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Επιδημιολογικά δεδομένα

Crohn – Rosenberg 1925: 

πρώτη αναφορά καρκίνου σε ΕΚ

• Επιπολασμός: και   σε πανκολίτιδα

• Επίπτωση

• 20 έτη

• 30 έτη

8%

18%

3.7% 5.4% 

Eaden JA et al. Gut 2001; 48:526-535



Παράγοντες κινδύνου

• Διάρκεια νόσου

• Έκταση νόσου

• Οικογενειακό ιστορικό

• Πρωτοπαθής σκληρυντική 

χολαγγειίτιδα

• Πρώιμη ηλικία έναρξης νόσου

Jess T et al. Inflamm Bowel Dis 2006; 12: 669-676.

Rutter M et al. Gastroenterology 2006



Ενδοσκοπικοί παράγοντες κινδύνου

• Σοβαρή ενεργός φλεγμονή

• Φλεγμονώδεις πολύποδες

• Σωληνώδες έντερο – ύπαρξη στενώσεων

Rutter MD et al. Gut 2004;53: 1813-1816

Jess T et al. Inflamm Bowel Dis 2006; 12: 669-676.



Χαρακτηριστικά του ΚΠΕ 

• Μικρότερες ηλικίες, 1/3 ασθενών < 50 έτη

• Ετερογενής ενδοσκοπική εικόνα

• Πολυεστιακή κατανομή
– ≥ 2 καρκίνους: 10-30%

– ≥ 3 καρκίνοι: 9%

• > έκταση διήθησης, βλεννώδη αδενοκαρκινώματα 

• δδ από συμπτώματα νόσου

• Από μακροσκοπικά υγιή – επίπεδο βλεννογόνο
– Δυσπλασία  καρκίνος

– Όχι αδένωμα  καρκίνος
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Δυσπλασία

Αναμφισβήτητη αντικατάσταση του εντερικού επιθηλίου από 
νεοπλαστικό αλλά μη διηθητικό επιθήλιο

• Επίπεδος βλεννογόνος

• Επηρμένες βλάβες ή DALM (dysplasia associated 
lesion or mass)

• 75 – 90% ΕΚ με καρκίνο  δυσπλασία εγγύς ή 
μακράν του όγκου

• 20-50% με δυσπλασία  καρκίνο

• > 40% με DALM  καρκίνο 

Itzkowitz SH. Gastroenterol Clin North Am 2006; 35: 553
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Ενδοσκοπική επιτήρηση

• Βρετανική Εταιρεία Γαστρεντερολογίας

• Πολυεθνικό consensus of Crohn’s and 

Colitis Foundation οf America -Colon 

Cancer in IBD Study Group

Eaden, Gut 2005

Itzkowitz, Infl Bowel Dis 2005



Ενδοσκοπική επιτήρηση

33 – 64 δείγματα

Πιθανότητα: 90 – 95% 

για ανεύρεση HGD

Rubin CE, et al. Gastroenterology 1992; 103(5): 1611-20.

Ιστολογική έκταση νόσου

Mathy C Inflamm Bowel Dis. 2003 Nov;9(6):351-5.



Ενδοσκοπική επιτήρηση

• Λήψη από ύποπτη βλάβη και 
από τον βλεννογόνο που την 
περιβάλλει (≥ 4)

• Συνολικά 33 – 64 δείγματα

• Νόσος σε ύφεση!



Ενδοσκοπική επιτήρηση

Πανκολίτιδα

• Μετά 8 -10 έτη από την έναρξη συμπτωμάτων

• Συνεκτίμηση παραγόντων κινδύνου

• Ετήσιος έλεγχος με τη διάγνωση PSC



Ενδοσκοπική επιτήρηση

Αριστερή κολίτιδα

Μετά 15 – 20 έτη έναρξης νόσου 

Ολική κολονοσκόπηση ανά 5ετία 

Ορθίτιδα: οδηγίες γενικού πληθυσμού



Ενδοσκοπική επιτήρηση

Αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης ?

Ανάλυση μελετών 1996 – 2005: χωρίς σαφή 
υπεροχή της ενδοσκοπικής επιτήρησης στην 
επιβίωση ασθενών με εκτεταμένη ΕΚ

• Άμεσα στοιχεία για διάγνωση ΚΠΕ σε πρώιμα 

στάδια με καλύτερη πρόγνωση

• Ενδείξεις για μείωση της θνητότητας- σχετικής 
με τον ΚΠΕ

Cochrane Database 2006



• Αdenoma - like DALM

• Νon-adenoma - like DALM

– Μη εξαιρέσιμα

– σημεία ενδεικτικά κακοήθειας

– Περιβάλλονται μικροσκοπικά από 

επίπεδη δυσπλασία

Πολύποδας με δυσπλασία σε ΙΦΕΝ



Πολυποειδές μόρφωμα με δυσπλασία σε ΕΚ

Σποραδικό αδένωμα – Ψευδοπολύποδας - DALM
?

http://www.gastrointestinalatlas.com/Polypileocecalvalve1.mpg
http://www.gastrointestinalatlas.com/Polypileocecalvalve1.mpg


DALMS IN ULCERATIVE 

COLITIS

Dysplasia Associated 

Lesion or Mass (DALM)



Πολύποδας με δυσπλασία σε ΙΦΕΝ

• Ενδοσκοπική εικόνα

• Παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά
– Δυσπλασία του βλεννογόνου στην περιφέρεια της 

βλάβης

– Σωληνολαχνωτό ή λαχνωτό στοιχείο

– Ακανόνιστο σχήμα αδενίων

– Συνδυασμός φυσιολογικού και δυσπλαστικού 
επιθηλίου

– Φλεγμονώδης διήθηση του χορίου με 
μονοπύρηνα κύτταρα

Torres C et al. Am J of Surg Path 1996 ;: 275



Aνοσοιστοχημικές και μοριακές μέθοδοι
– μεταλλαγές APC, k-ras, P53, bcl 2,

– διαταραχές στην έκφραση γονιδίων 

παραγωγής βλέννης, ανευπλοειδία,

– απώλεια ετεροζυγωτίας σε συγκεκριμένες 

γονιδιακές περιοχές (LOH - loss of 

heterozygosity)

• Ανίχνευση δομικών μεταβολών του DNA

σε ιστό ή κόπρανα πασχόντων

Odze, Gastroenterol Clin North Am 2006

Πολύποδας με δυσπλασία σε ΙΦΕΝ



Αναγνώριση της δυσπλασίας - καρκίνου

• Παρουσία δυσπλασίας σε μακροσκοπικά υγιή 

βλεννογόνο

• Η κολονοσκόπηση διαγιγνώσκει 20%-50% της 

ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας 

• Ο καρκίνος στην ελκώδη κολίτιδα επεκτείνεται με 

διάχυτη διήθηση

Ransohoff DF et al. Dis Colon Rectum 1985; 28: 383



Μακροσκοπική περιγραφή επιφανειακών 

νεοπλασματικών βλαβών

The Paris endoscopic classification of superficial endoscopic 

lesions:esophagus,stomach and colon. Gastrointest Endosc, 58(6),2003



Ενδοσκοπική αναγνώριση επίπεδων βλαβών

• Ελαφρά ερυθρότητα

• Αλλαγή χρώματος

• Ωχρότητα

• Αιμορραγικά στίγματα

• Διακοπή του δικτύου των 

τριχοειδών

• Βλάβες με εμβύθινση

Vas W et al: Gastrointest Endosc, 1982



Νεότερες ενδοσκοπικές τεχνικές

• Χρωμοενδοσκόπηση: methylene blue,indigo 

carmine

• Ενδοσκόπηση υψηλής ανάλυσης και 

μεγέθυνσης (>850 000 pixels)



• High-magnification chromoscopic 

colonoscopy:

Kiesslich, Endoscopy 2006



Μορφολολογία και παρεκτροπή των κρυπτών

Kudo S-E. Endoscopy, 1993
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Kudo, Endoscopy 2001



Χρωμοενδοσκόπηση στην ελκώδη κολίτιδα

• 165 ασθ, μπλέ του μεθυλενίου 0.1% vs κολονοσκόπηση  

• Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (32 vs 10; p=0.003)

• Ευαισθησία και ειδικότητα μεταξύ μη νεοπλασματικών 
και νεοπλασματικών βλαβών : 93%

• Συσχέτιση μεταξύ ενδοσκοπικής εκτίμησης του βαθμού
(p=0.0002) και της έκτασης (89 vs 52%; p<0.0001) της 
φλεγμονής του παχέος εντέρου και των ιστοπαθολογικών 
ευρημάτων

Kiesslich R, et al. Gastroenterology, 2003



Χρωμοενδοσκόπηση
Αναγνώριση δυσπλασίας: ευαισθησία και ειδικότητα

Surface pattern as a prediction of dysplasia:

Sensitivity: 93%

Specificity: 93%

Pos. pred. value: 83%

Neg. pred. value: 98%

Matsumoto T Am J Gastroenterol. 2003

Kiesslich R Gastroenterology. 2003



Ο ρόλος της χρωμοενδοσκόπησης στη διάγνωση 

της νεοπλασίας στην ελκώδη κολίτιδα

• ↑ διάγνωση δυσπλασίας με στοχευμένες βιοψίες

Δυσπλασία P HGD

Ορατές επίπεδες βλάβες 37.1% < 0.0001 14.8%

Πολυποειδείς βλάβες 16.9% < 0.0001 4.4%

Επίπεδος βλεννογόνος 0.4% < 0.0001 0

Matsumoto T Am J Gastroenterol. 2003; 98: 1827

Kiesslich R Gastroenterology. 2003; 124: 880

Gut. 2004; 53 :256



Pancolonic indigo carmine dye spraying for 

the detection of dysplasia in ulcerative colitis

• N=100 ασθενείς

• Τυχαίες 2904 βιοψίες:  

δυσπλασία (-)

• Χρωμοενδοσκόπηση -

157 βιοψίες: 

9 : δυσπλασία (+), 7/9 
ορατές μόνο με 
χρωμοενδοσκόπηση 

Rutter MD et al. Gut 2004; 53: 256-60



Indigo Carmine-Assisted High-Magnification 
Chromoscopic Detection and Characterisation 
of Intraepithelial Neoplasia in Ulcerative 
Colitis: A Prospective evaluation

Hurlstone DP et al. Endoscopy 2005; 37: 1186-1192

N=350 pts



Hurlstone DP et al. Endoscopy 2005; 37: 1186-1192

Indigo Carmine-Assisted High-Magnification 
Chromoscopic Detection and Characterisation of 
Intraepithelial Neoplasia in Ulcerative Colitis: A 
Prospective evaluation



Χρωμοενδοσκόπηση σε ΕΚ

Φυσιολογικός βλεννογόνος Ψευδοπολύποδας



Χρωμοενδοσκόπηση σε ΕΚ

Magnification: pit-pattern IIIsΕπίπεδη βλάβη

Υψηλόβαθμη δυσπλασία



Χρωμοενδοσκόπηση σε ΕΚ

Συμβατική ενδοσκόπηση

Magnifying chromoendoscopyChromoendoscopy

Magnifying endoscopy

Υψηλόβαθμη δυσπλασία



Seven guidelines for 

chromoendoscopy in ulcerative colitis

1) Strict patient selection. Patients with histologically proven ulcerative 

colitis and at least eight years’ duration in 

clinical remission. 

Avoid patients with active disease.

2) Unmask the mucosal surface. Excellent bowel preparation is needed. 

Remove mucus and remaining fluid in the 

colon when necessary.

3) Reduce peristaltic waves. When drawing back the endoscope, a 

spasmolytic agent should be used if 

necessary).

4) Full length staining of the colon. Perform full length staining of the colon 

panchromoendoscopy) in ulcerative colitis 

rather than local staining



Seven guidelines for 

chromoendoscopy in ulcerative colitis
5) Augmented detection with dyes. Intravital staining with 0.4% indigo carmine or 

0.1% methylene blue should be used to unmask 

flat lesions more frequently than with 

conventional colonoscopy.

6) Crypt architecture analysis. All lesions should be analysed according to the 

pit pattern classification. Whereas pit pattern 

types I–II suggest the presence of non-

malignant lesions, staining patterns III–V 

suggest the presence of intraepithelial 

neoplasias and carcinomas.

7) Endoscopic targeted biopsies. Perform targeted biopsies of all mucosal 

alterations, particularly of circumscript lesions 

with staining patterns indicative of 

intraepithelial neoplasias and carcinomas pit 

patterns III–V).



Νεότερες ενδοσκοπικές τεχνικές

• Σύστημα narrow band imaging (NBI)

• Ενδοσκόπια με ενσωματωμένo laser 

μικροσκόπιο (confocal laser endoscopy ή 

endomicroscopy)



NBI & Μεγένθυση



Narrow-band imaging compared with conventional 

colonoscopy for the detection of dysplasia in patients 

with longstanding ulcerative colitis

Dekker E et al. Endoscopy 2007; 39: 216 



Confocal laser endoscopy

Θηλώδες αδένωμα

Φυσιολογικός βλεννογόνος



Chromoscopy-Guided Endomicroscopy Increases the 

Diagnostic Yield of Intraepithelial Neoplasia in 

Ulcerative Colitis

Kiesslich R et al. Gastroenterol 2007; 132: 874-882



Chromoscopy-Guided Endomicroscopy Increases 

the Diagnostic Yield of  Intraepithelial Neoplasia in 

Ulcerative Colitis

Φλεγμονώδης πολύποδας



Confocal chromoscopic endomicroscopy is superior to 

chromoscopy alone for the detection and characterisation of 

intraepithelial neoplasia in chronic ulcerative colitis

Hurlstone DP et al. Gut 2008; 57: 196-204



Chromoscopy-Guided Endomicroscopy 

Increases the Diagnostic Yield of  Intraepithelial 

Neoplasia in Ulcerative Colitis

Αδενοκαρκίνωμα χαμηλής διαφοροποίησης



• Η τεχνολογία δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει  την εμπειρία… 

• Εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών στην 
κλινική πράξη…

• Εκπαίδευση στις νέες μεθόδους…


