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Σν ζύλδξνκν ηεο ρακειήο πξόζζηαο εθηνκήο (ηνπ νξζνύ) (Low anterior resection syndrome
(LARS) νξίδεηαη ε απνδηνξγαλσκέλε εληεξηθή ιεηηνπξγία κεηά από ηελ αθαίξεζε ηνπ νξζνύ,
ε νπνία κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πνηόηεηα δσήο.
Η εηζαγσγή ησλ θνπηνξαπηηθώλ (ζπξξαπηηθώλ) εξγαιηώλ θαη ε βειηίσζε ησλ ηερληθώλ γηα
ηελ επίηεπμε ηεο θνιννξζηθήο αλαζηόκσζεο κεηά από ηελ αθαίξεζε ηνπ νξζνύ βνήζεζαλ
ζηελ αύμεζε ησλ επεκβάζεσλ πνπ δηαηεξνύλ ηνπο ζθηγθηήξεο ηνπ πξσθηνύ
(ζθηγθηεξνζσζηηθώλ) επεκβάζεσλ. Η νιηθή κεζννξζηθή εθηνκή θαη ε αθηηλνζεξαπεία ηεο
ππέινπ βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηα νγθνινγηθά απνηειέζκαηα κεηά από ζεξαπεία γηα ηνλ
θαξθίλν ηνπ νξζνύ. Η βειηησκέλε επηβίσζε θαη ηα ρακειόηεξα πνζνζηά ηνπηθήο ππνηξνπήο
νδήγεζε ηνπο θιηληθνύο ηαηξνύο θαη εξεπλεηέο λα ζηξέςνπλ ηε πξνζνρή ηνπο θαη πξνο ζηηο
ιεηηνπξγηθέο επηπηώζεηο θαη ηδηαίηεξα ηελ εληεξηθή δπζιεηηνπξγία κεηά από ηελ αθαίξεζε ηνπ
νξζνύ. Έηζη ηα νγθνινγηθά απνηειέζκαηα έπαςαλ λα απνηεινύλ ηηο κόλεο κεηξήζηκεο
παξακέηξνπο επηηπρίαο ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ νξζνύ. Η πνηόηεηα δσήο θαζώο θαη
ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εληεξηθή ιεηηνπξγία κεηά από ηελ
ρεηξνπξγηθή γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ απνηεινύλ πιένλ ζεκαληηθό
πεδίν έξεπλαο θαη θύξηα αλαθεξόκελεο νκάδεο απνηειεζκάησλ.
Με ζθνπό ηε κείσζε ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ αλαθεξνκέλσλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία
κηαο θνηλήο επηζηεκνληθήο ζπληζηακέλεο αλαθνξηθά κε ηηο ιεηηνπξγηθέο επηπηώζεηο κεηά από
ηελ αθαίξεζε ηνπ νξζνύ αλαπηύρζεθε αξρηθώο ε βαζκνινγία LARS (LARS score), ε νπνία
ζρεδηάζηεθε από έκπεηξνπο θιηληθνύο εξεπλεηέο (ρσξίο ηελ αξρηθή ζπκκεηνρή αξξώζησλ).
Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα απιό θαη αλαπαξαγώγηκν εξγαιείν γηα ηελ θιηληθή εθηίκεζε ηνπ
LARS ην νπνίν επέηξεπε πην αμηόπηζηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη αθξηβή ζρεδηαζκό
ηεο πξνηεηλόκελεο ζεξαπείαο ηεο εληεξηθήο δπζιεηηνπξγίαο κεηά από ηελ αθαίξεζε ηνπ
νξζνύ (Annals of Surgery 2014:259:728-734).
Σν LARS score έρεη θαιέο ςπρνκεηξηθέο ηδηόηεηεο, έρεη πηζηνπνηεζεί θαη επηθπξσζεί ζε
δηάθνξεο γιώζζεο (Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Ιζπαληθά, νπεδηθά θαη Γαλέδηθα) θαη γεληθά έρεη
απνδεηρζεί έλα αμηόπηζην θιηληθό εξγαιείν ην νπνίν κείσζε ηελ εηεξνγέλεηα ησλ
απνηειεζκάησλ θαη έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα αληρλεπζεί ε ζπρλόηεηα ηνπ, ε νπνία
αλαθέξεηαη ζην 41%. Δληνύηνηο παξνπζηάδεη θάπνηεο αδπλακίεο αλαθνξηθά κε ηελ
απνηύπσζε θάπνησλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο ζηνπο αζζελείο ελώ
ππνεθηηκά ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε δπζθνιία αθόδεπζεο θαη δελ αμηνινγεί κε αθξίβεηα ηηο
ζπλέπεηεο ησλ ζπκπησκάησλ ζηε πνηόηεηα δσήο ησλ αξξώζησλ.
Οη ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο αλαγλσξίζηεθαλ θαη έηζη απνθαζίζηεθε λα αλαπηπρζεί κία
δηεζλή ζπλαίλεζε (consensus) (Colorectal Disease 2020;22:331-341) αλαθνξηθά κε ηνλ
νξηζκό ηνπ LARS, όπνπ ζα ιακβάλνληαλ ππόςε όιεο νη παξάκεηξνη ελώ νη απνθάζεηο ζα
ειακβάλνληαλ ζε δηάθνξα ζηάδηα θαη από ηξεηο κεγάιεο νκάδεο. Οη ηξεηο απηέο νκάδεο
πεξηειάκβαλαλ αζζελείο, ρεηξνπξγνύο παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ θαζώο θαη άιινπο
επαγγεικαηίεο πγείαο (λνζνθόκεο, γαζηξεληεξνιόγνπο, εηδηθνύο ζηελ αληηκεηώπηζε
πξνβιεκάησλ ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο θ.α.) από πέληε πεξηνρέο, όπσο ε Απζηξαιαζία,
Βόξεηα Ακεξηθή, Γαλία, Ιζπαλία θαη Μεγάιε Βξεηαλία. Απηό πνπ πξνέθπςε από ηε δηεζλή
απηή ζπλεξγαζία ήηαλ κεζνδνινγηθά πξσηνπνξηαθό αθνύ γηα πξώηε θνξά πξνήιζε από
κία επξεία δηεζλή ζπλεξγαζία αζζελώλ ελώ ν νξηζκόο πνπ πξνέθπςε έιαβε ππόςε δσηηθέο
παξακέηξνπο ηεο εκπεηξίαο πνπ βίσλαλ νη αζζελείο. Δμίζνπ πξσηνπνξηαθό ήηαλ ην γεγνλόο

όηη ην ζύλδξνκν ηεο ρακειήο πξόζζηαο εθηνκήο (LARS) απνηππνλώηαλ ζε οκηώ ομάδες
ζσμπωμάηων (symptoms complexes) και οκηώ ομάδες ζσνεπειών (consequences),
ηα νπνία επέηξεπαλ κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα λα πξνζδηνξηζζνύλ νη αιιαγέο πνπ αθνξνύλ ην
LARS αλάινγα κε ηελ επέκβαζε όζν θαη ζε ρξνληθό νξίδνληα. Με απηό ηνλ ηξόπν πξνέθπςε
έλαο πηό αθξηβήο νξηζκόο πνπ παξνπζίαδε εθηόο από ηα ζπκπηώκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο θαη
όρη κία βαζκνινγία (LARS score).
Οη νθηώ νκάδεο ζπκπησκάησλ πεξηιακβάλνπλ: 1. Μεηαβιεηή θαη απξόβιεπηε εληεξηθή
ιεηηνπξγία, 2. Γπζθνιίεο αθόδεπζεο, 3. Αθξάηεηα, 4. Δπαλαιακβαλόκελεο επώδπλεο
θελώζεηο, 5. Απμεκέλε ζπρλόηεηα αθόδεπζεο, 6. Αίζζεζε επείγνπζαο αλάγθεο πξνο
αθόδεπζε, ε νπνία είλαη δύζθνια ειεγρόκελε, 7. Ρύπαλζε/Λέθηαζκα ησλ εζσξνύρσλ, 8.
Αιινησκέλε πθή θνπξάλσλ.
Οη νθηώη ζπλέπεηεο είλαη: 1. Δμάξηεζε από ηελ ηνπαιέηα, 2. Αλεζπρία γηα ηελ εληξηθή
ιεηηνπξγία, 3. Γπζαξέζθεηα κε ηελ εληεξηθή ιεηηνπξγία, 4. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ θαη
ζπκβηβαζκώλ, 5. Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία, 6.
Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο θνηλσληθέο θαη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, 7. Αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζηελ νηθεηόηεηα, 8. Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο
επαγγεικαηηθέο ππνρξεώζεη θαη ξόινπο.
Οη αζζελείο πνπ ζπκκείηεηραλ είραλ ππνβιεζεί ζε πξόζζηα εθηνκή ηνπ νξζνύ γηα θαξθίλν
(ζθηγθηεξνζσζηηθή επέκβαζε) πξηλ από ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο ελώ είρε γίλεη ζύγθιεηζε ηεο
εηιενζηνκίαο (αλ είρε δεκηνπξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνύ ρεηξνπξγείνπ) ηνπιάρηζηνλ
6 κήλεο πξηλ θαη νπνηαδήπνηε κεηεγρεηξεηηθή ρεκεηνζεξαπεία είρε νινθιεξσζεί. Αν
κάποιος αζθενής μεηά από ζθιγκηηροζωζηική αθαίρεζη ηοσ ορθού για καρκίνο
εμθανίζει κάποιο από ηα προαναθερόμενα ζσμπηώμαηα ηο οποίο οδηγεί ζε κάποια
από ηις προαναθερθείζες ζσνέπειες ηόηε ο αζθενής πληροί ηις προύποθέζεις για ηην
διάγνωζη ηοσ ζσνδρόμοσ ηης ταμηλής πρόζθιας εκηομής (LARS).
ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΟΡΘΟΤ & ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Τπάξρνπλ ελδείμεηο από ηελ θιηληθή εκπεηξία θαζώο θαη από ζηνηρεία θάπνησλ θιηληθώλ
κειεηώλ ηα νπνία ζπλεγνξνύλ όηη ε γπλαηθεία γνληκόηεηα θαη ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία
επεξεάδνληαη αξλεηηθά από ηε πξνεγρεηξεηηθή αθηηλνβνιία γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ νξζνύ.
Πξόζθαηε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο ζεξαπείαο γηα
ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ ζηε γνληκόηεηα (Dis Colon Rectum 2019; 62:
762–771) θαηέδεημε όηη ελώ ε ρεκεηνζεξαπεία έρεη κέηξην κε ρακειό θίλδπλν
γνλαδνηνμηθόηεηαο, ε αθηηλνβνιία ηεο ππέινπ ζηε δνζνινγία 45-50 Gray νδεγεί ζε πξόξε
εκκελόπαπζε ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 90%. Μεηάζεζε ησλ σνζεθώλ κεηώλεη αιιά δελ
εμαιείθεη απηόλ ηνλ θίλδπλν. Καηά ζπλέπεηα νη γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο, νη νπνίεο
δηαγηγλώζθνληαη κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ
ζπκβνπιέο αλαλθνξηθά κε ηε ηηο κεζόδνπο δηαηήξεζεο ηεο γνληκόηεηαο πξηλ ηελ έλαξμε
ζεξαπείαο γηά ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ.
Μία πξόζθαηε κειέηε (BJS 2020; 107: 525–536), ε νπνία αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα κεηά
από παξαθνινύζεζε γηα 2 ρξόληα γπλαηθώλ κε θαξθίλν ηνπ νξζνύ ζηαδίνπ Ι-ΙΙΙ, νη νπνίεο
έιαβαλ πξνεγρεηξεηηθά ζπλδπαζκό ρεκεηνζεξαπείαο θαη αθηηλνζεξαπείαο θαη ζπγθξηζεθαλ
κε γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ νξζνύ πνπ δελ ππνβιήζεθαλ ζε απηή ηε κνξθή ηεο
πξνεγρεηξεηηθήο ζεξαπείαο. (neoadjuvant). Η κειέηε βαζίζηεθε ζε θαηαγξαθή ησλ
γπλαηθείσλ ζεμνπαιηθώλ νξκνλώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ΑΜΗ: anti- Müllerian
hormone) θαζώο θαη ζηηο επηκέξνπο βαζκνινγίεο αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Γείθηε Γπλαηθαίαο εμνπαιηθήο Λεηηνπξγίαο (Female Sexual Function
Index (FSFI), ελόο επηζηεκνληθά δνθηκαζκέλνπ εξγαιείνπ.
Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ζε γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ νξζνύ πνπ έιαβαλ πξνεγρεηξεηηθό
ζπλδπαζκό ρεκεηνζεξαπείαο θαη αθηηλνζεξαπείαο, νη βαζκνινγίεο ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ FSFI ήηαλ κεησκέλεο κεηά από 2 ρξόληα, ελώ ζηηο ζε γπλαίθεο κε θαξθίλν
ηνπ νξζνύ πνπ δελ έιαβαλ απηόλ ην πξνεγρεηξεηηθό ζπλδπαζκό κόλν ε ηθαλνπνίεζε
ειιαηώζεθε. Δπίζεο ζηηο 5 από ηηο 6 γπλαίθεο ειηθίαο κηθξόηεξεο ή ίζεο ησλ 45 εηώλ νη
νπνίεο είραλ αληρλεύζηκα επίπεδα νξκόλεο ΑΜΗ, κεηά από ηελ πξν-εγρεηξεηηθή
αθηηλνζεξαπεία ηεο ππέινπ απηά δελ ήηαλ πιένλ αληρλεύζηκα, έλα ελδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο κε
αλαζηξέςηκεο απώιεηαο ησλ σνζεθηθώλ ζπιαθίσλ. Η ειιαησκέλε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία, ε
νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ρνξήγεζε πξν-εγρεηξεηηθήο αθηηλνζεξαπείαο ηεο ππέινπ, πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππόςε όηαλ πξνηείλεηαη απηή ε κνξθή ηεο ζεξαπείαο όπσο πξέπεη λα
ζπδεηώληαη θαη κέζνδνη απνθαηάζηαζεο.
Μία άιιε εμίζνπ ζεκαληηθή θαλδηλαβηθή κειέηε (QoLiRECT :Quality of Life in RECTal
cancer, Colorectal Disease 2019;22:500-512), αμηνιόγεζε ηελ ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία
κεγάινπ αξηζκνύ αζζελώλ (αλδξώλ θαη γπλαηθώλ) κε θαξθίλν ηνπ νξζνύ αλεμάξηεηα από
από νπνηαδήπνηε ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία ή ην ζηάδην ηεο λόζνπ. Η κέζε ειηθία απηώλ ησλ
αζζελώλ ήηαλ 69 έηε. Η κέζνδνο αμηνιόγεζεο έγηλε κε εξσηεκαηνιόγην αλαθνξηθά κε ηε
πνηόηεηα δσήο ζρεηηδνκέλε κε ηελ πγεία ηόζν όηαλ δηαγλώζηεθε ε λόζνο όζν θαη 1 ρξόλν
κεηά ηε δηάγλσζε. Όιεο νη θιηληθέο πιεξνθνξίεο εμήρζεζαλ από ηα Δζληθά Μεηξώα
Πνηόηεηαο ησλ ρσξώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε απηή.
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά αθνύ θαηέδεημε όηη 29% ησλ
γπλαηθώλ θαη ην 41% ησλ αλδξώλ ήηαλ ζεμνπαιηθά ελεξγείο θαηά ηε δηάγλσζε ηεο λόζνπ,
πνζνζηά ρακειόηεξα από ηα αληίζηνηρα ηνπ πγηνύο πιεζπζκνύ παξόκνηαο ειηθίαο. ηνλ έλα
ρξόλν κεηά ηε δηάγλσζε ηα πνζνζηά απηά κεηώζεθαλ αθόκα πεξηζζόηεξν, 25% θαη 34% γηα
ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο αληίζηνηρα. Δλνρνπνηεηηθνί παξάγνληεο γηα απηή ηε
δπζιεηηνπξγία θαζώο θαη γηα ηελ επηδεηλσζή ηεο απνηεινύζαλ ε απνπζία ζεμνπαιηθήο
δξαζηεξηόηεηαο πξηλ ηε δηάγλσζε θαζώο θαη ε παξνπζία ζηνκίαο. Οη γπλαίθεο παξνπζίαζαλ
κεησκέλε θνιπηθή ιίπαλζε θαη δπζπαξεύληα (πόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνπζίαο) ελώ
ζηνπο άλδξεο ε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία απμήζεθε από 46% ζην 55% ζηνλ 1 ρξόλν κεηά ηε
δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ νξζνύ. Σα επξύκαηα απηήο ηεο κειέηεο είλαη ζεκαληηθά δηόηη
θαηαδπθλύεη όηη ε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη ζπρλό εύξεκα ζε απηή ηελ νκάδα αζζελώλ
ελώ ε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία κεηώλεηαη ζηνλ 1 ρξόλν κεηά ηε αξρηθή δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ
ηνπ νξζνύ. Δίλαη ζεκαληηθό ηα επξύκαηα λα ιακβάλνληαη ππόςε από ηνλ θιηληθό γηαηξό έηζη
ώζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο αζζελείο απηνύο λα κπνξνύλ λα ιάβνπλ
ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία.

