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Αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού

• από βλάβη που μπορεί να εδράζεται σε οποιοδήποτε σημείο του 
γαστρεντερολογικού σωλήνα από τον σύνδεσμο του Treitz έως τον 
πρωκτό

• 20%             25% όλων των αιμορραγιών του γαστρεντερικού σωλήνα
Laine, L. et al., Am. J. Gastroenterol, 2012.

Chait, M.M., World J Gastrointest Endosc, 2010. 
Longstreth, G.F., Am J Gastroenterol, 1995. 
Longstreth, G.F., Am J Gastroenterol, 1997. 

• Αυτοπεριορίζεται στο 60-80%
• υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα σε ηλικιωμένους ασθενείς και σε 

ασθενείς με συνυπάρχουσες παθήσεις
Strate, L.L., et al.,Clin Gastroenterol Hepatol, 2008.



The cumulative probability of a bleeding event 
among ALGIB patients and controls

The cumulative probability of survival for 
bleeders and controls.

Hreinsson et al., Acute lower gastrointestinal bleeding:
A population-based five-year follow-up study. United European Gastroenterology Journal
2019



Αύξηση επίπτωσης ΟΑΚΠ

 επίπτωση της Ο.Α. Κατωτέρου Πεπτικού αυξάνεται τα τελευταία χρόνια 
ενώ επίπτωση της Ο.Α. Ανωτέρου Πεπτικού φαίνεται να μειώνεται

Arroja, B., et al., Eur J Gastroenterol Hepatol, 2011. 
Ghassemi, K.A. and D.M. Jensen, Curr Gastroenterol Rep, 2013. 

Aoki, T., et al., Clin Gastroenterol Hepatol, 2015. 

 επίπτωση αυξάνεται:
• γήρανση πληθυσμού
• υψηλότερα ποσοστά συννοσηρότητας
• αυξανόμενη χρήση ασπιρίνης, αντιπηκτικών και ΜΣΑΦ

Longstreth, G.F.,  Am J Gastroenterol, 1997. 
Lanas, A., et al., Am J Gastroenterol, 2009.

Hreinsson, J.P., S. Palsdottir, and E.S. Bjornsson. J Clin Gastroenterol, 2016. 



Αύξηση επίπτωσης ΑΚΠ

 Lower GIB (small bowel, colon or anorectum): incidence of 33/100,000.

 Upper gastrointestinal bleeding (oesophagus, stomach or duodenum): 
incidence of 47/100,000. 

• helicobacter pylori eradication
• the use of proton pump inhibitors

Oakland K.Changing epidemiology and etiology of upper and lower gastrointestinal 
bleeding. Best Pract Res Clin Gastroenterol.2019 Oct -Dec



αιτιολογία

 Αναδρομική μελέτη με 1.112 ασθενείς με αιμορραγία κατ. πεπτικού 
1988 – 2006

• Diverticulosis (33.5%)
• Hemorrhoids (22.5%)
• Carcinoma (12.7%)

Gayer C, Chino A, Lucas C, et al. Acute lower gastrointestinal
bleeding in 1,112 patients admitted to an urban emergency
medical center. Surgery. 2009



Η  αιτιολογία στις δεκαετίες 

• 2 ομάδες ασθενών που νοσηλεύτηκαν με ΑΚΠ σε 2 χρονικές περιόδους: 
2005 - 2007 (301 ασθενείς) και 2015 - 2017 (249 ασθενείς)

 από 2005 εως 2007
• ischemic colitis (12.0%)
• diverticular bleeding (8.6%)

 από 2015 εως 2017
• diverticular bleeding (10.4%)
• angiodysplasia (8.4%)
• Small bowel bleeding sources (p=0.017)

Kim KO et al., Changes in Lower Gastrointestinal Bleeding Presentation, 
Management, and Outcomes Over a 10-Year Span. J Clin Gastroenterol.2019 
Nov/Dec





Αρχική αξιολόγηση ασθενών με ΟΑΚΠ και εκτίμηση βαρύτητας

• λήψη ιστορικού: συννοσηρότητα, χειρουργεία πεπτικού, επεισόδια 
αιμορραγίας ΓΕΣ στο παρελθόν, φάρμακα, κλινική εμφάνιση της 
αιμορραγίας και συνοδά συμπτώματα

• φυσική εξέταση: αξιολόγηση της αιμοδυναμικής σταθερότητας (Α.Π., 
Σφ.), δακτυλική εξέταση.

• εργαστηριακές εξετάσεις

 Εκτίμηση βαρύτητας με την βοήθεια νέων δεικτών:
• Oakland score
• Birmingham Score
• Shock index 



The Oakland score

• ≤ 8 points: αντιμετώπιση 
ασθενούς σε εξωτερική βάση

• scoring > 8 points: 
ενδονοσοκομειακή 
αντιμετώπιση ασθενούς ως 
σημαντική αιμορραγία

Oakland K, et al. Gut 2019



The Birmingham Score

Smith S. A multicentre development and validation study of a novel
lower gastrointestinal bleeding score-The Birmingham Score. Int J Colorectal Dis 2020



Shock index

Shock index (SI)= the heart rate (HR) / the systolic blood 
pressure (SBP)

 Shock index > 1: ασταθής αιμορραγία ή ενεργός αιμορραγία

 Shock index < 1: αιμοδυναμικά σταθερή αιμορραγία

Oakland K, et al. Gut 2019



Ανάνηψη του ασθενούς με ΟΑΚΠ

• Γενικά υποστηρικτικά μέτρα (O2, 2 γραμμές 16-18gauge )
• Αναπλήρωση όγκου υγρών
• Μεταγγίσεις αίματος
o νεαροί ασθενείς χωρίς συνυπάρχουσα νόσο: μετάγγιση αίματος  εάν 

αιμοσφαιρίνη <  7 g/dl – ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ στην Μετάγγιση
o ηλικιωμένοι ασθενείς και ασθενείς με σοβαρά συνοδά νοσήματα όπως η 

στεφανιαία νόσο: μετάγγιση αίματος εάν αιμοσφαιρίνη < 9 g/dl
Villanueva, C., et al., Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med, 2013. 
Wu, W.C., et al., Blood transfusion in elderly patients with acute myocardial infarction. N Engl J Med, 2001.

Oakland K, et al. Gut 2019



Διαχείριση αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων

 σε ενεργό αιμορραγία :
• μετάγγιση με φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP) και αιμοπετάλια
• εκτίμηση από καρδιολόγο
• διακοπή ασπιρίνης σε ασθενή που το λαμβάνει μόνο για πρωτογενή 

πρόληψη 
• μη διακοπή ασπιρίνης σε ασθενή που το λαμβάνει για δευτερογενή 

πρόληψη

Committee, A.S.o.P., et al., Gastrointest Endosc, 2016. 
Sung, J.J., et al., Ann Intern Med, 2010. 
Derogar, M., et al., Clin Gastroenterol Hepatol, 2013. 



Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή: ASA ± platelet receptor inhibitor

 Σε αιμορραγία:
- μη διακοπή της διπλής αγωγής λόγω στεφανιαίων stents
- καρδιολογική εκτίμηση

 Σε αιμοδυναμική  αστάθεια:
- συνέχιση ασπιρίνης και διακοπή P2Y12 
- επανέναρξη του σε 5 μέρες



Βαρφαρίνη και αιμορραγία πεπτικού

 Για μείζονα αιμορραγία πεπτικού:
• Διακοπή βαρφαρίνης
• Άμεση αναστροφή της αντιπηκτικής δράσης με το σύμπλοκο

προθρομβίνης 4 παραγόντων (4-factor PCC) και συμπληρωματική 
χορήγηση βιταμίνης Κ (5‐10mg IV αργή έγχυση)

• Fresh Frozen Plasma (FFP)
• Χαμηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου ασθενής: επανέναρξη σε 7 μέρες
• Υψηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου ασθενής: έναρξη χαμηλού μοριακού 

βάρους ηπαρίνη σε 48ώρες

prosthetic metal heart valve in mitral position
atrial fibrillation with prosthetic heart valve 
or mitral stenosis
<3 months after venous thromboembolism



Αυξανόμενη χρήση των νέων αντιπηκτικών 

Diamantopoulou et al .Gastroenterol Res. 2019



Νεότερα Αντιπηκτικά DOAC’s

 σε μη σοβαρή αιμορραγία:
• διακοπή του φαρμάκου αρκεί (μικρός χρόνος ημίσειας ζωής)

 σε σοβαρή αιμορραγία:
• προσωρινή διακοπή φαρμάκου
• γενικά υποστηρικτικά μέτρα
• εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας/αιμοκάθαρση
• εκτίμηση από καρδιολόγο

 σε πολύ σοβαρή/ασταθή αιμορραγία: αντίδοτο
• Για dabigatran: idarucizumab
• Για άμεσο αναστολέα του παράγοντα Xa: adexanet alpha

• Επανέναρξη  max 7 μέρες μετά

Veitch AM et al. Endoscopy 2016

Pollack CV et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. N Engl J Med 2015
Ansell JE et al. Use of PER977 to reverse the anticoagulant effect of edoxaban. N Engl J Med 
2014





SHOCK index > 1
(ασταθής αιμορραγία ή ενεργός αιμορραγία)

Αξονική αγγειογραφία 
θετική

Επιτυχία: αν 
εμβολισμός >> 

ενδοσκοπική 
διερεύνηση 

Αποτυχία:
εναλλακτική 
θεραπεία ή 
χειρουργείο

Αντιμετώπιση με 
επεμβατική 

ακτινολογία ή 
ενδοσκοπικά  



CTA

 Εξαγγείωση 0,3 - 0,5 ml/min για ανίχνευση εστίας αιμορραγίας
Kuhle, W.G. and R.G. Sheiman, Radiology, 2003.

 ευαισθησία 85% και ειδικότητα 92% για την ανίχνευση ενεργού 
αιμορραγίας του γαστρεντερικού σωλήνα 

Garcia-Blazquez, V., et al., Eur Radiol, 2013. 

 σε μαζική συνεχιζόμενη αιμορραγία που δεν ανταποκρίνεται στην 
ανάνηψη

• όταν αδύνατη η κολονοσκόπηση
Marti, M., et al., Radiology, 2012. 
Zahid, A. and C.J.  Int J Surg, 2016.

Andrei, G.N., et al., Chirurgia (Bucur), 2016. 

 μελέτη (161 ασθενείς) CTA αξονική v/s σπινθηρογράφημα
• CTA παρόμοια διαγνωστική ευαισθησία σπινθηρογράφημα
• CTA μεγαλύτερη ακρίβεια στον εντοπισμό της θέσης της αιμορραγίας

Jacovides, C.L., et al., JAMA Surg, 2015. 



ΤΑΕ (transcatheter arterial embolization)

• υπερεκλεκτικός αρτηριακός εμβολισμός για οξεία αιμορραγία 
κατωτέρου πεπτικού: αποτελεσματικός και ασφαλής

• μειωμένος κίνδυνος συμπτωματικής ισχαιμίας του εντέρου

• θεραπεία πρώτης γραμμής για τη διαχείριση ΟΑΚΠ που είναι ανθεκτική 
στην ενδοσκοπική αιμόσταση

• πρόοδοι στις τεχνικές του καθετήρα
• νεώτεροι υγροί εμβολικοί παράγοντες
• ασφαλής και αποτελεσματική ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική λύση στη 

χειρουργική επέμβαση

Lv LS et al. Superselective embolization for lower GI 
bleedingWorld J Clin Cases 2019 November

Loffroy R et al., When all else fails - Radiological management of severe 
gastrointestinal bleeding. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2019 Oct - Dec



Σπινθηρογράφημα με ραδιοϊσότοπα

 εξαγγείωση  0,1 - 0,5 ml/min
 η πιο ευαίσθητη ακτινολογική εξέταση για ανίχνευση αιμορραγίας 

Dusold, R., et al., Am J Gastroenterol, 1994.

 απαιτεί ενεργό αιμορραγία για την ανίχνευση μιας εστίας αιμορραγίας
 εντοπίζει την αιμορραγία μόνο σε μια γενική περιοχή της κοιλιάς
 24-91% διαγνωστική ακρίβεια που διαφέρει στις μελέτες

Nicholson, M.L., et al.,Br J Surg, 1989. 
Olds, G.D., et al.,J Clin Gastroenterol,2005.

Feingold, D.L., et al., Dis Colon Rectum, 2005. 
Imbembo AL, B.R., Textbook of Surgery, S.D. Jr, Editor. 1992.

 Σε νέους ασθενείς:  99m Tc-pertechnetatae scan is useful for detection of 
Meckel’s diverticulum

 a sensitivity of 62–87.5% for ectopic gastric mucosa 

Kong, M.- S.J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 1994
Lin, S. South. Med. J. 2002.
Rerksuppaphol, S. Pediatr. Surg. Int. 2004



• αποκλεισμός αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό:
10 - 15% των ασθενών με σοβαρή αιμοχεσία  εστία αιμορραγίας από το 
ανώτερο πεπτικό

Laine, L. and A. Shah, Am J Gastroenterol, 2010.
Farrell, J.J. and L.S. Friedman, Aliment Pharmacol Ther, 2005

• υψηλή υποψία για αιμορραγία AΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ   ανάνηψη του 
ασθενούς ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού

Oakland K, et al. Gut 2019



SHOCK index < 1
(αιμοδυναμικά σταθερή αιμορραγία)

Εκτίμηση 
βαρύτητας

Μείζονα 
αιμορραγία

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ  ή 
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ (σε υποψία)

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΣΤΙΑΣ και 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Φυσιολογική 
ενδοσκόπηση

Συνέχιση 
αιμορραγίας

VCE, repeat 
CTA

Αντιμετώπιση 
σε εξωτερική 

βάση

Ελάσσονα 
αιμορραγία

Αντιμετώπιση 
σε εξωτερική 

βάση

ΟΧΙΝΑΙ



ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
• gold standard για διάγνωση και θεραπεία της ΟΑΚΠ

Zuccaro, G., Jr.,American College of Gastroenterology. Practice Parameters Committee. Am J 
Gastroenterol, 1998.

• πλεονεκτήματα :
o ανεύρεση με ακρίβεια της εστίας αιμορραγίας στο 45 έως 90% 
o ικανότητα λήψης βιοψίας
o δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης

Jensen, D.M. and G.A. Machicado,  Gastroenterology, 1988. 
Wilcox, C.M., L.N. Alexander, and G. Cotsonis, Am J Gastroenterol, 1997. 

Van Gossum, A., et al., Acta Gastroenterol Belg, 1992. 

Strate, L.L.,Gastroenterol Clin North Am, 2005.

• μειονεκτήματα:
o ανάγκη για προετοιμασία του εντέρου
o κίνδυνοι καταστολής σε έναν ασθενή με οξεία αιμορραγία
o επιπλοκές < 2% των κολονοσκοπήσεων που έγιναν λόγω ΑΚΠ 

Strate, L.L. and C.R. Naumann, Clin Gastroenterol Hepatol, 2010.



Προετοιμασία εντέρου στην ΟΑΚΠ

• επαρκής καθαρισμός του παχέος εντέρου: διευκολύνει την ενδοσκοπική  
εικόνα, διάγνωση, μειώνει τον κίνδυνο διάτρησης του εντέρου 

Strate, L.L. and I.M. Gralnek, ACG Clinical Guideline Am J Gastroenterol, 2016. 



Ποιο είναι το σωστό timing για την κολονοσκόπηση?

• Early-urgent colonoscopy
εντός 6-12-24 ώρες από την εμφάνιση του περιστατικού στα τεπ

• Elective colonoscopy
24-36-48-72 ώρες από την την εμφάνιση του περιστατικού στα τεπ



Πρώιμη κολονοσκόπηση?

• πρώιμη κολονοσκόπηση 6-12 ώρες σε συνδυασμό με την ενδοσκοπική 
θεραπεία: μείωσε τη διάρκεια της νοσηλείας, τον κίνδυνο 
επαναιμορραγίας και την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση σε σύγκριση 
με ομάδα ελέγχου 

Jensen, D.M., et al., N Engl J Med, 2000. 

• Πρώιμη κολονοσκόπηση σε ΟΑΚΠ: είναι ασφαλής, καθιστά εφικτή την 
ενδοσκοπική θεραπεία καθώς εντοπίζει την αιμορραγία και μειώνει τη 
παραμονή στο νοσοκομείο 

Nagata, N., et al., Clin Gastroenterol Hepatol, 2016. 



Κολονοσκόπηση εντός 24h δεν μειώνει την περαιτέρω αιμορραγία ή θνητότητα στους 
ασθενείς με ALGIB

Tsay C., Early Colonoscopy Does Not Improve Outcomes of Patients With Lower Gastrointestinal Bleeding: Systematic 
Review of Randomized Trials Clinical Gastroenterology and Hepatology, December 2019



Niikura et al., Efficacy and Safety of Early vs Elective Colonoscopy for Acute
Lower Gastrointestinal Bleeding. Gastroenterology 2020

In a randomized controlled study, we found that colonoscopy within 24 hours after hospital 
admission did not increase SRH or reduce rebleeding compared with colonoscopy at 24–96 
hours in patients with ALGIB.



• κολονοσκόπηση στις 24-36 ώρες v/s επείγουσας κολονοσκόπησης:
κατάλληλη προσέγγιση στους ασθενείς με ΑΚΠ

• αποτρέπει την περιττή αύξηση της νοσηλείας χωρίς να διακυβεύεται το 
κλινικό αποτέλεσμα

Laine L., Colonoscopy for Lower Gastrointestinal Bleeding—Time Is Not of the 
Essence. Gastroenterology January 2020



Υποψία αιμορραγίας λεπτού εντέρου ?



GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, 2017



Ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου - VCE

 αιμορραγία του λεπτού εντέρου: 2-9% της ΟΑΚΠ

 VCE σε υποψία αιμορραγίας λεπτού εντέρου όταν η εστία αιμορραγίας 
δεν μπορεί να εντοπιστεί με τις συμβατικές ενδοσκοπικές ή ακτινολογικές 
εξετάσεις

 Υψηλότερα ποσοστά διάγνωσης όταν διενεργείται νωρίς
• VCE εντός 2- 3 ημερών

Marion, Y., et al., J Visc Surg, 2014.

Bresci, G., et al.,  J Gastroenterol, 2005. 

Pennazio, M., et al, Gastroenterology, 2004. 
Singh, A., et al., Gastrointest Endosc, 2013
Kim, S.H., et al., Endosc Int Open, 2015.
.



Ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου

 Ποσοστά διάγνωσης: 35-77%
 Υψηλότερα ποσοστά:
• εντός 48 - 72 ωρών 
• νοσηλεύομενοι
• εμφανή αιμορραγία με απαίτηση μετάγγισης
• Hb < 10 g/dL
• μεγαλύτερη διάρκεια αιμορραγίας (> 6 μήνες)
• άρρεν φύλο
• μεγάλη ηλικία
• συννοσηρότητα
• χρήση  αντιπηκτικού Apostolopoulos P. Gastrointest Endosc 2007 .

Wang, A. et al. Gastrointest. Endosc. 2013.
Gerson, L.B. Am. J. Gastroenterol. 2015.
Gurudu, S.R. et al. Gastrointest. Endosc. 2017.



• Επείγουσα Κάψουλα: χρήσιμη στην εμφανή συνεχιζόμενη αιμορραγία  > 
αυξάνει το ποσοστό διάγνωσης εως 80% και μειώνει το ποσοστό 
υποτροπής

Sumio Iio et al., Clinical Utility of Emergency Capsule Endoscopy for Diagnosing the Source and Nature 
of Ongoing Overt Obscure Gastrointestinal Bleeding Gastroenterology Research and Practice 2019



εάν κάψουλα αντενδείκνυται?

 Multiphase CTE v/s VCE: 
• υψηλότερη ευαισθησία σε ασθενείς που αξιολογούνται για 

νεοεξεργασίας λεπτού εντέρου
• πρέπει να διενεργείται πριν σε υποψία στένωσης, απόφραξης ή  ΙΦΝΕ

 CTE ή MRE σε υποψία στένωσης ή αλλαγής ανατομίας λόγω 
χειρουργείου.

Hakim FA, et al. Dig Dis Sci 2011

GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, 2017



εντεροσκόπηση
 Θετική ενδοσκόπηση με κάψουλα >  διενέργεια εντεροσκόπησης 
• καλύτερη στρατηγική για επίτευξη επιτυχούς θεραπείας

 Υψηλότερα Ποσοστά διάγνωσης και θεραπείας:
• θετική VCE 
• κάψουλα οδηγός

 Αρνητική ενδοσκόπηση με κάψουλα >  διενέργεια εντεροσκόπησης σε 
περιπτώσεις με υψηλή υποψία βλάβης λεπτού εντέρου 

Pasha, S.F.Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2008

Fry, L.C ., Gastrointest. Endosc. 2009.
Teshima, C.W J. Gastroenterol. Hepatol. 2011.

Triadafilopoulos, G.,Drugs Aging, 2012.
Fujimori S, et al. Endoscopy 2007
Li X,  et al. Dig Dis Sci 2010

Marmo R, et al. Endoscopy 2009.



Ποιος τύπος εντεροσκόπησης?

 DBE / SBE/SE ?
• παρόμοια διαγνωστική και θεραπευτική απόδοση 
• επιλογή βάση εμπειρίας και διαθεσιμότητας

 double balloon enteroscopy: βλάβες στο μέσο λεπτό έντερο ή πολλαπλές 
βλάβες σε όλο το λεπτό έντερο

 Παλίνδρομη προσέγγιση για απομακρυσμένες αλλοιώσεις 

 Από το 12δακτυλο προσέγγιση: μεγαλύτερα διαγνωστικά και 
θεραπευτικά αποτελέσματα πιθανώς λόγω υψηλότερου επιπολασμού
αγγειακών αλλοιώσεων στο εγγύς λεπτό έντερο και μεγαλύτερου 
βάθους διασωλήνωσης Li X, Endoscopy. 2009

Gay G, Endoscopy. 2006 
Sanaka MR Clin Gastroenterol Hepatol. 2012;

Kim TJ. Gut Liver. 2017
Lipka S, J Clin Gastroenterol. 2015



Kuo J. American Journal of Gastroenterology April 2019.



Timing of enteroscopy?

• επείγουσα SBE (12h, 12-24h) υπό γενική αναισθησία: επιτυγχάνει
υψηλότερα ποσοστά διάγνωσης σε σύγκριση με μη επείγουσα SBE ( 2-7 
days , > 1 week)

• ποσοστά διάγνωσης  υψηλότερα στην εμφανή αιμορραγία με την 
αδιευκρίνιστη αιμορραγία

Yipin Liu et al. Gastroenterology Research and Practice 2019



Timing of enteroscopy?

• Αναδρομική μελέτη με 110 νοσηλευόμενους ασθενείς με αδιευκρίνιστη 
γαστρεντερική αιμορραγία που υποβλήθηκαν σε εντεροσκόπηση (SBE)

• Ιανουάριος 2010 - Αύγουστος 2013
• δύο ομάδες:

εντός 24 ωρών (όχι κάψουλα πριν)
v/s

> από 24 ώρες (57.5% (46 /80) VCE πριν)

Nelson Kirbylee K et al. Timing of single balloon enteroscopy… Endoscopy 
International Open 2016



Nelson Kirbylee K et al. Timing of single balloon enteroscopy… Endoscopy 
International Open 2016



Μέλαινα: εντεροσκόπηση πρώτα?

• αναδρομική μελέτη κοορτής διαδοχικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
ενδοσκόπηση με κάψουλα για ΑΑΚΠ

• Ιουλίου 2009 - Μάιος 2016 
• 56,1% των ασθενών με μέλαινα είχαν εστία αιμορραγίας στο εγγύς 

λεπτό έντερο v/s 34,8% χωρίς μέλαινα (RR 1,61, 95% CI 1,24-2,09, p = 
0.0004).

• Σε πολυπαραγοντική ανάλυση η παρουσία μέλαινας διπλασιάζει την 
πιθανότητα εύρεσης πηγής αιμορραγίας στο εγγύς λεπτό έντερο

• (OR 1.97, 95% CI 1.17–3.33, p = 0.010)
• η μέλαινα θα πρέπει να αποτελεί ένδειξη για διενέργεια μιας βαθιάς 

εντεροσκόπησης χωρίς να προηγηθεί κάψουλα

Zhu CN., Digestive Diseases and Sciences (2018)



Χειρουργική αντιμετώπιση – πότε ?

• μη επιθυμητή επιλογή αιμόστασης
• όταν ενδοσκόπηση ή επεμβατική ακτινολογία έχουν αποτύχει
• υψηλή νοσηρότητα ή θνητότητα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

κολεκτομή απουσίας εντοπισμού εστίας αιμορραγίας προεγχειρητικά

McGuire, H.H., Jr.,Ann Surg, 1994.
Gianfrancisco, J.A. and H. Abcarian, Dis Colon Rectum, 1982. 

Oakland K. et al. Gut 2018.

• για την αντιμετώπιση επιπλοκών των ενδοσκοπικών ή ακτινολογικών 
επεμβάσεων

• αναδρομική ανασκόπηση: από 54 ασθενών που είχαν υποβληθεί σε 
εμβολισμό >>> 20% χειρουργείο λόγω υποτροπής ή ισχαιμίας 

Kοhler G, Koch OO, Antoniou SA, et al. Relevance of surgery after embolization of
gastrointestinal and abdominal hemorrhage. World J Surg 2014.



Otani et al. Digestion 2018



2η κάψουλα?

• Υψηλότερο ποσοστό διάγνωσης στη επαναληπτική VCE ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με προηγούμενη θετική μελέτη 

• Θετικά αποτελέσματα : 20% των ασθενών με σοβαρή σιδηροπενική 
αναιμία (αν πρώτη CE αρνητική)

 δεύτερη VCE χρήσιμη και με αυξημένο ποσοστό διάγνωσης:
• μείωση  Hb > 4 g/dL (αν πρώτη CE αρνητική)
• όταν από μη εμφανής αιμορραγία > εμφανής

Jones B.H.  et al., Am. J. Gastroenterol. 2005.
Viazis N. et al., Gastrointest. Endosc. 2009.
Min B. et al., Gut Liver 2010.

Svarta, S., et al., Can J Gastroenterol, 2010. 
Cave, D.R., et al., Gastrointest Endosc, 2008.

Bar-Meir S. et al., Gastrointest Endosc 2004



Συντηρητική αντιμετώπιση

 Παρακολούθηση με σιδηροθεραπεία per os ή i.v.

• Ασθενείς μη εξαρτώμενοι από μεταγγίσεις 
• Χωρίς συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος ή απώλεια βάρους

Kuo J. American Journal of Gastroenterology April 2019.



Τι άλλο?

 Πρόκληση αιμορραγίας με αντιπηκτικά ή προκλητή αγγειογραφία?
• Ίσως σε σπάνιες περιπτώσεις
• Υποτροπιάζοντα επεισόδια αιμορραγίας αδιάγνωστης
• Κίνδυνος/όφελος

 Διεγχειρητική ενδοσκόπηση?
• 55- 88 % διάγνωση
• 13-52% υποτροπή αιμορραγίας 
• Αρκετές επιπλοκές

Ingle SB Gastroenterol Hepatol.2007
Bloomfeld RS et al. Am J Gastroenterol. 2000
Malden ES et al. Radiology. 1998
Berkelhammer C et al. Gastrointest Endosc. 2000
Wright CA et al. Gastrointest Endosc. 2004
Rieder F. et al. Endoscopy. 2006

Douard R. et al. Am J Surg. 2000
Zaman A. Gastrointest Endosc. 1999
Voron T et al.Gastrointest Endosc Clin N Am. 2017



Υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία?

 Octreotide ?
• Ανάλογο σωματοστατίνης
• Για αγγειοδυσπλασίες
• Αντένδειξη σε καρδιοπάθεια/ηπατική νόσο/νεφρική νόσο/μεγάλη ηλικία
• Υψηλό κόστος

 Thalidomide ?
• Αντι-αγγειογεννητικό
• Όχι σε καρδιακή / ηπατική ανεπάρκεια, ουδετεροφιλία, βραδυκαρδία, 

τερατογενές, αυξημένος θρομβοεμβολικός κίνδυνος με ΧΜΘ
• Λίγες μελέτες στο γαστρεντερικό σύστημα

Online® L, Facts & Comparisons®. Hudson, OH: Lexi-Comp, Inc.
Bauditz J. World J Gastroenterol. 2016
Garrido A et al.Rev Esp Enferm Dig. 2012
Ge ZZ et al. Gastroenterology. 2011

Jackson CS Am J Gastroenterol. 2014
Online® L, Facts & Comparisons®. Hudson, OH: Lexi-Comp, Inc.



συμπερασματικά

 Ασταθής αιμορραγία > Αξονική αγγειογραφία και Αρτηριακός εμβολισμός

 Aιμοδυναμικά σταθερός ασθενής: Κολονοσκόπηση μετά από σωστή 
προετοιμασία στις 24-36 ώρες

 Υποψία αιμορραγίας λεπτού εντέρου > VCE νωρίς

 Θετικά ευρήματα VCE οδηγούν σε θεραπευτική εντεροσκόπηση 

 VCE και SBE έχουν συμπληρωματικούς ρόλους στην διαχείριση της
αιμορραγίας πεπτικού

• Η ακριβής χρονική στιγμή και την κατάλληλη σειρά είναι σημαντική για 
την θεραπευτική προσέγγιση 



συμπερασματικά

 VCE αρνητική > διαχείριση ασθενών μη καθορισμένη

 Χρήσιμη η 2η VCE με θετικά ευρήματα σε ασθενείς με αποδεδειγμένη 
παρατεταμένη αιμορραγία ή με πρόοδο αναιμίας



Νέα τεχνολογία

• prospective multicenter study took place across 9 European centers
• lesions were identified using both reading modes in 40%
• Normal mode interpretation was associated with 647 lesions being 

missed, giving an accuracy of 0.70.
• Omni Mode interpretation led to 539 lesions being missed, with an 

accuracy of 0.75.
• Omni Mode is a novel EndoCapsule software algorithm (Olympus)

Beg S. et al., The use of rapid reading software to reduce capsule endoscopy reading times while 
maintaining accuracy Gastrointest Endosc. 2020 Jan 



• Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση και τη διαχείριση των 
γαστρεντερικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της αιμορραγίας 
πεπτικού κερδίζει δυναμική

Le Berre C. et al. Application of Artificial Intelligence to Gastroenterology and 
Hepatology. Gastroenterology 2020
Vezakis IA et al., A Novel Real-time Automatic Angioectasia Detection Method in 
Wireless Capsule Endoscopy Video Feed. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2019 



Ευχαριστώ πολύ



Επαναιμορραγία ?

• αρνητική κάψουλα: χαμηλό ποσοστό επαναιμορραγίας 5.6 %
• θετικά ευρήματα CE: επαναιμορραγία στο 48,4% 

• ασθενείς που έλαβαν θεραπευτική παρέμβαση: χαμηλό ποσοστό 
επαναιμορραγίας 9.5 %

• ασθενών που δεν έλαβαν θεραπευτική παρέμβαση: ποσοστό 
επαναιμορραγίας 40 %

• re-bleeding occurs in up to 45% of patients 2–3 years after endoscopic 
intervention

Lai LH. Et al., Am J Gastroenterol 2006 

Endo H. et al., BMC Gastroenterol 2008 

( p = 0,03)

(p = 0,046)

Jackson CS. Am J Gastroenterol. 2014
Samaha E. et al. Am J Gastroenterol. 2012
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