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Εναλλακτικές µέθοδοι για τον έλεγχο του 
παχέος εντέρου

• Βαριούχος υποκλυσµός 

• CTC - Computer Tomographic Colonography 

• Colon capsule 

• Ειδικά - πρότυπα ενδοσκόπια 

• Αλγόριθµος



Κλασικοί τρόποι απεικόνισης του παχέος 
εντέρου

• Σιγµοειδοσκόπηση 

• Κολονοσκόπηση
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Ευαισθησία κολονοσκόπησης - miss rate

• n= 465, systematic review 

• > 10mm 2% 

• 5-10mm 13% 

• <5mm   25%

van Rijn JC et al. 
Am J Gastroenterol. 2006;101(2):343.



Double contrast barium enema

• Ανιχνεύει 50% βλαβών >10mm και 39% όλων 
των πολυπόδων 

• Διαλάθουν 15-22% ΚΠΕ 

• Παρωχηµένη εξέταση 

• Οι νέοι ακτινολόγοι δεν εκπαιδεύονται σε αυτήν 

• Ρόλος σε περιοχές που δεν προσφέρονται 
ενδοσκοπικές υπηρεσίες

Winawer SJ et al. 
N Engl J Med. 2000;342(24):1766.

Toma J et al. 
Am J Gastroenterol. 2008;103(12):3142.



Computer Tomographic Colonography - 
CTC - τεχνική

• Standard προετοιµασία ή σήµανση των κοπράνων 

• Εµφύσηση αέρα ή CO2 

• Ενδεχόµενη χρήση Buscopan ή γλουκαγόνου 

• Σάρωση σε ύπτια και πρηνή θέση 

• Ανάγνωση σε 2D και 3D (flight simulator)
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CTC - ευαισθησία

• 84-94% για βλάβες >10mm  πρώιµες µελέτες 

• ≃90% - 86% ειδικότητα πολυκεντρική µελέτη  n= 2600 >50 
ετών  - ασθενείς µέσου κινδύνου 

• 85% - 88% ειδικότητα για βλάβες >6mm σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου 

• 91% - 85% ειδικότητα για βλάβες >10mm χωρίς καθαρτικό 
µε ηλεκτρονική αφαίρεση των κοπράνων vs κολονοσκόπηση 

• Ευαισθησία εξαρτάται από τοµογράφο, εµπειρία εξεταστή, 
προετοιµασία?

Johnson CD et al. N Engl J Med. 2008;359(12):1207. 
Pickhardt PJ et al. N Engl J Med. 2003;349(23):2191. 
Johnson CD et al.AJR Am J Roentgenol. 2007;189(3):672. 
Zalis ME et al. Ann Intern Med. 2012;156(10):692.



Patient compliance

• Σηµαντικά ευρήµατα κολονοσκόπηση>CTC      
RR 1.46 

• Ανταπόκριση στην πρόσκληση 22% vs 34% 

• Τελικά παραπλήσιο διαγνωστικό ώφελος ανά 100 
προσκλήσεις

Stoop EM et al. Lancet Oncol. 2012;13(1):55.



Πλεονεκτήµατα CTC

• Μη επεµβατική 

• Απεικονίζει ολόκληρο το κόλον 

• Εξίσου καλή ευαισθησία µε κολονοσκόπηση σε µεγάλα 
αδενώµατα 

• Οριακή προτίµησή της στους ασθενείς που έχουν 
υποβληθεί και στις δύο τεχνικές  

• Υπολογιζόµενη θνητότητα από ακτινοβολία < 
θνητότητας από επιπλοκές κολονοσκόπησης (1 µελέτη)

Zalis ME et al. Ann Intern Med. 2012;156(10):692. 
Pooler BD et al. AJR Am J Roentgenol. 2012;198(6):1361.

Hassan C et al. Arch Intern Med. 2008;168(7):696.



Πλεονεκτήµατα CTC - εξωεντερικά 
ευρήµατα

• Ανευρύσµατα κοιλιακής αορτής - µείζον κέρδος 

• Άλλα νεοπλάσµατα 0,35%
Hassan C et al. Arch Intern Med. 2008;168(7):696.

Pickhardt PJ et al. Radiology. 2010;255(1):83.



Μειονεκτήµατα CTC

• Θετικά ευρήµατα χρήζουν κολονοσκόπησης 

• Χαµηλή ευαισθησία στα επίπεδα αδενώµατα 

• Άγνωστος κίνδυνος από συσσωρευόµενη 
ακτινοβολία για επανεξετάσεις ανά 5 έτη
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Κάψουλα παχέος εντέρου

• Τροποποιηµένη κάψουλα λεπτού εντέρου µε 2 κάµερες (µπρος - 
πίσω) 

• Απαιτεί ενδελεχέστερη προετοιµασία µε καθαρτικά σε σχέση µε 
κολονοσκόπηση 

• Θετικά ευρήµατα χρήζουν κολονοσκόπησης 

• FDA 02/2014 - χρήση µόνο σε µη ολοκληρωµένη κολονοσκόπηση 

• ESGE: reasonable alternative for average risk patients 

• Κόστος ++
Spada C et al. Endoscopy. 2012 ay;44(5):527-36. Epub 2012 Mar 2.



Κάψουλα παχέος εντέρου - ευαισθησία 
και ειδικότητα

• Ευαισθησία 39% (prospective) & 69% (metaanalysis) (βλάβες 
>6mm) και 73% (βλάβες> 10mm) µε ειδικότητα 89% 

• Pillcam Colon 2: γωνία λήψης 172˚, adaptive frame rate, 
10ωρη µπαταρία 

• Prospective multicentre trial, 109 ασθενείς. Ευαισθησία 84% 
(>6mm) & 88% (>10mm). Ειδικότητα 64% & 95%. Ολική 
κολονοσκόπηση 88% 

• Prospective single centre. Colon Capsule 2 vs CTC. n=50. 
Ευαισθησία & ειδικότητα 88% - ίδια για 2 µεθόδους 

Sacher-Huvelin S et al. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32(9):1145. 
Rokkas T et al. Gastrointest Endosc. 2010;71(4):792. 

Spada C et al. Gastrointest Endosc. 2011;74(3):581.

Rondonotti E et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014;12(8):1303.
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Εναλλακτικές ενδοσκοπικές µέθοδοι για 
τον έλεγχο του παχέος εντέρου

• Baloon assisted colonoscopy 

• Third Eye Rectoscope - Third Eye Panoramic 

• FUSE - Full Spectrum Endoscopy 

• Υπερευρυγώνια ενδοσκόπια



Balloon assisted colonoscopy

• Single or Double balloon colonoscopy 
→βελτίωση % καθετηριασµού τυφλού 

• NAviAid G-Eye - µόνιµο µπαλόνι στο 
εύκαµπτο άκρο του ενδοσκοπίου. 
Επιπέδωση και ευθειασµός των κυψελών 

• n=106  17 (81%) επιπλέον αδενώµατα  
p<0,001

Shpak B. et al. UEGW 2013



• Third Eye Rectoscope - Third Eye Panoramic



Third Eye Retroscope

• Mini ενδοσκόπιο διά του καναλιού εργασίας το 
οποίο γυρνάει 180˚ για έλεγχο πίσω από τις 
πτυχές 

• Αύξηση ADR κατά 11%, 16% και 23% (n= 
298,249 και 349) 

• Μειονεκτήµατα: καταλαµβάνει το κανάλι 
εργασίας, αυξάνει σηµαντικά το χρόνο της 
εξέτασης

Waye JD et al. Gastrointest. Endosc. 2010; 71: 551–556. 
DeMarco DC et al.Gastrointest. Endosc. 2010; 71: 542–550. 
Leufkens AM et al. Gastrointest. Endosc. 2011; 73: 480–489.



Third Eye Panoramic

• Εξέλιξη του retroscope προς µείωση του χρόνου 
εξέτασης και απελευθέρωση καναλιού εργασίας 

• Μιας χρήσης!!! cap µε 2 πλαινές κάµερες CMOS 

• Mόνο feasibility study - DDW 2014



FUSE

• Κλασικό κολονοσκόπιο µε 2 έξτρα πλαινές κάµερες - γωνία 
εξέτασης 330˚ 

• Παρακολούθηση σε 3 οθόνες. 

• Χρειάζεται δικό του επεξεργαστή - µη συµβατό µε άλλους 



FUSE - αποτελεσµατικότητα

• Πολυκεντρική µελέτη 

• 185 ασθενείς µε standard κολονοσκόπηση και 
FUSE 

• Adenoma Miss Rate 40% standard vs 7,5% FUSE 
p<0,001

Gralnek IM et al. Lancet Oncol. 2014; 15: 353–360.



Υπερευρυγώνια ενδοσκόπια

• Prototype Olympus colonoscope 

• ADR p=NS εκτός από αδενώµατα 
σιγµοειδούς

Uraoka Tl et al. Gastrointest. Endosc. 2013; 77: A
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Πότε χρησιµοποιώ τι;

• Ba enema → ποτέ 

• CTC → Αν δεν ολοκληρώσω την κολονοσκόπηση, 
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έλεγχο εντός 6µήνου, αν είναι η επιλογή του 
ασθενούς 

• Colon capsule → αν ο ασθενής αρνείται να 
ελεχθεί µε άλλη µέθοδο



Πότε χρησιµοποιώ τι;

• Double balloon colonoscopy 



Πότε χρησιµοποιώ τι;

• Double balloon colonoscopy → σπάνια χρειάζεται 



Πότε χρησιµοποιώ τι;

• Double balloon colonoscopy → σπάνια χρειάζεται  

• NaviAid G Eye



Πότε χρησιµοποιώ τι;

• Double balloon colonoscopy → σπάνια χρειάζεται  

• NaviAid G Eye → ναι αν έχεις σύστηµα Pentax



Πότε χρησιµοποιώ τι;

• Double balloon colonoscopy → σπάνια χρειάζεται  

• NaviAid G Eye → ναι αν έχεις σύστηµα Pentax 

• Third Eye Retroscope - Panoramic



Πότε χρησιµοποιώ τι;

• Double balloon colonoscopy → σπάνια χρειάζεται  

• NaviAid G Eye → ναι αν έχεις σύστηµα Pentax 

• Third Eye Retroscope - Panoramic → δύσχρηστο, 
υψηλό κόστος, ? αντιπρόσωπος στην Ελλάδα



Πότε χρησιµοποιώ τι;

• Double balloon colonoscopy → σπάνια χρειάζεται  

• NaviAid G Eye → ναι αν έχεις σύστηµα Pentax 

• Third Eye Retroscope - Panoramic → δύσχρηστο, 
υψηλό κόστος, ? αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 

• FUSE



Πότε χρησιµοποιώ τι;

• Double balloon colonoscopy → σπάνια χρειάζεται  

• NaviAid G Eye → ναι αν έχεις σύστηµα Pentax 

• Third Eye Retroscope - Panoramic → δύσχρηστο, 
υψηλό κόστος, ? αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 

• FUSE → καλό, αλλά υψηλό κόστος για σύστηµα 
που προσφέρει µόνο κολονοσκόπηση



Ευχαριστώ


