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Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη πξνθύςεη ν όξνο «ΗΜΑΝΣΙΚΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΠΟΛΤΠΟΓΑ &
ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΟΡΘΟΤ». Πξόθεηηαη γηα όγθνπο ηνπ νξζνύ κε κέγεζνο ίζν ή
άλσ ησλ 2 εθαηνζηώλ, νη νπνηνί κνξθνινγηθά έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζσιελώδνπο
άκηζρνπ πνιύπνδα αιιά είλαη δύζθνιν λα δηαθνξνπνηεζνύλ αλ πξόθεηηαη γηα θαινήζεηο
πνιύπνδεο ή γηα πξώτκνπο θαξθίλνπο πνπ δηεζνύλ (εηζβάινπλ) ηελ ππνβιελνγόλην
ζηνηβάδα θαη άξα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απνηεινύλ αξρηθνύ ζηαδίνπ θαξθίλν, δειαδή
θαξθίλν κε ζηαδηνπνίεζε Σ1.
Η κέρξη ζήκεξα εκπεηξία από ρώξεο όπσο ε Μεγάιε Βξεηαλία, έρεη δείμεη όηη ην 45% ησλ
θαξθίλσλ ηνπ νξζνύ πνπ αθαηξέζεθαλ κε ξηδηθή εθηνκή ηνπ νξζνύ ήηαλ αξρηθνύ ζηαδίνπ
(δειαδή πξώτκνη θαξθίλνη) θαη ζηα 2/3 απηώλ δελ ππήξρε πξνζβνιή ησλ ιεκθαδέλσλ. ε
απηή ηελ πεξίπησζε νη όγθνη απηνί ζα κπνξνύζαλ λα είραλ αθαηξεζεί ηνπηθά κε ηειηθό
απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ελόο κεγάινπ ρεηξνπξγείνπ. Από ηελ άιιε κεξηά, ην 44% ησλ
όγθσλ ζηαδίνπ T1 θαη ην 31% ησλ όγθσλ ζηαδίνπ Σ2 ππνεθηηκήζεθαλ πξνεγρεηξεηηθά
(ζεσξήζεθαλ θαινήζεηο πνιύπνδεο) θαη αθαηξέζεθαλ ηνπηθά κε ελδνζθνπηθέο κεζόδνπο.
Απηό είρε σο ζπλέπεηα ηελ ειιεηπή αμηνιόγεζε ησλ ηζηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ
όγθσλ απηώλ, κε απνηέιεζκα νη αζζελείο λα ππνβιεζνύλ ζε ξηδηθή εθηνκή ηνπ νξζνύ, ε
νπνία ζα κπνξνύζε ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο λα είρε απνθεπρζεί.
ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ν πνιύπνδαο / όγθνο ηνπ νξζνύ εθηόο απν ηελ ελδνζθνπηθή
εμέηαζε θαη βηνςία πξέπεη λα αμηνινγεζεί κε καγλεηηθή ηνκνγξαθία ππέινπ πξηλ
απνθαζηζηεί νπνηαδήπνηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε έηζη ώζηε λα αμηνινγεζνύλ ην βάζνο
ηεο δηήζεζεο θαη νη ιεκθαδέλεο ηνπ κεζννξζνύ. Αλ δελ ππάξρεη έλδεημε όηη ν όγθνο είλαη
πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ ή όηη έρνπλ πξνζβιεζεί νη ιεκθαδέλεο ηνπ νξζνύ ηόηε ν όγθνο
κπνξεί λα αθαηξεζεί κε ηνπηθή εθηνκή. Ωο εθ ηνύηνπ απνθεύγεηαη ε νιηθή αθαίξεζε ηνπ
νξγάλνπ, άξα δηαηεξείηαη ην νξζό κε απνηέιεζκα λα δηαθπιάζζεηαη ε πνιύ ζεκαληηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ζηνλ έιεγρν ησλ θελώζεσλ ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ην νγθνινγηθό
απνηέιεζκα (rectum sparing operation).
Ο όγθνο αθαηξείηαη κε νιόθιεξν ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο ηνπ νξζνύ (full thickness), ην
νπνίν δελ είλαη δπλαηό ελδνζθνπηθά. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε κέζνδν TAMIS, δειαδή κίαο
κεζόδνπ πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ Γηνξζηθή Δλδνζθνπηθή (ειάρηζηα επεκβαηηθή)
Υεηξνπξγηθή, κία ζύγρξνλε ρεηξνπξγηθή κέζνδν κέζσ ελόο θπζηθνύ ζηνκίνπ, όπσο ν
πξσθηόο. Μέζσ απηήο ηεο ηερληθήο θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηνκέο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε ηνπηθή αθαίξεζε όγθσλ ηνπ νξζνύ.

Η αθαίξεζε ηνπ όγθνπ κε ηε Γηνξζηθή Δλδνζθνπηθή Υεηξνπξγηθή έρεη σο απνηέιεζκα λα
επηηξέπεηαη ε ζσζηή θαη αθξηβήο ηζηνινγηθή εθηίκεζε ηνπ όγθνπ, δειαδή αλ πξόθεηηαη γηα
θαινήζε ή θαθνήζε όγθν, πνηό είλαη ην βάζνο ηεο δηήζεζεο θαη αλ ππάξρνπλ
πξνζβεβιεκέλνη ιεκθαδέλεο. Η επαξθήο πιεξνθόξεζε επηηξέπεη θαη ηε ζσζηή ιήςε
απνθάζεσλ πξνζθέξνληαο ζηνλ αζζελή ην θαιύηεξν δπλαηό ιεηηνπξγηθό θαη νγθνινγηθό
απνηέιεζκα. Οη απνθάζεηο ελ ηέιεη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην αλ αξθεί ε ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ
όγθνπ ή ρξεηάδεηαη ξηδηθή εθηνκή ηνπ νξζνύ. Δπηπξνζζέησο είλαη δπλαηή ε ηνπηθή εθηνκή
όγθσλ ηνπ κέζνπ θαη θάησ νξζνύ, νη νπνίνη κεηά από ρνξήγεζε πξν-εγρεηξεηηθήο
ρεκεηνζεξαπείαο θαη αθηηλνζεξαπείαο ζπξξηθλώζεθαλ αξθεηά θαη έηζη ππνζηαδηνπνηήζεθαλ
(downstaging).
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηνπηθήο αθαίξεζεο ν αζζελήο παξαθνινπζείηαη ζηελά θαη γηα
κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε ηνπηθήο επαλεκθάληζεο ηνπ όγθνπ λα
ρεηξνπξγείηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Γηαθνξεηηθά ν αζζελήο δελ ππνβάιεηαη ζε άιιν
ρεηξνπξγείν.
Η ζύγρξνλε αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ όγθσλ επηηάζζεη εηδηθή γλώζε θαη επαξθή θιηληθή,
ελδνζθνπηθή, αθηηλνινγηθή θαη παζνινγναλαηνκηθή πιεξνθόξεζε κε ζθνπό ηε ιήςε
ζσζηώλ απνθάζεσλ, πνπ επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ αζζελνύο θαη ησλ
νηθνγελεηώλ ηνπο.
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