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Στόχοι πολυπεκτοµής

• Πλήρης αφαίρεση πολύποδα 

• Αποστολή όλου (?) του υλικού προς ιστολογική 
εξέταση



Κλασική πολυπεκτοµή

• Τοποθέτηση του πολυπεκτόµου πέριξ του µίσχου 
του πολύποδα και εφαρµογή ρεύµατος 

• Η περιοχή που αφαιρείται να είναι εντός οπτικού 
ελέγχου - προσοχή σε περιοχές πίσω από πτυχές 

• Προσοχή στη θερµική βλάβη του τοιχώµατος (πολύ 
κοντά στο τοίχωµα, παρατεταµένη χρήση της 
διαθερµίας, επαφή του βρόχου µε άλλα σηµεία) 

• Πολύποδες<1 εκ - ψυχρή πολυπεκτοµή



Κλασική πολυπεκτοµή

• Σε µακρείς έµµισχους πολύποδες, εκτοµή 

• πολύ ψηλά: ενδεχόµενο να µην υπάρχουν καθαρά 
χείλη εκτοµής 

• πολύ χαµηλά: χωρίς επαρκές κολόβωµα σε 
περίπτωση αιµορραγίας



EMR

• Αφαίρεση µεγάλων επίπεδων πολυπόδων 

• Ανύψωση + εκτοµή (lift + cut) 

• Ρόλος ανύψωσης: να ξεχωρίσει βλεννογόνος από 
βλεννογόνια µυική στοιβάδα 

• Μειονέκτηµα: σε τµηµατική πολυπεκτοµή, λιγότερο 
αξιόπιστη ιστολογική αξιολόγηση



ESD

• Τροποποιηµένη EMR 

• Πλεονέκτηµατα: en bloc παρασκεύασµα, 
χαµηλότερα ποσοστά υποτροπής 

• Μειονεκτήµατα: ανάγκη για εξειδίκευση, µεγάλος 
χρόνος επέµβασης, υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών



Τεχνική EMR - Καθορισµός ορίων βλάβης

• HD ή magnification endoscopes 

• Χρήση indigo carmine, methylene blue 

• Χρήση NBI, FICE κλπ



Τεχνική EMR - υποβλεννογόνια έγχυση

• Πολύποδες >1,5 εκ. 
κεντρικότερα του ορθού 

• Έναρξη στο εγγύς άκρο 
του πολύποδα 

• Non lifting sign (χωρίς 
προηγ. χειρισµούς)→ 
πιθανή κακοήθεια

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



Τεχνική EMR - επιλογή υγρού ανύψωσης

Κόστος Διάρκεια ανύψωσης

N. saline - +

H.E.S. + ++

Hyaluronic 
acid +++ +++

Dex 50% + ++

H.E.S.: Human Ethel starch

Yoshida N et al. J Gastroenterol Hepatol. 2012 Aug;
27(8):1377-83. 
Friedland S et al Gastrointest Endosc. 2012 May;75(5):
1040-4. Epub 2012 Mar 3.

Katsinelos P et al. Gastrointest Endosc. 2008;68(4):692.

Fasoulas K et al. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 
2012 Jun;22(3):272-8.



Τεχνική EMR - εκτοµή

• Αποµάκρυνση του βρόχου από το εντερικό τοίχωµα (µείωση 
κινδύνου εγκαύµατος) 

• Χρήση ρεύµατος pure coagulation ή blend cut - coag 

• Σε δύσκολες θέσεις χρήση cap, σκληρού βρόχου, 
retroflexion 

• Έναρξη από µια άκρη και συνέχεια στον όχθο που 
δηµιουργείται 

• Resection > ablation (υψηλότερο ποσοστό υποτροπής, 
ίνωσης, χειρότερο ιστολογικό αποτέλεσµα)



Ενδοσκοπική σήµανση - τατουάζ

• Σήµανση της θέσης για µελλοντική χειρουργική ή 
ενδοσκοπική παρέµβαση 

• Σήµανση λίγα εκατοστά µακριά (ίνωση) σε 2 
αντιδιαµετρικές θέσεις 

• Τεκµηρίωση της θέσης σήµανσης



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.



Πρόληψη αιµορραγίας

• Ένεση αδρεναλίνης 

• Clip στο µίσχο 

• Σύγκλειση του χάσµατος µε clip 

• Endoloop στο µίσχο - αποτελεσµατικά αλλά 
δύσχρηστα 

• Συχνότητα 4-24%

﹜αµφιλεγόµενα 
συµπεράσµατα

Lee SH et al. World J Gastroenterol. 2007;13(21):2973. 
Shioji K et al.Gastrointest Endosc. 2003;57(6):691. 
Liaquat H et al. Gastrointest Endosc. 2013;77(3):401. 
Hsieh YH et al. Hepatogastroenterology. 2001;48(41):1379. 
Dobrowolski S et al. Surg Endosc. 2004;18(6):990.

Di Giorgio P et al. Endoscopy. 2004;36(10):860. 
Paspatis GA et al. Am J Gastroenterol. 2006;101(12):2805; quiz 2913.

Ahmad NA et al. Gastrointest Endosc. 2002;55(3):390. 
Yoshikane H et al. Endoscopy. 1999;31(6):426.



Επιπλοκές ESD

• Αιµορραγία 2% 

• Διάτρηση 5% - ενδοσκοπική σύγκλειση στις 
περισσότερες 

• Risk factors: >50mm, µικρή εµπειρία 

• Μετά ESD σύνδροµο 40% 

• Risks factors: >30mm, θέση εκτός ορθοσιγµοειδούς

Kiriyama S et al Endoscopy. 2012 Nov;44(11):1024-30. Epub 2012 Sep 25. 
Niimi K et al. Endoscopy. 2010;42(9):723. 
Saito Y et al. Gastrointest Endosc. 2010;72(6):1217.

Jung D et al. Endoscopy. 2013 Sep;45(9):714-7. Epub 2013 Aug 29.



Σύλληψη ιστοτεµαχίων

• Η ανάλυση όλου του υλικού απαραίτητη για έγκυρη 
διάγνωση 

• Σύλληψη µε πολυπεκτόµο, basket, δίχτυ 

• Μικρά κοµµάτια→αναρρόφηση σε παγίδα, γάζα, 
δοχείο αναρρόφησης



Εκτίµηση ιστοτεµαχίων

• Μισχωτός πολύποδας ή en 
bloc EMR επιτρέπουν 
ασφαλή αξιολόγηση ακόµη 
και σε παρουσία καρκίνου 
(Haggitt classification) 

• Πρόβληµα σε τµηµατική 
εκτοµή και παρουσία 
υψηλόβαθµης δυσπλασίας 
ή καρκίνου - ανάγκη 3 
µηνου επανελέγχου ή 
χειρουργικής παρέµβασης



Αποτελέσµατα EMR

• Meta analysis 31 observational & 2 RT  n=3422 

• Adenomas or early carcinomas (mucosal or sm1 
invasion) 

• 503 υποτροπές (15%) - τµηµατικές 20% - en bloc 3% 

• 2η ενδοθεραπεία 351 - υποτροπή 21% 

• Μέσος αριθµός ενδοσκοπήσεων έως εκρίζωση 1,2
Siersema PD et al.  
Endoscopy. 2014 May;46(5):388-402. Epub 2014 Mar 26.



Αποτελέσµατα EMR σε T1 όγκους

• Meta analysis n=390 ΕΜR 249 Χειρουργείο 141 

• T1  sm1 - sm3 

• End points: τοπικοπεριοχική υποτροπή, λεµφαδενικές ή 
αποµακρυσµένες µεταστάσεις, θάνατος από ΚΠΕ 10% 
συνολικά - 7% EMR 

• Ατελής εκτοµή OR 2,6 

• Λεµφαγγγειακή διήθηση OR 7,8 

• Χαµηλή διαφοροποίηση OR 3,4
Meining A et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011;9(7):590.



Αποτελέσµατα EMR σε καρκινοειδή ορθού

• Αναδροµική µελέτη n=304 

• Καρκινοειδή <20mm 

• Πλήρης ενδοσκοπική αφαίρεση 268 - 88% 

• R0 183 - 60% 

• Υπολοιπόµενος όγκος σε επανενδοσκόπηση 9/85 - 9% 

• Τοπική υποτροπή 2 - 0,6% 

• 3 ετής επιβίωση 100%
Park CH et al. Endoscopy. 2011 Sep;43(9):790-5. Epub 2011 Jul 6.



Αποτελέσµατα ESD σε υποβλεννογόνιο 
ορθοκολικό καρκίνο

• Αναδροµική µελέτη n=549 colonic, 209 rectal µε 
πλήρη ESD αφαίρεση 

• Low risk - ESD, High risk - ESD, High risk - surgery 

• Low risk: πλήρης εκτοµή, καλή διαφοροποίηση, 
sm1, χωρίς λεµφαγγειακή διήθηση 

• Follow up: 5 έτη



Αποτελέσµατα ESD σε υποβλεννογόνιο 
ορθοκολικό καρκίνο

Yποτροπή 
colon

Yποτροπή 
rectal

5yr 
survival 
colon

5yr 
survival 
rectal

Low risk 
- ESD 0% 6,3% * 96% 90%

High risk  
- ESD 1,4% 16%** 96% 77%**

High risk 
-surgery 1,9% 4,5% 97% 95%

Ikematsu H et al. Gastroenterology. 2013 Mar;144(3):551-9; quiz e14. Epub 2012 Dec 8.

*p<0,05 
**p<001



Νεώτερες τεχνικές

• Cap assisted polypectomy (suck + cut) 

• Water immersion polypectomy 

• Dual channel - double scope polypectomy 

• Endoscopic Full Thickness Resection - EFTR



Cap polypectomy

• Χρήση σε επίπεδους πολύποδες 

• Αναρρόφηση µέσα στο cap και σύλληψη του 
τµήµατος µε βρόχο 

• Δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης πίσω από 
πτυχές



Water immersion polypectomy

• Περιγράφηκε από τον Kenneth Binmoeller 

• Βασίζεται σε EUS παρατήρηση 

• Ανάγκη για περισσότερες µελέτες



Water immersion polypectomy



Endoscopic Full Thickness Resection - EFTR

• Μικρές σειρές, µονοκεντρικές, case report, σε 
πειραµατόζωα 

• Τροποποιηµένη NOTES 

• Χρήση clip (ιδίως Ovesco) για σύγκλειση χασµάτων 
και πρωτότυπων συσκευών ή λαπαροσκοπίου 

• Χρήση διπλοκάναλων ενδοσκοπίων ή 2 ενδοσκοπίων 
παράλληλα



TAG device with laparoscopic supervision

Deepak Agrawal et al. Gastrointestinal Endoscopy, 
Vol. 71, Issue 6, p1082–1088. May 2010



Προβλήµατα EFTR

• Λίγα κέντρα έχουν εµπειρία 

• Υψηλό ποσοστό ατελούς σύγκλεισης χάσµατος 
5-55% 

• Ιατρονοµικοί λόγοι

Brigic A et al. Surg Endosc. 2013 Oct;27(10):3520-9. doi: 10.1007/s00464-013-2946-z. Epub 2013 Apr 16. Review.



Συµπεράσµατα

• Η κλασική πολυπεκτοµή και η EMR είναι 
καθιερωµένες τεχνικές µε γνωστή ασφάλεια και 
αποτελεσµατικότητα 

• Η χρήση της ESD περιορίζεται στο ορθό σε λίγους 
έµπειρους χρήστες 

• Οι νεώτερες τεχνικές Water immersion polypectomy 
και EFTR χρήζουν περαιτέρω τεκµηρίωσης πριν 
καθιερωθούν στην καθηµερινή κλινική πράξη


