
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
DEBEQ 
(Modalitat A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO DE SUTURA PARA LA CIRUGÍA ENDOSCOPICA TRANSLUMINAL A 
TRAVÉS DE ORIFICIOS NATURALES EN UN MODELO ANIMAL. 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Introducción: la cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales (NOTES), es una nueva alternativa a la 
cirugía laparoscópica potencialmente menos invasiva. Sin embargo, el problema de un acceso transluminal óptimo  y de 
un sistema de cierre seguro representan dos obstáculos muy importantes antes de su introducción en la práctica clinica. 
 
Objetivo: estudiar la viabilidad y eficacia de un nuevo prototipo de sutura en un modelo porcino de supervivencia.  
 
Sujetos: 4 cerdos Yorkshire adultos hembra de entre 30 y 35 kg.  
 
Intervenciones: Después de la inducción anestésica y de preparar el colon con enemas de agua, instilación de una 
suspensión antibiótica y lavado con povidona yodada, se introdujo el prototipo (LSI Solutions, Victor, NY, USA) hasta una 
distancia de 15 a 20 cm desde al ano. A este nivel, se colocó una sutura circular alrededor de la zona escogida para la 
incisión. Con ayuda de un mecanismo tipo bisturí, se realizó una incisión linear de 2,5 cm. Posteriormente, la incision se 
cerró tirando y asegurando la sutura circular con ayuda de otro instrumento (Titanium knotR).  
 
Mediciones: los animals fueron monitorizados diariamente para descartar signos de peritonitis y sepsis hasta un total de 
14 días. En la necropsia, la cavidad peritoneal fue explorada en búsqueda de peritonitis y la incision colónica fue 
examinada  para descartar dehiscencia de sutura, absceso pericólico y adhesiones. Se obtuvieron muestras de la 
incisión y del peritoneo para valoración histopatológica. 
 
Resultados: el acceso y cierre de la incision transcolónica se consiguió con éxito en los 4 animales. El prototipo demostró 
ser fácil de usar y reproducible. No se observaron complicaciones sépticas en el post operatorio de ninguno de los 
animales. En la necropsia no se objetivaron signos de peritonitis, abscesos o dehiscencia de sutura. Sin embargo, 3 de 
los 4 animales presentaron adherencias entre el colon y la trompas de Falopio y la vejiga urinaria. El estudio 
histopatológico demostró la existencia de microabscesos a nivel de la incisión en todos los animales. 
 
Conclusiones: este prototipo que permite simultáneamente la incisión y el cierre representa una solución prometedora 
para los problemas del acceso transluminal en la NOTES. La existencia de adhesiones y microabscesos en la zona de la 
incisión plantean la necesidad de mejorar las condiciones asépticas de la técnica. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
Background: Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) is a novel, potentially less invasive alternative to 
laparoscopic surgery. However, the problems of transluminal access and closure represent significant obstacles to its 
successful introduction in humans. 
 
Objective: to evaluate the feasibility and safety of a novel device designed for transluminal access and closure  in a 
survival porcine model. 
 
Subjects: Four adult female Yorkshire pigs were used in the study.  
 
Interventions: While under general anesthesia, the animals were prepared with multiple tap water enemas followed by 
instillation of an antibiotic suspension and povidone-iodine lavage. At a distance of 15 to 20 cm from the anus, the 
prototype device (LSI Solutions, Victor, NY, USA) deployed a circumscribing purse-string suture around the planned 
incision site and subsequently used a blade mechanism to create a 2.5-cm linear incision. The transcolonic incision was 
then closed by cinching and securing the purse-string suture with a titanium knot by use of a separate hand-activated 
suture-locking device.  
 
Main Outcome Measurements: The animals were monitored daily for signs of peritonitis and sepsis and were survived for 
14 days. The peritoneal cavity was examined for peritonitis, and the colonic incision site was examined for wound 
dehiscence, pericolic abscess formation, and gross adhesions. Tissue samples from both 
incisional and random peritoneal sites were obtained for histologic examination. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
 
Results: Transcolonic incision and closure were successful in all 4 animals. The device performed in a rapid and 
reproducible fashion. All animals recovered without septic complications. At necropsy, there was no evidence of 
peritonitis, abscesses, or wound dehiscence. Salpingocolonic and colovesicular adhesions were noted in 3 of 4 animals. 
Histologic examination revealed microabscesses at the incision site in all animals. 
 
Conclusions: The prototype incision and closure device represents a promising solution to the problems of transluminal 
access for NOTES. The presence of incision-related adhesions and microabscesses signal the need for further 
refinement in aseptic technique.  

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Durant la meva estada a l’hospital Brigham and Women de Boston he participat 
activament en tots els projectes de recerca del Dr. Christopher C. Thompson. Aquests 
projectes tenen per objectiu donar resposta a tres de les limitacions més importants de 
la NOTES abans de que aquest tipus de cirurgia pugui implantar-se de forma 
generalitzada en la pràctica clínica i, per tant, s’han dut a terme exclusivament en el 
model animal. 

A. AVALUACIÓ DE NOUS SISTEMES DE TANCAMENT DE LA INCISIÓ. 
Donats els bons resultats de la cirurgia laparoscòpica, és impensable fer 
cirurgia transluminal en humans si no disposem de sistemes de tancament de 
la incisió totalment segurs i fàcils de realitzar. Dins d’aquest apartat s’inclou el 
projecte amb el que vaig sol.licitar l’ajut per a una estada fora de Catalunya. 
1. Prototip de LSI Solutions, Victor, NY, USA. Es el prototip avaluat dins 

del projecte amb el que es va sol.licitar la beca i el resum ja ha estat inclòs 
previament. 

 



           

 
 

 
2. NDO Plicator®, NDO Surgical, Mansfield, MA, USA. El NDO Plicator 

és un aparell dissenyat inicialment per al tractament endoscòpic del refluix 
gastroesofàgic. L’objectiu d’aquest estudi va ser estudiar l’eficàcia del 
plicador en el tancament de gastrostomies avaluant les pressions de fuga 
en un model porcí ex-vivo i comparar-lo amb el tancament amb sutura 
quirúrgica realitzada de forma manual. En total es van realitzar 20 
gastrotomies: 5 no es van tancar (grup control), 5 van ser suturades per un 
cirurgià experimentat, 5 amb NDO Plicator utilitzant sutures de 4 mm i 5 
amb NDO Plicator utilitzant sutures de 8 mm (que són les estàndar en el 
tractament del refluix). 

 
 

 
       

En la taula es poden veure les mitjanes de pressió de fuga mesurades en 
mmHg en cada grup. El test ANOVA va ser significatiu (p=0.001) I tots 
els mètodes de tancament van ser superiors al grup control. No es van 
trobar, però, diferències significatives entre els tres grups de tractament 
encara que les pressions van ser discretament superiors en el grup tractat 
amb sutura quirúrgica manual.  

 
 

 Number Median Range 

Negative control 5 <4  

Hand-sewn closure 5 71 43 – 101 

NDO, 4-mm 5 47 8 – 84 

NDO, 8-mm 5 44 16 - 62 

 
 

3. Túnel submucós y parxe d’aproximació fotosensible. La realització 
d’un túnel submucós d’uns 15 cm ha estat descrit tant en l’estómac com 
esòfag porcins i ha estat utilitzat com un mètode d’accés a la cavitat 
peritoneal i mediastí. El fet de que la incisió mucosa no coincideixi amb la 
incisió a la mucular i serosa, afageix seguretat i el converteix en un 
mètode tant d’accés com de tancament. Encara que alguns estudis 
preliminars han demostrat que els estómacs tractats amb aquest mètode 



           

 
 

soporten pressions de fuga semblants a altres mètodes endoscòpics, 
sembla raonable combinar el túnel submucós amb algun sistema de 
tancament a nivell de l’extrem mucós. L’objectiu d’aquest estudi va ser 
ser estudiar l’eficàcia del túnel submucós realitzat amb un dissector híbrid 
que combina corrent amb aigua a pressió (Erbe Hybrid Knife®, ERBE, 
Tuebingen, Germany) i tancat amb un parxe d’aproximació fotosensible 
avaluant les pressions de fuga en un model d’estómac porcí ex-vivo i 
comparar-lo amb el túnel submucós realitzat amb la tècnica prèviament 
descrita així com amb els resultats històrics del nostre grup amb altres 
sistemes de tancament endoscòpic. En total es van realitzar 20 túnels 
submucosos en 20 estómacs (amb dissector híbrid, n=10; amb dilatador de 
baló, n=10). Tots els túnels submucosos es van tancar amb el parxe 
d’proximació que quan es tracta amb làser pateix una fotosensibilització 
química que indueix una aproximació immediata de les fibres de 
col.lagen.   

 
En la figura es poden veure els resultats de les pressions de fuga. PTB: 
parxe d’proximació fotosensible. 

 

 
 

Les diferències entre tots els grups van ser significatives (p=0,005) i els 
túnels submucosos realitzats amb les dos tècniques van tenir unes 
pressions de fuga significativament superiors a les obtingudes amb clips i 
sutura de tot el gruix de la paret. En canvi, no varem trobar diferències 
significatives entre els túnels submucosos i la sutura quirúrgica en dos 
capes. Més interessant va ser el fet que 9 dels 20 (45%) estómacs amb un 
túnel submucós es van trencar per un lloc diferent al túnel (generalment a 
nivell del fundus). 

 



           

 
 

 
4. Corona de nitinol, Aponos Medical, Inc., Framingham, MA, USA. El 

prototip de sutura d’Aponos consta d’un sobretub amb un mecanisme de 
tancament per pressió manual. En el seu extrem distal es troba allotjada 
una corona de nitinol dentada que, quan s’allibera, inclou en el seu interior 
tot el gruix de la paret formant un tancament amb contacte de les capes 
seroses, com es pot veure en la figura. 

 

 
 
 

L’objectiu d’aquest estudi ha estat avaluar l’eficàcia del tancament amb la 
corona de nitinol avaluant les pressions de fuga en un model d’estómac 
porcí ex-vivo i comparar-lo amb els resultats històrics del nostre grup amb 
altres sistemes de tancament endoscòpic com són els Quick ClipsTM, 
sutura quirúrgica manual i un grup control sense tancament de la incisió.  
 
En la següent taula es pot veure la mitjana de pressió de fuga dels 4 grups 
d’estudi: 

 
Corona de nitinol Quick ClipsTM Sutura quirúrgica Control negatiu 

128 mmHg 
 

40 mmHg 81 mmHg 12,9 mmHg 

 
Les diferències van ser significatives entre tots els grups (p=0.0003). La 
mitjana de pressió amb la corona de nitinol va ser superior a la de la 
sutura quirúrgica tot i que no va ser significativa. Mereix especial 
consideració el fet que en 6 de ?? estómacs tancats amb la corona de 
nitinol, el trencament es va produir en un lloc diferent de la incisió. 

 
B. DESENVOLUPAMENT DE PLATAFORMES ENDOSCÒPIQUES 

ESTABLES I PLURIFUNCIONALS. 
1. Direct Drive Endoscopic System (DDES), Boston Scientific, 

Marlborough, MA, USA. El DDES es una plataforma endoscòpica que 
consta de tres canals operatius que permeten el pas d’un endoscop de 6 
mm i dos instruments de 4 mm que van acoplats a un mando manual que 
permet dirigir-los de manera que tenen 5 graus de llibertat (esquerra-dreta, 
dalt-baix, dins-fora, rotació i aproximació-allunyament).  
 



           

 
 

 
 
 
L’objectiu d’aquest estudi va ser dissenyar exercicis d’entrenament 
específics per a plataformes endoscòpiques (Esfera i Mar de puntes) i 
avaluar la corba d’aprenentatge amb el DDES.  
 
En la taula següent es pot veure com els participants (n=10) van millorar 
el temps en que van fer els exercicis de forma significativa i aquesta 
millora ja es va observar a partir del segon intent. No es van trobat 
diferències significatives en el grau de millora quan els participants es van 
avaluar per separat tenint en compte el grau d’experiència.  
 

Models tries Run 1 

(seconds) 

Last Run 

(seconds) 

Improvement 

(seconds) 

Wilcoxon 

Sphere 

Favored hand 

2.7+1 

(2 – 4) 

124+3* 

(105 - 148) 

82+9* 

(52 – 111) 

43+21 

25 – 75) 

*0.027 

Sphere 

Non-favored 

2.8+1 

(2 – 4) 

169+63& 

(112 – 270) 

93+33& 

(54 – 130) 

76+50 

(14 – 152) 

&0.043 

Sea spike 7+4  

( 2-15) 

430+186” 

(153-602) 

132+25” (102-

170) 

374+101 (247-

464) 

“0.012 

 
Expertise Sphere 

Favored hand 

Sphere 

Non-favored 

Sea spike 

Surgeons + GI 47+24 114+54 303+166 

Fellows + students 33+11 51+34 238+193 

Mann-Withney U NS NS NS 

 



           

 
 

 
Per tal d’avaluar la precisió de la plataforma, 6 participants van realitzar 
mucosectomies utilitzant un prototip de tisores i pinces amb un temps mig 
de 41+14 minuts i una mitjana de precisió de 126+106 mm2. Dos 
participants van repetir el procediment utilitzant un ganivet amb punta de 
ganso, sent el temps de 10,5+2,5 minuts (p=0.028) i la mitjana de precisió 
de 70+37 mm2 (p=0.655). No es va observar cap perforació.  

 
C. ESTUDI DELS CANVIS FISIOLÒGICS SECUNDARIS A LA 

REALITZACIÓ DE NOTES. Es tracta d’un estudi comparatiu entre la 
peritoneoscòpia amb un accés transgàstric (n=10), transcolònic (n=10), i 
laparoscòpia tradicional amb tres ports (n=10). Deprés del procediment, els 
animals van viure 7 días i durant aquest temps es van valorar diferents 
paràmetres: 
1. Nombre d’órgans identificats durant la peritoneoscòpia. 
2. Temps d’accés i tancament. 
3. Complicacions. 
4. Funció respiratòria en el post-operatori. 
5. Dolor post-operatori. 
6. Citoquines. 
7. Cicatrització de la incisió. 
Els resultats es poden veure resumits en la següent taula i figura: 

 
L’accés transgàstric va ser el més laboriós donada la duració de l’accés i del 
tancamanet i no va permetre identificar tots els òrgans intraperitoneals en el 
temps pre-establert de 20 minuts. Contràriament, l’accés transgàstric va 
presentar menys adhesions intraperitoneals (16% versus 33% i 50% de l’accés 
transcolònic i laparoscòpic, respectivament). Les interleukines en líquid 
peritoneal no van mostrar diferències significatives entre les diferents vies 
d’accés. En tots els grups, la mitjana d’ IL-6 intraoperatòria va ser  <15.298 i 
va arribar a 111,73 en el moment de la necroscopia. Quant a la IL-1β, la 
mitjana intraoperatòria va ser <15.83 I va arribar a 17,11 en el líquid obtingut 
en la necroscopia. 



           

 
 

 
No vàrem trobar diferències significatives entre el dolor postoperatori i la 
funció respiratòria encara que els animals en el grup laparoscòpic van 
presentar una freqüència respiratòria lleugerament superior als dels grups 
d’accés transluminal. 

 
Altres dels projectes en el model animal en que he participat han estat dirigits tant a 
millorar la tècnica quirúrgica transluminal com a millorar la realització d’endoscòpia 
terapèutica 

D. UTILITAT D’UN POLÍMER TERMOSENSIBLE. Els poloxamers 
70%PEO/30%PPO són una família de polímers amb propietat termosensible 
inversa de manera que a temperatura ambient es troben en estat líquid però a 
temperatura corporal es transformen en un gel capaç de crear un veritable tap. 
El PS 137-25 és una formulació d’aquesta família de susbstàncies que permet 
ser injectat a través d’una agulla d’esclerosi endoscòpica. El PS 137-25 ha 
estat provat en diferents aplicacions: 
1. Colecistectomia transcolònica. Dos de les complicacions més freqüents 

de la colecistectomia transluminal són la perforació, amb el conseqüent 
coleperitoni, i el sagnat del llit hepàtic que limita la visualització del camp 
operatori. En aquest estudi agut in vivo realitzat en dos porcs hem 
demostrat que el PS 137-25 injectat en l’interior de la bufeta es barreja 
amb la bilis i forma un gel evitant així la dispersió de bilis i colelitiasi en 
cas de perforació. A més, quan s’injecta an el llit hepàtic de la bufeta, es 
trenca la solució de continuitat entre aquests dos òrgans i facilita la 
dissecció de la bufeta. 

2. Neurolisi del plexe celíac guiada per ultrasonografia endocòpica 
(USE). Aquest tractament endoscòpic ha demostrat ser una alternativa 
limitada al tractament quirúrgic pal.liatiu per controlar el dolor en els 



           

 
 

pacients amb un càncer de pàncrees irressecable. La limitació està en que 
és un tractament transitori i que no aconsegueix fer desaparèixer el dolor 
totalment. Aquesta limitació ha estat atribuïda al fet que l’agent neurolític 
injectat (lidocaïna + alcohol 98%) es dispersa ràpidament. Per aquest 
motiu, l’objectiu d’aquest estudi va ser avaluar la possibilitat de fer una 
injecció de lidocaïna 2% barrejada amb PS 137-25. La nostra hipòtesi era 
que el PS 137-25 mantindria el contingut de la injecció en la zona desitjada 
i aniria alliberament l’agent neurolític a mesura que el gel s’anés diluint. 
Varem utilitzar 6 porcs Yorkshire adults femella i en 3 vàrem fer una 
neurolisi stàndar (grup control) i en 3 vàrem injectar PS 137-25 més 
lidocaina (grup estudi). En tots els casos vàrem afagir blau de metilè. 
Després del procediment els animals es van sacrificar i es va realitzar la 
necròpsia que va mostrar una dispersió del líquid en els espais retro i 
intraperitoneal en el grup control mentre que en els tres animals del grup 
estudi, el gel es trobava localitzat en la cara anterior de l’aorta, en la 
situació del plexe celiac. 

3. Resecció mucosa endoscòpica (EMR). La injecció de PS 137-25 té un 
potencial paper en la EMR on el principi bàsic és la creació d’un coixí 
protector a nivell de la submucosa per evitar la perforació. S’han utilitzat 
vàries substàncies però la més freqüent és el sèrum fisiològic que té 
l’inconvenient de la ràpida dispersió. En aquest estudi vàrem realitzar 120 
injeccions submucoses utilitzant tres substàncies:  salí (S) (n=40), 
metilcel.lulosa (HPMC) (n=40) i PS 137-25 (n=40). En la següent taula es 
pot veure que la injecció amb PS 137-25 va ser significativament la més 
duradera (més de 120 minuts en cada cas) i al final de les dos hores, les 
sobreelevacions no havien canviat de forma, tamany ni consistència. 

 



           

 
 

La segona part de l’estudi va consistir en realitzar 5 EMR en un model in-
vivo de còlon porcí utilitzant tres diferents formulacions del poloxàmer. 
Totes les EMR es van realitzar sense complicacions i el PS 137-25 va 
demostrar ser menys difícil d’injectar que les altres formulacions. 

 
E. RESECCIÓ SUBMUCOSA ENDOSCÒPICA (ESD). És una tècnica 

endoscòpica emergent utilitzada pel tractament dels pòlips plans de gran 
tamany i del càncer gastrointestinal en fase precoç però que s’associa a un alt 
risc de perforació i de la que no hi ha gran experiència en els països 
occidentals.  
1. Hybrid Knife®, ERBE, Tuebingen, Germany. És un instrument que 

combina dos funcions: cauteri i xorro d’aigua d’alta pressió que permet 
dissecar la submucosa a la vegada que crea i manté un coixí protector a 
aquest nivell. 

 

 
 

Es van realitzar diferents ESD tant en un model ex-vivo d’esòfag, estómac 
i còlon porcins com en un in-vivo estudi de còlon porcí. Totes les ESD 
van ser possibles sense que es produís cap perforació ni sagnat. 

 
F. ALTRES MODELS: CADÀVERS HUMANS. L’objectiu d’aquest estudi va 

ser demostrar que és possible un accés al mediastí a través de l’esòfag. Amb 
l’accés transluminal vàrem ser capaços de realitzar una sèrie de procediments 
que normalment requereixen una toracoscòpia o toracotomia com: 
mediastinoscòpia, pericardioscòpia, biòpsia pleural, limfadenectomia, 
lligadura del conducte toràcic, vagotomia, timectomia i finestra pericàrdica. 

 
Donada la meva experiència en el camp de la investigació clínica, he aprofitat la meva 
estada per fer una revisió d’algunes de les complicaciones que presenten els pacients 
obesos tractats amb cirurgia bariàtrica i que el Dr. Thompson tracta amb tècniques de 
sutura endoscòpica. 

G. SINDROME DE DUMPING. Hem identificat 6 pacients amb síndrome de 
Dumping resistent a les mesures dietètiques i al tractament mèdic que, a més, 
presentaven una dilatació de la gastrojejunostomia. En tots els casos, els 
símptomes van desaparèixer immediatament després de reduir l’anastomosis 
amb un sistema de sutura endoscòpic (EndoCinch, C.R. BARD, Inc, Murray 
Hill, NJ, USA). En la següent taula es descriu el tamany de la 
gastrojejunostomia abans i després del procediment així com el nombre de 
sutures i quantitat de pegament biològic utilitzats en cada cas. 

      



           

 
 

# GJ anastomosis 
Pre-procedure 

(mm) 

Interrupted 
stitches 

Fibrin 
Glue 
(cc) 

GJ anastomosis 
Post-procedure 

(mm) 
1 18 3 2 8 

2 20 3 5 8 

3 25 3 3 8 

4 20 3 10 7 

5 25 2 2 8 

6 30 3 3 8 

 23+4.5* 3+0.4 4+3 8+0.4* 

 
H. FISTULES GASTRO-GASTRIQUES. Entre Agost 2003 i Novembre 2007, 

528 pacients sotmesos a cirurgia bariàtrica han estat explorats a la Unitat d’ 
Endoscòpia de l´Hospital Brigham and Women pel Dr. Thompson. D’entre 
aquests, 95 pacients presentaven una fístula gastro-gàstrica que ha estat 
tractada endoscòpicament amb EndoCinch (n=71) or endoclips (n=24). 
Malgrat els bons resultats inicials (tancament en 90 de 95  casos, 95%) al final 
del seguiment només es va aconseguir un tancament durable de la fístula en 14 
casos i en 22 pacients no va ser possible completar el seguiment. Els únics 
factors associat a fracàs del tractament a llarg plaç van ser el diàmetre inicial 
de la fístula i el nombre de sutures utilitzat, com es pot veure en la següent 
taula: 

 
 Success 

N=14 

No success 

N=59 

p 

Age 45 + 7 45 + 10 0.910 

Gender (M/F) 2/12 9/50 0.927 

Time since surgery 1,549+1,444 1,674 +1,579 0.796 

Symptoms 
(weight regain/others) 

12/2 40/19 0.681 

Number of fistula 
 

1.1 + 0.3 1.1 + 0.5 0.798 

Fistula diameter (mm) 9.1 + 5.8 14.5 + 9.0 0.041 

Other endoscopic  
findings 

4 15 0.836 

Method 
(EndoCinch/others) 

9/5 43/16 0.523 

Number of sutures 
 

3.1 + 1.4 4.2 + 1.8 0.047 

Glue  11 43 0.930 

APC 
 

12 51 0.363 
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