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ΓΟΠΝ & Barrett

• Σημαντικό % ασθενών με ΟΒ δεν
εμφανίζουν συμπτώματα ΓΟΠΝ

• Οι μελέτες από ΗΠΑ βρίσκουν πολύ 
>>> επιπολασμό ΟΒ σε σχέση με ΕΕ



ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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The Barrett’s iceberg



Ορισμοί οισοφάγου Barrett
Ενδοσκοπικός
• Αντικατάσταση του φυσιολογικού βλεννογόνου του οισοφάγου από 

αδενικό επιθήλιο, ενδοσκοπικά ορατού σε μήκος > 1 cm

Ιστολογικός
• Ιστολογική επιβεβαίωση της εντερικής μεταπλασίας (εξειδικευμένο 

κυλινδρικό επιθήλιο) – πλην των Βρετανών που αποδέχονται την καρδιακή ή 
γαστρική (fundic) μετάπλασια

Shaheen NJ et al. Am J Gastroenterol 2016 ; 111 : 30-50.
Fitzgerald RC et al. Gut 2014 ; 63: 7-42. 
Weusten B et al. Endoscopy 2017 ; 49 : 191-198.



British Society of Gastroenterology guidelines on the diagnosis 
and management of Barrett’s oesophagus Diagnosis
Rebecca C Fitzgerald et al. Gut 2014; 63: 7-42

• Barrett’s oesophagus is defined as an oesophagus in which any portion of the normal 
distal squamous epithelial lining has been replaced by metaplastic columnar 
epithelium, which is clearly visible endoscopically (≥1 cm) above the GOJ and 
confirmed histopathologically from oesophageal biopsies (Recommendation grade C).

• The proximal limit of the longitudinal gastric folds with minimal air insufflation is the 
easiest landmark to delineate the GOJ and is the suggested minimum requirement 
(Recommendation grade B).

• Endoscopic reporting should be performed using a minimum dataset including a record 
of the length using the Prague criteria (circumferential extent (C), maximum extent (M) 
of endoscopically visible columnar-lined oesophagus in centimetres and any separate 
islands above the main columnarlined segment noted) (Recommendation grade B).

• In order to improve the standard of care and to ease discussion between experts, the 
use of a minimum dataset is recommended to report histopathological findings 
(Recommendation grade C).



Προβλήματα 
ορισμού ΟΒ

• Αν βάλουμε αρκετό αέρα όλοι θα έχουν ΟΒ !!!
• Αν πάρουμε βιοψίες από τον «Ψ» ΟΒ (δηλ από την 

καρδία) σε 20-40% θα βρούμε καλυκοειδή κύτταρα 
και θα τα βαφτίσουμε ΟΒ

• Ο κίνδυνος ανάπτυξης δυσπλασίας σε αυτούς τους 
ασθενείς είναι πολύ μικρός

Weston AP et al. AJG1996; 91; 5: 981 –986. IIb

• γι’ αυτό πρέπει να λέμε καρδία και ΌΧΙ ΓΟΣ (διότι η 
ΓΟΣ παραπέμπει στον οισοφάγο)



Κριτήρια Πράγας

C2M5

Sharma P et al. Gastroenterology 2006 ; 131: 1392-9.



The Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia 
Οισοφάγος Barrett

ΟΒ Ακαθόριστη 
Δυσπλασία

ΧΕΔ ΑδενοCaΥΕΔ

Schlemper RJ et al. Gut 2000 ; 47(2) : 251-5. Ενδοεπιθηλιακό Ενδοβλεννογονικό Υποβλεννογόνιο



Ιστολογική εκτίμηση
Μπορεί να επηρεασθεί από πολλούς παράγοντες
• Φλεγμονή ++++
• Η λήψη βιοψιών και η εκτίμηση πιθανής δυσπλασίας πρέπει να 

γίνεται αφού θεραπευθεί η οισοφαγίτιδα
• Ακαθόριστη δυσπλασία: Πρόσκαιρη διάγνωση που ο Παθντ/μος

ΔΕΝ μπορεί να πει αν πρόκειται για Δυσπλασία ή αναγεννητικές 
βλάβες του επιθηλίου

• Χρήζει επανεκτίμησης με νέες βιοψίες μέσα σε ένα 6μηνο μετά από 
εντατική θεραπεία για ΓΟΠΝ

Weusten B et al. Endoscopy 2017 ; 49 : 191-8.



Ενδοσκοπική εκτίμηση ΟΒ

• Ο έλεγχος του ΟΒ πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά
• Πλύσεις για καθαρισμό του βλεννογόνου 
• Πιθανή χρήση cap

• Κάθε ορατή βλάβη είναι εξ ορισμού ύποπτη νεοπλασίας

• Η περιγραφή της πρέπει να γίνεται συμφώνως προς την ταξινόμηση 
κατά Paris 



Paris endoscopic classification of superficial neoplastic 
lesions : esophagus, stomach, and colon

Gastrointest Endosc 2003 ; 58(Suppl. 6) : S3-S43.



Paris endoscopic classification of superficial 
neoplastic lesions : esophagus, stomach, and colon

Gastrointest Endosc 2003 ; 58(Suppl. 6) : S3-S43.



• Patients with longer total Barrett’s inspection times were more likely to have an 
endoscopically suspicious lesion detected (P  < 0.001) and more likely to have 
HGD/EAC diagnosed (P< 0.001).

Gupta N et al. GIE 2012;76:531-8.



• Patients with longer total Barrett’s inspection times had more 
endoscopically suspicious lesions (P  .0001). 

Gupta N et al. GIE 2012;76:531-8





Magnitude of Missed Esophageal Adenocarcinoma After Barrett’s 
Esophagus Diagnosis: A Systematic Review and Meta-analysis

K. Visrodia et al. Gastroenterology 2016: 150:599–607

• Among adults with nondysplastic BE (or BE with low-grade dysplasia) 
at their index endoscopy and at least a 3-year follow-up period, 25% 
of EACs are diagnosed within 1 year after the index endoscopy. 



Barrett’s-associated neoplasia



Συμφωνία ιστολογικών ευρημάτων μεταξύ βιοψιών & EMR
Βιοψίες

Η EMR άλλαξε το βαθμό 
της δυσπλασίας/ 
καρκίνου

Συμφωνία 50% (75/151)

Αύξηση βαθμού 21% (32/151)

Μείωση βαθμού 29% (44/151)

Βιοψίες

Η EMR άλλαξε το 
βαθμό της ΥΕΔ

Συμφωνία 50.6% (41/81)

Αύξηση βαθμού 25.9% (25/81)

Μείωση βαθμού 23.4% (19/81)

Βιοψίες

Η EMR άλλαξε το 
βαθμό του ΕΒΚ

Συμφωνία 51% (24/47)

Αύξηση βαθμού 8.5% (4/47)

Μείωση βαθμού 40.4% (19/47)

Βιοψίες

Η EMR άλλαξε το 
βαθμό του διηθητικού 
Καρκίνου

Συμφωνία 20 % (1/5)

Αύξηση βαθμού 0 % (0/5)

Μείωση βαθμού 80 % (4/5)

Οι βιοψίες μπορούν να 
προβλέψουν σωστά 
τον βαθμό της ΥΕΔ/Κ 

στο 50% των περιπτώσεων

Thota PN et al. Surg Endosc 2017; 31: 1336-41.



Συμφωνία ιστολογικών ευρημάτων μεταξύ EUS & EMR

Βιοψίες

Η EMR άλλαξε το βαθμό 
της ΥΕΔ

Συμφωνία 74.1 %(23/31)

Αύξηση βαθμού 25.9 % (8/31)

Μείωση βαθμού 0 % (0/31)

Βιοψίες

Η EMR άλλαξε το βαθμό 
του ΕΒΚ

Συμφωνία 23.6 %(9/38)

Αύξηση βαθμού 18.4 % (7/38)

Μείωση βαθμού 57.8 % (22/38)

Συνολικά το EUS είχε 
ασυμφωνία στο 50% 

των περιπτώσεων 
(37/73) 

σε ασθενείς με 
ΟΒ και ΥΕΔ/Κ 

Thota PN et al. Surg Endosc 2017; 31: 1336-41.



Endoscopic Ultrasound Does Not Accurately Stage Early 
Adenocarcinoma or High-Grade Dysplasia of the Esophagus

• 12 studies 
• Compared with surgical or EMR 

pathology staging, EUS had T-stage 
concordance of 65%, including all 
studies (n  12), 

• but only 56% concordance when 
limited to individual patient-level 
data (8 studies). 

• CONCLUSIONS: EUS is not 
sufficiently accurate in 
determining the T-stage of HGD or 
superficial EAC; 

• other means of staging, such as 
EMR, should be used.

Young P et al. CGH 2010;8:1037–41



Κάθε ορατή βλάβη πρέπει να εξαιρείται ολικά για την 
σωστή ιστολογική ταξινόμηση της 
(τις περισσότερες φορές με EMR )

Shaheen NJ et al. Am J Gastroenterol 2016 ; 111 : 30-50.
Fitzgerald RC et al. Gut 2014 ; 63: 7-42. 
Weusten B et al. Endoscopy 2017 ; 49 : 191-198.



Ορατή βλάβη – Εξαίρεση με EMR
• Ολική εκτομή (R0) κατά βάθος
• ΧΕΔ ή ΥΕΔ
• ΕΒΚ καλής ή μέσης διαφοροποίησης
• Χωρίς έμβολα σε φλέβες και λεμφαγγεία
• Υποβλεννογόνια διήθηση μέχρι 500μm

• Ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπισθεί ενδοσκοπικά με εξάλειψη του 
υπολειμματικού ΟΒ, χωρίς χειρουργική παρέμβαση

• Επί μη καταστροφής του υπολειμματικού ΟΒ η πιθανότητα 
νεοπλασματικής υποτροπής στην 5ετία είναι 22%

Pech O et al. Gut 2008; 57: 1200-6.



Stepwise Radical Endoscopic Resection (SRER) 
or Endoscopic Resection (ER) + RFA 

van Vilsteren et al. Gut 2011 60:765-73



Stepwise Radical Endoscopic Resection (SRER) or 
Endoscopic Resection (ER) + RFA 

van Vilsteren et al. Gut 2011 60:765-73



Systematic review comparing RFA and complete endoscopic resection in treating 
dysplastic Barrett’s esophagus: a critical assessment of histologic outcomes and 
adverse events.                                                                        Chadwick G et al. GIE 2014; 79:718-31.

• 22 μελέτες
• Μόνο 1 μελέτη απ’ ευθείας 

σύγκριση των 2 τεχνικών

ΕΜR RFA
Εξάλειψη Δυσπλασίας 95% 92%
Διατήρηση 
αποτελέσματος (Χωρίς 
Δυσπλασία)

95% 94%

Άμεσες επιπλοκές 12% 2.5%
Στενώσεις 38% 4%



Long-term Follow-up Results of Stepwise Radical Endoscopic Resection 
for Barrett’s Esophagus with Early Neoplasia

• 73 ΑΣΘ (median BE C2M3)
• Median Fup 76 μήνες
• Υποτροπή 1 ασθ (T1bN0M0) – 129 

μήνες Fup (ΧΕΙΡ)
• Υποτροπή δυσπλασίας 4 ασθ (0.87% per 

patient-year Fup
• Υποτροπή ορατού ΟΒ 12 ασθ (22 μήνες 

Fup - 2.6% per patient-year)
• Αδένια (buried Barrett glands) 5 ασθ

(1.1% per patient-year of follow-up) 
• Εντερική μεταπλασία στη ΓΟΣ 27 

patients
• Επαναθεραπεία σε 9 ασθ

• ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ: 56%

Belghazi K ET AL. gie 2017



EMR kits

• Cap – Olympus

• Duette – Cook
• Captivator – Boston Scientific





A prospective multicenter study using a new multiband mucosectomy device for 
endoscopic resection of early neoplasia in Barrett’s esophagus

• Ιnternational, single-arm, prospective registry in 14 referral centers 
(Europe 10; United States 3; Canada 1) 
• BE  with early neoplasia scheduled for ER 
• The primary endpoint was successful ER defined as complete resection of the 

delineated area in 1 procedure
• Secondary outcomes were adverse events and procedure time

Pouw Ρ et al. 
GIE 2018



Captivator device (Boston Scientific)
Pouw Ρ et al. GIE 2018



Αποτελέσματα Captivator device (Boston Scientific)
Pouw Ρ et al. GIE 2018

• 291 ασθ (332 βλάβες)
• ΥΕΔ (64%), Πρώιμο ΑδενοΚ (19%), ΧΕΔ (11%), Ιστολ?? (6%)
• Επιτυχής Βλεννογονεκτομή: 322/332 βλάβες (97%); 95% [CI], 94.6%-98.4%)

• Μέση διάρκεια: 16 min 

• Διάτρηση (3/332): Αντιμετώπιση ΕΝΔΟ + ΑΝΤΒ (2η, 3η, 9η ημέρα)
• Αιμορραγία με επέμβαση (5/332)
• Δυσφαγία: 11 ασθενείς



Αντιμετώπιση επιπλοκών        Pouw Ρ et al. GIE 2018



Πλήρης ενδοσκοπική εξάλειψη ΟΒ

• Προς το παρόν ίσως για ειδικές περιπτώσεις πχ

• ΟΒ μικρού μήκους με παρουσία υπεγερμένης βλάβης
• Γλωσσίδες ΟΒ με δυσπλασία χωρίς κυκλοτερή ΟΒ



Θεραπείες καταστροφής του βλεννογόνου Barrett μετά 
από αφαίρεση βλάβης

• Πλήρης καταστροφή ΟΒ μετά από αφαίρεση βλάβης
• Συστηματικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης δυσπλασίας στον υπολειμματικό 

ΟΒ
• Επίπεδη ΥΕΔ δυσπλασία (υπάρχει;;)
• Στο 70 % των ασθενών η παρουσία ΥΕΔ συνοδεύεται από ορατή 

βλάβη στην ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ενδοσκόπηση

Phoa KN et al. Gastroenterology 2013;145: 96-104.



Μέθοδοι καυτηριασμού ΟΒ





Set−up of the HALO360 and HALO90 system

μέθοδοι εκρίζωσης οισοφάγου Barrett

18, 22, 25, 28, and 31 mm 

RFA



RFA



Τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, ελεγχόμενη 
(Sham), μελέτη με RFA

128 ασθ με ΟΒ + 
(ΧΕΔ/ΥΕΔ)

Μήκος ΟΒ: 5cm

12 μήνες Fup

ΧΕΔ (64) ΥΕΔ (63) ΟΒ (127)

23% 19%

90%
81%

77%

2%

Sham
RFA

%
 α

σθ
εν

ώ
ν

Shaheen NJ et al. N Engl JMed2009;360:2277-88.

Στενώσεις: 6%



Occurrence of Progression to HGD/EAC
SURF trial Phoa JAMA 2014; 311:1209-1217

Ablation Group (n = 68) Control Group (n = 68) Risk Difference, % (95% CI) P Value

Progression to 
HGD/EAC 

1 (1.5%) 18 (26.5%) 25.0 (14.1-35.9) <.001

Progression to cancer 1 (1.5) 6 (8.8) 7.4 (0.0-14.7) .03

Complete eradication 
of dysplasia at the 
end of endo Tx

63/68 (92.6)

Complete eradication 
of IM at the end of 
endo Tx

60/68 (88.2)

Complete eradication 
of dysplasia during 
Follow-up

62/63 (98.4) 19/68 (27.9) 70.5 (59.4-81.6) <.001

Complete eradication 
of IM during Fup

54/60 (90.0) 0/68 (0.0) 90.0 (82.4-97.6) <.001



Το πρόβλημα της δυσπλασίας

Εκτίμηση ετησίας επίπτωσης Ca σε ασθενείς με ΟΒ

• Όλοι οι ασθενείς 0,5%

• ΧΕΔ ??? > 0,5 & < 8%
• Σημαντικό % μη συμφωνίας των παθολογοανατόμων ως προς την 

ΧΕΔ (μεταξύ των πλέον έμπειρων κ < 0,50)

• ΥΕΔ 5-8%



Το πρόβλημα της ΧΕΔ στον ΟΒ

Curvers W et al. AJG 2010; 105:1523–1530;

Επανεκτίμηση από 2 εξειδικευμένους ΑΝΑ/ΠΑΘ όλων των 
Δγ με ΧΕΔ (4 Ολλανδικά νοσ) από 2000-2006  (147 ασθ)

Μετά την ΑΝΑ/ΠΑΘ 
85% ΧΩΡΙΣ ΧΕΔ 

Μετά την ΑΝΑ/ΠΑΘ 
15% ΜΕ ΧΕΔ 

Κίνδυνος προόδου σε 
ΥΕΔ ή Ca (σε 109,1 

μήνες): 85%  

Κίνδυνος προόδου σε 
ΥΕΔ ή Ca (σε 107,4

μήνες): 4,6% 

Επίπτωση 13,4%/έτοςΕπίπτωση 0,49%/έτος

Η ΧΕΔ είναι πραγματικό πρόβλημα  όταν είναι πραγματική

Οι περισσότερες ΧΕΔ ΔΕΝ είναι πραγματικές ή είναι 
υπερεκτιμήσεις

Το πρόβλημα είναι ποιος πιστοποιεί την ΧΕΔ 



Κίνδυνος ανάπτυξης ΥΕΔ/Ca μετά από 
Δγ «πραγματικής» ΧΕΔ 

Curvers W et al. AJG 2010; 105:1523–1530;

ΟΒ χωρίς ΕΔ
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Επίπτωση καρκίνου αναλόγως της αρχικής βιοψίας και του 
βαθμού δυσπλασίας 
Α) ΕΜ, ΑΕΔ, ΧΕΔ 
Β) Α vs ΥΕΔ Reid BJ et al. AJG 2000; 95: 1669-76 

Χρήση ανοσοιστοχημικών δεικτών (p53) ή 
κυτταρομετρίας ροής μπορούν να 

βοηθήσουν???



Εισαγωγή

• «Aληθής» ΧΕΔ, δηλαδή αυτή που επιβεβαιώνεται από 
εξειδικευμένους στον ΟΒ παθολογοανατόμους, έχει πολύ χειρότερη 
πρόγνωση και 

• ότι τα χαμηλότερα ποσοστά εξέλιξης της ΧΕΔ προς ΑΚΟ που είχαν 
αναφερθεί πρέπει μάλλον να αποδίδονται στο σημαντικό ποσοστό 
ασθενών με ΟΒ χωρίς δυσπλασία που είχαν υπερεκτιμηθεί ως ΟΒ με 
ΧΕΔ (75-85%) ** 

**Curvers WL et al. Am J Gastroenterol 2010;105:1523-30.
Duits LC et al. Gut 2015;64:700-6.





ACG

Shaheen 2016 AJG 



ASGE

Wani GIE 2018; 87(4) 907



Εισαγωγή
• Τροποποίηση κατευθυντηρίων οδηγιών των μεγάλων επιστημονικών 

εταιρειών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
• Η απόκλιση της εκτίμησης της ΧΕΔ μεταξύ των εξειδικευμένων

παθολογοανατόμων είναι μεγάλη 

• Επιπλέον δεν είναι γνωστό ποιο είναι το αποτέλεσμα από την 
εφαρμογή των οδηγιών στην καθημερινή πράξη αφού δεν γνωρίζουμε 
αν τα ποσοστά αναίρεσης της αρχικώς εκτιμηθείσης ΧΕΔ πλησιάζουν 
αυτά των επιστημονικών εργασιών (75-85%) 

Guda NM et al. Gastrointest Endosc 2004;59:655-8.

Michopoulos S. Ann Transl Med 2018;6(13):259. 



APC



Radiofrequency ablation compared with argon plasma coagulation after 
endoscopic resection of HGD or T1 adenocarcinoma in Barrett’s 
esophagus: a randomized pilot study (BRIDE)

Peerally MF et al. GIE 2018, doi:10.1016/j.gie.2018.07.031.

• Randomization was 1:1 to RFA or APC 
• 4 treatments allowed at 2 month intervals 

• Assessed up to the end of the trial at 12 months
• 171 patients screened 76 were randomized 
• RFA (n=36) or APC (n=40); 
• BE was <5 cm (n=27), 5 to 10 cm (n=45), and >10 cm (n=4). 
• 65 patients completed the trial 



BRIDE Study (RFA vs APC)        
Peerally MF et al. GIE 2018, doi:10.1016/j.gie.2018.07.031.

• Clinical outcomes at 12 months (* including all patients who started 
treatment and have outcome data available at 12 months)

Buried BE glands: 6.1% (RFA) vs 13.3% (APC) 



BRIDE Study (RFA vs APC)        
Peerally MF et al. GIE 2018, doi:10.1016/j.gie.2018.07.031.

Cost comparisons between RFA and APC



BRIDE Study (RFA vs APC)        Peerally MF et al. GIE 2018, doi:10.1016/j.gie.2018.07.031.

At 12 months, 
• Dysplasia clearance: RFA 79.4% vs APC 83.8% (OR, 0.7; 95% CI, 0.2-2.6)

• BE clearance: RFA 55.8% vs APC 48.3% (OR, 1.4; 95% CI, 0.5-3.6)

• Buried BE glands: 6.1% (RFA) vs 13.3% (APC) 
• Adverse events (including stricture rate after starting RFA 3/36 [8.3%] and APC 

3/37 [8.1%]) and QoL scores were similar
• RFA cost £21,147 more per case than APC

• Conclusion: This pilot suggests similar efficacy and safety but a cost 
difference favoring APC. A fully powered non-inferiority trial is 
appropriate to confirm these findings



Efficacy and safety of Hybrid-APC for the ablation of BE
Manner H et al. Surg Endosc 2016; 30: 1364-70.

• Hybrid-APC σε 50 ασθ μετά από EMR
• Μακροσκοπική εξέλειψη: 48/50
• 3.5 συνεδρίες [1–10]
• Ιστολογική εξάλειψη 39/50 (78 %) 
• Στένωση:1
• Ελάσσονες παρενέργειες 11 (22%) 



Κρυοθεραπεία 
για ΟΒ

• Σύγκριση με RFA
• 40 ασθ (20/20)
• Ίδια 

αποτελέσματα 
ως προς την 
εξάλειψη ΟΒ

• Λιγότερος πόνος 
με ΚΡΥΟ

van Munster, S et al. 
GIE 2018



Μη δυσπλαστικός ΟΒ

• Δεν αποτελεί ένδειξη ενδοσκοπικής θεραπείας

• Ετήσια πρόοδος προς Καρκίνο (0,5 %-0,8 %) 

• Αντικείμενο μελετών θα μπορούσαν να αποτελέσουν ασθενείς 
υψηλού κινδύνου

- νέοι ασθενείς (<50 ετών) 
- με μακρύ ΟΒ (> 5 cm)
- με οικογενές ιστορικό κλπ



Διάρκεια του αποτελέσματος μετά από RFA

• Οι περισσότερες 
υποτροπές 
εμφανίζονται

εντός 1 έτους
• Τόσο για την ΕΜ όσο 

και για τη δυσπλασία
• Συνεπώς διαδικασία 

συγχρόνου εξέλιξης 
αντί της κλασσικής 
μετάπτωσης από το 
ένα στάδιο στο άλλο

Shaheen et al. Gastroenterology 2011;141:460-8



Κίνδυνος αλλαγής του βαθμού δυσπλασίας αναλόγως 
του μήκους του ΟΒ

• Οι ασθενείς με ΟΒ 
που άλλαξαν βαθμό 
δυσπλασίας είχαν 
όλοι μήκος ΟΒ > 3cm

• Η αλλαγή του 
βαθμού δυσπλασίας 
συνέβη σε όλους 
τους ασθενείς στους
πρώτους 12 μήνες

Μήκος
(cm)

Παρακολούθηση
(Μήνες)

Αλλαγές
Δυσπλασίας (Ν)

p

<3 1826 0 0.095
≥3 840 4

S. Michopoulos 2018



Συμπεράσματα
• RFΑ: Μέθοδος αναφοράς για τον επίπεδο Δυσπλαστικό ΟΒ 

(αποτελεσματικότητα – ασφάλεια)
• APC: Εναλλακτική μέθοδος για μικρά τμήματα ΟΒ
• Κρυοθεραπεία: Υπό διερεύνηση (ενθαρρυντικά αποτελέσματα)

• EMR (ESD???): Για κάθε ανωμαλία του βλεννογόνου
• Καλή επισκόπηση
• Πλήρης συμπληρωματική καταστροφή του υπολειμματικού ΟΒ 

μετά από EMR

• Παρακολούθηση μετά από καταστροφή βλεννογόνου: ΝΑΙ
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