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Διάγραμμα ομιλίας

n Κακοήθης πολύποδας και δυσπλασία σε 
ΙΦΝΕ

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση

Κατευθυντήριες οδηγίες

Διλλήματα



Κακοήθης πολύποδας

n Τυχαίο εύρημα

n Εξελκωμένος ,πολυλοβωτός, σκληρός, 
ακανόνιστος, με παχύ μίσχο



Ενδοσκοπική τεχνική

Κόψτε χαμηλά

Καταγράψτε 
Α) πλήρη ή μη εκτομή
Β) Ανατομική θέση και απόσταση

Τατουάζ πρώτα με ορό και μετά με μελάνι



Ενδοσκοπική αφαίρεση

Δοκιμασία ανύψωσης σε άμισχους 
πολύποδες

ή

EUS (ορθό)



Τι θα κάνετε… (1) 



Τι θα κάνετε… (2) 



Τι θα κάνετε… (3) 



Κατευθυντήριες οδηγίες

n Πλήρης εκτομή
n Προσκόμιση ολόκληρου πολύποδα προς 

εξέταση
n Ακριβής εκτίμηση βάθους 

διήθησης,διαφοροποίησης και πληρότητας 
της εκτομής

n Καλή ή μέτρια διαφοροποίηση
n Καθαρά χείλη εκτομής

Δεν απαιτείται χειρουργείο - επαγρύπνηση κανονικά



Χειρουργείο

n Εξαρτάται από 

Νοσηρότητα

Ηλικία



Αντιμετώπιση κακοήθων 
πολυπόδων
n Ανασκόπηση 114 ασθενών
n Σε υψηλού κινδύνου 27% 

υπολειπόμενο όγκο
n Υψηλός κίνδυνος υποτροπής p<0,0001
n 20 μελέτες - 1220 ασθενείς 0% 

υποτροπή σε χαμηλού κινδύνου
Seitz et al, Dis Colon Rectum Nov. 2004



ΙΦΝΕ και δυσπλασία

n Αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης Κ.Π.Ε.
n Εξαρτάται από διάρκεια και έκταση της 

νόσου
n Υψηλότερη θνητότητα σε σχέση με 

σποραδικό Κ.Π.Ε.
n 1% συνόλου Κ.Π.Ε.

Winawer et al, J Natl Cancer Inst 1991; 83:243



Ελκώδης κολίτιδα

n Πανκολίτιδα μετά 8-10 έτη
n Πιθανότητα εμφάνισης Κ.Π.Ε. έως 

20% στα 30 έτη
n Σημαντική ρόλο: βαρύτητα της 

φλεγμονής
n Μείωση με φάρμακα

Ekbom et al, Nejm 1990
Rutter et al, Gastro 2004



Αριστερή κολίτιδα

n Ρίσκο μετά τα 15-20 έτη

n Πρωκτίτιδα - όπως γενικός πληθυσμός

n Σκληρυντική χολαγειίτιδα - ο υψηλότερος 
κίνδυνος ( δεξιό κόλον)



Νόσος Crohn

n Μικρότερος κίνδυνος

n Παραπλήσια χρονικά διαστήματα



Παθογένεση

n Ατελής γνώση

n Νεότεροι ασθενείς

n Προϋπάρχουσα φλεγμονή

n Άλλα ποσοστά μεταλλάξεων RAS, p53



Ενδοσκοπική εμφάνιση 
δυσπλασίας
Πολυποειδής

DALM
Dysplasia Associated 
Lesion or Mass

Οζώδης

Ελκωτική

Μορφή πλακών



Εντόπιση

Πιο συχνά σύγχρονα νεοπλάσματα
Φλεγμαίνουσες περιοχές

Ελκ. Κολίτιδα Ορθό, σιγμοειδές

Νόσος Crohn Δεξιό κόλον



DALM - 1

n Yψηλότερος κίνδυνος ύπαρξης νεοπλασίας
Blackstone et al, Gastro 1981

n Νεότεροι ασθενείς
n Μακρύ ιστορικό νόσου
n Εκτεταμένη νόσος

Ένδειξη κολεκτομής



DALM -2

n Χαμηλά επίπεδα β-κατενίνης

n Υψηλότερα επίπεδα μετάλλαξης p53

Walsh et al, Am Surg Path 1999



Διαφορές σποραδικών 
αδενωμάτων και DALM σε 
ελκώδη κολίτιδα 

Σποραδικά αδενώματα DALM

Ηλικία >50 <50
Ενεργότητα νόσου Ενεργός ή μη Συνήθως ενεργή
Διάρκεια νόσου Μικρή, <10 έτη Μεγαλύτερη, >10έτη
Μονοπυρήνωση χορίου Ασυνήθιστη, <20% Συχνό, >50%

Ουδετεροφιλία χορίου Ασυνήθιστη <40% Συχνό, >50%

Σωληνολαχνωτά /
Λαχνωτά

Ασυνήθιστο, <10% >10%

p53 Αρνητικό ή ασθενές Θετικό, διάχυτα
β -κατενίνη Θετικό, διάχυτα Αρνητικό ή ασθενές
Έλλειψη ετεροζυγοτίας 
για p53

Σπάνια Συχνό



DALM –Αλγόριθμος 
Θεραπείας

Am J Gastroenterol, 1997; 
94:1746



Επαγρύπνηση

n Αμφιλεγόμενη χρησιμότητα
n Πιθανή μείωση της θνητότητας
n Σιαλοσίλη-tn
n Διαγραφές αλληλίων και μεταλλάξεις (p53, 

Rb, Mcc, Apc)
Itzkowitz Gastroenterol Clin North Am 1997

n Βιοψίες ανά τεταρτημόριο κάθε 10εκ
n Χρωμοενδοσκόπηση



Consensus εταιριών
(AGA,ACG,ASGE,BSG)
n Πανκολίτιδα : έναρξη στα 8-10 έτη

και έλεγχος κάθε 1-2 έτη

n Αριστερή κολίτιδα: έναρξη στα 15 έτη και 
έλεγχος κάθε 1-2 έτη

n Υψηλόβαθμη δυσπλασία: κολεκτομή

n Χαμηλόβαθμη δυσπλασία-έμπειρος 
παθολογανατόμος
επανέλεγχος +/- κολεκτομή



Ευχαριστώ


