
Mide subepitelyal lezyonlarında 
endoskopik ultrasonografi: 

Ne zaman örnekleme yapalım? Ne zaman takip edelim?

Dr Mehmet Bektaş.



Giriş

✓Subepiteliyal lezyonlar (SEL); GİS duvarın değişik  katmanlarından 
köken alan,  üzeri normal mukoza ile kaplı, lümene doğru gelişen 
kabarıklıklara denir.  

✓İnsidansları tam olarak bilinmemekte

✓Endoskopik prevelansı: %0,36

✓Retrospektif çalışma: 54/15104

✓Cinsiyet: Her iki cinste eşit

✓Yaş: 5. dekat sonrası daha sık

Surg Endos 1991;5:20-23



Midenin  subepitelyal lezyonları

Non-neoplastik SEL
✓İnflamatuar olay

✓Kist

✓Vasküler yapılar ( varis)

✓Ektopik pankreas

Neoplastik SEL
✓GİST

✓Karsinoid tümör

✓Leiyomioma

✓Lenfoma

✓Schwannoma

✓Glomus tümör

✓Lenfanjiyoma

✓Metastatik



Gastrik subepitelyal lezyonlarda klinik 

• Asemptomatik İnsidental Çoğunluğu

• Kanama Kanlanması fazla

Dışarı doğru büyürler

Mukozal erozyon-ülser

Büyük SEL

• Tıkanma
ÖGB ve pilor yerleşimli Rijit- sert  SEL



Tanı  yöntemleri 

ENDOSKOPİ EUS HİSTOLOJİ 

• Sitoloji

• Histoloji

• İmmunhistokimyasal inceleme

• Cerrahi spesimen



Endoskopi

Boyut ✓ Biyopsi forsepsi ( açık halde)

İntramural vs Ekstramural ✓ Orjinin değerlendirmede suboptimal

SEL tipi ✓ Lipom (Sarımtırak, yastık belirtisi)

✓ Aberran pankreas (Antrum, göbekli görünüm)

Mukozal biyopsi ✓ Histoloji genelde normal

✓ Karsinoid tümör 



Endoskopik ultrosonoğrafi

✓Tanısal doğruluğu çok yüksek

✓İntramural- ekstramural ayrımı

✓Çok büyük lezyonları değerlendirmede yetersiz



Standart  EUS cihazlarıyla  GİS duvarının görünümü.

1. Süperfisiyal mukoza: Hiperekoik

2. Muskularis mukoza: Hipoekoik

3. Submukoza : Hiperekoik

4. Muskularis propria: Hipoekoik

5. Seroza: Hiperekoik





Yüksek rezolusyonlu miniprob US  cihazları

✓Mide duvar kalınlığı: 3-4 mm

✓<1 cm lezyonlar için kullanılır. 

✓12,15,20,30 MHZ 

✓Tümör sınırları ve LAP hakkında yetersiz bilgi

✓Prop direkt lezyonun üzerine konulur. 

✓Balon sistemli için çift kanallı tercih edilmelidir. 



EUS SEL değerlendirmesinde ne zaman tercih edilir?
(Endoskopide lezyon boyutu: >1 cm)

1.) Lezyon intramural-ekstra mural mı? belirlenmeli

2)  EUS eko paterni

• Hiperekoik

• Anekoik ( solid alanlar içermiyor)

• Hipoekoik/ miks tip ekopaterni+ 

E
U

S

Ekstra-mural organ /kitle: Kliniğe bakılır

Lipom/fibrom/ nöronal orjinli :

Seçilmiş vakaları takip et

Vasküler lezyon

Kistik lezyon, lenfanjiyoma

Doppler +

-



Mide de dıştan bası yapan durumlar 

Normal Patolojik 

• Dalak: (Fundus-korpus)

• Dalak hilusundaki vasküler yapılar

• Karaciğer sol lobu (korpus)

• Safra kesesi ( Antrum) 

• Pankreas kuyruğu

• ince barsaklar

• Pankreastik psödokist

• Anevrizma



1. Mukoza

2. Muskularis mukoza

3.Submukoza

4. Muskularis propria

5. Seroza

GİST

GİST

Leiyomioma

Leiyomioma

Granuler

hücreli 

tümör Karsinoid

Varis, kist 

Lenfanjiyoma

Ektopik pankreas

Lipom 

EUS ile SEL Sınıflandırılması ( köken aldığı tabaka)  

Endosc Ultrasound, 2014;3: 98-108.



Mukoza /Muskularis mukoza da kaynaklı 

Hipoekoik

Eko yapısı: Homojen

Sınırları:  Düzgün 

Doku örneklemesi

(Biyopsi) 

GİST Granüler hücreli

tümör 

Eko yapısı: Heterojen

Sınırları: Düzensiz 

Ektopik pankreas 

Karsinoid

tümör 



Submukoza kaynaklı 

Anekoik Hiperekoik
Hipoekoik

Doppler

pozitif
Doppler

negatif

Vasküler lezyon 

(Varis) 

Lenfanjiyom

Dublikasyon kisti 

Lipom
Eko: Homojen

Sınırları: Düzgün 
Eko: Heterojen

Sınırları: Düzensiz

Biyopsi 

Karsinoid tümör Granuler hücreli tümör

Ektopik pankreas



Muskularis propria (4. tabaka) kaynaklı 

Hipoekoik

Doku örneklemesi

GİST Leiyomioma



EUS ile SEL  Sınıflandırılması 
( Eko yapısı)  

Eko yapısı Lezyon 

✓ Hipoekoik ✓ Leyomioma, GİST

✓ Anekoik ✓ Kist/vasküler yapı

✓ Hiperekoik ✓ Lipom

Endosc Ultrasound, 2014;3: 98-108.



EUS operatör bağımlı bir inceleme yöntemidir. 

• Kistik lezyon

• Lipom

• Dıştan bası 

• Vasküler lezyonlar

• Leyomioma

• GİST

• Karsinoid

• Ektopik pankreas

• Metastaik lezyon 

Yüksek hem fikirlilik

Düşük hem fikirlilik 



Lipom 



Nöroendokrin tümör 



Fundus varisi 
(Kistik lezyon doppler +)



Korpusta M. propria kaynaklı SEL: 
(Endoskopi: >1 cm SEL, EUS:< 1cm)



Mide subepitelyal lezyonlarında Malignite
kriterleri 

Endoskopi

(Malignite kriterleri)
EUS 

( Malignite kriterleri)

• Boyutu>2 cm • Ekojenik fokus>3 mm

• Ülsere • Kist>4 mm

• Düzensiz yüzeyli • Düzensiz sınır

Takip sırasında büyüme • Komşu LAP varlığı

JGES guideline. Dig Endosc 2013;25:479-489.

Malign GİST için optimal boyut: 3.5 cm: sensitivite: %92.5, spesifite:%78



Malign subepitelyal lezyon



Subepitelyal lezyonun EUS morfolojik 
bulguları tanı için yeterli mi?  

✓100 SEL vakası
✓%48  olguda sitolojiyi  destekledi. 
✓Yanlış tanı 

✓ Hipoekoik lezyonlarda ( 3. ve 4. tabaka kaynaklı) 
✓ NET, aberran pankreas, granuler ghücreli tümörde saptanmış. 

✓54 SELvakası:
✓EUS morfoloji vs EUS FNA veya unroof bx sonuçları
✓Orjini göstermede başarı: %80

✓ 6 lezyon daha derinde, 5 lezyon daha yüzeyel kaynaklı saptanmış. 

✓EUS un patolojik bulgularla korelasyonu: %74

✓22 SEL vakasına rezeksiyon öncesi EUS yapılmış.
✓Tanısal doğruluk :%46 ( 10/22)
✓Yanlış tanı pankreatik rest ve gastrik sistika profunda da yüksek. 

Gastrointest Endosc 2007;66:425-434.

Gastrointest Endosc 2005;62:202-208

Gastrointest Endosc 2010;71:722-727.

3 ve 4. tabaka yerleşimlilerde daha zor



Histolojik tanı için kullanılan 
yöntemler

✓Endoskopik standart  biyopsi ( 6 mm)

✓Jumbo forseps biyopsi ( 12 mm)

✓Bite on bite biyopsi

✓Unroofing

✓Endoskopik ligasyon

✓EUS-FNA

✓EUS-FNB

✓EMR

✓ESD

✓STER

✓Cerrahi 



Doku tanısı için örneklem nasıl alınmalı?

✓Standart biyopsi forcepsi: Bx volümü: 5-6 mm³
✓Punc biyopsi :Yetersiz

✓Bite on bite (2-8 bx derinlikte): SM ve MP lezyonlarında etkin

✓Jumbo forceps: Bx volümü: 12 mm³
✓Submukozadan biyopsi alınabilir. 

✓Jumbo forceps+ bite on bite: perforasyon riski var. 

Jumbo forseps Standart  

endoskopik bx

Tanısal doğruluk %87 %17



Single –insizyon Needle knife
(SINK)/Unroofing

✓Normal endoskopik bx vs needle knife
✓Tanısal doğruluk: %17 vs %87

✓Başka bir çalışmada: tanısal doğruluk %94 

✓49 hasta SEL  SINK biyopsi
✓Başarı: %86 (42/49)

✓İH yeterlilik: %91 ( 40/44)



Endoskopik snear rezeksiyon

✓<20 mm lezyonlarda EMR tekniği  ( Band/ ligasyon) 

✓ESD: Granuler hücreli tümör ve NET’lerde başarı>%90



Tam kat rezeksiyon 

✓M propria kaynaklı+>4 cm + lokalizasyonu zor alanlar
✓Fundus+ korpus proksimali

✓Oluşan defektin kapatılması:
✓Standart kilips
✓OTSC
✓Endoskopik sütür
✓Endoloop

✓144 M propria kaynaklı SEL: 
✓Tam rezeksiyon başarısı:  %92 (134/145)
✓19 ay takipte lokal nüks veya uzak metastaz izlenmemiş.  
✓Perforasyon : %14.5 (21/144), hepsi endoskopik olarak tedavi edilmiş. 



EUS-FNA
✓Lipom, varis ve basit kisti gibi SEL’ın tanısında EUS yeterlidir.

✓Özellikle M. propria (4. tabaka)  kaynaklı hipoekoik lezyonların histopatolojik
tanısı için EUS-FNA gereklidir.

✓EUS-FNA de amaç:

✓Sitopatolojik tanı (Orta derecede etkilidir). 

✓İmmun histokimyasal inceleme ( Yetersiz).

✓Mitoz miktarını belirlemede (Yetersiz).



Mide de Malign GİST

( sitoloji+IHK) 



İğsi hücreli tümörlerin ayrımında immun
histokimyasal inceleme

Tip CD117 DOG-1 PKC CD 34 SMA S100

protein

DESMİN 

GİST +

(>%95)

+

(%97)

+

(%75)

+

(%60-70)

+/-

(%30-40)

-

(%5 +)

Çok nadir

Leiyomioma - - +

(%10-15)

+ - +

Leiyomiosarkom - - + 

(%10)

- + - +

Schwannoma - - +

(%10)

- - + -



Mide kaynaklı GİST’lerin malign potansiyelinin 
değerlendirilmesi 

( Mitoz sayısı)

Tümör boyutu Mitoz oranı 

(50)

Metastaz/tümöre bağlı 

ölüm (%)

≤2 cm ≤5 0

>5 4

>2 cm≤5cm >5 16

>2cm≤10 cm ≤5 4

>5cm≤10 cm >5 55

>10 cm

>10 cm

<5 12

>5 86



Mide subepitelyal lezyonlarından hangi 
durumlarda EUS-FNA veya EUS-FNB yapılmalı? 

Endoskopi ile malign olma 

özellikleri

EUS ile malign olma özellikleri

• Boyutu>2 cm ▪ Ekojenik fokus>3 mm

• Ülsere ▪ Kist>4 mm

• Düzensiz yüzeyli ▪ Düzensiz sınır

• Takip sırasında büyüme ▪ Komşu LAP varlığı

JGES guideline. Dig Endosc 2013;25:479-489.

Malign GİST için optimal boyut: 3.5 cm: sensitivite: %92.5, spesifite:%78



EUS FNA/FNB için tanısal doğruluğa etki eden 
faktörler 

✓Lezyonun lokalizasyonu

✓Lezyonun yapısı

✓İğnenin çapı

✓İğnenin tipi

✓Pass sayısı

✓İşlemin teknik olarak zorluk derecesi

✓Aspirasyon kullanımı

✓Stilenin kullanımı

✓Fanning yöntemi

✓Sitoloji uzmanının olup olmaması (ROSE)

✓Endosonoğrafi yapan kişinin tecrübesi

Gastrointest Endosc, 2009. 69(2 Suppl): p. S130-3.



FNA iğnesi

✓19-20-22 ve 25 Gy iğneler mevcut. 

✓19 Gy iğne: Büyük çap nedeniyle daha iyi doku alır. 
✓Avantajı: GİST ve leiyomioma şüphesi olan lezyonlarda doku bx alır.
✓Dezavantajı: Materyal kanlı olabilir, keskin açılanma + ve manevra özelliği az. 

✓Fleksibıl 19 Gy iğne:  Klasik 19 Gy’e üstün. 

✓20 Gy pro-core : FNB yapılmakta,yeterli doku daha az pass ile elde edilmekte. 

✓22 Gy : Fundus ve antrum yerleşimli SET’ de  manevra yetisi iyi.  

✓22Gy ve 25 Gy: Tanısal doğruluk ve komplikasyon yönünden fark yok.



EUS-İğneleri 
Tru-cut

Standart EUS-FNA 

Pro-core

Sharkcore -FNB

Bosron Scientific
ACQUIRE



EUS- FNB iğneleri İHK inceleme için daha etkin.



Pass sayısı

✓ROSE (On-site sitopatoloji); pass sayısını etkileyen en önemli durumdur.

✓2.5 pass: %83.0 yeterli doku elde edilmiş. 

✓5.3 pass:%83.9 tanısal doğruluk

✓2.5-4 pass ile plato çizen tanısal doğruluk elde edilmiş.



Suction (aspirasyon) kullanımı

✓Vasküler lezyon+ lenf nodu:
✓Kanlı olur.

✓Materyalin kalitesini bozar.

✓Fibrotik lezyonlar ve solid lezyonlarda
✓Yeterli doku elde etme oranını artırır.  

✓RKÇ
✓Hücre sayısı daha çok

✓Daha kanlı

✓Tanı verimini artırmaz.



>3 cm  MP kaynaklı SEL 
(EUS-FNA : Patoloji NET)



✓İlk  çalışmalarda EUS-FNA’in GİS kaynaklı SEL’ın tanısında 
✓Duyarlılık : %50

✓Özgüllük : %25

✓Accuracy: %38

Gut 1999:44;720-6.

✓Son çalışmalarda tanısal doğruluk oranı  yüksek rapor edilmektedir. 
✓%75-100.

J Gastrointestin Liver Dis 2008:17;15-20

Endoscopy 2005:37;154-60.

Gastrointest Endosc 2009:69;1218-23.

World J Gastroenterol 2007:13;2077-82

Endoscopy 2010:42;300-5.

✓Özellikle EUS-FNA  ile yüksek başarı  sonuçları 
✓Büyük lezyonlar

✓Mide yerleşimli

✓On-site sitopatoloğun varlığında saptanmış. 

2011:56;1757-62.Dig Dis Sci



Jumbo forceps vs EUS-FNA

Jumbo forseps EUS-FNA p

Ortalama lezyon boyutu 

(n:129)

15 mm 15 mm

Tanı oranı %59 %57 0,18

Kanama %35

Kanamanın endoskopik 

tedavisi 

%34.9

Etkin olduğu tabaka 3. Tabaka 

( Submukoza) 

4. Tabaka  

(Muskularis propria) 

GI endoscopy 2012:75:1147-52



EUS-FNB daha mı etkin?

✓70 SEL  FNB vs FNA

✓Sensitivite: %90 vs %52

✓Tanısal doğruluk: %83 vs 49

✓17 çalışmayı içeren 978 üst GİS SEL 

✓EUS-FNA vs FNB: Tanısal doğruluk oranı her iki grupta benzer. 



Midenin subepitelyal lezyonlarının 
değerlendrilmesinde Contrast enhance EUS 

✓14 SEL ( 11 mide, 3 özefagus)

✓10 SEL: M propria kaynaklı  
✓GİST: 5

✓Leiyomioma:4

✓Schwannoma:1

✓6 lezyonda kontrastlanma izlenmiş.
✓GİST: %100 (5/5)

✓Leiyomioma: %25(1/4) 

Tip I: Regüler mikrovasküler patern: Homojen enhancement

Tip II: İrregüler mikrovasküler patern:  Heterojen enhancement

Mikrovasküler damarları göstermede CE-EUS  dopplerden daha üstün.  •.Endosc Utrosund; 2019;8:43-49.



Midenin SEL’ının EUS-elastoğrafi ile değerlendirilmesi
(Ankara Tıp Deneyimi) 

GİST

(n=13)

Leiyomyom

(n=10)

P 

değeri

Cinsiyet K/E 5/8 7/3 0,14

Yaş 60+15 43,8+10,3 0,008

Lokalizasyon Mide:12, Duodenum:1 Özofagus:9, Mide:1

Boyut (mm) 26,5 (20-55) 23,1 (19-100) 0,65

4. Tabaka 13 10

Ekojenite

• Homojen

• Hoeterojen

3

10

9

1

0,003

• Kistik 4 0

• Ekojenik fokus 3 1

Giovannini skor GIST Leiyomyom P değeri

1-2-3 1 7 0,006

4-5 12 3

SR≥ 12 Giovanini skor 

4-5

Giovanini skor 

4-5/ SR<12 

Sensitivite 92,3 92,3 100

Spesifite 80 70 70

Diagnostic

accuracy

87 82,6 87

Kalitatif yöntem SR değeri ve Giovannini skorlarının GİST için tanısal değeri 



Endoskopi

1. Subepitelyal lezyon  saptandı

(boyutu, kontruları, üzerindeki mukoza )

2) Mukozal biyopsi 

Biyopsiden kaçın:  Vasküler lezyon/Kistik/ özefagus yerleşimli lezyon )

Dikkatli ol: GİST düşünülen ülsere lezyonlar kanayabilir. 

3.) Boyutunu belirle ( Biyopsi forsepsi açık hali)

E
N

D
O

S
K

O
P

İ <1 cm

Endoskopik takip 

( 1 yıl içinde)

4.) Sarımtırak görünüm+yastık belirtisi +: Lipom, başka bir şeye gerek 

yok )



Mukoza ve submukoza kaynaklı lezyonlara 
yaklaşım

✓Genellikle asemptomatik

✓Semptomatik: Adenokanser, metastatik, lenfoma varlığında

✓Tanı:
✓Endoskopi

✓EUS 

✓EUS-FNA

✓EMR

✓ESD

✓ASGE: Asemptomatik küçük SEL  lezyonlar: EUS ile takip
✓Kist, lipom, vasküler yapı: EUS takip. 

✓Khashab:Semptomatik veya boyut artışı: Endoskopik tedavi

✓ESGE (2011): İlk yapılması gereken «bite on bite biyopsi» ve takiben 
«endoskopik rezeksiyon».
✓Lenfoma, NET: EUS sırasında FNA-FNB veya endoskopik biyopsi Endoscopy 2011;43:897-912.

Endosc 2007;66:425-434
Gastrointest Endosc 2013;77:146-148



M proria kaynaklı SEL için kabul edilen 
tümör boyutu cut-off değeri 

✓İnceleme ve takip için: 2 cm

✓<2cm : AGA, ESGE, ESMO: EUS önerir.

✓GİST<2 cm + mitoz<5/50: metastaz: 0

✓Asemptomatik>2 cm SET: 6-24 aylık aralıklarla izlenebilir.

✓Takiplerde boyut artışı:+ ise doku tanısı için örnek alınmalıdır.



<2cm asemptomatik M. propria kaynaklı
SEL’ı nasıl takip edelim?

(Endoskopi normal)

JGES (2013) ESMO (2014) ESGE (2010) Khashap ve Pasricha

Her yıl 

Endoskopi+ EUS

EUS:

• İlk takip: 3 ay sonra

• Takiben yılda bir 

Takiplerde boyut artışı/ 

semptomatik ise 

rezeksiyon

EUS:

• İlk takip: 3 ay sonra

• Takiben yılda bir 

Takiplerde boyut artışı/ 

semptomatik ise 

rezeksiyon

Histolojik tanı için 

gerekli yöntemler 

uygulanmalı



Asemptomatik SEL’in büyüme oranı

✓Ortalama büyüme oranı: <%10

✓252 hasta 84 ay endoskopik takip büyüme oranı: %3.2 (8/252)

✓<3 cm, 51 hasta,
✓ Takip süresi: 29.7 ay 
✓ Takip EUS ile
✓ Değişiklik kriteri (ekojenite ve boyut değişikliği): %13.7 (8/51)
✓ M propria kaynaklı olanlarda: büyüme :%12

✓989 gastrik SET< 3 cm: 
✓ Takip:Endoskopi+ EUS
✓ Takipte büyüme: :%8.5 (84/989)
✓ Kriter: Ekojenite, boyut, yüzey düzensizliği

✓ Eko paterni ve boyut değişikliği: 21/89
✓ Endoskopik veya cerrahi rezeksiyon: 25 hasta (GİST: 19)

World J Gastroenterol 2010;16:439-444

J Clin Gastroenterol 2009;43:723-726

J Clin Gastroenterol 2011;45:330-336



<2cm semptomatik M propria kaynaklı 
SEL’a yaklaşım

JGES (2013) ESMO (2014) ESGE (2010)

Semptomatik

( endoskopide ülser, 

düzensiz sınır)

EUS, EUS-FNA, CE-BT

Tedavi: Cerrahi

EUS, EUS-FNA

Tedavi: Cerrahi

EUS, EUS-FNA

Tedavi: Cerrahi



>2cm M propria kaynaklı SEL’e
yaklaşım

JGES 

(2013)

ESMO 

(2014)

ESGE 

(2010)

Khashap ve 

Pasricha

NCCN guideline

(2010)

Cerrahi 

(2-5 cm)

Cerrahi Laporoskopik wedge

rezeksiyon

EUS-FNA

• Cerrahi için yüksek 

risk (kardiya

yerleşimli, 

anrezektabıl

STER/Cerrahi:

• Boyutu:2-4 cm

• Semptomatik

• Veya boyutta 

büyüme 

Cerrahi 

Dig Endosc 2013;25:479-489.

Gastrointest Endosc 2013;77:146-148.

Endoscopy 2011;43:897-912.

J Natl Compr Canc Netw 2010;8(Suppl 2):S1-S41.

Hepatogastroenterology 2008;55:1653-165



SONUÇ 

E
U

S

2. veya 3. 

Muskularis mukoza 

Submukoza

4. tabaka<20 mm

Muskularis propria

4. tabaka: 20-30 mm 

Muskularis propria

30-50 mm 

Muskularis propria

EUS-FNA

( Eğer tedaviyi etkileyecekse) 

Semptomatik, şüpheli

>50 mm EUS-FNA 

( tedaviyi etkileyecekse: KT ) 

D
O

K
U

 T
A

N
IS

I 

ESD 

Ligasyon tekn.

( <20-30 mm) 
Jumbo forsebs bx.

Unroofing teknik 

(EUS-FNA /FNB) 

FNA/FNB

( 22gy, 25 Gy, 19 Gy, trucut

Tam kat 

ESD

Tünel yöntemi

(GİST) 

Cerrahi 

( yüksek risk/hasta 

istemedi

Başlangıç takip 

EUS ile

( 6-12 ay)  

Şüpheli büyüme 

varmı? 

GİST 
Tanısı konuldu. 

Lezyon>2 cm 

Lezyon<2 cm 

Tedavi opsiyonlarını hasta ile tartış 


