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Ca πασέορ ενηέπος

Α. Αδελνθαξθίλσκα (97%)

Β. Άιινη ηύπνη (3%)

- Αθαλζνθπηηαξηθά (34%)

- Καξθηλνεηδή (33%)

- Μεηαηαβαηηθνύ επηζειίνπ (17%)

- Λεκθώκαηα ( 11%)

- αξθώκαηα (4%)

- Μειαλώκαηα (0,9%)

DiSario et al, Dis Colon & Rectum, 1994

www.theodoropoulos-surgery.gr



Κενηπική Αθπική: 4,3/100.000
Αςζηπαλία: 45,7/100.000

Ca πασέορ ενηέπος

Επιδημιολογική διακύμανση



ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ



10,5% (άνδπερ), 10,3% 
(γςναίκερ) όλων ηων καπκίνων

1.023.152 νέερ πεπιπηώζειρ 
παγκοζμίωρ

528. 978 θάναηοι παγκοζμίωρ

Φύλο: άνδπερ = γςναίκερ

304.000 νέερ πεπιπηώζειρ καπκίνος 
πασέορ ενηέπος ζηην Εςπωπαϊκή 
Κοινόηηηα ηο σπόνο

5% ηων ενηλίκων θα αναπηύξοςν 
καπκίνο πασέορ ενηέπος

40% από αςηούρ θα αποβιώζοςν από 
ηη νόζο

GLOBOCAN 2018



Ca πασέορ ενηέπος

Πτώση θνητότητας



ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ (Πξόιεςε α΄βαζκνύ)

ΓΗΑΗΣΑ

θίλδπλνο: δίαηηεο δστθήο πξνέιεπζεο, θόθθηλν θξέαο, 

δστθό ιίπνο, πξσηετλεο, δάραξε θαη ρακειέο ζε θπηηθέο ίλεο

Κνξεζκέλα ιίπε          ρνιηθά νμέα            αλαεξόβηα               β΄γελή ρνιηθά 

Rainey et al, Brit J Cancer, 1984

Κόθθηλν θξέαο: θαξθηλνγόλα πξντόληα ππξόιπζεο (βελδνππξέλην)

Thompson et al, Eur J Cancer Prev, 1999



ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ (Πξόιεςε α΄βαζκνύ)

ΓΗΑΗΣΑ

- Πξνζηαηεπηηθόο ξόινο θπηηθώλ ηλώλ:

- όγθνπ θνπξάλσλ & επηηάρπλζε εληεξηθήο δηάβαζεο

-δηάιπζε ησλ εληεξηθώλ πεξηερνκέλσλ

- ζπγθέληξσζεο ρνιηθώλ νμέσλ ιόγσ κείσζεο pH

- ηξνπνπνίεζε βαθηεξηαθήο δξαζηεξηόηεηαο

Burkitt DP, Proc Nutr Soc, 1973

- Σπραηνπνηεκέλεο κειέηεο απέηπραλ λα επαιεζεύζνπλ ηνλ πξνζηαηεπηηθό ξόιν

ησλ θπηηθώλ ηλώλ

Alberts et al, N Engl J Med, 2000

Schatzkin et al, N Engl J Med, 2000



ΓΗΑΗΣΑ- ΣΡΟΠΟ ΕΩΖ

θηλδύλνπ δίαηηα: ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ

Trichopoulou et al , Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2000

Πξνζηαηεπηηθόο ξόινο: ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ

Gill et al, Int J Cancer, 2005

ΚΙΝΓΤΝΟ

Αζβέζηην

Βηηακίλε D

Φπιηθό νμύ

Βηηακίλε Α

β- θπηνζηεξόιε

ειήλην

σ-3-ιηπαξά νμέα

Μεζπινμαλζίλε, θαθέο

Υνιεζηεξόιε

Παρπζαξθία

Διαηησκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα

Αιθνόι (κπύξα)

Τπεξηλζνπιηλαηκία

IGF-1

Κάπληζκα (;)

Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ζε ρεκηθά (;)

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ (Πξόιεςε α΄βαζκνύ)



ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Ηνί

HPV, EBV (;)

CMV (Harkins et al, Lancet, 2002)

 JC Polyoma (Theodoropoulos et al, Dis Colon & Rectum, 2005)



ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ- ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
Φαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα- Υεκεηνπξνθύιαμε

 Οξκνληθή ππνθαηάζηαζε ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο

Grodstein et al, Am J Med, 2002

 NSAIDs Imperiale TF, N Engl J Med, 2003

ύλζεζε πξνζηαγιαλδηλώλ, θαηαζηνιή πνι/ζκνύ θπηηάξσλ

Γηέγεξζε αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΑΡΑΥΙΓΟΝΙΚΟΤ ΟΞΔΟ



ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Αλαπόθεπθηνη παξάγνληεο θηλδύλνπ 

(Πξόιεςε β΄βαζκνύ- πιεζπζκηαθή αλαδήηεζε, 

ζάξσζε (screening) γηα κεηξίνπ & πςεινύ θηλδύλνπ νκάδεο)

Φύιν:  Πξνζβνιή (ΓΔ) Π.Δ. Πην ζπρλή ζε γπλαίθεο

Πην ζπρλόο ζε γπλαίθεο ζε ειηθίεο< 60 εηώλ    

Ζιηθία: Ο πην ηζρπξόο παξάγνληαο θηλδύλνπ

Μόλν 3% ζε <40 εηώλ

> 50 εηώλ κεηξίνπ βαζκνύ θίλδπλνο----- SCREENING

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό: 
Αλ 1 ζπγγελήο: RR=2,3

Aλ 2 ζπγγελείο: RR=4,3       

SCREENING από 40 εηώλ     

 Ηζηνξηθό Ca ελδνκεηξίνπ, σνζεθώλ θαη καζηνύ



Ηλικία: ο ιζσςπόηεπορ παπάγονηαρ κινδύνος



 ΗΦΝΔ, Διθώδεο θνιίηηο:

SURVEILLANCE COLONOSCOPY

8 ρξόληα κεηά ηελ εκθάληζε ελεξγνύ λόζνπ  

Αδελώκαηα: 3%, 8%, 24% αλάπηπμε Ca ζηα 5, 10, 20 έηε

SURVEILLANCE COLONOSCOPY ζε 3 ρξόληα

Πην ζπρλά αλ θαθνήζεο πνιύπνδαο

Μεηά δεκηνπξγία νπξεηεξνζηγκνεηδνζηνκίαο

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
Αλαπόθεπθηνη παξάγνληεο θηλδύλνπ 

(Πξόιεςε β΄βαζκνύ- πιεζπζκηαθή αλαδήηεζε, 

ζάξσζε (screening) γηα κεηξίνπ & πςεινύ θηλδύλνπ νκάδεο)



Γεπηεξνγελήο πξόιεςε
Πξόιεςε ζην γεληθό πιεζπζκό

ΚΟΛΟΝΟΚΟΠΗΗ

Υακεινύ θηλδύλνπ, 

ρσξίο νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό: 

50 εηώλ θαη θάζε 10 έηε

Με νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό: 

40 εηώλ ή 10 έηε πξηλ από ηε δηάγλσζε 
ηνπ θαξθίλνπ ζην ζπγγελή 

θαη θάζε 5 έηε

Η κολονοζκόπηζη είναι η εξέηαζη εκλογήρ

– Έσει ηην καλύηεπη εςαιζθηζία και ειδικόηηηα

– Μποπεί να αθαιπεθούν πολύποδερ ζηη διάπκεια ηηρ εξέηαζηρ



www.theodoropoulos-surgery.gr



Πολύποδερ

Πνιύπνδεο Μνλήξεηο Πνιιαπινί

Νενπιαζκαηηθνί Αδέλσκα

- σιελώδεο

- Λαλσηό

- σιελνιαρλσηό

Οηθνγελήο αδελσκαηώδεο

πνιππνδίαζε

Ακαξηώκαηα Νεαληθνί

ύλδξνκν Peutz - Jeghers

ύλδξνκν Peutz - Jeghers

Φιεγκνλώδεηο Καινήζεο  ιεκθνεηδήο 

πνιύπνδαο

Διθώδεο θνιίηηδα

Νόζνο Crohn

Αηαμηλόκεηνη Τπεξπιαζηηθνί

Γηάθνξνη Λεηνκύσκα

Νεπξντλσκα

Λίπσκα

Αηκαγγείσκα



ΠΟΛΤΠΟΓΔ ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ

ΑΛΛΖΛΟΤΥΗΑ ΑΓΔΝΩΜΑΣΟ-ΚΑΡΚΗΝΩΜΑΣΟ

ADENOMA-CARCINOMA SEQUENCE

Οη πεξηζζόηεξνη Ca μεθηλνύλ 
από πνιύπνδεο

 25% ησλ ελειίθσλ > 50 εηώλ 
έρνπλ πνιύπνδεο

 5-10% ησλ πνιππόδσλ γίλνληαη 
Ca ζε 10 έηε (~2.5/1000/έηνο)



Η θαξθηλνγέλεζε ζην παρύ έληεξν

πζζώξεπζε γνληδηαθώλ κεηαιιάμεσλ

Αδπλακία ηνπ νξγαληζκνύ λα απνθαηαζηήζεη ηηο γνληδηαθέο βιάβεο

Δμειηθηηθή δηαδηθαζία από ην θπζηνινγηθό βιελλνγόλν ζε πνιύπνδα θαη θαξθίλν



Πνιύπνδεο παρένο εληέξνπ θαη θαξθίλνο

Γηάκεηξνο αδελώκαηνο 1εθ 1%

1-2 εθ 10%

>2 εθ 40%

Ιζηνινγηθόο ηύπνο αδελσκαηώδεηο 5%

κεηθηνί 20%

ιαρλσηά 40%

Βαζκόο επηζειηαθήο αηππίαο Τςεινύ βαζκνύ δπζπιαζία>

ρακεινύ βαζκνύ δπζπιαζία

Μαθξνζθνπηθή εηθόλα Άκηζρνη > έκκηζρνη

www.theodoropoulos-surgery.gr

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Πνιύπνδεο παρένο εληέξνπ θαη θαξθίλνο

www.theodoropoulos-surgery.gr

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Haggitt
Παθολογοαναηομική ηαξινόμηζη

Κακοήθηρ ζωληνώδηρ πολύποδαρ

5-10% L/N+

www.theodoropoulos-surgery.gr
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Kikuchi

Kikuchi et al, Dis Colonn & Rectum 1995

1-3% L/N+ 8% L/N+ 23% L/N+

Κακοήθηρ λασνωηόρ πολύποδαρ

Παθολογοαναηομική ηαξινόμηζη

Α
ζ

θ
α

λ
ή

ρ
 ε

ν
δ

ο
ζ

κ
ο

π
ικ

ή
 

α
θ

α
ίπ

ε
ζ

η



ΓΔΝΔΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ 
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΑ ΓΟΝΗΓΗΑ, ΓΔΝΔΣΗΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ

Γελεηηθνί παξάγνληεο Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο

Αξρηθή κεηάιιαμε

(germ-line, “first hit”)

Aύμεζε ζπρλόηεηαο κεηαιιάμεσλ

Γεύηεξε (απελεξγνπνηόο) κεηάιιαμε

(somatic, “second hit”)Γνλίδην APC

Μνλνπάηη LOH

σκαηηθέο κεηαιιάμεηο, απώιεηα αιιειίσλ

(K-ras, DCC, p53)

Κισληθή αύμεζε

Ca

Γνλίδηα MMR

Μνλνπάηη RER

Mηθξνδνξπθνξηθή αζηάζεηα

(TGF-β)

FAP HNPCC



Ζ αδπλακία δηόξζσζεο ιαζώλ 

ζηνλ αλαδηπιαζηαζκό βάζεσλ DNA 

νδεγεί ζε κηθξνδνξπθνξηθή αζηάζεηα

Normal

Microsatellite 

instability

(MSI)
Addition of 

nucleotide 

repeats



3'5'

Codon 1309

12 34 5 678 9 1011121314 1

5

Oγκοκαηαζηαληικό

γονίδιο

Xρωμόζωμα 5q21

Σηο 70% ηων αζθενών με ησπική FAP ανιτνεύονηαι μεηαλλαγές ηοσ APC

ΓΟΝΙΓΙΟ APC (Adenomatous Polyposis Coli)



ΚΛΖΡΟΝΟΜΟΤΜΔΝΑ ΤΝΓΡΟΜΑ ΚΑΡΚΗΝΟΤ Π.Δ.
ΤΠΔΤΘΤΝΑ ΓΟΝΗΓΗΑ KAI KIΝΓΤΝΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ca

ΤΝΓΡΟΜΑ ΓΟΝΗΓΗΑ

Οηθνγελήο πνιππνδίαζε APC, MYH (ζπάληα)

(FAP) 

(100% θίλδπλνο Ca)

Κιεξνλνκηθόο κε πνιππνδηαζηθόο MLH1, MSH2, MSH6,

θαξθίλνο Π.Δ. (ΖNPCC) PMS2 

(80% θίλδπλνο Ca)

Peutz- Jeghers STK11

(40% θίλδπλνο Ca)

Nεαληθή Πνιππνδίαζε SMAD, BMPR1A

(Juvenile Polyposis)

(50% θίλδπλνο Ca)

ύλδξνκν Cowden PTEN

(20% θίλδπλνο Ca)



ΟΗΚΟΓΔΝΖ ΠΟΛΤΠΟΓΗΑΖ

FAMILIAL ADENOMATOUS POLYPOSIS 

(FAP)

 1/10.000 γελλήζεηο

 Απηνζσκαηηθόο επηθξαηνύληαο ηύπνο

θιεξνλνκηθόηεηαο

 20% ρσξίο νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό

 Πνηθίιε ειηθία έλαξμεο (10- 40 εηώλ)

 Μέζνο ρξόλνο εκθάληζεο πνιππόδσλ: 16 εηώλ

 >100- >1000 πνιύπνδεο

 Καινήζεηο θαη θαθνήζεηο εμσθνινληθέο

εθδειώζεηο

Ηιηθία εκθάληζεο αδελσκάησλ: 25

Ηιηθία έλαξμεο ζπκπησκάησλ: 33

Ηιηθία δηάγλσζεο αδελσκάησλ: 36

Ηιηθία δηάγλσζεο Ca: 39

Ηιηθία ζαλάηνπ από Ca: 42

St Mark’s Hosp Polyposis Registry



ΟΗΚΟΓΔΝΖ ΠΟΛΤΠΟΓΗΑΖ

FAMILIAL ADENOMATOUS POLYPOSIS (FAP)

FAP θαη Ca Π.Δ.
100% θίλδπλνο

Μέζνο ρξόλνο δηάγλσζεο: 39 εηώλ

7% έρνπλ Ca Π.Δ. ζε ειηθία 21 εηώλ

93% έρνπλ Ca Π.Δ. ζε ειηθία 50 εηώλ

FAP θαη εμσθνινληθέο εθδειώζεηο (. Gardner)
Γαζηξηθνί, 12/ιηθνί, πεξηιπθεζηθνί πνιύπνδεο

Οζηεώκαηα, επηδεξκνεηδείο θύζηεηο, δεζκνεηδείο όγθνη

Congenital Hypertrophy of Retinal Pigmented Epithelium (CHRPE)

Ca παγθξέαηνο, ζπξενεηδνύο, ζηνκάρνπ, ΚΝ, ήπαηνο



FAP & Γεζκνεηδήο όγθνο 

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Λαπαξνζθνπηθή νξζνθνιεθηνκή

& εηιετθή ιπθεζν-πξσθηηθή αλαζηόκσζε (J-pouch) 

γηα FAP

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Δγθνιεαζκόο εληέξνπ 

& πνιιαπιά αδελώκαηα ιεπηνύ εληέξνπ 

ζε ζύλδξνκν Peutz-Jeghers

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



ύνδπομο Lynch
(Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer, HNPCC)

•Η ακολουθία αδενώματος-καρκινώματος είναι ταχεία

•Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου είναι 80% και η μέση ηλικία εμφάνισης είναι

44 ετών

•Σα κακοήθη νεοπλάσματα του δεξιού κόλου είναι πιο συχνά, ενώ συχνή είναι

και η εμφάνιση σύγχρονων και μετάχρονων καρκίνων του παχέος εντέρου



1. Πξνζβνιή ην ιηγόηεξν 2 δηαδνρηθώλ γελεώλ

2. Σν ιηγόηεξν κία πεξίπησζε πνπ δηαγηγλώζθεηαη πξηλ

ηελ ειηθία ησλ 50 εηώλ

3. Σν ιηγόηεξν 3 ζπγγελείο κε νξζνθνιηθό θαξθίλν, έλαο

από ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα έρεη πξώηνπ βαζκνύ

ζπγγέλεηα κε ηνπο άιινπο δύν

Κριτήρια Amsterdam

ύνδπομο Lynch
(Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer, 

HNPCC)



ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΑ

ΜΑΚΡΟΚΟΠΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ

ΔΛΚΩΣΙΚΟ Ca
(πιο ζστνό)

ΠΟΛΤΠΟΓΟΔΙΓΔ 
(ΚΟΛΛΟΔΙΓΔ) Ca

(10%)



ΓΙΑΥΤΣΑ ΓΙΗΘΗΣΙΚΟ Ca
(Linitis plastica)

(Δλκώδης κολίηις)

ΓΑΚΣΤΛΙΟΔΙΓΔ 
(ΣΔΝΩΣΙΚΟ) Ca

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΑ

ΜΑΚΡΟΚΟΠΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ



ΚΑΛΑ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ Ca
(Γιαηήρηζη αρτιηεκηονικής

αδενίων)

ΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ Ca
(Γιαηαρατή αρτιηεκηονικής

αδενίων)

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΑ

ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ



ΠΣΩΥΑ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΔΝΟ Ca

ΒΛΔΝΝΩΓΔ Ca

Σαμηλόκεζε Broders
(ποζοζηό διαθοροποιημένων κσηηάρων)

Grade I: 75-100%

Grade II: 50-75%

Grade III: 25-50%

Grade IV: 0-25%

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ 

ΑΝΑΣΟΜΗΑ

ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΚΖ 

ΔΗΚΟΝΑ



ΜΔΣΑΣΑΣΗΚΔ ΟΓΟΗ



ΣΑΓΗΟΠΟΗΖΖ 





πλήζε επξήκαηα Αζπλήζε επξήκαηα

Κνηιηαθό άιγνο (40%) πκπησκαηνινγία νμείαο 

ζθσιεθνεηδίηηδαο

Αιιαγή ζπλεζεηώλ εληέξνπ (33%) πκπησκαηνινγία θνιν-θπζηηθνύ 

ζπξηγγίνπ

Απώιεηα νξαηνύ αίκαηνο από ην νξζό 

(30%) - αλεύξεζε λενπιάζκαηνο: 20% 

(50% απηώλ: θαξθίλνο)

Οίδεκα θάησ άθξσλ

Μηθξνζθνπηθή απώιεηα αίκαηνο (35%) Θξνκβνθιεβίηηδα

Γεξκαηνκπνζίηηδα, πεκθηγνεηδέο, 

acanthosis nigricans

Τπνθαιηαηκία από ιαρλσηό όγθν  

Κιηληθή εηθόλα



Καξθίλνο δεμηνύ θόινπ Καξθίλνο αξηζηεξνύ θόινπ Καξθίλνο νξζνύ

Βξαδεία εγθαηάζηαζε ζηδεξνπεληθήο 

αλαηκίαο: Μηθξνζθνπηθή 

αηκνξξαγία, ην πην ζπρλό εύξεκα

Αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο εληέξνπ θαη 

δηαηαξαρέο θελώζεσλ, 

θπξίσο δπζθνηιηόηεηα ή ελαιιαγέο 

δπζθνηιηόηεηαο κε (ςεπδν)δηάξξνηεο ή 

αιιαγή ζρήκαηνο θνπξάλσλ

Αηκνξξαγία από ην νξζό: ην αίκα είλαη 

ζθνύξνπ εξπζξνύ ρξώκαηνο  θαη 

αλακεκεηγκέλν κε ηα θόπξαλα ή δσεξνύ 

εξπζξνύ ρξώκαηνο θαη ρσξηζηά από ηα 

θόπξαλα

πζηεκαηηθά ζπκπηώκαηα: αδπλακία, 

θαηαβνιή, ππξεηόο αγλώζηνπ αηηηνινγίαο, 

από ην θνξηίν ηνπ όγθνπ ή εληνπηζκέλε 

κηθξνδηάηξεζε ή ηελ αλαηκία

Απνθξαθηηθά θαηλόκελα: ειάηησζε 

ζπρλόηεηαο θελώζεσλ, θνηιηαθή δηάηαζε, 

κεηεσξηζκόο, θσιηθνεηδή θνηιηαθά άιγε, 

ειάηησζε δηακέηξνπ θνπξάλσλ, επηζπκία 

γηα θέλσζε θαη κε ηθαλνπνηεηηθή αθόδεπζε

Αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο εληέξνπ, όπσο 

ζπρλέο θελώζεηο ή βιελλώδεο δηάξξνηα. 

Πινύζηα ζε θάιην ππεξπαξαγσγή βιέλλεο 

από κεγάιν ιαρλσηό αδέλσκα νξζνύ 

(ζπρλά κε θαθνήζεηο εζηίεο) νδεγεί ζε 

ππνθαιηαηκία

Ακβιύ επίκνλν άιγνο δεμηάο θνηιίαο Απώιεηα αίκαηνο ή/θαη βιέλλεο από ην 

νξζό: ε αηκνξξαγία είλαη δηαιείπνπζα θαη 

πεξηέρεη κηθξέο πνζόηεηεο 

ζθνύξνπ εξπζξνύ αίκαηνο αλακεκεηγκέλνπ 

κε ηα θόπξαλα

Σεηλεζκόο, δειαδή επώδπλν αίζζεκα γηα 

αθόδεπζε, ζπρλά κε αίζζεκα αηεινύο 

θέλσζεο κεηά ηελ 

αθόδεπζε, ζπλερήο θαη επηηαθηηθή επηζπκία 

γηα αθόδεπζε θαη αίζζεκα πιεξόηεηαο: 

ελδεηθηηθά κεγάινπ όγθνπ

Φειαθεηή κάδα δεμηνύ ιαγνλίνπ Φειαθεηή κάδα αξηζηεξνύ 

ιαγνλίνπ

Άιγνο: πξσθηηθό θαη πεξηλετθό, αξρηθά 

θαηά ηελ θέλσζε θαη έπεηηα ζπλερέο ζε 

όγθνπο ηνπ θαηώηεξνπ νξζνύ κε δηήζεζε 

ησλ ζθηγθηήξσλ

Απόθξαμε ηειηθνύ εηιενύ (αξγνπνξεκέλε 

εθδήισζε)

Αδπλακία, απώιεηα βάξνπο Άιγνο: ηεξό, ππειηθό κε αθηηλνβνιία ζηα 

θάησ άθξα από δηήζεζε ηνπ ηεξνύ θαη ησλ 

ππειηθώλ πιεγκάησλ

Ομεία ζθσιεθνεηδίηηδα: απόθξαμε ηνπ 

ζηνκίνπ 

ζθσιεθνεηδνύο από όγθν ηπθινύ

Κνιν-θπζηηθό ζπξίγγην: δηήζεζε 

νπξνδόρνπ 

θύζηεο από θαξθίλν νξζνζηγκνεηδνύο, 

πλεπκαηνπξία, θνπξαλνπξία

Φειαθεηή κάδα νξζνύ ζηε δαθηπιηθή 

εμέηαζε κε ή 

ρσξίο αίκα ζην γάληη ηνπ εμεηάδνληνο 

δαθηύινπ
Σξηάδα: αλαηκία, αδπλακία, κάδα δεμηνύ 

ιαγνλίνπ



Απόθξαμε (15%) πρλόηεξε αηηία απόθξαμεο παρένο εληέξνπ

Πην ζπρλά ζην αξηζηεξό θόινλ

Σν κέγεζνο ηνπ εηιενύ ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ εμαξηάηαη από ηελ 

επάξθεηα ηεο εηιενηπθιηθήο βαιβίδαο

πλνδόο ηζραηκηθή θνιίηηδα εγγύο ηεο απόθξαμεο  

Γηάηξεζε 

(6-12%)

Πην ζπρλά ζηε ζέζε ηνπ θαξθίλνπ

πλππάξρνπζα δηάηξεζε εγγύο απνθξαθηηθνύ θαξθίλνπ: 12-

19% ησλ απνθξαθηηθώλ θαξθίλσλ 

Αηκνξξαγία Μαδηθή αηκνξξαγία ζπάληα

Αζπλήζηζηεο ινηκώμεηο 

ζρεηηδόκελεο κε θαξθίλν 

παρένο εληέξνπ

Δλδνθαξδίηηδα (Streptococcus bovis), Mεληγγίηηδα (S. bovis), 

Αεξηνγόλνο γάγγξαηλα (E. Coli), Ηπαηηθό απόζηεκα

(Clostridium septicum), Οπηζζνπεξηηνλατθό απόζηεκα

Δπηπινθέο



ΠΛΗΡΕ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ !!!

Γηάγλσζε



Διάγνωζη
Κολονοζκόπηζη

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Διάγνωζη
Κολονοζκόπηζη

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Διάγνωζη
Αξονική κολονογπαθία- Εικονική κολονοζκόπηζη



Διάγνωζη- ηαδιοποίηζη
Αξονική ηομογπαθία

Έλεγχος ηπατικών μεταστάσεων



Διάγνωζη- ηαδιοποίηζη
Μαγνηηική ηομογπαθία



PET scan



BΗΟΥΖΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Γεληθή αίκαηνο

Ζπαηηθά έλδπκα

Καξθηληθνί δείθηεο 

CEA

Ογθνεκβξπτθή γιπθνπξσηετλε πςεινύ Μ.Β.

Κ.Φ. 2,5- 5,0 ng/ml

80% Ca κε απμεκέλν CEA 

ρεηίδεηαη αλάινγα κε Grade 

ρεηίδεηαη αληηζηξόθσο αλάινγα κε Stage 

Διαηηώλεηαη 1-4 κήλεο κεηά ην ρεηξνπξγείν

Γείθηεο ππνηξνπήο



Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ

Κύξηα αληηκεηώπηζε

ηνπ θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ

Μεξηθή θνιεθηνκή

(αθαίξεζε ηκήκαηνο

παρένο εληέξνπ)

Αθαηξείηαη ην ηκήκα

ηνπ παρένο εληέξνπ

πνπ θέξεη ηελ θαθνήζεηα

καδί κε ηνπο ιεκθαδέλεο

ηεο πεξηνρήο

πλήζσο ε ζπλέρεηα

ηνπ εληεξηθνύ απινύ

απνθαζηζηάηαη

κε ηε δεκηνπξγία κηαο αλαζηόκσζεο

(ζπλέλσζεο ησλ πγεηώλ ηκεκάησλ

ηνπ παρένο εληέξνπ πνπ απνκέλνπλ)



Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο

Σν κήθνο εθηνκήο ηνπ παρένο εληέξνπ πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηε

ιεκθαγγεηαθή απνρέηεπζε ηνπ θέξνληνο ηνλ όγθν ηκήκαηνο ηνπ παρένο

εληέξνπ. Σνπιάρηζηνλ 5 εθ θπζηνινγηθνύ εληέξνπ θαη από ηηο δύν

πιεπξέο ηεο πξσηνπαζνύο θαθνήζνπο εζηίαο είλαη ην ειάρηζην κήθνο

πνπ απαηηείηαη.

Η αθαίξεζε ησλ ζύζηνηρσλ ιεκθαδεληθώλ νκάδσλ έρεη ηδηαίηεξε

πξνγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή αμία. Η ζσζηή ιεκθαδελεθηνκή πξέπεη

λα εθηείλεηαη ζηελ έθθπζε ηνπ πξσηνγελώο ηξνθνδνηνύληνο αγγεηαθνύ

θιάδνπ. Σνπιάρηζηνλ 12 ιεκθαδέλεο πξέπεη λα έρνπλ αθαηξεζεί γηα λα

απνθιεηζηεί ιεκθαδεληθή κεηάζηαζε κε ηθαλή αθξίβεηα.

Καξθίλνη παρένο εληέξνπ πνπ δηεζνύλ θαηά ζπλέρεηα ηζηνύ παξαθείκελα

όξγαλα πξέπεη λα αθαηξνύληαη en block κε ηηο παξαθείκελεο αλαηνκηθέο

δνκέο, κε ζηόρν ηα ηζηνινγηθά αξλεηηθά γηα θαθνήζεηα όξηα.



Ca τυφλού, ανιόντος Ca ηπατικής καμπής

ΓΔΞΙΑ ΚΟΛΔΚΣΟΜΗ



1. Δηιενθνιηθή αξηεξία. 2. Μέζε θνιηθή αξηεξία. 3. Αληόλ θιάδνο 

αξηζηεξήο θνιηθήο αξηεξίαο. 4. Δπηρείιηνο αξηεξία. 5. Σειηθόο εηιεόο. 

6. Γεμηό θόινλ. 7. Ηπαηηθή θακπή. 8. Δγθάξζην θόινλ. 9. πιεληθή θακπή 

Δθηεηακέλε δεμηά θνιεθηνκή γηα Ca επαηηθήο θακπήο 

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Αλαζηόκσζε (εηιεν-εγθαξζία)

Σκήκα πνπ αθαηξέζεθε Αλαζηόκσζε ιεπηνύ 

κε παρύ έληεξν



πξξαπηηθά εξγαιεία 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXqjamAmMkCFYJ6DwodGdcGOA&url=http%3A%2F%2Fskat.ihmc.us%2Frid%3D1M83S3JW4-18FJMCX-42F6%2FGI%2520surgery%25201.cmap&bvm=bv.107467506,d.d2s&psig=AFQjCNEdGVoX9WBPJ33Q-NdZcpDmvom4YQ&ust=1447868401379080
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXqjamAmMkCFYJ6DwodGdcGOA&url=http%3A%2F%2Fskat.ihmc.us%2Frid%3D1M83S3JW4-18FJMCX-42F6%2FGI%2520surgery%25201.cmap&bvm=bv.107467506,d.d2s&psig=AFQjCNEdGVoX9WBPJ33Q-NdZcpDmvom4YQ&ust=1447868401379080
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKCR6eiAmMkCFcIbDwodmigGYQ&url=http%3A%2F%2Fwww.haiersmed.com%2Fen%2Fsale-1867958-single-use-surgical-linear-stapler-clamp-for-small-lowel-and-colon-rsection.html&bvm=bv.107467506,d.d2s&psig=AFQjCNHJhVFw_gP8JsjlZ_lDpMG_ufxaew&ust=1447868549858571


Καξθίλνο ζηγκνεηδνύο

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKyZvvb_l8kCFQZeDwodLsMJiA&url=http%3A%2F%2Foxeirourgos.gr%2F%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25AE%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2F%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%258D%2F%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2587%25CF%258D-%25CE%25AD%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BF%2F%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25BA%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2582-%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25AD%25CF%2589%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585&bvm=bv.107467506,d.d2s&psig=AFQjCNFVYGrRLFdktAjEv_3F92NDGXNJPg&ust=1447868287788673


Καξθίλνο ζηγκνεηδνύο



Οιηθή θνιεθηνκή γηα απνθξαθηηθό Ca ζηγκνεηδνύο

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Καξθίλνο νξζνύ

Γύζθνινο

ηνπηθν-πεξηνρηθόο

έιεγρνο 

Σνπηθή 

ππνηξνπή

θηγθηεξηαθέο

& 

νπξνγελλεηήζηεο

δηαηαξαρέο



Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία θαξθίλνπ νξζνύ

Ρηδηθή 

νγθνινγηθή 

αθαίξεζε

Λεηηνπξγηθό

απνηέιεζκα

Πνηόηεηα 

δσήο



Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία θαξθίλνπ νξζνύ

Υακειή πξόζζηα εθηνκή Κνηιηνπεξηλετθή εθηνκή



Οιηθή κεζννξζηθή εθηνκή



Οιηθή κεζννξζηθή εθηνκή

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



θηγθηεξνζσζηηθέο επεκβάζεηο

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCKKe4oCGmMkCFcSJDwod95wKUw&url=http%3A%2F%2Fwww.ethicon.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmanaged-documents%2F011855-140313_contour_fact_sheet.pdf&bvm=bv.107467506,d.d2s&psig=AFQjCNHS7kn_hIc5kBS3pAAVHJfGTw7Uqg&ust=1447869943313801
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjRxqFQoTCKKe4oCGmMkCFcSJDwod95wKUw&url=http%3A%2F%2Fwww.ethicon.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmanaged-documents%2F011855-140313_contour_fact_sheet.pdf&bvm=bv.107467506,d.d2s&psig=AFQjCNHS7kn_hIc5kBS3pAAVHJfGTw7Uqg&ust=1447869943313801
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKauruGmMkCFYZaFAodsiANng&url=http%3A%2F%2Fwww.bariatricnews.net%2F%3Fq%3Dnews%2F11250%2Ftime-change-surgical-stapling-%25E2%2580%2593-introducing-touchstone-circular-staple-gun&psig=AFQjCNHj9CO8h3LDrrdXCPVagilTTicG-Q&ust=1447870052420791


θηγθηεξνζσζηηθέο επεκβάζεηο



Νεν-νξζό (θνινληθό J-pouch)
γηα θαιύηεξα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα



Δμσαλειθηεξηαθή θνηιηνπεξηλετθή εθηνκή

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Κνινζηνκία

Κνινζηνκία

άθνο ζηνκίαο
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Γηαπξσθηηθή αθαίξεζε (Α, Β) ππνβιελλνγνλίνπ ζηξσκαηηθνύ όγθνπ (Gastrointestinal Stromal Tumor, GIST) νξζνύ 

(Γ). Η ρξήζε απηνζπγθξαηνύκελνπ ζπζηήκαηνο πιαηζίνπ-αγθίζηξσλ Lone Star δηεπθόιπλε ηελ επέκβαζε.

(Από αζζελή πνπ αληηκεησπίζηεθε ζηελ Α΄ Πξνπαηδεπηηθή Υεηξνπξγηθή Κιηληθή ΔΚΠΑ)

Γηαπξσθηηθή εθηνκή



Σνπηθή εθηνκή γηα θαξθίλν ηνπ νξζνύ

Transanal Minimally Invasive Surgery

TAMIS

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Γηαπξσθηηθή νιηθή κεζννξζηθή εθηνκή

Transanal Σotal Mesorectal Excision

Ta-TME

Ασθενής  Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ



Νοσηλεύτρια
Παθολογοαματόμος

Ακτιμοθεραπεστής

Χειροσργός
πατέος εμτέροσ

Ογκολόγος

Πνιπδύλακε αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ νξζνύ



Λαπαξνζθνπηθή πξνζπέιαζε

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΙΟΓΤΝΑΜΗ ΜΔ ΣΗΝ «ΑΝΟΙΚΣΗ»




