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τι μου λέει τώρα ; 



WHO – Blood Donor Selection 

invasive  diagnostic  procedures  using  flexible  
endoscopy:  defer  for  12 months  

                                                                      

                                                                                   2012 



British Society of Gastroenterology 

individuals are unable to donate blood for 4 to 6 
months after any natural orifice flexible endoscopy 
and until they have informed the blood service of the 
diagnosis. 

 

Friday, 21, April, 2017 



Australian Red Cross 

• after an endoscopy (colonoscopy, gastroscopy and/or 
flexible sigmoidoscopy) where a sample (biopsy) 
was taken or polyp removed you are not eligible to 
donate for 4 months. 

 

• if no sample (biopsy) or polyp was taken and you 
have no ongoing health issues, you need only wait 
until you have recovered from the procedure. 



ενδοσκόπια  



ενδοσκόπια  

• Spaulding ταξινόμηση των ιατρικών συσκευών για 
πιθανότητα μετάδοσης λοιμώξεων  

• ενδοσκόπια: semi-critical devises: επαφή με 
βλεννογόνο αλλά όχι διείσδυση στείρων ιστών 

• απαιτείται υψηλού βαθμού απολύμανση 

 



ενδοσκόπια και λοιμώξεις 
• ενδογενείς λοιμώξεις 

        από την χλωρίδα του ασθενή 

          δεν μπορούν να προληφθούν με την απολύμανση των 
ενδοσκοπίων ή με καλύτερη υγειινή 

 

• εξωγενείς λοιμώξεις 
         μετάδοση ‘ξένων’ μικροβίων στον οργανισμό μέσω του 
ενδοσκοπίου 

          τα μικρόβια βρίσκονται στο ενδοσκόπιο πριν από την 
εξέταση 

          επιμόλυνση του ασθενούς κατά την εξέταση 

 



ενδοσκόπια και λοιμώξεις 

• κίνδυνος για ενδογενείς λοιμώξεις: 0-1%  

         

• κίνδυνος για εξωγενείς λοιμώξεις : 1 / 1.8Χ106    

ενδοσκοπήσεις 
 

 

          



ενδοσκόπια και εξωγενείς λοιμώξεις 

• χρησιμοποιημένο ενδοσκόπιο χωρίς σωστή 
απολύμανση 

• επιμόλυνση του ενδοσκοπίου από το περιβάλλον 

• επιμόλυνση κατά το ¨στέγνωμα¨ 

          



ενδοσκόπια και ιοί 

• υποχρεωτικά ενδοκυττάριοι μικροοργανισμοί που δεν 
μπορούν να πολλαπαλασιαστούν εκτός των ζωντανών 
ανθρώπινων κυττάρων 

• αδυναμία πολλαπλασιασμού εντός του καναλιού του 
ενδοσκοπίου: χαμηλό ιικό φορτίο 

• HIV, HBV, HCV: ιοί με κάψα             καταστροφή με 
απολύμανση και ¨στέγνωμα¨ 



ενδοσκόπηση και HΒV  

• 2 μελέτες: ευασθησία ιού ηπατίτιδας Β στα 
απολυμαντικά 

        -  2% glutaraldehyde στους 20°C για 10’  και  

        - 80% ethanol στους 11°C για 2’ και θέρμανση 
στους 98°C για 2’ 

• αποτελεσματικές επιλογές απολύμανσης 

Koraleva J, et al. Clin Microbiol Rev 2013; 231  



• η μεγαλύτερη αποτυχία απολύμανσης: ανενεργό διάλυμα  
glutaraldehyde  

• διανομή σε 60 νοσοκομεία του Βελγίου  

• αφορούσε 34.879 ασθενείς 

• 25.589 ασθενείς: έλεγχος για HBV και HCV  

• καμία οξεία ηπατίτιδα 

 απολύμανση ενδοσκοπίων και 
ηπατίτιδες 

 Weber DJ, et al. AJIC 2013; S67 



ενδοσκόπηση και HIV  

• καμία αναφορά μετάδοσης  

• χειροκίνητος καθαρισμός: > 99% εκρίζωση του ιού 

• προσθήκη 2% alkaline glutaraldehyde: πλήρης 
εξαφάνιση του ιού 

Calderwood AH, et al. GIE 2018; 1167 



ενδοσκόπηση και HΒV  

• 3 αναφορές περιπτώσεων μετάδοσης ΗΒV μέσω 
ενδοσκοπίου (1975-1983) 

• απουσία κανόνων σωστής απολύμανσης  

Calderwood AH, et al. GIE 2018; 1167 



ενδοσκόπηση και HΒV  

• 4 προοπτικές μελέτες, 722 ασθενείς HbsAg (-) που 
υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση 

• επιπολασμός HBV:  έως 9.6% 

• παρακολούθηση για 12 μήνες: 3/722 ορομετατροπή 

• 0/3 ασθενείς: ενδοσκόπηση με ενδοσκόπιο μετά από 
εξέταση ασθενούς με HbsAg (+) 

Calderwood AH, et al. GIE 2018; 1167 



ενδοσκόπηση και HΒV  

• 5 προοπτικές μελέτες, 120 ασθενείς 

• ενδοσκόπηση με ενδοσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε 
από ασθενείς με HbsAg (+)  

• παρακολούθηση 6 μηνών: καμιά ορομετατροπή ή 
ορολογική ένδειξη HBV  

Calderwood AH, et al. GIE 2018; 1167 



ενδοσκόπηση και HΒV  

• προοπτική μελέτη σε κέντρο αναφοράς, 30 ασθενείς 
HbsAg (-) που υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση με 
ενδοσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε από ασθενή με 
HbsAg (+) 

• 0/30 ασθενείς: ορομετατροπή 

Calderwood Ah, et al. GIE 2018; in press 



ενδοσκόπηση και HCV  

• σπάνιες αναφορές μετάδοσης HCV μετά από 
κολονοσκόπηση 

• κακή απολύμανση και αποτυχία αποστείρωσης 
βελόνων βιοψίας 

• ανεπαρκείς συνθήκες αντισηψίας: μετάδοση μέσω 
συρίγγων και iv καθετήρων 

Bronowicki JP, et al. NEJM 1997; 237 
Saludes V, et al. J Clin Virol 2013; 263 



ενδοσκόπηση και HCV  

• επιδημία οξείας HCV σε ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε ενδοσκόπηση σε συγκεκριμένο κέντρο 

• 8/87 (9.2%) ασθενείς: ορομετατροπή 

• όχι από το ενδοσκόπιο, αλλά από την χρήση 
φιαλιδίου προποφόλης: από μιας χρήσης σε 
πολλαπλών 

Fischer GE, et al. Clin Infect Dis 2010; 267 



ενδοσκόπηση και HCV  

• πολυκεντρική, προοπτική μελέτη με την χρήση 
σωστών κανόνων απολύμανσης 

• 8.260 ασθενείς, 6 μήνες παρακολούθηση 

• 912 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση με 
ενδοσκόπιο που είχε χρησιμοποιηθεία από HCV (+) 
ασθενή  

• καμία ορομετατροπή 

• 4 ορομετατροπές στην ομάδα ελέγχου (38.280 
αιμοδότες) 

 
Ciancio A, et al. Ann Intern Med 2005; 903 



ενδοσκόπηση και HCV  

• προοπτική μελέτη με την χρήση σωστών κανόνων 
απολύμανσης  

• 859 ασθενείς, υψηλός επιπολασμός HCV: 71% 

• 149 ασθενείς HCV (-) : 4 anti-HCV (+)  

• 2 είχαν HCV-RNA (+) πριν από την ενδοσκόπηση  

• κανένας από τους άλλους 2 HCV-RNA (+) σε 
επανεξέταση 3 και 6 μήνες μετά 

Mikhail NN, et al. GIE 2007; 584 



ενδοσκόπηση και ηπατίτιδες 

• συστηματική ανασκόπηση, 29 μελέτες παρατήρησης 

• θετική συσχέτιση ενδοσκόπησης και HBV: OR=2.21; 95% CI= 
1.26-3.86; p<0.005 

• θετική συσχέτιση ενδοσκόπησης και HCV: OR=1.76; 95% CI= 
1.45-2.14;  p<0.00001 

• level of evidence:“very low” 

• παρουσία συν-παραγόντων 

• απουσία κριτήριων διάκρισης οξείας από χρόνιας λοίμωξης 

 

Van Remoortel Η, et al. Transfusion 2018; 507  



GOV.UK 
 

Deferral criteria              Current deferral period         Recommended deferral period 

 
Endoscopy               6 months or 4 with                No deferral 

                       (-) hepatitis C test, (-) hep B anti-core   

 

 

 

23 July 2017, From: Department of Health and Social Care  

 



συμπεράσματα 

• transmission of infection as a result of GI endoscopes is 

     extremely rare, and most reported cases are attributable   

     to lapses in currently accepted endoscope reprocessing 

     protocols or to defective equipment. 

 

• endoscopes should undergo HLD as recommended by  
governmental agencies and all pertinent professional 
organizations for the reprocessing of GI endoscopes 

ASGE quality assurance in endoscopy committee 




