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• Άνδρας 53 ετών 

• Απώλεια αίµατος από το ορθό 

• Άµισχος πολύποδας 4εκ σιγµοειδούς



Πολυπεκτοµή



Επιλογή ασθενών

• Χαµηλή υποψία κακοήθειας 
• Μαλακός, χωρίς εξελκώσεις ή βύθιση → 
διαγνωστική ακρίβεια ≃ 90% 

• Βιοψίες →διαγνωστική ακρίβεια ≃ 60% 

• EUS - περιορισµένη αξία (ορθό) ή µε mini 
probes στο υπόλοιπο κόλον

Binmoeller KF et al. Gastrointest Endosc. 1996;43(3):183 
Boix J et al. Dig Dis Sci. 2007;52(3):840 
Hurlstone DP et al. Gut. 2004;53(9):1334



Επιλογή ασθενών

• Μεγάλο µέγεθος  - όχι αντένδειξη



Επιλογή ασθενών

• Πολύποδες ΔΕ κόλου - µεγαλύτερη δυσκολία 
και επικινδυνότητα 

• Ενδεχόµενο πολλαπλών συνεδριών 
• Διαταραχές πηκτικού µηχανισµού - φάρµακα



Τεχνικές

• En block πολυπεκτοµή 

• Τµηµατική πολυπεκτοµή (EMR) 

• Υποβλεννογόνια έγχυση 
• Χρήση αδρεναλίνης 
• Χρήση clips, loops 

• ESD (endoscopic submucosal dissection)



En block πολυπεκτοµή

• Η κλασική 

• Προσανατολισµός του πολύποδα µεταξύ 5ης-7ης 
ώρας 

• ‘Αρση του περιβροχισµένου πολύποδα - χωρίς 
υπερβολική τάση 

• Καλύτερο ιστολογικό αποτέλεσµα



Τµηµατική πολυπεκτοµή

• Για αφαίρεση µεγάλων άµισχων πολυπόδων 
• Ασφαλέστερη σε σχέση µε την en block για 
διάτρηση 

• Λιγότερο αξιόπιστο ιστολογικό αποτέλεσµα

Waye JD. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2005;15(4):733 



Υποβλεννογόνια έγχυση

• Επιτρέπει en block αφαίρεση άµισχων 
πολυπόδων 

• Μειώνει τον κίνδυνο διάτρησης 
• Αποτυχία ανύψωσης → ένδειξη κακοήθειας 

• Ποικιλία διαλυµάτων (0,9% ορός, υπέρτονος 
ορός, ορός µε αδρεναλίνη, ορός µε methylene 
blue, Dex 10%, υαλουρονικό Na, κολλοειδή)

Iishi H et al. Gastrointest Endosc. 2000;51(6):697 
Shirai M et al. Am J Gastroenterol. 1994;89(3):334 
Lee SH et al. World J Gastroenterol. 2007;13(21):2973.



Υποβλεννογόνια έγχυση



Αδυναµία ανύψωσης

Τ3 αδενοκαρκίνωµα



Προληπτική χρήση αδρεναλίνης, clips, loops

• Ρύθµιση αντιπηκτικής - αντιαιµοπεταλιακής αγωγής 
(CVS>GI risk) 

• Έγχυση αδρεναλίνης στο µίσχο ή στην κορυφή του 
πολύποδα . Μικρό ποσοστό αιµορραγίας - δεν δικαιολογεί 
χρήση ρουτίνας 

• Τοποθέτηση clip και loop στο µίσχο του πολύποδα - 
προϋπόθεση ο αρκετά µακρύς µίσχος 

• Loops - δύσκολα στην τοποθέτηση, µπορεί να µπλέξουν µε 
πολυπεκτόµο 



Προλητική χρήση clips

• Τυχαιοποιηµένη µελέτη 413 ασθενών - δεν µειώθηκε 
το ποσοστό της αιµορραγίας 

• Αναδροµική µελέτη 263 πολυπεκτοµών (>2εκ) - 
καθυστερηµένη αιµορραγία 6% - πιο σπάνια µε χρήση 
clip 

• Σύσταση: προληπτική χρήση µόνο σε ασθενείς µε 
προβλήµατα πηκτικότητας ή υπό αντιπηκτικά / 
αντιαιµοπεταλιακά

Shioji K et al. Gastrointest Endosc. 2003;57(6):691 

Church JM. ANZ J Surg. 2003;73(12):988



 Μετά την πολυπεκτοµή

• Καταστροφή µικρών υπολοιπόµενων τµηµάτων 
µε APC ή διαθερµία 

• Προσοχή στον υπερβολικό καυτηριασµό→ίνωση 
→δυσχέρεια σε επόµενη πολυπεκτοµή 

• Συλλογή όλου του υλικού (Roth net, παγίδες 
δειγµάτων)



Αποτελεσµατικότητα της EMR 

• 136 µεγάλες πολυπεκτοµές.  Υπολοιπόµενο αδένωµα 
18% στον 1ο επανέλεγχο και 4,5% στον 2ο. 

• Σε µη ορατό αδένωµα µε αρνητικές βιοψίες - 
πιθανότητα υποτροπής 2%

Khashab M et al. Gastrointest Endosc. 2009;70(2):344



Αποτελεσµατικότητα της EMR 

• 186 πολύποδες, 3-13 cm 

• 141 άµισχοι, 121 EMR σε 1 συνεδρία 

• 3 λαπαροτοµές (2 για αιµορραγία, 1 για 
καθυστερηµένη διάτρηση) 

• Follow up 40 µήνες. 3% υποτροπή, 1 ασθενής 
κακοήθη υποτροπή

Doniec JM et al. Dis Colon Rectum. 2003;46(3):340



Αποτελεσµατικότητα της EMR 

• 148 πολύποδες, 2-10 cm 

•  Follow up 30 µήνες 

• Υποτροπή 4,2% (πιο συχνά σε πολύποδες >4 cm)

Luigiano C et al. Endoscopy. 2009;41(10):829



ESD

• Στόχος η en block αφαίρεση µεγάλων 
επίπεδων αδενωµάτων 

• Μικρή εφαρµογή στο ορθό και ακόµη 
µικρότερη στο κόλον 

• Μετα-ανάλυση 14 µελετών: επιτυχής en block 
αφαίρεση 85%, R0  resection 75% 

• Υποτροπή ESD<EMR (0-2%vs 6-14%) 

• Επιπλοκές ESD>EMR (10% - διατρήσεις) 

• Νοσηλεία και 5 ηµερών σε ανεπίπλεκτες 
περιπτώσεις

Puli SR et al. Ann Surg Oncol. 2009;16(8):2147

Saito Y et al.Surg Endosc. 2010;24(2)343 
Tamegai Y et al. Endoscopy. 2007;39(5):418

Fujishiro M et al. Endoscopy. 2006;38(10):1001

Yoshida N et al. Endoscopy. 2009;41(9):758



Επιπλοκές πολυπεκτοµής

• Αιµορραγία 
• Διάτρηση 
• Μετά πολυπεκτοµή σύνδροµο



Αιµορραγία 

• Άµεση αιµορραγία - 1,5% πολυπεκτοµών 

• Καθυστερηµένη αιµορραγία (ώρες -23 ηµέρες)

Waye JD et al. J Clin Gastroenterol. 1992;15(4):347 
Sorbi D et al. Gastrointest Endosc. 2000;51(6):690



Άµεση αιµορραγία - παράγοντες κινδύνου

• Πολυκεντρική µελέτη - 9336  πολυπεκτοµές 

• Ρεύµα κοπής ή µεικτό (όχι pure coagulation) 

• Ταχύ κλείσιµο πολυπεκτόµου (cheese wiring) 

• Μεγάλοι  και άµισχοι πολύποδες (>1 cm και ιδίως 
>2,5 cm), χονδρός µίσχος 

• Ηλικία >65 

• Καρδιαγγειακά ή νεφρολογικά νοσήµατα 
• Χρήση αντιπηκτικών

Kim HS et al. Am J Gastroenterol. 2006;101(6):1333 



Άµεση αιµορραγία  - αντιµετώπιση

• Συνήθως αντιµετωπίζεται επιτυχηµένα από τον 
ενδοσκόπο 

• Άµεση πίεση του µίσχου µε τον πολυπεκτόµο 
για 5’ 

• Αδρεναλίνη 1/10000 ή 1/20000 

• Καυτηριασµός - προσοχή στη θερµική βλάβη 
και την ασκούµενη πίεση 

• Clips, loops 

• Δακτύλιοι απολίνωσης - προσοχή στην υψηλή 
αναρρόφηση - κίνδυνος ισχαιµικής νέκρωσης. 
Όχι στο ΔΕ κόλον Witte JT. Gastrointest Endosc. 2000;52(6):762 

Barker KB et al. Gastrointest Endosc. 2005;62(2):224

Parra-Blanco A et al. Gastrointest Endosc. 2000;51(1):37.



Καθυστερηµένη αιµορραγία

• Απόπτωση εσχάρας ή εξέλκωση περιοχής µε 
θερµική νέκρωση 

• Συχνότητα 2% πολυπεκτοµών 

• Συνήθως 5η-7η ηµέρα, αλλά έως 29η

Waye JD et al. J Clin Gastroenterol. 1992;15(4):347 
Watabe H et al. Gastrointest Endosc. 2006;64(1):73



Καθυστερηµένη αιµορραγία - παράγοντες κινδύνου

• >75 έτη 

• Υπέρταση 
• Μεγάλοι άµισχοι πολύποδες 
• Πολύποδες ΔΕ κόλου 
• Ρεύµα pure coag 

• Κουµαρινικά (OR 11,6) 

• ? Αντιαιµοπεταλιακά - δεν υπάρχουν data
Witt DM et al. J Thromb Haemost. 2009;7(12):1982

Sorbi D et al. Gastrointest Endosc. 2000;51(6):690 
Buddingh KT et al. Am J Gastroenterol. 2011;106(6):1119

Shiffman ML et al. Gastrointest Endosc. 1994;40(4):458



Καθυστερηµένη αιµορραγία - αντιµετώπιση

• Πλειοψηφία αντιµετωπίζεται ενδοσκοπικά 
• 50% που προσέρχονται στο νοσοκοµείο χρήζουν 

µετάγγισης 

• Κολονοσκόπηση σε ενεργό αιµορραγία (χωρίς 
προετοιµασία - το αίµα δρα καθαρτικά) 

• Συντηρητική αντιµετώπιση σε ανενεργό αιµορραγία 
• Δείκτης ενεργότητας - ρυθµός κενώσεων

Sawhney MS et al. Endoscopy. 2008;40(2):115



Καθυστερηµένη αιµορραγία - αντιµετώπιση

• Αδρεναλίνη + θερµική µέθοδος 

• Clips 

• Αγγειογραφία και υπερεκλεκτικός εµβολισµός  
• ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Ker TS et al. Am Surg. 2004;70(10):922

Mezawa S et al. Hepatogastroenterology. 2003;50(51):735



Καθυστερηµένη αιµορραγία - πρόληψη

• Ρύθµιση πηκτικότητας 
• Αποφυγή - αν είναι δυνατό - αντιαιµοπεταλιακών 
• Χρήση clip, loops στις παραπάνω οµάδες 

• Ειδικό διαιτολόγιο ΔΕΝ συνιστάται (εκτός αν 
υπάρχει µεγάλο βλεννογονικό χάσµα)



Διάτρηση

• Η πιο σοβαρή επιπλοκή 

• Συχνότητα έως 1% (ESD10%) 

• Άµεση ή καθυστερηµένη (48-72 ώρες)
Luigiano C et al. Endoscopy. 2009;41(10):829 
Conio Met al. Gastrointest Endosc. 2004;60(2):234



Διάτρηση - αποφυγή

• Να υπάρχει διαρκής οπτικός έλεγχος του 
πολυπεκτόµου 

• Να υπάρχει ικανή απόσταση από το τοίχωµα (µισχωτοί 
πολύποδες) και να γίνεται άρση του πολύποδα 

• Προσοχή στην υπερβολική χρήση διαθερµίας και στο 
οίδηµα. ? ρόλος διπολικής διαθερµίας 

• Υποβλεννογόνια έγχυση για θερµική προστασία 



Διάτρηση - θεραπεία

• Χειρουργείο 
• Σε µικρές διατρήσεις που γίνονται άµεσα 
αντιληπτές (καθαρό έντερο)→σύγκλιση µε clip, 
αντιβίωση, παρακολούθηση για 1 εβδοµάδα

Heldwein W et al. Endoscopy. 2005;37(11):1116 
Mana F et al. Gastrointest Endosc. 2001;54(2):258 
Taku K et al. Endoscopy. 2006;38(4):428



Διάτρηση - θεραπεία

• Ovesco clip - αναπτύχθηκε για σύγκλιση χασµάτων 
NOTES 

•  Μεγαλύτερη έκταση σύλληψης 

• Λαβίδα συµπλησιασµού µε 3 σκέλη 

• Case reports και animal studies δείχνουν µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε υπόλοιπα clip



Μετά πολυπεκτοµή σύνδροµο

• Διατοιχωµατικό έγκαυµα  

• 0,5% πολυπεκτοµών 

• Εµφάνιση 12 ώρες - 5 ηµέρες µετά 
πολυπεκτοµή 

• Κοιλιακό άλγος, πυρετός, λευκοκυττάρωση, 
περιτοναϊκός ερεθισµός χωρίς διάτρηση

Waye JD et al. J Clin Gastroenterol. 1992;15(4):347

Christie JP et al. Dis Colon Rectum. 1991;34(2):132



Μετά πολυπεκτοµή σύνδροµο - θεραπεία

• Συντηρητική - 20% εισαγωγή 

• Ουδέν από στόµατος + ενδοφλέβια υγρά / 
διαυγή υγρά 

• Αντιβίωση (Cipro + Metro)

Waye JD et al. J Clin Gastroenterol.1992;15(4):347



Συµπεράσµατα

• Εφικτή και ασφαλής η ενδοσκοπική αφαίρεση 
¨δύσκολων¨πολυπόδων 

• Η αιµορραγία συνήθως ελέγχεται ενδοσκοπικά 

• Η διάτρηση µπορεί να ελεγχθεί ενδοσκοπικά 

• Μην ξεχνάµε τη συνεργασία του χειρουργού





Ευχαριστώ


