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Μικροσκοπικοί πολύποδες ≤ 5mm

• Πολύ µικρό ρίσκο καρκίνου (0-0,6%) 

• Ψυχρή πολυπεκτοµή 
• Σε ορθό και ορθοσιγµοειδές µπορούν να αφεθούν - 
εφόσον υπάρχει επαρκής εµπειρία 

• Ιστολογική εξέταση σε όλους vs “resect and discard”



Ψυχρή πολυπεκτοµή vs Αφαίρεση µε λαβίδα

• ↑↑πιθανότητα πλήρους αφαίρεσης της βλάβης 93% - 76% 

• Αφαίρεση µε λαβίδα µόνο για πολύποδες ≤ 3mm και αυτό 
όταν είναι δύσκολη ή µη εφικτή η ψυχρή πολυπεκτοµή



Ψυχρή πολυπεκτοµή vs Θερµής πολυπεκτοµής

• Ψυχρή → πιο ασφαλής 

• Δεν προκαλεί θερµική κάκωση στον υποβλεννογόνιο 
χιτώνα → δεν υπάρχει ποσοστό καθυστερηµένης 
αιµορραγίας 

• Ασφαλής σε αντιαιµοπεταλιακά, DOACs, ηπατοπαθείς



Hot biopsy



Hot biopsy

ΟΧΙ



Hot biopsy

• Υψηλό ποσοστό ατελούς αφαίρεσης (17%) 

• Ανεπαρκές υλικό για ιστοπαθολογική εξέταση 
• Μη αποδεκτά υψηλό ποσοστό επιπλοκών 

(θερµική βλάβη και καθυστερηµένη αιµορραγία)



Μικροί πολύποδες (6-9mm)

• Ψυχρή πολυπεκτοµή > θερµή πολυπεκτοµή 
λόγω καλύτερου προφίλ ασφαλείας 

• Αφαίρεση µε λαβίδα → ΟΧΙ (ατελής εκτοµή)



Επίπεδοι πολύποδες 10-19mm

• Θερµή πολυπεκτοµή 
• Λόγω θερµικού τραύµατος → υποβλεννογόνια 
ανύψωση



Μισχωτοί πολύποδες

• Θερµή πολυπεκτοµή 
• Κίνδυνος αιµορραγίας σε πολύποδες >20mm, 

µίσχο >10mm 

• Διήθηση µε αδρεναλίνη ?? προ εκτοµής 

• Τοποθέτηση clip



Ποιους πολύποδες παραπέµπω σε άλλον;

• >20mm επίπεδους, lateral spreading 

• Έµπειρος ενδοσκόπος 

• Πλήρως εξοπλισµένη ενδοσκοπική µονάδα



Πότε καταφεύγω σε ESD ή χειρουργείο

• Η πλειοψηφία των βλαβών αφαιρούνται µε 
πολυπεκτοµή και/ή EMR 

• Σε υποψία διηθητικής κακοήθειας → en bloc 
εκτοµή 

• ESD σε υποψία διηθητικής κακοήθειας όταν 
δεν µπορεί να εξασφαλιστεί en bloc αφαίρεση 
µε πολυπεκτοµή ή EMR



Επανέλεγχος µετά EMR 

• Επιβεβαίωση απουσίας βλάβης µε advanced 
endoscopic imaging και βιοψίες 

• Αν ανιχνευθεί υπολειπόµενη βλάβη → 
πολυπεκτοµή στην ίδια συνεδρία 

• Επί αδυναµίας πολυπεκτοµής → ablation (hot 
avulsion, cold avulsion + thermal ablation, 
ESD, underwater EMR)



Advanced endoscopic imaging - ΑΕΙ

• Συστήµατα εικονικής χρωµοενδοσκόπησης (NBI, FICE/
LCI-BLI, i-Scan) 

• Μεγεθυντική χρωµοενδοσκόπηση 

• Σύσταση για χρήση των ανωτέρω τεχνικών για 
αναγνώριση υποβλεννογόνιας διήθησης 

• Επί ανεύρεσης υποβλεννογόνιας διήθησης → χειρουργείο 

• Αν δεν υπάρχουν ΑΕΙ → κλασική χρωµοενδοσκόπηση



Παρατήρηση από κοντά
Pit pattern & μικροαγγείωση

Ομοιογένεια



Απώλεια ομοιογένειας
Γραμμή οριοθέτησης



Ενδοσκοπική σήµανση (βλεννογονοστιξία)

• Σήµανση σε βλάβες που µπορεί να χρειαστούν 
χειρουργείο ή ενδοσκοπικό επανέλεγχο 

• Σήµανση ≃ 3 εκ περιφερικότερα της βλάβης σε 
2-4  αντιδιαµετρικές θέσεις 

• Καταγραφή της θέσης στο πόρισµα και φωτό



EMR για επίπεδες βλάβες LST > 20mm

• Πριν την εκτοµή έλεγχος για αρνητικά 
προγνωστικά στοιχεία 

• >40mm 

• Βλάβη που περιλαµβάνει την ειλεοτυφλική 
βαλβίδα 

• Προηγηθείσα αποτυχηµένη προσπάθεια 
αφαίρεσης 

• SMSA grade 4



SMSA

Gupta S et al. Frontline Gastroenterol 2013; 4: 244 – 248 

Longcroft-Wheaton G et al. Dis Colon Rectum 2013; 56: 960 – 966  

Grade 
2&3

Grade 4

Complicat
ion rate

0% 8,6% p= 0,007

Clearance 
rate

97,5% 87,5% p=0,009



EMR για επίπεδες βλάβες LST > 20mm

• Αφαίρεση σε όσο λιγότερα τεµάχια (µε ασφάλεια), 
επαρκές χείλος εκτοµής και χωρίς ανάγκη ablation 

• Προτιµότερη η ανύψωση µε HES ή άλλες ουσίες 
(+ indigo carmine) αντί του φυσιολογικού ορού 

• Max en bloc: 20mm (κόλον) ή 25mm (ορθό) 

• Καυτηριασµός στο χείλος εκτοµής 
• Non lift sign→ expert centre 

• Σύλληψη και αποστολή όλων των τεµαχίων



Εξοπλισµός

• Microprocessor controlled διαθερµία 

• ΟΧΙ pure coag στο ΔΕ κόλον (καθυστερηµένη 
αιµορραγία +/-διάτρηση) 

• ΟΧΙ pure cut (άµεση αιµορραγία) 

• CO2 σε όλους 

• Αντλία νερού - διευκολύνει καθαρισµό και 
αντιµετώπιση αιµορραγιών 

• Είδος και σχήµα πολυπεκτόµου: προσωπική επιλογή



Αιµορραγία

• Σε άµεση αιµορραγία: soft coag µε το άκρο του 
βρόχου, coag forceps, clips +/- αδρεναλίνη 

• Προφυλακτική τοποθέτηση clip: >65 ετών, ΔΕ κόλον, 
ΑΥ, ΧΝΑ, λήψη αντιπηκτικών - αντιαιµοπεταλιακών 

• Σε καθυστερηµένη αιµορραγία: συντηρητική 
αντιµετώπιση αν αιµοδυναµικά σταθερός και δεν 
αιµορραγεί ενεργά 

• Αλλιώς κολονοσκόπηση και forceps coag ή clip +/- 
αδρεναλίνη 





Take home messages

• ΟΧΙ αφαίρεση µε λαβίδα βιοψίας 
• ΟΧΙ Hot biopsy 

• Ψυχρή πολυπεκτοµή σε πολύποδες<10mm 

• Clip σε µεγάλους µισχωτούς πολύποδες 

• En bloc εκτοµή αν γίνεται (EMR/ESD)



Take home messages

• Χρήση advanced endoscopic imaging 

• Ενδοσκοπική σήµανση όπου απαιτείται 
αναγνώριση 

• Σύγχρονη διαθερµία 
• CO2 σε όλους
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