
Μεγάλος πολύποδας: Τον αφαιρώ ή τον παραπέµπω 
Μικρός πολύποδας: Τον αφήνω ή τον αφαιρώ

Αλέξανδρος Κωφοκώτσιος MRCP(UK), FEBG 
Γαστρεντερολόγος



Μεγάλος πολύποδας >2 εκ - προβληµατισµοί

• Μήπως έχει εξαλλαγεί; 

• Μπορώ να τον βγάλω µε ασφάλεια; 

• Έχω τον απαραίτητο εξοπλισµό; 

• Να πάρω βιοψίες µήπως έχει εξαλλαγεί; 

• Να δοκιµάσω να τον σηκώσω; 

• Θα προσπαθήσω να βγάλω όσο µπορώ



Ενδοσκοπικά ευρήµατα εξαλλαγής πολύποδα

• Σκληρότητα 

• Μη ανύψωση 

• Εξέλκωση 

• Βύθιση 

• Ευθρυπτότητα 

• Απουσία των ανωτέρω → 83-94% καλοήθεις 
πολύποδες

Binmoeller KF et al. Gastrointest Endosc. 1996;43(3):183. 
Kanamori T et al. Gastrointest Endosc. 1996;43(3):189.



Πιθανή εξαλλαγή σε πολύποδα

• Σε µισχωτό πολύποδα, αν ο µίσχος είναι 
καθαρός, η πολυπεκτοµή ΕΧΕΙ ένδειξη 

• Σε επίπεδο πολύποδα, πολυπεκτοµή µόνο αν 
απουσιάζουν τα ύποπτα ενδοσκοπικά ευρήµατα



Μπορώ να τον βγάλω µε ασφάλεια;

• Εµπειρία 

• Καλή προετοιµασία εντέρου 

• Ευθειασµένο ενδοσκόπιο (ειδικά για ΔΕ κόλον) 

• Πολύποδας που καταλαµβάνει > 2 κολικές πτυχές, 
>33% περιµέτρου, βάση σκωληκοειδούς απόφυσης 

• Διακοπή αντιπηκτικών - αντιαιµοπεταλιακών 
(εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του ασθενούς)



Έχω τον απαραίτητο εξοπλισµό;

• Πολυπεκτόµοι (διαφόρων µεγεθών και σχηµάτων) 

• Ηλεκτρογεννήτρια 

• Βελόνες σκληροθεραπείας 

• Endoclips +/- endoloops 

• Φυσιολογικός ορός ή κολλοειδή διαλύµατα 

• Μελάνη τατουάζ 

• Methylene blue, Indigo carmine ή ΝΒΙ, FICE, I- SCAN 

• Μονάδα APC 

• Εµφύσηση µε CO2



Αιμορραγία



Αιµορραγία + αιµόσταση



Μεγάλος πολύποδας



Μεγάλος πολύποδας +διάτρηση



Μεγάλος πολύποδας +διάτρηση + συρραφή



Βιοψίες, προσπάθειες ανύψωσης - αφαίρεσης

• 132 επίπεδοι πολύποδες

Χωρίς χειρισμούς 
46

Βιοψίες  
44

Τατουάζ προ 
εκτομής 

42

En bloc εκτομή 35% 16% 5%

Πλήρης αφαίρεση 94% 68% 50%

Υποτροπή 8% 41% 54%

 Kim HG et al. Gastrointest Endosc. 2015;81(1):204.



Μικρός πολύποδας: Τον αφήνω ή τον αφαιρώ

• Μικροί (small) πολύποδες: 6-9mm 

• Μικροσκοπικοί (diminutive) πολύποδες ≤ 5mm 

• Τους αφαιρούµε ΟΛΟΥΣ εκτός από σαφώς 
υπερπλαστικούς πολύποδες ορθού και 
σιγµοειδούς



Μικρός πολύποδας: Τον αφήνω ή τον αφαιρώ

• Τακτική: Predict, resect and discard 

• Στηρίζεται σε έγκυρη ενδοσκοπική διάγνωση 
( HD & magnification ενδοσκόπια, 
χρωµοενδοσκόπηση, NBI-FICE, autofluorecence, 
confocal laser endomicroscopy) 

• Σαφή πλεονεκτήµατα σε χρόνο εξέτασης & 
κυρίως σε κόστος ιστοπαθολογικής



Predict, resect and discard

• Μήπως διαφεύγουν σοβαρά ιστολογικά ευρήµατα 
(λαχνωτά αδενώµατα, υψηλόβαθµη δυσπλασία, 
καρκίνος); 

• Αναδροµική ανάλυση 3 προοπτικών µελετών από 2 
τριτοβάθµια κέντρα ΗΠΑ 

• Προληπτικές κολονοσκοπήσεις & επαγρύπνηση 

• Αφαίρεση + εξέταση όλων των πολυπόδων 

• Ποσοστά σοβαρών ιστολογικών ευρηµάτων
Gastrointest Endosc 
2012;75:1022-30. 



Predict, resect and discard

≤5mm 6-9mm <10mm ≥10mm

Λαχνωτό 
στοιχείο 0,5% 1,5% 0,7% 12,9%

Υψηλόβαθµη 
δυσπλασία 0,1% 0 0,05% 2,8%

Καρκίνος 0 0 0 0,3%

Οποιοδήποτε 
προχωρηµένο 
εύρηµα

0,5% 1,5% 0,8% 15% p<0,001

n = 2361



Predict, resect and discard - 
Περιορισµοί της µελέτης

• Αναδροµική ανάλυση προοπτικών µελετών 

• Πλειονότητα λευκών ανδρών, βετεράνοι 

• 1,5% πολυπόδων <10mm µε προχωρηµένη 
ιστολογική εικόνα → συντοµότερη επανεξέταση 
(3 έτη)



Συµπεράσµατα

• Σε µεγάλο πολύποδα: καθοριστικοί παράγοντες η 
εµπειρία, το ενδεχόµενο εξαλλαγής και ο σωστός 
εξοπλισµός. ΟΧΙ σε χειρισµούς προ της 
πολυπεκτοµής. 

• Σε µικρούς πολύποδες: Προσεκτική παρατήρηση. 
Στους <5mm resect & discard. Χαµηλό ποσοστό 
προχωρηµένης  ιστολογικής εικόνας



Ευχαριστώ


