağ lob: Bulbus,  duodenum ikinci kısım 

✓Mutlaka doppler kullanılmalı

✓KC sol lobunun  dalaktan ayrımı çok önemli.
✓Proksimal mideden hem karaciğer hem dalak görülebilir. 

✓Kullanılan iğne 19 Gy olduğu için dalağa yapılacak girişim kanama ile sonuçlanabilir.

Arch Gastroenterol Res. 2020;1 (2):47-51



Günümüzde EUS-KC bx için FNB iğneleri önerilir.



FNB iğnelerinin avantaj
(Uzun tek parça materyal sağlar.)



EUS-FNB ile KC bx doku elde etme  
teknikleri 

✓Aspirasyon

✓Aspirasyon+heparin: İğne içinden heparin geçiriliyor ve 
aspirasyon yapılıyor.
✓Heparinize iğne: iğne içi pıhtılaşmayı önler. Yeterli doku elde edilmesine 

katkıda bulunur 

✓Islak aspirasyon (Wet suction): Aspirasyon yapan enjektör 
içine hava yerine serum fizyolojik kullanılır ( 2 cc) . 

✓Islak aspirasyon+ heparin: En ideali.

Islak aspirasyon ile  daha sellüler ve doku 
bütünlüğü daha iyi materyal elde ediliyor. 

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



Islak 

aspirasyon + 

heparin

Kuru 

aspirasyon + 

heparin

Kuru 

aspirasyon

p

Yeterlilik %98 
(39/40)

%93 

(37/40)

%80 

(30/40)

0.01

Bx uzunluğu  (en uzun parça) 8.9 mm 5.8 mm 0.003

Toplam biyopsi uzunluğu 49.2 mm 23.9 mm 0.003

Ortalama portal alan 7 4 0.01



EUS modified liver biopsy sampling
( EUS-MLB)

✓İğne tipi: FNB ( SharkCore)

✓Wet suction+ 1 pass

✓Her iki loptan «rapid puncture»

n İğne tipi Pass Portal 

alan 

Biyopsi 

uzunluğu 

Yeterlilik

165 19 Gy- FNB 

Shark Core

1 18 24/60  mm %100

Yan etki: %1.8 (ağrı ve kendini sınırlayan hematom). 

Gastrointest Endosc 2018;87:469-475



EUS eşliğinde karaciğer biyopsisi 
nasıl yapılıyor?

✓Girişim yapılacak alan seçilir.
✓ Sol lob: Segment 2,3
✓ Sağ lob: Bulbus veya duodenum 2. kısım 

✓Biyopsi yapılacak alanda 
✓Damarlar (doppler kullanılır)
✓ Safra yolları 
✓ Safra kesesi olmamalı 

✓İğne ile karaciğer içine 1 cm girilir. Stile çekilir, aspirasyon yapılır ( 20 cc 
enjektör). 

✓İğne karaciğer içinde 3-5 cm ilerletiliyor. 

✓1-3 kez ileri geri hareket ettiriliyor. 

✓İğneyi çektikten sonra girilen yer doppler ile kontrol ediliyor. 

✓Materyal formolün içine konuluyor. 

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



EUS eşliğinde karaciğer sol lobtan biyopsi 



Bulbus apeks

EUS-KC bx: Sağ lob biyopsisi

180 derece tork

Sabitle 

Doppler

19 Gy FNB

Puncture



EUS eşliğinde KC bx yönteminin 
avantajları 

✓Sedasyon altında yapılır.
✓Hastanın anksiyetesini azalır, uyum ve konfor sağlar. Pediatrik hastalar için uygun. 

✓Real- time USG görütüleme sağlar.
✓Vasküler yapılar ve safra yolları net görüntülenir

✓ İğne net görülüyor ve iğneye yön verilebiliyor.

✓Aynı anda her iki lobtan bx. alınabilir.
✓BT/MRI da gözden kaçan hepatik lezyonlar/ LAP/diğer organ lezyonları görüntülenebilir, 

örnek alınabilir. 

✓Diğer endoskopik işlemler sırasında uygulanabilir.

✓Obez ve PK-KC bx. istemeyenler için uygun. 

✓İşlem kolay ve işlem süresi kısa (EUS: 20 dak, TJ KC bx: 40 dak.). 

✓İşlem sonrası 
✓Rahatsızlık oranı  düşük, komplikasyon daha az.

✓Taburculuk süresi kısa (EUS-KC bx: 4 saat; PK- KC bx : 10 saat) 

✓ İşlem sonrası gözlem süresi ( Endoskopi odasında:30 dakika;  PK- KC bx: 4 saat). 

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



EUS eşliğinde KC bx yönteminin 
Dezavantajları 

✓Nispeten yeni bir teknik.
✓PK veya TJ KC bx almaya alışmış olan birçok klinisyen, bu yöntemi kullanma 

konusunda daha az deneyime sahiptir.

✓EUS-KC bx için yeterli EUS-FNA/FNB tecrübesi gerekir.
✓PK KC bx için daha az tecrübe yeterli.

✓EUS-LB 19 Gy ile yapıldığı için alınan materyal küçük 
✓PK- KC bx: 16 Gy

✓KC sağ loptan biraz daha zor.

✓EUS- KC bx için endoskopik incelemenin  gerekmesi

✓Pahalı

Clin Gastroenterol Hepatol 2017;15:784-786

Endosc Ultrasound 2015;4:85-91

World J hepatol 2019;11:335-343



Perkütan Transjuguler Cerrahi EUS eşliğinde 

Kanama + + + +

Karın ağrısı + + + +

Kapsül ağrısı + +

Perforasyon + +

Enfeksiyon + + + +

Hipotansiyon +

Safra kesesi perforasyonu +

Pnömotoraks +

Hemotoraks +

Arteriyal anevrizma +

Aritmi +

Karın duvarında hasar +

Anestezi komplikasyonu +

İntraperitoneal yaralanma +

EUS eşliğinde KC bx komplikasyonları 



EUS eşliğinde KC bx. 
Güvenilir bir yöntem mi?

✓Güvenilir bir yöntem.

✓437 hastalık meta-analiz:
✓Komplikasyon: %2.3

✓ Birincil komplikasyon: Minör kanama

✓Çok merkezli bir çalışma: N: 110
✓1 hastada perikapsüler hematom (2 ünite kan tx) 

✓ İşlem öncesi hastanın koagulopatisi ve trombositopenisi mevcut.  

✓EUS-KC bx yapılan 4 farklı çalışmada  hasta sayısı sırasıyla 200, 40, 9 ve 22
✓Komplikasyon: %0

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



EUS eşliğinde  vs Girişimsel radyoloji ( 
TJ veya PK) karaciğer biyopsi  

IR  KC bx

(TJ veya PK)

EUS eşliğinde 

KC bx

P 

N :152) 82 68

Biyopsi uzunluğu 3.6 cm 4.6 cm <0.001

Fragmente materyal %47 %72 <0.001

Portal alan sayısı 13.6 10.8 <0.001

Komplikasyon Yüksek Az =0.03

Digestive Liver Dis.  2019;51:826-830.

EUS eşliiğnde KC biyopsisi güvenilir bir yöntem ve 

yeterli doku elde edilebiliyor, komplikasyonu az. 



Yıl n İğne tipi Pass Portal alan Biyopsi uzunluğu 

2002 9 19 Gy tru-cut ? 1 4 mm

2008 9 19 Gy tru-cut 2 7 16.9 mm

2009 23 19 Gy tru-cut 3 2 9 mm

✓ 19 Gy tru-cut iğne ile EUS-KCB ilk kez 2002 yılında tanımlanmış. 

✓ Tru-cut iğneler rijit ve daha az fleksibıl olduğu için işlem zor. 

Geçmişten günümüze EUS eşliğinde KC bx verileri 

(EUS-Tru- Cut iğneler )

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



Yıl n İğne tipi Pass Portal 

alan 

Biyopsi 

uzunluğu 

Yeterli tanı

2012 22 19 Gy

( non tru-cut)

2 9 36.9 mm %91

2014 10 19 Gy -FNA 3 9.2 14.4 mm %100

2015 110 19 Gy- FNA 1-2 14 38 mm %98

Geçmişten günümüze EUS eşliğinde KC bx verileri 

(EUS-FNA iğneleri )

EUS-FNA ile tanı değişken: iğnenin tipi, size, operatörün tecrübesi ve 

ROSE etken bulunmuş. 

Sadece  öyküsünde koagulopati ve trombosit düşüklüğü olan bir hastada 

perikapsüler kanama gözlenmiş. World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



✓EUS-FNB kullanımı giderek artmaktadır. 

✓Yeni dizayn edilen iğneler; daha fleksibıl, tanı için yeterli doku elde edilir ve  ROSE 
ihtiyaç azalır. 

✓ EchoTip

✓ ProCore

✓ SharkCore

✓ Acquire needle

✓ EZ shot 3 plus needle

Yıl n İğne tipi Pass Portal alan Biyopsi uzunluğu Yeterlilik

2016 75 19 G FNB Procore

19 Gy FNB tru-cut

2

3

5

2

20mm

9 mm

%97

%73

2017 24 19 Gy FNB 

SharkCore

2 32.5 65.6 mm %96

2018 165 19 Gy- FNB 

Shark Core

1 18 60  mm %100

2019 40 22 Gy FNB 2 42 55 mm %100

2019 41 22 Gy FNB 

( fork tip core bx)

26 24 mm %100

Geçmişten günümüze EUS eşliğinde KC bx verileri 

(EUS-FNB iğneleri )

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



Yıl n İğne tipi Pass Portal 

alan 

Biyopsi 

uzunluğu 

Yeterli 

doku 

2017 48

(kadavr

a)

18 G1-PC

18 G2-PC

19 Gy FNA expect

19 Gy FNB ProCore

19 Gy FN SharkCore

22 Gy FN SharkCore

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

2.2

3.5

1.9

1.7

6.2

3.8

?

?

?

?

?

?

%83.3

%81.3

%46.0

%19.0

%85.4

%85.4

Farklı tekniklerin  ve iğnelerin karşılaştırılması 

Gastrointest Endosc.2017;85:419-426



EUS eşliğinde Kc bx için öğrenme 
süreci ne kadar?

✓Yapacak kişi EUS eşliğinde girişimler konusunda yeterli tecrübe ve 
deneyime sahip olmalı

✓Refereans noktalarını (Landmarks) iyi bilmeli

✓12-15  EUS-KC bx işlemi gerçekleştirmeli

World J Gastrointest Endosc 2020; 12: 83-118



Sonuç
PC-KC bx EUS-KC bx

İşlemin yapılacağı bölgenin 

seçimi  

USG eşliğinde yapılırsa 

iyi  

PC-KC bx den daha iyi.

Dopplerin kullanılması 

komplikasyonu azaltır. 

İncelemenin çözünürlüğü Düşük Yüksek

Tanısal  doğruluk Karşılaştırılabilir

Sampling error Yüksek Düşük

Bx alınan  KC lobu Daha çok sağ lob Sağ+ sol lob

Ortalama taburculuk süresi 10 saat 4 saat 

Teknik zorluk Düşük Yüksek

Fiyat Ucuz Pahalı 

World J Hepatol 2019;27:335-343

Komplikasyon Fazla Az

Kullanılan İğne 16 Gy 19 Gy



TEŞEKKÜRLER 


