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Τι είναι λάθος?

 Περιττές εξετάσεις, ή εξετάσεις που θα έπρεπε να γίνονται ή 
γίνονται με λάθος τρόπο.

 Ό,τι σήμερα σωστό σε 10 χρόνια?
 Ορισμός:  Όχι  σύμφωνα με τα guidelines.

 Λάθη σε: -Α. Αρχική διάγνωση (ενδοσκόπηση, βιοψίες).
 - Β. Καλή γνώση ορολογίας (σωστή έκθεση ενδοσκόπησης).
 - C. Σκορ νόσου.
 - D. Επαναληπτικές κολονοσκοπήσεις.
 - E. Διαστολή στενώσεων.    



Α. Αρχική διάγνωση ΙΦΝΕ
 Λάθος : Ξεκινάμε έλεγχο με ορθοσιγμοειδοσκόπηση.
 Σε υποψία ΙΦΝΕ ξεκινάμε έλεγχο με ειλεο-κολονοσκόπηση (index 

ileocolonoscopy).
 Πιο σημαντική εξέταση για διάγνωση (Αποκλεισμός άλλων 

καταστάσεων π.χ. ισχαιμική, TB κολίτις, εκκολπωματική νόσος, 
λοιμώδης).

 Καλύτερα πριν από έναρξη φαρμακευτικής αγωγής ( Διακοπή 
ΝSAIDs) .

 Bharadwaj S et al. Gastroenterology Report 2018; 6: 75–82.

 Εκτός από οξεία βαριά κολίτιδα- ορθοσιγμοειδίτις (Phosphate 
enema/ χωρίς προετοιμασία).

 Κίνδυνος επιπλοκών (διάτρηση, τοξικό μεγάκολο).

 ΕCCO- ESGAR Guidelines 2018. Journal of Crohn's and Colitis, 2018, 1–32.



Λάθη που κάνουμε στις αρχικές βιοψίες/ Ν. 
Crohn

 Λάθος: Στην αρχική κολονοσκόπηση συνήθως παίρνουμε βιοψίες μόνο 
από προσβεβλημένες περιοχές.

 Βιοψίες από: περιοχές με ήπια κι έντονη φλεγμονή (τουλάχιστον 2/ περιοχή).
 Στοχευμένες βιοψίες από περιοχή με στένωση, ασυνήθεις πολυποειδείς βλάβες 

ή άλλες βλάβες (Ξεχωριστές βιοψίες). 

 Αναλυτικό παραπεμπτικό στον Παθ/αν. 
 Βιοψίες και από φυσιολογικό βλεννογόνο. Τουλάχιστον δύο βιοψίες από πέντε 

θέσεις του παχέος εντέρου (ανιόν, εγκάρσιο, κατιόν, σιγμοειδές, ορθό) και από 
το τελικό τμήμα του ειλεού. 

 ΕCCO- ESGAR Guidelines 2018. Journal of Crohn's and Colitis, 2018, 1–32.



Σταδιοποίηση Ν. Crohn με γαστροσκόπηση

 Λάθος: Κάνουμε γαστροσκόπηση σε όλους τους ασθενείς με N. 
Crohn

 Μόνο σε συμπτωματικούς ασθενείς (ναυτία, δυσπεψία, έμετοι).

 Υποψία συνοδού κοιλιοκάκης.

 Όχι σε ασυμπτωματικούς ενήλικες. 

 ΕCCO- ESGAR Guidelines 2018. Journal of Crohn's and Colitis, 2018, 1–32.



Λάθος: Κακές εκθέσεις ενδοσκόπησης (φωτο/ video) 
Β. Καλή γνώση ορολογίας σε ΙΦΝΕ



C. Δεν κρατάμε σκορ 

E. Scoville, D Schwartz. Gastrointest Endosc 2017; 86:952-61.



Mayo Endoscopic Subscore. A. Φυσιολογική (0). B. 
Ήπια (1). Γ. Μέτρια (2). Δ. Βαριά (3).



E. Scoville, D Schwartz. Gastrointest Endosc 2017; 
86:952-61



D. Επαναληπτικές ενδοσκοπήσεις.

 Λάθος : Κάνουμε πάρα πολλές επαναληπτικές ενδοσκοπήσεις 
«ρουτίνας» παρακολούθησης.

 Δεν χρειάζεται ενδοσκόπηση σε ασθενή σε κλινική ύφεση.

 Ε.Κ. : Συνήθως η ορθοσιγμοειδοσκόπηση είναι αρκετή στους 
περισσότερους ασθενείς.

 Peyrin-Biroulet L,et al. AmJ Gastroenterol 2015; 110: 1324-38.
 ECCO Guidelines 2018. Christian Maaser et al. Journal of 

Crohn's and Colitis, 2018, 1–32



a. Επαναληπτικές ενδοσκοπήσεις.

 i.Βλεννογονική επούλωση (mucosal healing) μετά από έναρξη θεραπείας.
 Σχετίζεται με καλύτερα αποτελέσματα σε ΙΦΝΕ (sustained remission, λιγότερες 

νοσηλείες, λιγότερα χειρουργεία).
 Έλεγχος βλεννογονικής επούλωσης ενδοσκοπικά (ή με καλπροτεκτίνη

κοπράνων) : Ε.Κ. σε 3-6 μήνες μετά από έναρξη θεραπείας/ Ν. Crohn:Σε 6-9 
μήνες. (+ MRI?).

 ii. Bαριά υποτροπή (αποκλεισμός λοίμωξης Cl Difficile), 
 iii. εμμένουσα ενεργότητα νόσου, 
 iv. νέα συμπτώματα,  
 v. πριν την αλλαγή της θεραπείας,
 Vi. πριν τη διακοπή θεραπείας (deep remission).
 vi. Screening για κακοήθεια.
 vii. Επανέλεγχος μετά από χειρουργείο.

 Βιοψίες σε επαναληπτική κολονοσκόπηση:
 Στις εξετάσεις παρακολούθησης: μικρότερος αριθμός βιοψιών για την 

επιβεβαίωση της διάγνωσης (πλην υποψίας πρώιμων σταδίων καρκίνου). 



β. Screening για δυσπλασία/ καρκίνο.

 Ε.Κ. ή Crohn κολίτις: 
 -αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο (10-15% θανάτων σε ασθενείς με 

ΙΦΝΕ). 
 -συνολική επίπτωση 3.7%.

 Munkholm P. Aliment Pharmacol Ther 2003;18:1–5.
 Συνολικός κίνδυνος : 1,6% στα 10 έτη,

8,3% στα 20 έτη,
18,4% στα 30 έτη.

 Eaden JA, et al. Gut 2001;48:526–35.
 Μειωμένος κίνδυνος τα τελευταία έτη – διπλάσιος από γενικό 

πληθυσμό. Μέση ηλικία 64-65 έτη (βελτίωση στην αγωγή, και στα 
πρωτόκολλα κολονοσκόπησης παρακολούθησης?).

 Castaño-Milla C, et al. Aliment Pharmacol Ther 2014;39:645–59.



Παράγοντες κινδύνου για νεοπλασία

 Α. Διάρκεια νόσου ( Σπάνια καρκίνος προ 7 ετών νόσου). 
 Β. Μικρή ηλικία έναρξης νόσου.
 Γ. Άρρενες.
 Δ. Βαθμός φλεγμονής (έκταση φλεγμονής, παρουσία στενώσεων, 

backwash ileitis, ψευδοπολύποδες).
 Ε. Οικογενειακό ιστορικό σποραδικού καρκίνου <50 ετών.
 ΣΤ. Παρουσία πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδας (PSC).
 -9% μετά από 10 έτη κολίτιδας,
 -21% μετά από 20 έτη
 -50% μετά από 25 έτη.
 Ζ. Παρουσία δυσπλασίας σε κολονοσκόπηση τα τελευταία 5 έτη.

 Barral M, et al. Crit Rev Oncol Hematol 2016;97:30–46.
 H Ibraheim et al. Frontline Gastroenterology 2018;9:271–7.



Πότε κάνουμε την πρώτη screening 
κολονοσκόπηση

 Λάθος: 1η screening κολονοσκόπηση πολύ νωρίς.
 Ε.Κ. πανκολίτις/ αρ. κολίτις/Crohn κολίτις (> 1/3 π. εντέρου) --- 8-

έτη.

 Εξαίρεση: σύγχρονη PSC: Ετήσια παρακολούθηση από στιγμή 
διάγνωσης PSC.

 Λάθος: Ελκώδης ορθίτις: Όχι αυξημένου κινδύνου για καρκίνο---
παρακολούθηση με κολονοσκόπηση όπως γενικό πληθυσμό.



Πότε κάνουμε επόμενες surveillance 
κολονοσκοπήσεις

ΕCCO- ESGAR Guidelines 2018. Journal of Crohn's and Colitis, 2018, 1–32.



Πώς πρέπει να γίνεται η κολονοσκόπηση
ελέγχου

 Α. Πότε?
 Όταν ο ασθενής σε κλινική ύφεση.
 Κολίτις μπορεί να:
 - δυσχεράνει την ανεύρεση μικρών βλαβών.
 - επηρεάσει την ακρίβεια παθ/αν (δυσπλασία? Φλεγμονή?)..

 Β. Προετοιμασία?
 Απαραίτητα καλή: επίπεδες βλάβες μπορεί να χαθούν.
 Όχι ειδικές οδηγίες ( δίαιτα προ ενδοσκόπησης, split dose).
 Μικρός όγκος καθαρτικού σε στενωτική νόσο, προηγηθέν

χειρουργείο, όχι καλή συνεργασία του ασθενούς.

 Ibraheim Η et al. Frontline Gastroenterology 2018;9:271–7.



Πώς πρέπει να γίνεται η κολονοσκόπηση
ελέγχου

 Γ. Με τι μέθοδο κολονοσκόπησης?

 i. Κλασσική ενδοσκόπηση- white light endoscopy (WLE).
 Βιοψίες: 2–4 τυχαίες βιοψίες κάθε 10 cm (ανεύρεση μη ορατών ενδοσκοπικά βλάβες).
 Δείγμα ιστολογικής: < 0.1% της συνολικής επιφάνειας.

 Λάθος: Σε ανεύρεση δυσπλασίας στέλνουμε ασθενή για κολεκτομή.

 Σε ανεύρεση δυσπλασίας: Επιβεβαίωση από δεύτερο παθ/αν (καλύτερο ειδικό για 
ΓΕΣ).

 Λάθος: Σε επιβεβαίωση δυσπλασίας δεν παραπέμπουμε ασθενή σε πιο εξειδικευμένο 
ενδοσκόπο για χρωμοενδοσκόπηση.

 Laine L, et al. SCENIC international consensus statement on surveillance and management of dysplasia in 
inflammatory bowel disease. Gastrointest Endosc 2015;81:489–501



Screening= μείωση κινδύνου?

 Μείωση επίπτωσης και θανάτων σχετιζόμενων με καρκίνο κατά 50 
% περίπου.

 Όμως… μεγάλος αριθμός διάμεσων -interval καρκίνων (3 x γενικού 
πληθυσμού).

 Συχνά σε προχωρημένο στάδιο.

 Choi CA et al. Am J Gastroenterol 2015;110:1022-34.
 Wang YR et al. Am J Gastroenterol 2013;108:444-9.



Πώς πρέπει να γίνεται η κολονοσκόπηση
ελέγχου

 Λάθος: Δεν κάνουμε 
χρωμοενδοσκόπηση (δεν έχουμε 
εξοπλισμό, εμπειρία, χρόνο).

 Guidelines (SCENIC, ECCO, NICE, 
BSG).

 Χρωμοενδοσκόπηση με στοχευμένες
βιοψίες: Αυξάνει την ανεύρεση 
δυσπλασίας (x 4,5). 

 Περιοχές με διακριτά όρια: Έλεγχος 
ενδοσκοπικής εκτομής---follow-up 
ανά τακτά διαστήματα για αποφυγή 
κολεκτομής.



Γιατί δεν κάνουμε χρωμοενδοσκόπηση?

Kaltenbach T et al. Gastrointest Endosc 2017;86:1107-17.



Είναι όντως λάθος να μην κάνουμε 
χρωμοενδοσκόπηση?

 Α. Χρειάζονται εξειδικευμένα κέντρα ( ο μέσος ενδοσκόπος δύσκολα 
μπορεί να έχει τα ίδια ποσοστά ανεύρεσης δυσπλασίας με 
εξειδικευμένα κέντρα).

 Β. Έλλειψη μελετών που να αποδεικνύουν διαφορά σε νοσηρότητα 
και θνητότητα από ορθοκολικό καρκίνο (χρωμοενδοσκόπηση vs 
συμβατικής ενδοσκόπησης).

 Γ. Αύξηση χρόνου ενδοσκόπησης (9-12 min) με χρωμοενδοσκόπηση.
 Δ. Ανάγκη εκπαίδευσης ενδοσκόπων.

 Goran L et al. World J Gastroenterol 2017 ; 23: 4324-9.



Λάθος: Χρησιμοποιούμε γενικούς όρους για δυσπλασία (DALM…).
Ορισμοί δυσπλασίας (SCENIC consensus)

 A. Ορατή (visible) δυσπλασία- ανευρίσκεται σε στοχευμένες βιοψίες 
από ορατή ενδοσκοπικά βλάβη (>90%).

 - Πολυποειδής (>2,5 mm)
 Έμμισχη (pendunculated)
 Άμισχη (sessile).
 - Μη πολυποειδής (<0,5 mm).
 Επιφανειακά επηγερμένη
 Επίπεδη
 Depressed
 - Εξελκωμένη.
 - Ανάλογα με όρια.
 Διακριτά όρια.
 Μη διακριτά όρια.
 Β. Αόρατη (invisible) δυσπλασία.- ανευρίσκεται σε τυχαίες βιοψίες 

χωρίς ορατή βλάβη (<10%).
Kaltenbach T, Sandborn W. Gastrointest Endosc 2017;86: 962-71. 



Kaltenbach Τ et al. Gastrointest Endosc 2017;86:1107-17



Οδηγίες SCENIC για βελτιστοποίηση και 
αντιμετώπιση δυσπλασίας σε ΙΦΝΕ 

 1. Χρήση high-definition ενδοσκοπίων.
 2. Χρωμοενδοσκόπηση και στοχευμένες βιοψίες υπερέχουν της 

white- light + τυφλές βιοψίες.
 3. ΝΒΙ (narrow band imaging) δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 

χρωμοενδοσκόπηση με χρωστικές.
 4. Χρήση πιο ακριβών όρων (όχι DALM, adenoma-like, non 

adenoma-like).
 5. Ορατές βλάβες ενδοσκοπικά: ενδοσκοπική αφαίρεση-όχι 

κολεκτομή.
 6. Μετά από πλήρη αφαίρεση δυσπλασίας (πολυποειδούς, μη 

πολυποειδούς), επανέλεγχος ενδοσκοπικός, όχι κολεκτομή.
 7. Δυσπλασία με όρια διηθημένα μετά την εκτομή κολεκτομή.
 8. Σε αόρατη δυσπλασία παραπομπή σε ειδικό ενδοσκόπο για high-

definition χρωμοενδοσκόπηση.

Kaltenbach T, Sandborn W. Gastrointest Endosc 2017;86: 962-71. 



γ . Επανέλεγχος σε χειρ/νη ΙΦΝΕ.
γ1. Χειρουργημένη Ν. Crohn

 Λάθος: Δεν επανελέγχουμε ασθενή μετά από χειρουργείο.
 25 %-- 2o χειρουργείο σε 5 χρόνια από 1ο.
 35% ---εντός 10 ετίας.
 Επανέλεγχος με κολονοσκόπηση και βιοψίες 6 μήνες- 1έτος μετά από 

χειρουργείο. 

 Frolkis AD et al. Am J Gastroenterol 2014;109:1739–48.
 Παράγοντες κινδύνου: 
 Χειρουργείο για συριγγοποιό νόσο, 
 Περιεδρική νόσος,
 > 2 χειρουργεία.
 Καπνιστές.
 Μικρής διάρκειας νόσος (<10 έτη).
 Νόσος λ. εντέρου.
 Μικρή ηλικία έναρξης (<30 ετών).

 S Singh, G Nguyen. Gastroenterol Clin N Am 2017; 46: 563–75.



E. Scoville, D Schwartz. Gastrointest Endosc 2017; 86:952-61.



S Singh, G Nguyen. Gastroenterol Clin N Am 2017; 46: 563–75.



γ2. Έλεγχος σε χειρ/θείσα Ε.Κ.

 Ιleal pouch anal anastomosis (IPAA): χειρουργείο εκλογής.
 Συνήθως έλεγχος με γαστροσκόπιο (Μικρότερος αυλός, καλύτερος 

χειρισμός, δίοδος από στενώσεις ή αναστομώσεις).

 Επανέλεγχος:
 - Υποψία Ν. Crohn.
 - Θυλακίτις (pouchitis) 50% ασθενών σε 10 έτη follow-up. 
 -Στένωση pouch 11% /Ενδοσκοπική διαστολή. 

 CM Spiceland, N Lodhia. World J Gastroenterol 2018; 24: 4014-20.



Ε. Ενδοσκοπική αντιμετώπιση στενώσεων Ν. 
Crohn

 Ενδοσκόπηση: 
 -Διαγνωστική (φλεγμονώδης/ινώδης).
 -Θεραπευτική. Ενδοσκοπική διαστολή με μπαλόνι/endoscopic 

balloon dilation (EBD) καλή εναλλακτική χειρουργείου.
 Ασφαλής  (3% κίνδυνος διάτρησης). 
 Μέγιστη διάμετρος 20 mm. 

 Rieder F, et al. J Crohns Colitis 2016; 10: 873-85.



Λάθος: Δεν αντιμετωπίζουμε σωστά τις στενώσεις (ποιες πρέπει να 
διαστέλλουμε και ποιες χειρουργούμε)..



Στενώσεις ενδοσκοπικά 
αντιμετωπίσιμες

Στενώσεις μη ενδοσκοπικά 
αντιμετωπίσιμες.

 -Ινωτική στένωση.
 -Βραχεία (<4 εκ).
 -Καλοήθης στένωση.
 -Μια στένωση ή
 -Πολλαπλές στενώσεις με ευθύ 

αυλό εντέρου.
 -Όχι στόμιο συριγγίου πλησίον 

της.

 -Φλεγμονώδης στένωση.
 -Μακριά στένωση (>4 εκ.)
 -Κακοήθης στένωση.
 -Στένωση σε γωνία.
 -Πολλαπλές στενώσεις σε 

γωνία.
 -Στένωση σχετιζόμενη με 

απόστημα.

 Ασφαλής  (3% κίνδυνος διάτρησης). 
 Μέγιστη διάμετρος 20 mm. 

 Rieder F, et al. J Crohns Colitis 2016; 10: 873-85.

Λάθος: Διατέλλουμε λάθος στενώσεις- αυξημένος 
κίνδυνος





Συμπεράσματα (1) 

 Α. 1η ενδοσκόπηση με ειλεοκολονοσκόπηση (πλην οξείας βαριάς 
κολίτιδας).

 Β. Βιοψίες σε Index κολονοσκόπηση από περιοχές με φλεγμονή και 
φυσιολογικό βλεννογόνο.

 Γ. Γαστροσκόπηση σε Ν. Crohn μόνο σε συμπτώματα ή σε υποψία 
κοιλιοκάκης.

 Δ. Αναλυτικές εκθέσεις κολονοσκόπησης και καλό παραπεμπτικό σε 
παθ/αν.

 E. Video ή φωτο- από ενδοσκόπηση.
 ΣΤ. Score Ε.Κ. /Ν. Crohn.
 Z. Περιορισμός ενδοσκοπήσεων ρουτίνας σε απαραίτητες.



Συμπεράσματα (2)

 Η. 1ο Screening για κακοήθεια στα 8 έτη από εμφάνιση νόσου. 
 Θ. Ελκώδης ορθίτις: Screening γενικού πληθυσμού.
 Ι. Προτιμάται η χρωμοενδοσκόπηση από την κλασσική ενδοσκόπηση 

(καλύτερη ανίχνευση δυσπλασίας).
 ΙΑ. Σε ανεύρεση δυσπλασίας επιβεβαίωση από 2ο παθ/αν.
 ΙΒ. Παραπομπή σε πιο έμπειρο ενδοσκόπο (χρωμοενδοσκόπηση).
 ΙΓ. Ενδοσκοπική εκτομή σε δυσπλασία αντί για κολεκτομή.
 ΙΔ. Επανέλεγχος σε χειρ/θείσα N. Crohn 6 μήνες- 1 έτος μετά 

χειρουργείο.
 ΙΕ. Καλή γνώση στενώσεων που αντιμετωπίζονται ενδοσκοπικά 

(διαστολή με μπαλόνι).
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