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Κακοήθη νεοπλάσματα γαστρεντερικού συστήματος
Διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση

Οισοφάγος
Καρκίνος του οισοφάγου
O ρόλος της ενδοσκόπησης στη 
διάγνωση 

Η αρχική μέθοδος για τη διάγνωση του 
οισοφαγικού καρκίνου παραμένει η ενδοσκό-
πηση κατά την οποία η βλάβη γίνεται άμεσα 
ορατή και μπορούν να ληφθούν βιοψίες. Αν 
η στένωση του οισοφάγου είναι τόσο μεγάλη 
που δεν επιτρέπει τη δίοδο του ενδοσκοπίου, 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν μικρότερης δια-
μέτρου ενδοσκόπια, όπως είναι τα παιδιατρικά 
γαστροσκόπια, ή να προηγηθούν διαστολές 
της στένωσης. Σκόπιμο είναι να λαμβάνεται 
βιοψία από οποιαδήποτε αλλοίωση, συνήθως 
4-7 ιστοτεμάχια. Η ευαισθησία των βιοψιών 
στη διάγνωση του οισοφαγικού καρκίνου 
κυμαίνεται από 66-96%1. Η επιπλέον λήψη 
κυτταρολογικής με βούρτσα μπορεί να αυ-
ξήσει τη διαγνωστική ακρίβεια, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις κυκλοτερών στενώσεων από 
τις οποίες δε διέρχεται το ενδοσκόπιο2. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ισχυρή 
υποψία για κακοήθεια, αλλά η βιοψία και η 
κυτταρολογική δεν είναι διαγνωστικές, το 
EUS με ή χωρίς FNA μπορεί να επιβεβαιώσει 
τη διάγνωση3. 

Σταδιοποίηση με ΕUS
Τόσο το αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου, 

όσο και το πλακώδες καρκίνωμα, σταδιοποι-
ούνται με βάση το σύστημα ΤΝΜ4,5. Η ακριβής 
σταδιοποίηση είναι απαραίτητη για τη λήψη 
των κατάλληλων θεραπευτικών αποφάσεων 
και την ασφαλή πρόγνωση. 

Mε την ενδοσκόπηση προσδιορίζεται η 
ενδοαυλική επέκταση του νεοπλάσματος, 
ενώ με την ενδοσκοπική υπερηχοτομο-
γραφία (ΕUS), το βάθος διείσδυσης στους 
παρακείμενους ιστούς και την κατάσταση 
των λεμφαδένων. Το ΕUS είναι ανώτερο 
από την αξονική τομογραφία στην περιοχική 
σταδιοποίηση του όγκου γιατί απεικονίζει 
τις στιβάδες του τοιχώματος και έτσι μπορεί 
κανείς να δει την επέκταση του όγκου στην 
περιοχή. Το κλασσικό ΕUS (με συχνότητα 
7,5-12MHz) έχει βάθος διείσδυσης περίπου 
10 cm και χρησιμοποιείται για την ανεύρεση 
παραοισοφαγικών λεμφαδένων. Η ακρίβεια 
του EUS για το Τ στάδιο φτάνει το 90% και 
για το στάδιο Ν το 80%. Η σταδιοποίηση 
του ΕUS είναι πιο ακριβής σε Τ3 και Τ4 ό-
γκους (>90%), παρά σε Τ1 και Τ2 (65%). Η 
χρήση κεφαλών ΕUS υψηλής συχνότητας 
(15-30MHz) βελτιώνει την ακρίβεια του EUS 
σε Τ1 και Τ2 όγκους στο 83-92%6.

Οσον αφορά τους λεμφαδένες, υπάρχουν 
υπερηχογραφικά κριτήρια συμβατά με κα-
κοήθη εμφάνιση (υπόηχη ηχοδομή, σαφές 
περίγραμμα, στρογγυλό σχήμα και μέγεθος 
μεγαλύτερο από 1cm). Όταν συνυπάρχουν 
όλα τα σημεία, η διαγνωστική ακρίβεια 
υπερβαίνει το 80%, αλλά αυτό απαντάται 
στη μειονότητα των περιπτώσεων. Παρά 
την καλή ευαισθησία, η ειδικότητα του EUS 
στη διήθηση των λεμφαδένων είναι χαμηλή 
(40%).

H λήψη FNA μπορεί να βελτιώσει την ακρί-
βεια του EUS στον καθορισμό του σταδίου Ν, 
ενώ μέγιστα οφέλη προκύπτουν όταν κατά 
την FNA γίνονται τρία περάσματα της βελόνας 
εντός του εξεταζόμενου λεμφαδένα. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εί-
ναι δυνατή η δίοδος του ηχοενδοσκοπίου 
δια της κακοήθους στένωσης, η ακρίβεια 
του EUS τόσο για το Τ όσο και για το Ν 
στάδιο ελαττώνεται σημαντικά. Αυτό συμ-
βαίνει περίπου στο 1/3 των περιπτώσεων 
οισοφαγικού καρκίνου και ή θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ειδικοί λεπτοί καθετήρες 
υπερήχων ή να προηγηθούν διαστολές της 
στένωσης. Να σημειωθεί ότι οι ενδοσκοπικές 
διαστολές σχετίζονται με κίνδυνο διάτρησης, 
μέχρι 24%.

Τέλος, όταν έχει προηγηθεί χημειοθεραπεία 
ή ακτινοθεραπεία, δημιουργείται ίνωση και 
φλεγμονή στην περιοχή και το EUS έχει μικρή 
ακρίβεια στην εκτίμηση της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία και στην επανασταδιοποίηση 
του καρκίνου. Προτεινόμενη τακτική στις 
περιπτώσεις αυτές είναι η μέτρηση της μέ-
γιστης εγκάρσιας διατομής του όγκου πριν 
και μετά τη θεραπεία. Μείωση αυτής κατά 
50% σχετίζεται με υποχώρηση του όγκου 
και ευνοϊκά κλινικά αποτελέσματα7,8.

Ενδοσκοπική θεραπεία
Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώ-

σεων, η ενδοσκοπική θεραπεία χρησιμο-
ποιείται ως παρηγορητική αντιμετώπιση. 
Στις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
καρκίνος ανακαλύπτεται σε πρώιμα στάδια, 
η ενδοσκοπική βλεννογονική εκτομή (ΕΜR) 
αποτελεί εναλλακτική της χειρουργικής ε-
κτομής με άριστα αποτελέσματα και σαφώς 
λιγότερες επιπλοκές. Οι περιπτώσεις αυτές 
συνήθως αφορούν ασθενείς oι οποίοι βρί-
σκονται σε ενδοσκοπικό πρόγραμμα επιτή-
ρησης (π.χ. σε οισοφάγο Barrett) και στα 
πλαίσια ελέγχου αυτών των προγραμμάτων 
διαγιγνώσκεται ο αρχόμενος καρκίνος. 

Σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο καρκίνο του 
οισοφάγου, η θεραπεία είναι κυρίως παρη-
γορητική και αποσκοπεί στην ανακούφιση 
από τη δυσφαγία και την αποκατάσταση 
της δυνατότητας σίτισης. Στις παρηγορητικές 
μεθόδους περιλαμβάνεται ποικιλία ενδο-
σκοπικών τεχνικών όπως οι ενδοσκοπικές 
διαστολές με μπαλόνια ή κηρία, τα αποτε-
λέσματα των οποίων είναι πολύ προσωρινά 
και συνοδεύονται από κίνδυνο διάτρησης, 
η θερμοκαυτηρίαση του όγκου με Νd Yag 
Laser ή Argon plasma, η φωτοδυναμική 
θεραπεία, η τοποθέτηση αυτοεκτεινόμενης 
ενδοπρόσθεσης. Καμιά από τις παραπάνω 
τεχνικές δεν είναι τέλεια, ώστε να εκτοπίσει 
τις άλλες. Η τοποθέτηση των μεταλλικών 

αυτοεκτεινόμενων ενδοπροσθέσεων (ΜΑΕ), 
η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από την 
προηγούμενη δεκαετία, έχει επικρατήσει στις 
προτιμήσεις των περισσότερων ενδοσκόπων. 
Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν για 
την επιλογή της ενδεδειγμένης ενδοσκοπικής 
τεχνικής είναι τα μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά του όγκου, οι προτιμήσεις του ασθενή 
και οι δυνατότητες του ιατρικού κέντρου που 
παρακολουθείται ο ασθενής.

Στόμαχος
Πρώιμος γαστρικός καρκίνος
Ενδοσκοπική αντιμετώπιση 

Η ενδοσκοπική αφαίρεση των πρώιμων 
γαστρικών καρκίνων είναι μέθοδος που 
ανακαλύφθηκε και εφαρμόζεται κυρίως 
στην Ιαπωνία, όπου υπάρχει μεγάλη συχνό-
τητα ανεύρεσης τέτοιου είδους γαστρικών 
καρκίνων. Στη Δύση, δεν εφαρμόζεται τόσο 
συχνά.

Ως πρώιμος (early) χαρακτηρίζεται ο γα-
στρικός καρκίνος όταν περιορίζεται στη 
βλεννογόνιο και υποβλεννογόνιο στιβά-
δα, ανεξαρτήτως της ύπαρξης μετάστασης 
στους λεμφαδένες. Η πιθανότητα μετάστασης 
στους λεμφαδένες εξαρτάται από τη δια-
φοροποίηση και το βάθος διήθησης του 
καρκίνου1. Η ενδοσκοπική βλεννογονική ε-
κτομή (ΕΜR, Endoscopic Mucosal Resection) 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
πρώιμος γαστρικός καρκίνος με πιθανότητα 
μετάστασης στους λεμφαδένες μικρότερης 
από αυτήν της χειρουργικής θνητότητας 
(περίπου<1%). Οι ενδείξεις της ΕΜR μέχρι 
σήμερα περιλαμβάνουν το καλά έως μέτρια 
διαφοροποιημένο γαστρικό καρκίνωμα και 
το αδενοκαρκίνωμα του φύματος. Προς 
το παρόν, η ΕΜR εφαρμόζεται σε βλάβες 
που εντοπίζονται στο βλεννογόνο, έχουν 
διάμετρο μικρότερη από 2cm όταν είναι 
επηρμένες και μικρότερη από 1cm όταν 
είναι επίπεδες ή κατεσπασμένες, δεν φέρουν 
έλκος και δεν έχουν διηθήσει φλέβες ή 
λεμφαγγεία2,3. Ενδεχομένως στο μέλλον οι 
ανωτέρω ενδείξεις να επεκταθούν. Δυστυχώς 
στη Δύση δεν υπάρχουν αντίστοιχες σειρές 
που να δίδουν πληροφορίες για τη συσχέ-
τιση της τοπικής νόσου με την πιθανότητα 
μετάστασης στους λεμφαδένες.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για ΕΜR, 
όπως η τεχνική με την υποβλεννογόνια έγ-
χυση φυσιολογικού ορού και στη συνέχεια 
ενδοσκοπική εκτομή (lift and cut technique) 
ή αυτή με την προσαρμογή διαφανούς κυ-
λίνδρου στην άκρη του ενδοσκοπίου, την α-
ναρρόφηση της βλάβης εντός του κυλίνδρου 
και στη συνέχεια την αποκοπή (endoscopic 
mucosal resection cap technique,EMRC), 
ή την απολίνωση όπως στην περίπτωση 
της κιρσοθεραπείας και στη συνέχεια την 
αποκοπή (suck and ligate technique). 
Eξαιτίας του μεγέθους των ενδοσκοπικών 
εργαλείων, αυτές οι μέθοδοι περιορίζουν 
την αφαίρεση βλαβών μεγαλυτέρων των 
2cm. Η τμηματική εκτομή της βλάβης δεν 
επιτρέπει τη σωστή ιστοπαθολογική εξέταση 
και επιβεβαίωση της πλήρους αφαίρεσης 
του καρκινώματος. Η παραμονή μετά την 
αφαίρεση υπολειμματικής βλάβης, ακόμη 
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1. Ποιο από τα παρακάτω σε σχέση με τον καρκίνο του οισοφάγου είναι λάθος;
Α. Η ακρίβεια του EUS για το Τ στάδιο είναι 85% και για το Ν στάδιο 80% 
Β.  Μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία επανέλεγχος με EUS συνιστάται σαν μέθοδος επανασταδιοποίησης 

του ασθενή
Γ.  Στένωση του αυλού που δεν επιτρέπει τη δίοδο του ενδοσκοπίου καθιστά την εξέταση με EUS 

μη αξιόπιστη
Δ.  Οι ασθενείς με προχωρημένο τοπικά αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου (Τ3,Ν1), μπορεί να 

ωφεληθούν από χημειο-ακτινοθεραπεία προεγχειρητικά 

2. Ποιό από τα παρακάτω σε σχέση με τον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι σωστό;
Α. Απόφραξη επισυμβαίνει στο 50% των ασθενών 
Β.  Η εφαρμογή Nd Yag Laser για την αποκατάσταση του αποφραγμένου αυλού απαιτεί επανειλημμένες 

συνεδρίες 
Γ.  Η τοποθέτηση ΜΑΕ ως θεραπευτική γέφυρα για το χειρουργείο μειώνει τις μετεγχειρητικές 

επιπλοκές και το συνολικό χρόνο νοσηλείας
Δ. Β+Γ
Ε. Όλα τα παραπάνω είναι σωστά

3. Με την ενδοσκοπική βλεννογονική εκτομή αφαιρούνται γαστρικοί καρκίνοι όταν
Α. Εντοπίζονται στο βλεννογόνο ανεξαρτήτως μεγέθους
Β. Επηρμένες βλάβες διαμέτρου μικρότερης των 2 εκατοστών
Γ. Επίπεδες ή εξελκωμένες βλάβες μικρότερες από 1 εκατοστό
Δ. Β+Γ

4. Ποιo από τα παρακάτω είναι σωστό όσον αφορά το λέμφωμα του στομάχου;
Α. Η ακρίβεια του EUS για το Τ στάδιο κυμαίνεται και αγγίζει το 95%
Β. Tο 25% των μεταστατικών λεμφαδένων μπορεί να είναι < 3 mm
Γ. Με το EUS μπορεί να καθορισθεί η οριζόντια επέκταση του λεμφώματος εντός του στομάχου
Δ. Ολα τα παραπάνω
Ε. Το Β+Γ

5. Όσον αφορά την ενδοσκοπική κάψουλα 
Α. Ανευρίσκει το αίτιο στα 2/3 των ασθενών με αιμορραγία μη διευκρινισθείσης αιτιολογίας
Β.  Έχει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια από την εντερόκλυση, την αξονική και τη μαγνητική 

τομογραφία λεπτού εντέρου 
Γ. Μειώνει τη νοσηρότητα και αυξάνει την επιβίωση των ασθενών με παθήσεις λεπτού εντέρου
Δ. Ολα τα παραπάνω
Ε. Το Α +Β

Aπαντήσεις

1.Β, 2.Δ, 3. Δ, 4.Δ, 5.Ε

Ερωτησεισ Πολλαπλησ Επιλογησ
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και όταν αυτή δεν είναι ορατή ενδοσκοπικά, 
σχετίζεται με τοπικές υποτροπές. Με βάση τα 
αποτελέσματα των σειρών από την Ιαπωνία 
ασθενών με πρώιμο γαστρικό καρκίνο, η 
EMR τεχνικά επέτρεψε εξαίρεση της βλάβης 
στο 75% των περιπτώσεων και σε σχέση με 
τη νόσο επιβίωση των ασθενών 100% στο 
διάστημα παρακολούθησής τους που ήταν 
4 μήνες εως 11 χρόνια2,3,4. Αναφέρονται 
ποσοστά τοπικών υποτροπών από 2-35% 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτομή 
έγινε τμηματικά ή τα ενδοσκοπικά όρια του 
όγκου δεν ήταν σαφή. 

Μία νέα τεχνική, η ενδοσκοπική υποβλεν-
νογονική αφαίρεση (endoscopic submucosal 
dissection, ESD) εφαρμόζεται πλέον στην 
Ιαπωνία, ώστε να ξεπεραστούν οι τεχνικοί 
περιορισμοί της EMR. Η μέθοδος αυτή επι-
τρέπει την αφαίρεση μεγαλύτερης διαμέτρου 
βλαβών ως ένα κομμάτι και αναφέρονται 
μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχούς τοπικής α-
φαίρεσης και ελεύθερων ορίων εκτομής, 
καθώς και λιγότερες τοπικές υποτροπές5. Η 
μέθοδος αυτή είναι όμως τεχνικά απαιτητική, 
εξαρτάται από τις ικανότητες του ενδοσκόπου 
σε μεγάλο βαθμό και είναι χρονοβόρα.

Οι κύριες επιπλοκές των ανωτέρω μεθόδων 
είναι η αιμορραγία και η διάτρηση. Ανάλογα 
με τον ορισμό της αιμορραγίας μετά την EMR 
ή την ESD, τα ποσοστά κυμαίνονται από 5-
20%. Οι περισσότερες περιπτώσεις αντιμε-
τωπίζονται ενδοσκοπικά, όπως και κάποιες 
περιπτώσεις περιορισμένων διατρήσεων.

Γαστροδωδεκαδακτυλική 
απόφραξη 
Ενδοσκοπική αντιμετώπιση

Υπάρχει πλέον αρκετή εμπειρία από την 
ενδοσκοπική αντιμετώπιση ασθενών με 
γαστροδωδεκαδακτυλική απόφραξη με 
την τοποθέτηση μεταλλικών αυτοεκτεινό-
μενων ενδοπροσθέσεων (ΜΑΕ) και η α-
ποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αυτής 
της προσέγγισης είναι αποδεδειγμένη6. Σε 
μελέτη σύγκρισης τοποθέτησης ΜΑΕ σε 
σχέση με τη διενέργεια λαπαροσκοπικής 
γαστροεντεροαναστόμωσης, η πρώτη βρέ-
θηκε πιο αποτελεσματική7. 

Συνήθως πρόκειται για ασθενείς με α-
πόφραξη δωδεκαδακτύλου από καρκίνο 
παγκρέατος και θα πρέπει να συνδυάζεται 
με τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης εντός του 
χοληδόχου πόρου. Είναι επιθυμητό η ΜΑΕ 
να μην αποφράσσει το φύμα κατά την το-
ποθέτησή της.

Γαστρικά νεοπλάσματα
Ο ρόλος του EUS

Όπως στα οισοφαγικά έτσι και στα γαστρικά 
νεοπλάσματα, το EUS υπερέχει της αξονικής 
στην περιοχική σταδιοποίηση των όγκων 
(ακρίβεια για το Τ στάδιο από 71-88% και 
για το Ν στάδιο από 77-80%)8. 

Το EUS είναι σημαντικό εργαλείο στη στα-
διοποίηση των λεμφωμάτων του στομάχου 
και στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. 
Η διαγνωστική ακρίβεια του EUS κυμαίνεται 
από 91-95% για το Τ στάδιο και από 77-83% 
για το Ν στάδιο9. Η ακρίβεια για το Ν στάδιο 
μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση της FNA 
και το συνδυασμό με κυτταρομετρία ροής 
και ανοσοϊστοχημεία. Τα υπερηχογραφικά 
κριτήρια για διήθηση των λεμφαδένων είναι 

τα ίδια με αυτά του καρκίνου του οισοφά-
γου. Με το EUS μπορεί να προβλέψουμε 
ποια λεμφώματα θα ανταποκριθούν στην 
εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου. Επιπλέον 
με το EUS μπορούμε να προσδιορίσουμε 
την οριζόντια επέκταση του λεμφώματος, 
ώστε να καθορίσουμε τα χειρουργικά όρια 
εκτομής. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
οι βιοψίες κατά τη γαστροσκόπηση είναι 
αρνητικές, αλλά το EUS είναι παθολογικό, 
η διάγνωση μπορεί να τεθεί με τη λήψη 
FNA από το τοίχωμα του στομάχου ή από 
τους περιοχικούς λεμφαδένες ανεξαρτήτως 
του μεγέθους αυτών μια και το 25% των 
μεταστατικών λεμφαδένων μπορεί να είναι 
<3mm. Τέλος, με το EUS μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε την ανταπόκριση των 
ασθενών στη θεραπεία με υπερηχογραφικά 
σημεία ανταπόκρισης, την υποχώρηση της 
πάχυνσης του τοιχώματος, την αύξηση της 
ηχογένειας αυτού, την αποκατάσταση της 
δομής των τοιχωματικών στιβάδων και τη 
σμίκρυνση των λεμφαδένων. 

Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το πρό-
γραμμα παρακολούθησης των ασθενών, 
αλλά follow up EUS κάθε 3-6 μήνες επί 
διετία τουλάχιστον μετά την αρχική καλή 
ανταπόκριση στη θεραπεία θα αποτελούσε 
ενδεχομένως ικανοποιητική προσέγγιση μιας 
και οι περισσότερες υποτροπές συμβαίνουν 
σε αυτή την περίοδο. 

Παχύ έντερο
Καρκίνος του παχέος εντέρου
Διάγνωση και ενδοσκοπική 
θεραπεία 

Kατά την κολονοσκόπηση, όταν ανευρίσκο-
νται ογκόμορφες εξεργασίες, πολύποδες και 
στενώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται βιοψίες. 
Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τον ιδανικό 
αριθμό των ιστολογικών τεμαχιδίων, φαίνεται 
όμως ότι όταν λαμβάνονται 4 δείγματα η 
ευαισθησία της ιστολογικής είναι 68%, ενώ 
όταν λαμβάνονται 6 δείγματα 78%1. Γενικά, 
όταν ανευρίσκονται πολύποδες αυτοί θα 
πρέπει να αφαιρούνται, ενώ όταν εκτιμάται 
ότι αυτό δεν είναι δυνατό ενδοσκοπικά, θα 
πρέπει να λαμβάνονται βιοψίες, ώστε να 
αποφασισθεί σε δεύτερο χρόνο ποια είναι 
η καλύτερη προσέγγιση για τον ασθενή. 
Επιπλέον, κατά την κολονοσκόπηση μπορεί 
να γίνει σήμανση των μικρών ή επίπεδων 
βλαβών με ειδικές χρωστικές όπως η σινική 
μελάνη, ώστε να μπορούν να αναγνωρι-
σθούν κατά το χειρουργείο2.

Η χρήση ειδικών χρωστικών κατά την ενδο-
σκόπηση (χρωμοενδοσκόπηση) με ή χωρίς 
τη χρήση των τελευταίου τύπου ενδοσκο-
πίων υψηλής ευκρίνειας (High definition) 
ή μεγενθυτικών ενδοσκοπίων επιτρέπει τον 
καλύτερο χαρακτηρισμό των βλαβών και 
τον αφορισμό των ορίων αυτών, κατά την 
κολονοσκόπηση3.

Η τεχνική της βλεννογονικής εκτομής (ΕΜR-
endoscopic mucosal resection) χρησιμοποι-
είται και στο παχύ έντερο για την αφαίρεση 
επίπεδων πολυπόδων, οι οποίοι μπορεί να 
έχουν υψηλόβαθμη δυσπλασία ή να είναι 
ήδη κακοήθεις. Η EMR διαφέρει από την 
κλασσική πολυπεκτομή στο ότι χρησιμοποι-
είται υποβλεννογόνια έγχυση φυσιολογικού 
ορού, η οποία επιτρέπει την πλήρη εκτομή 
του βλεννογόνου μέχρι τον υποβλεννογόνιο. 
Αν κατά την έγχυση του φυσιολογικού ορού 
δεν εγείρεται η βάση του πολύποδα, αυτό 
είναι ένδειξη διήθησης της υποβλεννογονίου 
στιβάδας και αποκλείει την ενδοσκοπική 
αφαίρεση του πολύποδα. 

Σταδιοποίηση καρκίνου ορθού
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου ταξι-

νομείται σύμφωνα με το σύστημα ΤΝΜ. 
Προεγχειρητική σταδιοποίηση του καρκίνου 
του ορθού είναι απαραίτητη για την επιλογή 
θεραπευτικής στρατηγικής. Ως προχωρημένοι 
τοπικά καρκίνοι ορίζονται αυτοί που έχουν 
επεκταθεί στο περιορθικό λίπος (Τ3 Ν0 ή Τ4 
Ν0) ή/και έχουν διηθήσει τους μεσοορθικούς 
ή πυελικούς λεμφαδένες(Τχ Ν1 ή Τχ Ν2). 
Στους ασθενείς με τοπικά προχωρημένους 
καρκίνους ορθού, η προεγχειρητική ακτινο-
θεραπεία, όπως έχει αναδειχθεί σε αρκετές 
μελέτες, μειώνει σημαντικά τις υποτροπές 
και πιθανά αυξάνει την επιβίωση4,5,6.

Η ακριβής προεγχειρητική σταδιοποίη-
ση επίσης είναι σημαντική στην επιλογή 
του είδους της χειρουργικής επέμβασης. 
Επιφανειακά, μικρού μεγέθους νεοπλάσματα 
(στάδιο Τ1 Ν0 ή επιλεγμένες περιπτώσεις Τ2 
Ν0) μπορεί να αφαιρούνται διαπρωκτικά. 
Πιο προχωρημένα καρκινώματα απαιτούν 
χαμηλή πρόσθια εκτομή ή κοιλιοπερινεϊκή 
εκτομή, ανάλογα με τη θέση εντόπισής τους 
στο ορθό7,8.

Η ακρίβεια του EUS για το Τ στάδιο φτάνει 
το 80-95% και είναι μεγαλύτερη από αυτή 
της αξονικής τομογραφίας9. Ο συνδυασμός 
EUS και αξονικής τομογραφίας αποτελεί τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο σταδιοποίησης 
του καρκίνου του ορθού.

Η ακρίβεια του EUS για το Ν στάδιο μει-
ώνεται στο 70-75%, γιατί είναι δυσχερής 
η διαφορική διάγνωση των διηθημένων 
λεμφαδένων του ορθού από τους φλεγμο-
νώδεις. Η κατευθυνόμενη λήψη FNA υπό 
EUS των περιορθικών λεμφαδένων μπορεί 
να βοηθήσει στις περιπτώσεις σταδίου νόσου 
Τ1 ή Τ2, κατά τις οποίες όταν υπάρχουν δι-
ηθημένοι λεμφαδένες ο ασθενής θα πρέπει 
να υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία8.

Όπως και στον καρκίνο του οισοφάγου 
έτσι και στον καρκίνο του ορθού, στένωση 
του αυλού από την οποία δεν διέρχεται 
το ενδοσκόπιο, συνήθως σημαίνει τοπικά 
προχωρημένη νόσο (Τ3,Τ4 ή Τχ,Ν1,Ν2) και 
με το EUS μπορεί να υποσταδιοποιηθεί10.

Η χρησιμότητα του EUS στην επαναστα-
διοποίηση των ασθενών μετά από ακτι-
νοθεραπεία δεν είναι ξεκάθαρη εξαιτίας 
της συμπαρομαρτούσας φλεγμονής και 
ίνωσης11. 

Το EUS σε συνδυασμό με λήψη FNA εί-
ναι εξαιρετικό στη διάγνωση των τοπικών 
υποτροπών12. Οι τοπικές υποτροπές του 
καρκίνου του ορθού μπορεί να συμβούν 
σε ποσοστό 10-30% των ασθενών, συ-
νήθως είναι εξωαυλικές και μπορεί να μη 
διαγνωσθούν κατά την ορθοσκόπηση ή τη 
δακτυλική εξέταση. Ακόμη όμως δεν είναι 
γνωστός ο ακριβής ρόλος του EUS στην 
παρακολούθηση των ασθενών μετά το χει-
ρουργείο, ούτε υπάρχουν σαφείς συστάσεις 
για τη συχνότητα παρακολούθησης.

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση της 
κακοήθους απόφραξης του παχέος 
εντέρου

Δύο είναι οι περιπτώσεις στις οποίες έχει 
ένδειξη η ενδοσκοπική θεραπεία της από-
φραξης του παχέος εντέρου: η προσωρινή 
αποσυμφόρηση του εντερικού αυλού σαν 
θεραπευτική γέφυρα μέχρι το χειρουργείο 
και η παρηγορητική αντιμετώπιση των α-
σθενών οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για 
χειρουργείο λόγω σοβαρών συνοδών νο-
σημάτων ή εξαιτίας γενικευμένης νόσου. Η 
αποσυμφόρηση της οξείας απόφραξης του 
εντέρου δίνει χρόνο για την προετοιμασία 
του ασθενούς για το χειρουργείο. Επιπλέον, 
αποτρέπει τη διενέργεια προσωρινής κολο-
στομίας που συνήθως γίνεται στις περιπτώ-
σεις αυτές και που η σύγκλεισή της απαιτεί 
επανεγχείρηση του ασθενούς.

Η ενδοσκοπική αντιμετώπιση της κακοή-
θους απόφραξης του παχέος εντέρου επι-
τυγχάνεται με την τοποθέτηση μεταλλικών 
ενδοπροσθέσεων και την καταστροφή του 
όγκου με θερμοπηξία με Nd Yag Laser13.

Η τοποθέτηση μεταλλικών αυτοεκτεινόμε-
νων ενδοπροσθέσεων (ΜΑΕ) εφαρμόζεται 
μόλις τα τελευταία χρόνια και έχει ποσοστά 
επιτυχούς αποσυμφόρησης του εντέρου που 
κυμαίνονται από 70% εως 95%, ανάλογα με 
την εντόπιση του καρκίνου και το μέγεθος 
αυτού14. Οταν χρησιμοποιείται ως γέφυρα 
για την προετοιμασία του ασθενούς για 
χειρουργείο, μειώνει σημαντικά τις μετεγχει-
ρητικές επιπλοκές, όπως τις επιμολύνσεις του 
τραύματος και το σχηματισμό ενδοκοιλιακών 

T primary tumor
Tis Carcinoma in situ
T1 tumor invades mucosa or submucosa
T2 tumor invades muscularis propria
T3 tumor invades serosa 
T4 tumor invades adjacent structures
N regional lymph nodes
Nx regional lymph nodes cannot be assessed
N0 no regional lymph node metastases
N1 regional lymph node metastases
M distant metastasis
Mx presence of distant metastases cannot be assessed
M0 no distant metastases
M1 presence of distant metastases
Mx unable to assess metastasis

Πίνακας 1. TNM σταδιοποίηση καρκίνων

Όπως στα οισοφαγικά έτσι και 

στα γαστρικά νεοπλάσματα, 

το EUS υπερέχει της αξονικής 

στην περιοχική σταδιοποίηση 

των όγκων (ακρίβεια για το 

Τ στάδιο από 71-88% και για 

το Ν στάδιο από 77-80%). Το EUS είναι σημαντικό εργαλείο 

στη σταδιοποίηση των λεμφωμάτων του στομάχου και στην 

επιλογή της κατάλληλης θεραπείας



ΣΕΛΙΔΑ 16

αποστημάτων. Σε δύο πρόσφατες μελέτες 
που συνέκριναν την τοποθέτηση ΜΑΕ και 
σε δεύτερο χρόνο χειρουργείο σε σχέση με 
το απευθείας χειρουργείο, οι ασθενείς που 
αντιμετωπίσθηκαν με ΜΑΕ είχαν σημαντικά 
λιγότερες πιθανότητες για αποκατάσταση της 
κολοστομίας, βραχύτερο συνολικά χρόνο 
νοσηλείας, λιγότερα χειρουργεία και λιγό-
τερες επιπλοκές15,16. Παρά τα ανωτέρω δεν 
φαίνεται να υπάρχει βελτίωση στη συνολική 
επιβίωση των ασθενών. Υπάρχουν στοιχεία 
που υποστηρίζουν ότι η αρχική τοποθέ-
τηση ΜΑΕ αποτελεί και πιο συμφέρουσα 
οικονομικά θεραπευτική προσέγγιση των 
ασθενών με κακοήθη απόφραξη του πα-
χέος εντέρου.

Στις επιπλοκές από την τοποθέτηση των 
ΜΑΕ, περιλαμβάνονται η διάτρηση, η αι-
μορραγία, η μετακίνηση της ΜΑΕ μετά από 
την τοποθέτησή της και η καθυστερημένη 
απόφραξη ενδοπρόσθεσης από ανάπτυξη 
του όγκου εντός των πλεγμάτων της εν-
δοπρόσθεσης (overgrowth ή ingrowth). 
Οι διαστολές της κακοήθους στένωσης 
πριν την τοποθέτηση της ΜΑΕ αυξάνουν 
τις πιθανότητες διάτρησης και δε θεωρού-
νται απαραίτητες πριν την τοποθέτηση της 
ΜΑΕ. Η υπερανάπτυξη του όγκου εντός 
των πλεγμάτων του ΜΑΕ αντιμετωπίζεται 
με την τοποθέτηση δεύτερης ΜΑΕ εντός 
της πρώτης ή με την εφαρμογή Nd Yag 
Laser. Στους ασθενείς που φέρουν ΜΑΕ 
παχέος εντέρου, συνιστάται δίαιτα με χα-
μηλό υπόλειμμα, η χορήγηση μαλακτικών 
των κοπράνων και ήπιων καθαρτικών για 
να αποφευχθεί η απόφραξη ή ενσφήνωση 
των κοπράνων στη ΜΑΕ.

Οσον αφορά την εφαρμογή Nd Yag Laser, 
τα ποσοστά επιτυχούς διάνοιξης του αυλού 
κυμαίνονται από 80-90% και εδώ ανάλογα 
με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του 
όγκου17,18. Οι μεγάλοι σε μέγεθος όγκοι 
ανταποκρίνονται στη θεραπεία λιγότερο 
καλά.

Η μέθοδος απαιτεί επαναλαμβανόμενες 
συνεδρίες για την καταστροφή του όγκου, 
αλλά και επαναλαμβανόμενες θεραπείες 
όταν ο όγκος ξαναμεγαλώσει. Οι συχνότερες 
επιπλοκές είναι η διάτρηση, η αιμορραγία, 
ο σχηματισμός πυελικού αποστήματος ή 
συριγγίου και το κοιλιακό άλγος.

Πάγκρεας-χοληφόρα
Καρκίνος παγκρέατος-
χοληφόρων
Σταδιοποίηση με EUS

Οταν το EUS είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται στην προεγχειρητική σταδιο-
ποίηση των ασθενών με παγκρεατικό καρκίνο. 
Αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο σε ασθενείς με 
μη σαφή ευρήματα στην αξονική, ή σε αυτούς 
με συνοδά νοσήματα που τους καθιστούν 
υψηλού εγχειρητικού κινδύνου. Το EUS έχει 
μεγάλη ακρίβεια στη διάγνωση της διήθησης 
των αγγείων και στη λήψη FNA από λεμφα-
δένες όταν το θετικό αποτέλεσμα μπορεί να 
επηρεάσει την πρόγνωση.

Το EUS είναι συμπληρωματική εξέταση με 

την αξονική τομογραφία για τη διάγνωση και 
σταδιοποίηση των παγκρεατικών νεοπλασι-
ών. Είναι καλύτερο για την ανίχνευση μικρών 
όγκων (<3cm) (ευαισθησία μεταξύ 86-99%) 
και για τον έλεγχο διήθησης της πυλαίας και 
μετάστασης στους λεμφαδένες1. Αντιθέτως, 
η αξονική τομογραφία είναι καλύτερη στη 
διάγνωση διήθησης αρτηριών και απομακρυ-
σμένων μεταστάσεων.

Παρόλο που η ευαισθησία του EUS είναι 
μεγάλη, η ειδικότητα παραμένει σχετικά χαμηλή 
ιδίως σε περιπτώσεις χρόνιας παγκρεατίτιδας, 
όπου υπάρχουν διάφορες αλλαγές στην απει-
κόνιση του παρεγχύματος. 

Το EUS είναι εξαιρετικό στη σταδιοποίηση των 
νεοπλασμάτων του φύματος. Πριν τη λήψη 
FNA κατευθυνόμενης από το EUS, θα πρέπει 
να επιλέγονται οι ασθενείς που θα ωφεληθούν 
από αυτή. Κυρίως αυτοί είναι ασθενείς με 
ανεγχείρητο νεόπλασμα που πρόκειται να υπο-
βληθούν σε ΧΜΘ, παρά οι ασθενείς υποψήφιοι 
για χειρουργική εξαίρεση του όγκου. 

Η ευαισθησία και ειδικότητα της υπό EUS FNA 
είναι 80% και 100% αντίστοιχα. Όσον αφορά 
τις επιπλοκές, αυτές είναι η αιμορραγία 2-5% 
και πολύ σπάνια η παγκρεατίτιδα. Παρόμοια 
ευαισθησία και ειδικότητα εμφανίζει η FNA 
υπό CT και US .

Λεπτό έντερο
Η ανακάλυψη της ενδοσκοπικής κάψουλας 

επιτρέπει πλέον τη μη επεμβατική διερεύνη-
ση του λεπτού εντέρου, καθώς και όλου του 
μήκους του πεπτικού σωλήνα, από τον οι-
σοφάγο μέχρι το παχύ έντερο. Εφαρμόστηκε 
για πρώτη φορά στον άνθρωπο το 1999. 
Οι ενδοσκοπικές εικόνες μεταφέρονται α-
σύρματα από την κάψουλα σε καταγραφέα 
δεδομένων που προσαρμόζεται στη μέση 
του ασθενή. Η ενδοσκοπική κάψουλα (ΕΚ) 
έχει έγκριση για τη διάγνωση των παθήσεων 
του λεπτού εντέρου σε ενήλικες (από το 
2001), σε παιδιά (από το 2003) και τελευταία 
για την απεικόνιση του οισοφάγου (από το 
2004)1. Η ΕΚ που χρησιμοποιείται για τον έ-
λεγχο του λεπτού εντέρου (PillCam SB/Given 
Imaging, Israel) έχει διαστάσεις 11x26mm 
και λαμβάνει 2 εικόνες ανά δευτερόλεπτο 
για περίπου 8 ώρες (τόσο διαρκεί η μπα-
ταρία της). Οι εικόνες αυτές μεταφέρονται 
σε καταγραφέα στη ζώνη του ασθενούς και 
αργότερα αποθηκεύονται σε υπολογιστή 
ώστε να εξετασθούν από τον κλινικό ιατρό. 
Η ΕΚ που χρησιμοποιείται στον έλεγχο του 
οισοφάγου (PillCam ESO) διαφέρει από αυτή 
του λεπτού εντέρου στο ότι φέρει κάμερα 
και στα δύο άκρα αυτής και καταγράφει 14 
εικόνες ανά δευτερόλεπτο (7/sec από κάθε 
κάμερα). Η μπαταρία της οισοφαγικής κά-
ψουλας διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Μια τρίτη 
κάψουλα ειδικά σχεδιασμένη για τον έλεγχο 
του παχέος εντέρου είναι υπό εξέλιξη, σαν 
εναλλακτική της κολονοσκόπησης.

Η ΕΚ έχει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση 
των ασθενών με αιμορραγία πεπτικού μη 
διευκρινισθείσας αιτιολογίας, γιατί είναι πιο 
αποτελεσματική (πιο ευαίσθητη και ειδική) 
από τις κλασσικές μέχρι σήμερα απεικονιστι-

κές τεχνικές2. Με την ΕΚ ανευρίσκεται βλάβη 
υπεύθυνη για την απώλεια αίματος στά 2/3 
των ασθενών και οι μισοί από αυτούς θα 
υποβληθούν στην κατάλληλη θεραπεία3. 
Παρόλα αυτά, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν 
η ΕΚ αλλάζει τη φυσική ιστορία της νόσου 
και ως εκ τούτου την τελική έκβαση του 
ασθενούς4. 

Άλλες ενδείξεις για την εξέταση του λεπτού 
εντέρου με ΕΚ είναι η νόσος Crohn του λε-
πτού εντέρου και η αναζήτηση κακοήθειας 
στο λεπτό έντερο.

Τελευταία ανακάλυψη στον τομέα του 
ενδοσκοπικού ελέγχου του λεπτού εντέρου 
είναι η double balloon enteroscopy, η οποία 
είναι τεχνική προωθητικής εντεροσκόπησης 
με δυνατότητα ελέγχου ολοκλήρου του 
μήκους του λεπτού εντέρου. Ενδέχεται ο 
συνδυασμός εντεροσκόπησης και ΕΚ να 
αποτελέσει στο μέλλον τη μέθοδο εκλογής 
για τη διερεύνηση του λεπτού εντέρου. 
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