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ÖZET

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tedavisi, hastalığın doğru evrelenmesine bağlıdır. Mediasten evre-
lemesinde BT, PET/BT gibi non-invazif yöntemlerden sonra rehberler öncelikle minimal invazif yöntemler olan 
EBUS ve EUS’u önermektedirler. Son yıllarda bu iki yöntemin peş peşe ya da EUS-B ile aynı seansta uygulan-
masının doğru evreleme ve maliyet açısından büyük faydaları olduğu bildirilmektedir. Akciğer dışı kanserlerde 
uzun zamandır kullanılmaktadır. KHDAK mediasten evrelemesinde ise son yıllarda gittikçe sıklıkla kullanılmaya 
başlanmıştır.
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SUMMARY

Treatment of nonsmall cell lenf cancer(NSCLC) depens on accurate staging of the disease. Guidelines suggest use 
of EBUS and EUS, minimally invasive prosedures after noninvasive testi such as CT and PET/CT. Recent studies 
demonstrate great advantages in accurate staging and cost-effectiveness of consecutive use of EBUS and EUS. 
Elastography, an imaging modality widely used in extra-thorasic malignancies, is becoming a part of mediastinal 
staging in NSCLC.
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GİRİŞ

Akciğer kanseri, tüm dünyada kanser sebepli ölümler 
arasında birinci sırada gelmektedir. Tarama, tanı ve 
molek 1üler genetik konusundaki gelişmelere rağ-
men, beş yıllık sağkalım halen %18 civarındadır(1). 
Rezektabl olduğu düşünülen küçük hücreli dışı akci-
ğer kanseri (KHDAK) olgularında, mediastinal lenf 
nodlarının ameliyat öncesi doğru evrelenmesi ve ye-
niden evrelenmesi tedavi başarısında büyük öneme 
sahiptir(2). Evrelemede non-invaziv (BT, PET-CT, MR) 
ve invaziv (Mediastinal lenf nodu örneklemesi) yön-
temler kullanılır. Hem ACCP hem de ESTS rehberleri, 
EBUS/EUS-İA biyopsisini KHDAK evrelenmesinde 
birinci basamak yöntem olarak önermektedir(1,3). Öte 
yandan, elastografi ve transözefagial bronkoskopik 
ultrason (EUS-B) gibi yeni yöntemler de, mediastinal 
metastaz tespitlerinde umut verici gözükmektedir.

Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) ve
Endoskopik Ultrasonografi (EUS)

Mediastinal lenf nodu haritasında da(4) belirtildiği 
gibi EBUS, mediastinoskopi ile benzer şekilde 2R/2L, 
4R/4L, 7’de bulunan üst ve alt mediastinal lenf nod-
larına ulaşabilir. Mediastinoskopiden farklı olarak 
10, 11, 12 numaralı istasyonlardaki lenf nodlarını 
görüntüleyebilmektedir ki; SBRT ve RFA gibi cerrahi 
dışı tedavi yöntemlerinin ya da doku koruyucu cer-
rahinin ön plana çıktığı günümüzde N1 hastalığın 
tanımlanması seçilecek tedavi yönteminin belirlen-
mesinde hayati önem kazanmaktadır. 2013 ACCP 
rehberinden beri mediasten evrelemesinde EBUS 
birinci basamak olarak kullanılmaktadır. EBUS ile 
mediastinoskopinin mediasten evrelemesinde etkin-
liklerini karşılaştıran bir çok çalışma ve metaanaliz 
bulunmaktadır(5-7). Tüm meta-analizlerin sonucunda 
EBUS’un mediasten evrelemesinde mediastinosko-
pi ile yakın tanısal ve negatif prediktif değeri oldu-
ğu gösterilmiştir. İki farklı çalışmada ise EBUS, tanı 
başarısı ve negatif prediktif değer açısından medias-
tinoskopiye üstün bulunmuştur(8,9). Bu sonucu araş-
tırmacılar derinde bulunan 7 numaralı lenf nodu ile 
4L istasyonuna mediastinoskopi ile ulaşılmasının zor 
olması ile açıklamışlardır. Sehgal ve arkadaşlarının 
2016da yayınlanan metaanalizinde de endosonogra-
fik yöntemlerin en az mediastinoskopi kadar yüksek 
tanı başarısı olduğunun gösterilmesinin yanı sıra, 
komplikasyon oranının endosonografi grubunda an-
lamlı olarak düşük olduğu görülmektedir(10).

Gerek EBUS gerekse mediastinoskopinin 5, 6, 8 ve 9. 
istasyonları örnekleyememesi nedeniyle, günümüz-
de EUS, EBUS ve/veya mediastinoskopiyi tamamlayı-

cı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. EUS ayrıca sol 
adrenal bez ve karaciğerin sol lobuna da erişim sağla-
yarak uzak metastaz değerlendirmesine de olanak sağ-
lamaktadır. EUS’un özellikle sol mediasten istasyonla-
rında sensitivite, spesifite, NPD ve PP değerleri EBUS 
ile benzerdir (%89, %100, %100, %86)(3). Bazı uzman 
merkezler EUS-İA ile 5 ve 6 numaralı istasyonların da 
değerlendirilebileceğini bildirse de, hazırda bulunan 
verinin kısıtlı oluşu nedeniyle bu lenf nodlarının EUS 
ile örneklenmesi rutin olarak önerilmemektedir(11). 

İster iki ayrı cihaz ile (EBUS ve EUS), ister EBUS’un 
transözefageal kullanımı (EUS-B) ile yapılsın, tüm 
çalışmalar iki yöntemin birlikte kullanılmasının sen-
sitivite, tanısal değer ve negatif prediktif değerinin 
EBUS’un tek başına kullanılmasına göre üstün oldu-
ğunu göstermektedir(12-14).

N2 hastalığı olan KHDAK olgularında, kemoradyote-
rapi ile N0/N1 hastalık sağlanması durumunda yapı-
lacak cerrahi ile sağ kalıma katkı sağlanabilir. Gerek 
EBUS, gerek mediastinoskopi yeniden evrelemede 
kullanılabilse de, tanı başarıları birincil evrelemeye 
göre daha düşüktür. Yapılan çalışmalarda yeniden 
evrelemede EBUS’un sensitivitesi %50 ile %77 ara-
sında bildirilmiştir(15,16). Çetinkaya ve arkadaşlarının 
definitif kemoradyoterapi görmüş Evre IIIa-N2 ol-
gularda yaptıkları çalışmada, EBUS’un yeniden ev-
relendirmede sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif 
prediktif değerleri sırasıyla %82,1, %100 ve %76,2 
olarak bildirilmiştir(17). EBUS’un yeniden evrelendir-
medeki etkinliğinin değerlendirildiği 10 çalışmayı 
içeren yakın zamanlı bir metaanalizde, işlemin sen-
sitivitesi %67, spesifitesi %99 olarak bildirilmiştir(18). 
Remediastinoskopi ile %61 ile %84’e varan sensitivi-
te bildirilse de, bu olgularda morbidite ve mortalite 
de EBUS’a göre daha yüksektir(19). 

Nüks şüphesi olan KHDAK olgularında yapılan bir 
çalışmada, EBUS ile mediastinal nüks tanı oranı %64 
olarak saptanmıştır(20). Tedavi sonrası nüks değerlen-
dirmesinde EBUS ile PET/CTnin karşılaştırıldığı bir 
çalışmada, EBUS’un tanısal doğruluk, sensitivite ve 
spesifitesi %100 olarak raporlanmıştır(21). 

Son yıllarda EBUS ile ilgili en heyecan verici gelişme 
elastografinin ayırıcı tanıda kullanılmaya başlanma-
sıdır. Elastografi teknolojisi, tümöral dokunun çevre 
dokudan hücresel ve vasküler olarak daha yoğun ol-
masına bağlı daha sert olmasına dayanır. Doku sert-
liği tanısal bir araç olarak ilk kez meme karsinomla-
rında kullanılmaya başlanmıştır. EBUS’un B-mode 
görüntülerinin kullanılması ile mediastinal lenf nod-
ları üç gruba ayrılmaktadır:



Minimal İnvaziv Mediastinal Evreleme Araçları; EBUS, EUS, EUS-B / Methods for Minimally Invasive Staging;
EBUS, EUS, EUS-B

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2018; 6 (3): 34-38

36

1. Yoğun olarak mavi dışı(yeşil, sarı, kırmızı),

2. Kısmen mavi kısmen mavi dışı,

3. Yoğun olarak mavi.

Patoloji sonuçları ile karşılaştırıldığında grup 1 lenf 
nodları %100 benign, grup 3 lenf nodları ise %94.6 
malign saptanmışlardır(22). Huang ve arkadaşlarının 
78 lenf bezinde elastografi ile patoloji sonuçlarını 
karşılaştırdıkları benzer bir çalışmada, elastografinin 
tanı doğruluğu Tip 1 lenf nodlarında %96.3, Tip 2 
lenf nodlarında %75 ve Tip 3 lenf nodlarında %87.1 
saptanmıştır(23). Lenf nodu içerisinde mavi renk oranı 
(BCP) arttıkça malignite olasılığı artmaktadır. Ma ve 
arkadaşları malign- benin lenf nodu ayrımında BCP 
için en ideal oranı %36.7 olarak hesaplamışlardır(24).

Elastografik grubun yanı sıra strain ratio da lenf nod-
larının malign tutulumunu değerlendirmede önem 
arz eder. Korrungruang ve Boonsarngsuk’un çalış-
masında Tip 1 dışı paternde olmanın yanı sıra strain 
rationun 2.5’in üzerinde olmasının malignite tanı-
sında %100 sensitivite ve negastif prediktif değere 
sahip olduğu gösterilmiştir(25). Ancak bu çalışmada 
spesifitenin %70.8 olduğunu unutmamak gerekir.

Elastografi ile hem şüpheli lenf nodları değerlendi-
rilebilir, hem de Tip 2 gibi heterojen lenf nodlarının 
içerisinde mavi alanlar tespit edilerek, EBUS-TBİA 
yapılacak bölümler saptanabilir. Gelecekte, EBUS ve 
elastografi teknolojisindeki gelişmeler, tüm KHDAK 
olgularında 5 mm’den küçük boyuttaki lenf nodla-
rının dahi değerlendirilip, şüpheli istasyonların ör-
neklenmesini sağlayarak hastaların gereksiz akciğer 
cerrahisine gitmelerinin önüne geçecek gibi görün-
mektedir.

Endoskopik Ultrasonografi-Bronkoskop (EUS-B)

Endobronşiyal ultrasonun transözefagial kulanılması 
olan EUS-B son yıllarda tanımlanmış bir yöntemdir. 
Bu yöntem, transözefagial ve transbronşiyal örnekle-
menin aynı seansta, aynı aletle, tek bir operatör tara-
fından yapılmasına izin vermektedir.

EBUS’un transözefageal kullanımı ilk kez 2007’de 
Gupta ve Mallery’nin daralmış özefagus lümeninden 
EUS ile geçemeyip, EBUS ile biyopsi aldıkları iki olgu 
nedeniyle bildirilmiş olsa da(26), EUS-B asıl günde-
me 2010 yılında yayınlanan iki makale ile gelmiştir. 
Herth ve arkadaşları aynı seansta ultrasonografik 
bronkoskop ile EBUS ve EUS yaptıkları 139 olguda 
619 lenf nodunu örneklemiş, sadece EBUS ile %91 
olguda, sadece EUS ile ise %89 olguda mediastinal 
hastalık saptamışlardır(27). İki yöntemin beraber kul-

lanılması ile tanı başarısı %96’ya yükselmiş, işlem iyi 
tolere edilmiş, komplikasyon izlenmemiştir. Hwang-
bo ve arkadaşları ise EBUS ile EUS-B yapılmasının 
sensitivitesinin %91.1, negatif prediktif değerinin ise 
%96.1 olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca, EBUS’a EUS-
Bnin eklenmesi ile ulaşılabilen lenf nodu oranı %78.6 
dan %84.8’e yükselmiştir(28).

Lee ve ark. yaptıkları çalışmada, EBUS’a EUS-B’nin 
eklenmesi ile %13 olguda hastalık evresi değişmiş, 
sensitivitede anlamlı değişiklik saptanmıştır (p= 
0.008). İşlem iyi tolere edilmiş, komplikasyon izlen-
memiştir(29).

Steinfort ve arkadaşları EBUS ile ulaşılması mümkün 
olmayan ya da solunum fonksiyonları yeterli olmadı-
ğı için özefageal girişimin uygun olacağı 27 olgu ile 
yaptıkları çalışmada, EUS-B ile 26 olguda tanıya ulaş-
mışlardır (%96). İşlemin sensitivitesini hem akciğer 
kanseri (21 olgu) hem de pulmoner metastatik lez-
yonlar (beş olgu) için %100 bulmuşlardır. Bu olgular-
da ortalama lezyon büyüklüğü 36 ± 16 mm olup, 19 
lezyon bronkoskopi ya da EBUS ile ulaşılamayacak lo-
kasyondadır. Bir olguda pnömotoraks gelişmiş, medi-
astinit ya da özefagus perforasyonu saptanmamıştır. 
Yazarlar sonuç olarak EUS-İA’nın göğüs hastalıkları 
uzmanları tarafından doğru ve güvenli şekilde yapı-
labileceğini belirtmişlerdir(30).

EUS-B sadece mediasten evrelemesi için değil, sol 
surrenal bez metastaz değerlendirmesinde de fayda-
lıdır. Crombag ve ark. tarafından yapılan prospektif 
çalışmada, aynı seansta EBUS/EUS-B ile hem medi-
asten hem sol surrenal bez incelenmiş, aynı zaman-
da da sol surrenal inceleme için standart işlem olan 
EUS uygulanmıştır. Surrenal bezin görüntülenme ve 
örnek alınma oranı EUS’ta %93 iken, EUS-B ile %89 
iken; sol surrenal bez metastazı tanısında EUS-B ve 
EUS’un sensitiviteleri sırasıyla %87 ve %83 saptan-
mıştır. Sonuç olarak EUS-İA ile tek seansta hem me-
diasten, hem de sol surrenal bez metastazları yüksek 
sensitivite ve tanısal doğruluk ile saptanabilmekte-
dir(31). Wimaleswaran ve arkadaşları ise EUS-B’nin 
sensitivitesini mediasten evrelemesinde %88, sol 
surrenal bez metastazları için ise %50 olarak sapta-
mışlardır(32). 

EUS-B’nin faydalı olabileceği bir başka durum ise, 
literatürde olgu bildirisi şeklinde sunulan solunum 
yetmezliği nedeniyle NIMV tedavisi uygulanan ve 
EBUS’u tolere edemeyecek hastalarda mediastinal 
lenf nodlarının değerlendirilmesidir(33).

Tüm bu çalışmalar ışığında Avrupa Gastrointestinal 
Endoskopi Derneği Rehberi’nde şüpheli ya da kanıt-
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lanmış KHDAK olgularında mediastinal evrelemede 
EBUS ya da EUS-B birinci invazif işlem olarak öneril-
mektedir(34). 

EUS-B-FNA, diğer bronkoskopik örnekleme yöntem-
lerine elverişli olmayan konumlarda hem tanı hem 
evrelemede tek seansta, tek cihaz ile işlem yapılması-
nı sağlamaktadır. Yalnız EBUS’a göre işlem süresi bir 
miktar uzasa da, EBUS, EUS ve gereğinde Mediasti-
noskopi toplam süresinden daha kısa ve daha düşük 
maliyetlidir.
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