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Ο ενδοσκόπος σήμερα θα πρέπει να έχει νέα
προσόντα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις των καιρών και να πάρει
αποφάσεις επί του πεδίου.
1. Χρήση νέων τεχνολογιών
(Χρωμοενδοσκόπηση, Ψηφιακή
χρωμοενδοσκόπηση, Μεγέθυνση)
2. Νέες ταξινομήσεις και παθολογοανατομικές
γνώσεις.
3. Νέα ορολογία.
4. Τεχνικές εξαίρεσης πολυπόδων.

Ορολογία
• Καρκίνος παχέος εντέρου ορίζεται η διήθηση της
υποβλεννογονίου στιβάδας με δυσπλαστικά
κύτταρα. Κάθε νεοπλασία που περιορίζεται στον
βλεννογόνο , την Lamina propria ή την
βλεννογόνιο μυϊκή, θεωρείται προκαρκινική
βλάβη1. (Οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν ακόμη των
όρο ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα).
• Διηθητικό καρκίνωμα : Εάν το βάθος διήθησης
είναι <1000 μm στην υποβλεννογόνια στιβάδα ,
ορίζεται επιφανειακός, αλλιώς ως « βαθειά
υποβλεννογόνια διήθηση».
1 U.S.

National Comprehensive Cancer Network guidelines. (https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon.pdf
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Το ερώτημα
• Καλούμαστε κάθε φορά που συναντούμε
έναν «πολύποδα», να αποφασίσουμε εάν
θα τον θεωρήσουμε προκαρκινική βλάβη ή
όχι.
• Επομένως εάν και με τι βεβαιότητα
μπορούμε να αποφασίσουμε ορθά, που
κατατάσσεται η βλάβη και εάν η βλάβη
είναι διηθητική ή όχι και εάν ναι σε τι
βάθος.

Εργαλεία για αξιολόγηση
• Μέγεθος, lifting sign,
• Ταξινόμηση Παρισίων (Μορφολογική
αξιολόγηση => διήθηση)
• Ταξινόμηση Kudo (Αρχιτεκτονική κρυπτών =>
ιστολογία – μη διαφοροποιημένα κύτταρα)
• NICE (Japan NBI Expert Team (JNET) classification for
magnifying colonoscopy) συνδυασμός
χρωμοενδοσκοπικής αξιολόγησης των
αγγείων και ταξινόμησης Kudo.

Ταξινόμηση Παρισίων
ESGE recommends that gross
morphology of polyps should be
described using the Paris
classification system and sized in
millimeters. (Moderate quality
evidence; strong
recommendation.)
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ESGE συστήνει, η μακροσκοπική
περιγραφή ενός πολύποδα μα
γίνεται με χρήση της ταξινόμησης
Παρισίων και το μέγεθος σε
χιλιοστά. (Μέτριας ποιότητας
ενδείξεις, ισχυρή σύσταση.)
Endoscopy 2017; 49(03): 270-297
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Ταξινόμηση Παρισίων
DISCARD trial, Thelancet.com/oncology, Vol 10 December 2009

Sascha C. van Doorn , Am J Gastroenterol, advance online
publication, 21 October 2014; doi: 10.1038/ajg.2014.326

Kappa agreement according to Landis and Koch
Less than chance agreement
<0
Slight agreement
0.01–0.20
Fair agreement
0.21–0.40
Moderate agreement
0.41–0.60
Substantial agreement
0.61–0.80
Almost perfect agreem
0.81–0.99

Αξιοπιστία της ταξινόμησης
Παρισίων στην κακοήθη βλάβη
17 καρκίνοι Τ1 και 24 καλοήθεις πολύποδες από 7 mm – 3 cm
Endoscopic diagnosis according to level of experience
Positive
predictive
Negative
Sensitivity Specificity value
predictive value
%, (95 %CI) %, (95 %CI) %,(95 %CI)
%,(95 %CI)
All observers (n = 28)
60 (45 – 72) 95 (89 – 98) 91 (77 – 97)
75 (60 – 86)
Experts (n = 7)

67 (48 – 81) 95 (84 – 99) 92 (74 – 98)

78 (63 – 89)

General endoscopist
53 (37 – 69) 96 (84 – 99) 91 (71 – 98)
(n = 7)
Gastrointestinal fellow 59 (45 – 72) 95 (88 – 98) 90 (76 – 96)
(n = 14)
st
1 year training (n = 2) 37 (21 – 56) 94 (90 – 96) 82 (74 – 88)

72 (57 – 83)

th

4 year training (n = 6) 67 (48 – 81) 97 (89 – 99) 94 (80 – 98)

Manon van der Vlugt et al., Endosc Int Open 2016; 04(07): E778-E783

75 (60 – 85)
65 (53 – 76)
79 (63 – 89)

Lateral spreading tumors
Κοκκιωματώδης

Χαμηλός κίνδυνος
κακοήθειας ~1%.
Χαμηλή πιθανότητα
υποβλεννογόνιας
ίνωσης.

Μικτός

Μέσος κίνδυνος
Κακοήθειας ~ 5%.
Πιθανότητα
υποβλεννογόνιας
ίνωσης στα
κοκκιώματα.

Μη κοκκιωματώδης

Υψηλότερος
κίνδυνος κακοήθειας
~15% και
υποβλενογγόνιας
ίνωσης.

Lateral spreading tumors
Δεν περιλαμβάνονται στην
ταξινόμηση Παρισίων

Κοκκιωματώδης όψη

ESGE recommends that for flat
and sessile (Paris II and Is)
polyps ≥ 10 mm, termed laterally
spreading lesions (LSLs) or
laterally spreading tumors
(LSTs), surface morphology
should be also described as
granular or nongranular.
(Moderate quality evidence;
strong recommendation.)
ESGE συστήνει, ότι οι επίπεδες
βλάβες ≥ 10χλστ., ορίζονται ως
LST και η μορφολογία τους θα
πρέπει να περιγράφεται σαν
κοκκιωματώδης ή μη
κοκκιωματώδης. (Μέτριας
ποιότητας ενδείξεις, ισχυρή
σύσταση.)

Η Μεγέθυνση

Ταξινόμηση Kudo
• 17.023 περιστατικά με σκοπό
να βρει εάν υπάρχει συσχέτιση
μεταξύ της αρχιτεκτονικής των
κρυπτών στο μικροσκόπιο και
στο αρχιτεκτονικό μοτίβο του
βλεννογόνου στην
ενδοσκόπηση με μεγέθυνση.

Φυσιολογικά pit, δεν διακλαδίζονται.
S Kudo, et al., J.Clin Pathol 1994;47:880-885

Ταξινόμηση Kudo
Τύπος Ι:
Αποστρογγυλεμένα pit,
μη διακλαδούμενα
Τύπος ΙΙ: Μικρά
αστεροειδή pit, μη
διακλαδούμενα.
Τύπος IΙIL: Μεγάλα
αστεροειδή pit, όλα
διακλαδούμενα. Κυρίως
σε προβάλοντες
πολύποδες.
Τύπος ΙΙΙS: Οβάλ pit, όλα
διακλαδούμενα.
Τύπος IV: Ελικοειδές pit,

Τύπος V: Χωρίς μοτίβο ,
NO Pit. Ινώδες
υπόστρωμα χωρίς
κρύπτες.
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JNET ταξινόμηση

Αγγειακό μοτίβο

Μοτίβο
βλεννογόνου

Τύπος 1

Τύπος 2a
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Τύπος 3

Αόρατο

Φυσιολογικό εύρος,
Φυσιολογική κατανομή

Διάφορο εύρος,
Ανώμαλη κατανομή

Θολά αγγεία,
διακοπτόμενη πορεία

Ομαλό, με σκούρες ή
ανοικτές κηλίδες.

Ομαλό, σωληνώδες,
διακλαδούμενο.

Ακανόνιστο,
αδιευκρίνηστο.

Άμορφο

Υπερπλαστικός
Πιθανή ιστολογική
πολύποδας / επίπεδος
διάγνωση
οδοντωτός

Χαμηλόβαθμη
ενδοεπιθηλιακή
νεοπλασία.

Υψηλόβαθμη
ενδοεπιθηλιακή
Βαθύ υποβλεννογόνιο
νεοπλασία/ Επιφανειακό
διηθητικό καρκίνωμα.
υποβλεννογόνιο
διηθητικό καρκίνωμα.

Παράδειγμα

• Εφαρμόζει σε όλες τις χρωμοενδοσκοπήσεις
που αναδεικνύουν το αγγειακό δίκτυο.

Αξιολόγηση JNET
• 2933 Βλάβες σε 1351 ασθενείς στο Hirosima Univ. Hospital.

• Intraobserver kappa values of 0.743 - 0.786
Kyoku Sumimoto et al, Gastrointestinal Endoscopy Vol.86, Is.4, October 2017, 700-709

Μικτού τύπου

BLI – KUDO V

Paris 2a + 2c

Linked Color Imaging

Εναλλακτικές για
μελέτη pit pattern
ESGE recommends the use of
advanced endoscopic imaging to
identify the potential presence of
superficial submucosal invasion.
(Moderate quality evidence; strong
recommendation.)
When advanced imaging is not
available, standard chromoendoscopy
may be beneficial.

ESGE συστήνει την χρήση
προηγμένης ενδοσκοπικής
απεικόνισης, για την ανάδειξη της
επιφανειακής υποβλεννογόνιας
διήθησης. (Μέσης ποιότητας ενδείξεις,
ισχυρή σύσταση). Όταν η προηγμένη
απεικόνιση δεν διατίθεται, θα πρέπει
να χρησιμοποιείται η τυπική
χρωμοενδοσκόπηση.

Η εκπαίδευση
• Σε Κορεατική μελέτη, με
επίδειξη 60 video σε 15
έμπειρους και 15 νοσηλευτές,
προ και μετά, εκπαίδευσης
συμφωνία (interobserver)
ήταν kappa value 0.510 και
0.618 μετά ενώ έπεσε 0.580
στον έλεγχο στους 6 μήνες ,
ιδιαίτερα στους έμπειρους.
• Η διαγνωστική ακρίβεια
έφτασε από 0,715 σε 0,846
και αργότερα υποχώρησε
0,769.

Inter-observer agreement of the estimated polyp morphology

Estimation for polyp morphology

Jae Hyun Kim, et al., World J Gastroenterol 2017 September 14; 23(34): 6281-6286

Είναι εφικτή και ασφαλής?
• Είναι και εφικτή και
ασφαλής και είναι
πλέον απαίτηση να
μπορούμε να
διαχωρίσουμε την
«φύση» του
πολύποδα και
επιπλέον
προχωρούμε σε
πολιτικές «εξαίρεσε
και πέταξε».

ESGE recommends that polyps with
advanced endoscopic imaging
characteristics of deep submucosal
invasion should not be considered for
endoscopic treatment and should be
referred for surgery. (Moderate quality
evidence; strong recommendation.)
ESGE recommends retrieval of all
resected polyps for histopathological
examination. In expert centers, where
optical diagnosis may be made with a
high degree of confidence, a “resect
and discard” strategy may be
considered for diminutive polyps.
(Moderate quality evidence; strong
recommendation.)

Είναι εφικτή και ασφαλής?
AGA White Paper CGH 2017;15:820–826
• Equipped with image-enhancement technologies,
endoscopists can obtain in vivo optical diagnosis of
lesion histology at the time of the endoscopic procedure.
•

Εξοπλισμένοι με τεχνολογίες ενίσχυσης εικόνας, οι ενδοσκόποι, μπορούν να
καταλήξουν σε in vivo οπτική - ιστολογική διάγνωση, μιας βλάβης, την στιγμή
της ενδοσκόπησης.

Το αύριο είναι τώρα
• Δύο έμπειροι ενδοσκόποι και
ένα σύστημα A.I. (DNN-CAD)
που εκπαιδεύτηκε με 1476
εικόνες αδενωμάτων και 681
εικόνες υπερπλαστικών
πολυπόδων, συγκρίθηκαν με
βάση τα ιστολογικά ευρήματα.

Peng-Jen Chen, et al, Gastroenterology 2018 154, 568-575
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