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RUTINVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI, TANULSÁGAI

• A rutin kolonoszkópos vizsgálatok eredményeit legpontosabban prospektív

adatgyűjtéssel lehet vizsgálni. 

• Az adatok feldolgozásával lehetővé válik a minőségi mutatók ellenőrzése, 

elegendő adat esetén az egyéni teljesítmények monitorozása. 

• A vizsgálatainkról (vizsgálat előtti és utáni teendőkkel együtt) az ESGE által 

ajánlott minőségi mutatók szerint folytatunk prospektív adatgyűjtést 2017. 

március óta. 



RUTINVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI, TANULSÁGAI

• A szabad szöveges lelet mellett 

minden vizsgálatkor egy adatlapot is 

kitöltünk. 

• Ez tartalmazza az összes vizsgálattal 

összefüggő lényeges adatot.

• Az adatlap töltése gyorsan rutinná 

vált, vizsgálatonként 1-2 percet igényel. 



RUTINVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI, TANULSÁGAI

• 2017. márciustól decemberig 1404 

kolonoszkópos vizsgálatot végeztünk.

• A vizsgálatok 82 %-ánál volt az indikáció 

rögzíve. 

Ajánlás (ESGE – 2017)
• Minimum elvárás ≥ 85%

• Cél érték ≥ 95%



RUTINVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI, TANULSÁGAI

• Ebből a szűrő és követéses indikációval 

végzett vizsgálatok adatait dolgoztuk fel (453 

vizsgálat). 

• A bél előkészítés mérésére a Boston Bowel

Preparation Scale-t használjuk. 

• Jó minőségű előkészítés az esetek 78%-ánban

volt (minden szegmensben legalább 2 pont). 

Ajánlás (ESGE – 2017)
• Szűrő vagy diagnosztikus 

kolonoszkópiánál a bél előkészítés 

minőségét rögzíteni kell

• Megfelelően előkészített betegek aránya:

• Minimum elvárás ≥ 90%

• Cél érték ≥ 95%



RUTINVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI, TANULSÁGAI

• Képi dokumentáció a vizsgálatok 86%-ában

• Vizsgálók: 70% - 100%

• Inkomplett vizsgálat 1%

• Vizsgálók: 0 - 7%

• Coecum elérési idő: 9 p 39 mp

• Vizsgálók: 6:18 – 15:30

• Visszahúzási idő: 10 p 56 mp

• Vizsgálók: 6:43 – 16:58

• Mintavétel nélkül: 8 p 56 mp

Ajánlás (ESGE – 2017)
• Szűrő vagy diagnosztikus 

kolonoszkópiánál a coecum elérést 

folyamatosan figyelni kell
• Coecum elérést írásban és 

fotóval/videóval is dokumentálni kell

• Összes vizsgálat vonatkozásában:
• Minimum elvárás ≥ 90%

• Cél érték ≥ 95%

• Visszahúzási idő
• Minimum elvárás 6 perc

• Cél érték 10 perc

• Nem megfelelő adenoma detekciós

rátánál mérendő



KOLOREKTÁLIS SZŰRŐPROGRAMRÓL KAPOTT 
VISSZAJELZÉS



OVER ÉS UNDERUSE (INDIKÁCIÓK 
ÚJRAGONDOLÁSA)

• Az ASGE ajánlása szerint az endoszkópos vizsgálatok indikáltak ha: 

• vizsgálat eredménye befolyásolja a beteg kezelését

• ha egy jóindulatú betegség empírikus kezelése eredménytelen

• ha intervenciót tevezünk

• Kolonoszkópia helyes indikációi a vérzés, kolorektális szűrés, kolonnal összefüggő 

panaszok (obstipáció vagy hasi fájdalom esetén nem minden esetben!), 

intraoperatív lézió lokalizáció, IBD követése és a terápiás indikációk 

(dekompresszió, idegentest stb.). 



OVER ÉS UNDERUSE (INDIKÁCIÓK 
ÚJRAGONDOLÁSA)

• Overuse veszélyei:

• Felesleges betegterhelés (előkészítés, vizsgálat miatti munkaidő kiesés, 

kellemetlenség, költség)

• Potenciális szövődményveszély

• Az indokolt vizsgálatok hozzáférhetőségét csökkenti

• Underuse veszélyei: 

• Daganatmegelőző állapotok, daganatok fel nem ismerése

• Ebből eredő morbiditás, mortalitás



OVER ÉS UNDERUSE (INDIKÁCIÓK 
ÚJRAGONDOLÁSA)

• Adenóma követése céljából végzett vizsgálatok: 

• Előző vizsgálat: negatív vagy alacsony kockázatú adenóma

• 76 esetben

• Átlagos követési idő 4,0 év

• Előző vizsgálat: magas kockázatú adenoma

• 31 eset – átlagos követési idő 2,1 év

• Darabolós polypectomia

• 12 eset – átlagos követési idő 0,8 év

Ajánlás (ESGE – 2013)
• Alacsony kockázat – 10 évente

• Magas kockázat – 3 év múlva, majd 5 évente

• Darabolós polypectomia – ½ év



OVER ÉS UNDERUSE (INDIKÁCIÓK 
ÚJRAGONDOLÁSA)

• Kolorektális rák követése céljából végzett vizsgálatok: 

• Műtétet követő első vizsgálat

• 36 esetben 

• Átlagosan a műtét után 1,8 évvel

• A betegek 1/3-ánál 2 éven túl!

• Ismételt vizsgálat korábbi endoszkópia után

• 81 esetben

• Előző után átlagosan 2,5 évvel

Ajánlás (US MSTF – 2016)
• 1 évvel a műtét után az 1. kolonoszkópia

• 4 évvel a műtét után a 2. kolonoszkópia

• 5 évente ezt követően



SÜRGŐSSÉGI KOLONOSZKÓPIA A GYAKORLATBAN, 
TANULSÁGAI

• Sürgősségi kolonoszkópia esetén a vizsgálatot a felvételt követő 12 órán belül 

végezzük el. 

• A vizsgálatot megelőzően teendők: 

• Hemodinamikai stabilizálás

• Hemoglobin, alvadási paraméterek rendezése

• Megfelelő bélelőkészítés alkalmazása (NG szondán PEG oldat) 

• A rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján a sürgősséggel végzett kolonoszkópia

nem csökkenti a mortalitást, az újravérzést, a sebészeti beavatkozás 

szükségességét. 
Kouanda et al. Gastrointest Endosc. 2017 Jul;86(1):107-117.e1. doi: 10.1016/j.gie.2017.01.035. Epub 2017 Feb 4.

Seth et al.  Am J Med Sci. 2017 Mar;353(3):298-306. doi: 10.1016/j.amjms.2016.11.007. Epub 2016 Nov 8.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28174123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28262219


SÜRGŐSSÉGI KOLONOSZKÓPIA A GYAKORLATBAN, 
TANULSÁGAI

• 2013 és 2015 között a laborunkban 5626 kolonoszkópos vizsgálat történt, ebből 

134 esetben történt urgens vizsgálat. 

• Az nemek között lényeges különbség nem volt (68 férfi, 66 nő).

• A betegek az idősebb korosztályba tartoztak (átlagos életkor 76,2 ill. 73,7 év)

• A vizsgálatok jelentős része munkaidőben történt (65% vs. 35%)

• Az urgens vizsgálatok 74%-a vérzés, 16%-a detenzionálás céljából történt.



SÜRGŐSSÉGI KOLONOSZKÓPIA A GYAKORLATBAN, 
TANULSÁGAI

Esetszám %

Sürgős 134

Rossz előkészítés 19 14

Total kolonoszkópia 112 84

Részleges kolonoszkópia 21

Nem elvégezhető 1

Vérzés miatt 99 (vérzéscsill.: 25) 74

Paralitikus ileus 21(detenzionálás) 16

Mechanikus ileus 8



SÜRGŐSSÉGI KOLONOSZKÓPIA A GYAKORLATBAN, 
TANULSÁGAI

diverticulosis; 28%

polyp, tumor; 

25%
colitis (IBD, infect, isch); 15%

polypectomia után; 7%

fekély, erosio; 7%

nincs vérzésforrás; 11%

korlátozottan vagy nem vizsg.; 7%



ENDOSZKÓPIA „AGRESSZIVITÁSA” A SEBÉSZET 
ÁRNYÉKÁBAN

• Az operatív endoszkópia fejlődése miatt bizonyos vastagbélbetegségek sebészi 

ellátása háttérbe szorult. 

• Korábban nehezen eltávolítható premalignus, vagy korai malignus képletek 

eltávolíthatóvá válltak: EMR, ESD, FTR

• Korábban sebészeti úton történő palliatív beavatkozások is lehetővé váltak: 

tumor abláció, öntáguló fémsztentek



SIKERÉLMÉNY (EMR)

• Kolorektális szűrés során a rectum felső harmadában 

egy kerület kétharmadát érintő adenomát találtunk. 

• Egyértelmű invazív tumorra utaló jelet nem láttunk. 

• Hasi CT vizsgálat során egyértelmű invaziv tumor, 

nyirokcsomó és máj érintettség nem látszott. 

• Endoszkópos eltávolítás mellett döntöttünk. 



SIKERÉLMÉNY (EMR)



SIKERÉLMÉNY (EMR)



SIKERÉLMÉNY (FTR)

• 62 éves nőbeteg

• Többszörösen recidiváló rekto-sigm. polipus

• Indikáció:  hegesedés miatt non-lifting

• Korábbi szövettan: tubuláris adenóma, LGD

• Méret: 16x15 mm



SIKERÉLMÉNY (FTR)



SIKERÉLMÉNY (FTR)



SIKERÉLMÉNY (FTR)


