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ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) θεωρεί την τήρηση των 

παρουσών κατευθυντήριων οδηγιών προαιρετική. Η τελική κρίση αναφορικά με την 

εφαρμογή τους πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα ιατρό λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

εξατομικευμένες περιστάσεις εκάστου ασθενούς. ∆εδομένου του συμβουλευτικού και 

μη δεσμευτικού χαρακτήρα τους, οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες δεν δύνανται 

να αποτελέσουν τη βάση ένδικης προστασίας ή αγωγής για την τήρηση ή μη στο 

πλαίσιο της κλινικής πρακτικής, αλλά μπορούν μόνο να θεωρηθούν γενικές 

κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, με 

στόχο τη συνεπικουρία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Οιοσδήποτε σκέπτεται να εφαρμόσει ή να συμβουλευθεί τη βασιζόμενη σε στοιχεία 

σειρά αναμένεται να κάνει χρήση ανεξάρτητη ιατρικής κρίσης στο πλαίσιο 

εξατομικευμένων κλινικών περιστάσεων ή να ζητήσει την εποπτεία πιστοποιημένου 

ιατρού. Η ΕΟΠΕ δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο 

ή τη χρήση ή την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων οδηγιών, αποποιείται δε 

οιασδήποτε ευθύνης για την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογή ή χρήση τους.  

Επιπροσθέτως, οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες περιγράφουν αξιολογήσεις και 

διαχείριση θεραπειών στο πλαίσιο κλινικής πρακτικής· ως εκ τούτου, δεν μπορεί να 

υποτεθεί ότι ισχύουν σε παρεμβάσεις εκτελούμενες εντός πλαισίου κλινικών δοκιμών, 

δεδομένου ότι τέτοιου είδους κλινικές μελέτες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 

εξετάζουν καινοτόμες στρατηγικές διαχείρισης μιας νόσου για την οποία η κατάρτιση 

καλύτερης θεραπείας καθίσταται απολύτως αναγκαία. Εντούτοις, διά της 

ανασκόπησης και σύνταξης της πλέον πρόσφατης βιβλιογραφίας, οι παρούσες 

κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής επισημαίνουν ερωτήματα που χρήζουν 

περαιτέρω έρευνας, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να τίθεται υπ’ 
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όψιν η ερευνητική θεραπεία. 
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Επίπεδο ενδείξεων και ισχύς σύστασης 
 

Επίπεδο ενδείξεων (Level of Evidence/LOE) 

I Ενδείξεις που προκύπτουν από τουλάχιστον μία μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή 

καλής μεθοδολογικής ποιότητας (λίγες πιθανότητες αποκλίσεων) ή από μετα-αναλύσεις επιτυχώς 

διενεργηθεισών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs) χωρίς ετερογένεια. 

II Μικρές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ή μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με 

υποψία αποκλίσεων (κατώτερη μεθοδολογική ποιότητα) ή μετα-αναλύσεις δοκιμών τέτοιου 

είδους ή δοκιμών με αποδεδειγμένη ετερογένεια.  

III Προοπτικές μελέτες κοόρτης  

IV Αναδρομικές μελέτες κοόρτης ή περιπτωσιολογικές-ελεγχόμενες μελέτες 

V Μελέτες άνευ ομάδας ελέγχου, περιπτωσιολογικές εκθέσεις, απόψεις ειδικών  

Ισχύς σύστασης (Strength of Recommendation/SOR) 

A Ισχυρές ενδείξεις αποτελεσματικότητας με ουσιαστικό κλινικό όφελος | Συνιστάται ιδιαίτερα  

B Ισχυρές ή μέτριες ενδείξεις αποτελεσματικότητας αλλά με περιορισμένο κλινικό όφελος | 

Συνιστάται εν γένει.  

C Ανεπαρκείς ενδείξεις αποτελεσματικότητας ή οφέλους, οι οποίες δεν αντισταθμίζουν τον κίνδυνο 

ή τα μειονεκτήματα (ανεπιθύμητα συμβάντα, κόστος,..) | Προαιρετικά  

D Μέτριες ενδείξεις αναποτελεσματικότητας ή αρνητικής κλινικής έκβασης | ∆εν συστήνεται εν γένει.

E Ισχυρές ενδείξεις αναποτελεσματικότητας ή αρνητικής κλινικής έκβασης | ∆εν συστήνεται ποτέ.  
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1. ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ 

1.1 Καρκίνος του ορθού  

1.1.1 ∆ιαγνωστικά μέσα για αρχική σταδιοποίηση (προ χημειοθεραπείας) 

Η ακριβής διάγνωση της τοπικής επέκτασης του όγκου, της θέσης, του σταδίου Ν και 

η πιθανότητα θετικότητας του κυκλοτερούς ορίου εκτομής (circumferential resection 

margin) είναι σημαντικά για τον καθορισμό της θεραπευτικής στρατηγικής. 

Τυπικά, η πρωτοπαθής αλλοίωση προσδιορίζεται μέσω άκαμπτης ή εύκαμπτης 

ενδοσκόπησης μετά βιοψίας. Στις τρέχουσες τεχνικές προεγχειρητικής σταδιοποίησης 

περιλαμβάνονται η δακτυλική εξέταση του ορθού, η εξέταση του ορθού με διορθικό 

υπερηχογράφημα (US) και η αξονική τομογραφία (CT). Εντούτοις, οι παραπάνω 

μέθοδοι απεικόνισης αποτελούν φτωχούς δείκτες όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του 

όγκου και του CRM, ενώ δεν έχει αποδειχθεί ότι επιτρέπουν ακριβή μέτρηση της 

τοπικής σε βάθος διασποράς του όγκου. (MERCURY, 2007) 

Ορισμός του καρκίνου του ορθού έναντι του καρκίνου του κόλου 

Ανατομικό ορόσημο είναι το πρωκτικό χείλος. Ο όγκος, πέραν της δακτυλικής 

εξέτασης του ορθού, μετράται με άκαμπτη ή εύκαμπτη ορθοσιγμοειδοσκόπηση, ή πιο 

πρόσφατα, με προσθήκη αξονικής τομογραφίας ή, κατά προτίμηση, μαγνητικής 

τομογραφίας.  

Οι καρκίνοι του ορθού κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το απώτερο άκρο τους, που 

μετράται από το πρωκτικό χείλος. Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 

(άκαμπτη έναντι εύκαμπτης ενδοσκόπησης), οι μετρήσεις διαφέρουν. Η 

ακτινοθεραπεία δεν φαίνεται να επηρεάζει το ποσοστό τοπικής υποτροπής σε 

καρκίνους ορθού εντοπιζόμενους πέραν των 10 εκ. 

 Με άκαμπτη ορθοσκόπηση, οι κατηγορίες είναι: χαμηλοί όγκοι (μέχρι 5 

εκ.), μέσοι (από >5 έως 10 εκ.) ή υψηλοί (από >10 μέχρι 15 εκ.) (LOE IV, 

SOR A) 
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 Ο ορισμός για χαμηλή εντόπιση έναντι μέσης/υψηλής εντόπισης με 

άκαμπτη ορθοσκόπηση είναι ακριβής και περισσότερο αξιόπιστος απ’ ό,τι 

με την εύκαμπτη ορθοσκόπηση. (LOE IV, SOR Β) 

 Η αξνική τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών (multidetector row CT) είναι 

ισοδύναμη με την άκαμπτη ορθοσκόπηση για τον ορισμό της θέσης. (LOE 

IV, SOR C) 

 Η μαγνητική τομογραφία είναι εξαιρετικά ακριβής για τον ορισμό της θέσης 

και επιπρόσθετα για τον προσδιορισμό του μήκους του όγκου. Για τον 

προσδιορισμό της θέσης του όγκου, τόσο η άκαμπτη όσο και η εύκαμπτη 

ορθοσκόπηση έχουν συγκρίσιμη ακρίβεια όταν συνδυάζονται με 

μαγνητική τομογραφία. (LOE IV, SOR Β) 

Προσδιορισμός T σταδίου (κατά TNM) 

Η υποκατηγοριοποίηση των καρκίνων Τ1 σταδίου βασίζεται στο βάθος της εισβολής 

στην υποβλεννογόνια στιβάδα: sm1: επιπολής τριτημόριο, sm2: μεσαίο τριτημόριο και 

sm3: εν τω βάθει τριτημόριο. 

Ο διορθικός υπέρηχος (ERUS) και η ενδοορθική μαγνητική τομογραφία διαθέτουν 

παρόμοια ακρίβεια ως προς τη διάκριση μεταξύ Τ1 sm1/ sm2 και sm3 και, επιπλέον, 

μεταξύ των επιφανειακών (Τ1 και/ή Τ2) και των εν τω βάθει (Τ3) όγκων. Η απεικόνιση 

διά μαγνητικής τομογραφίας με χρήση διορθικού πηνίου προσφέρει τη μέγιστη 

ποσότητα πληροφοριών με μία μόνο απεικονιστική μέθοδο στη σταδιοποίηση του 

καρκίνου του ορθού [Kwok κ.ά., 2000]. Η διορθική απεικόνιση δεν επαρκεί ως 

μέθοδος για την αξιολόγηση της τοπικής επέκτασης σε Τ3 και Τ4 όγκους μεγάλου 

μεγέθους. Η διήθηση του σφιγκτήρα μπορεί να μετρηθεί με συγκρίσιμη ακρίβεια διά 

διορθικού υπερήχου ή μαγνητικής τομογραφίας. Σε πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη, 

η σταδιοποίηση διά ενδοαυλικού υπερήχου οδήγησε σε προεγχειρητική 

υπερσταδιοποίηση και επακόλουθη υπερ-θεραπεία. Η ανάπτυξη ακριβούς 

προεγχειρητικού συστήματος σταδιοποίησης, ως εκ τούτου, είναι σημαντική [Sauer 

κ.ά., 2004]. 

Το EUS τείνει να υπερεκτιμά το βάθος του όγκου [Akasu κ.ά., 1997], εξαιτίας της 

λόξωσης του ανιχνευτή σε σχέση με την αλλοίωση και της δυσκολίας διάκρισης 
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φλεγμονής πέριξ του όγκου ή ίνωσης από τον αληθινό όγκο. Εκτός του ότι πρόκειται 

για εξέταση εξαρτώμενη από τον χειριστή, προβλήματα ανακύπτουν και κατά τη 

σάρωση των υψηλών αλλοιώσεων. Είναι δύσκολο για τον EUS όχι μόνον να εκτιμήσει 

το CRM ή να αναγνωρίσει λεμφαδένες πλησίον της μεσοορθικής περιτονίας (διότι η 

μεσοορθική περιτονία δεν αναγνωρίζεται στο ενδοαυλικό υπερηχογράφημα), αλλά και 

να απεικονίσει άλλα προγνωστικά χαρακτηριστικά, όπως η εξωτοιχωματική αγγειακή 

διήθηση.  

Ακριβέστερη αξιολόγηση των όγκων του ορθού έχει καταστεί εφικτή με τη χρήση 

τυποποιημένων κριτηρίων απεικόνισης, μαγνητικής τομογραφίας λεπτής τομής με 

τομές των 3mm και μικρού οπτικού πεδίου. Οι μαγνητικές τομογραφίες μπορούν 

πλέον να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση αρκετών προγνωστικών 

παραμέτρων οι οποίες θα επιτρέψουν καλύτερη επιλογή των ασθενών που θα 

ωφεληθούν από πιο εντατική θεραπεία [Taylor κ.ά., 2008]. Η μαγνητική τομογραφία 

και η multidetector-row CT (mdrCT) διαθέτουν την ίδια ακρίβεια ως προς τη διάκριση 

μεταξύ Τ3 και Τ4 όγκων στο μέσο ή υψηλότερο ορθό [Bipat κ.ά., 2004]. Εντούτοις, η 

mdrCT δεν συσχετίζεται αρκετά με τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας, 

προκειμένου να την αντικαταστήσει στη σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού 

[Maizlin κ.ά., 2010].  

Η αξονική τομογραφία έχει περιορισμούς ως προς τη διαφοροποίηση και διάκριση 

των στιβάδων του τοιχώματος του ορθού και ως προς την απεικόνιση της 

μεσοορθικής περιτονίας [Bipat κ.ά., 2004]. Η μαγνητική τομογραφία υπερέχει στην 

απεικόνιση όγκων του κάτω ορθού, ιδίως στην περιοχή του συμπλέγματος του 

σφιγκτήρα, και για την εκτίμηση της διήθησης της περιτονίας του μεσοορθού. 

Τα δύο κύρια πλεονεκτήματα της μαγνητικής τομογραφίας λεπτής τομής είναι η 

ικανότητα διαφοροποίησης κακοήθους ιστού από τον μυϊκό χιτώνα και η σαφής 

οριοθέτηση της μεσοορθικής περιτονίας, που αποτελεί και το όριο της περιφερειακής 

εκτομής [Brown κ.ά., 2004]. 

Η μαγνητική τομογραφία δεν δύναται να διακρίνει επαρκώς μεταξύ των Τ2 και 

οριακών Τ3, κυρίως λόγω υπερσταδιοποίησης [Beets-Tan κ.ά., 2001].  

Το στοιχείο Τ του συστήματος ταξινόμησης ΤΝΜ αποτελεί την παραδοσιακή μέθοδο 

διαστρωμάτωσης, ως προς την πρόγνωση των ασθενών, αλλά η προσέγγιση αυτή 

έχει περιορισμούς. O κύριος περιορισμός της Τ σταδιοποίησης είναι ότι οι Τ3 όγκοι 
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περιλαμβάνουν την πλειονότητα των καρκίνων του ορθού κατά την αρχική διάγνωση 

και αποτελούν μια πολύ ανομοιογενή ομάδα ως προς τα ποσοστά τοπικής 

υποτροπής και επιβίωσης, διότι η έκβαση των ασθενών με αυτούς τους όγκους 

εξαρτάται από το βάθος της εξωτοιχωματικής διασποράς. 

Από τις υπάρχουσες παθολογοανατομικές μελέτες, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να 

εντοπίζονται οι ασθενείς με εξωτοιχωματική διασπορά μεγαλύτερη των 5mm, διότι 

έχουν σημαντικά χειρότερη πρόγνωση από ασθενείς με Τ3 όγκους και 

εξωτοιχωματική εξάπλωση 5mm ή μικρότερη [Compton et al., 2000]. Επομένως, η 

διάκριση μεταξύ Τ2 και Τ3 σταδίου δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περίπτωση που η 

εξωτοιχωματική διασπροά του Τ3 όγκου είναι μικρότερη των 2mm. Ως εκ τούτου, η 

διάκριση μεταξύ Τ2 και οριακά Τ3 όγκου μέσω μαγνητικής τομογραφίας δεν θα 

προκαλέσει μείζονα προβλήματα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των 

ασθενών, εφ’ όσον αμφότεροι οι όγκοι θα λάβουν την ίδια θεραπεία (χειρουργική 

επέμβαση) ελλείψει άλλου αρνητικού προγνωστικού παράγοντα.  

Η μαγνητική τομογραφία έχει αποδειχθεί ότι προσδιορίζει με ακρίβεια το βάθος της 

εξωτοιχωματικής διήθησης, την παρουσία λεμφαδενικών μεταστάσεων, την 

εξωτοιχωματική αγγειακή διήθηση και τη διήθηση του CRM. Η μελέτη MERCURY, με 

την επίδειξη της ακριβούς μέτρησης του βάθους της εξωτοιχωματικής διασποράς του 

όγκου, έκανε δυνατή την ακριβή προεγχειρητική πρόγνωση [MERCURY, 2007].    

Οι καρκινικοί όγκοι του κατώτερου τριτημορίου του ορθού χρήζουν ειδικής προσοχής, 

διότι έχουν χειρότερη πρόγνωση λόγω της ιδιαίτερης ανατομίας του μεσοορθού στο 

ύψος των ανελκτήρων. Επομένως, το συμβατικό σύστημα σταδιοποίησης διά 

μαγνητικής τομογραφίας ενδέχεται να οδηγήσει σε αντιφάσεις. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην έκθεση της μαγνητικής τομογραφίας που αφορά τη 

σχέση του ορίου διήθησης του όγκου με τους ανελκτήρες, το μεσοσφιγκτηριακό 

επίπεδο (intersphincteric plane) και τον εξωτερικό σφιγκτήρα [Taylor κ.ά., 2008]. Οι 

όγκοι του χαμηλού ορθού που χρήζουν κοιλιοπερινεϊκής εκτομής (APR) και, ως εκ 

τούτου, βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο διήθησης των CRM, θα πρέπει να 

σταδιοποιούνται με ακρίβεια με μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να 

προσδιορισθεί η ανάγκη για νεοεπικουρική θεραπεία ή τροποποιημένη χειρουργική 

εκτομή [Shihab κ.ά., 2009].  
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Συστάσεις 

 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την εμπειρογνωμοσύνη, ο διορθικός 

υπέρηχος χρησιμοποιείται κατά προτίμηση στους πρώιμους κινητούς 

όγκους του ορθού (Τ1,Τ2), προκειμένου να καθορισθεί με ακρίβεια το Τ 

στάδιο. (LOE IV, SOR B.) 

 Για προχωρημένους (Τ3/4) μέσους ή υψηλούς καρκίνους του ορθού, θα 

πρέπει να διενεργείται μαγνητική τομογραφία με σκοπό τον ακριβή 

προσδιορισμό του Τ σταδίου. Σε περίπτωση που η μαγνητική τομογραφία 

δεν είναι διαθέσιμη, εναλλακτικά μπορεί να διενεργηθεί αξονική 

τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών. (LOE IV, SOR B). 

 Η αξιολόγηση των χαμηλοί καρκίνοι του ορθού θα πρέπει να 

πραγματοποιείται διά μαγνητικής τομογραφίας, αν και για τον 

προσδιορισμό της διήθησης του σφιγκτήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εναλλακτικά διορθικός υπέρηχος. (LOE ΙΙΙ, SOR Α). 

 Το βάθος της εξωτοιχωματικής διασποράς του όγκου μπορεί να μετρηθεί 

με μεγάλη ακρίβεια διά μαγνητικής τομογραφίας λεπτών τομών υψηλής 

ανάλυσης, που ισοδυναμεί με την αντίστοιχη μέτρηση σε ιστοπαθολογική 

ανάλυση. (LOE ΙΙΙ, SOR Α). 

 

Κυκλοτερή Όρια Εκτομής (CRM) 

Η στρατηγική της θεραπείας εξαρτάται επίσης από την κατάσταση των CRM. Η 

εμπλοκή των CRM είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για την 

πυελική υποτροπή και την κακή επιβίωση [Birbeck κ.ά., 2002]. Η μαγνητική 

τομογραφία είναι η μέθοδος εκλογής για την πρόβλεψη της θετικότητας των CRM. Η 

αξονική τομογραφία πολλαπλών ανιχνευτών φαίνεται να είναι μια εναλλακτική λύση 

έναντι της μαγνητικής τομογραφίας, σε όγκου στο μέσο ή το άνω τριτημόριο του 

ορθού, όταν η δεύτερη δεν είναι διαθέσιμη. 

Ως δυνητικά θετικό περιθώριο CRM ορίζεται όγκος ευρισκόμενος εντός απόστασης 

1mm (< 1mm) από την περιτονία του μεσοορθού [MERCURY, 2007]. Επίσης, 

διενεργούνται μετρήσεις του κυρίως όγκου, των ύποπτων λεμφαδένων, της 
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εξωτοιχωματικής αγγειακής διήθησης και των εναποθέσεων όγκου ή των 

δορυφορικών οζιδίων εντός ή εκτός των περιοχών του μεσοορθού. 

Η εξωτοιχωματική αγγειακή διήθηση είναι άλλο ένα σημαντικό ανεξάρτητο 

προγνωστικό χαρακτηριστικό που μπορεί εύκολα να εντοπιστεί σε μαγνητική 

τομογραφία [Smith κ.ά., 2008].  

Η συζήτηση σε διεπιστημονική ομάδα (MDT) σχετικά με τη μαγνητική τομογραφία και 

την εφαρμογή προεγχειρητικής θεραπείας καταλήγει σε σημαντικώς μειωμένα θετικά 

CRM σε ασθενείς με καρκίνο του ορθού [Burton et al., 2006].  

  

 

Συστάσεις 

 Για τον προσδιορισμό της θετικότητας των CRM, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται η μαγνητική τομογραφία. Εάν η μαγνητική τομογραφία 

δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξονική τομογραφία για 

καρκίνο του μέσου και υψηλού ορθού. (LOE ΙΙΙ, SOR Α). 

 Συνιστάται η συζήτηση σε διεπιστημονική ομάδα της μαγνητικής 

τομογραφίας, ιδιαίτερα προεγχειρητικά, για να καθοριστούν οι 

προγνωστικοί παράγοντες και η θεραπευτική στρατηγική προκειμένου να 

μειωθεί η θετικότητα των CRM (LOE V, SOR B). 

 

Στάδιο κατά Ν  

Ο προσδιορισμός της λεμφαδενικής νόσου παραμένει διαγνωστικό πρόβλημα για 

τους ακτινολόγους. Η πρόβλεψη των λεμφαδενικών μεταστάσεων παραδοσιακά 

βασίζεται στο μέγεθος. Λεμφαδένες > 8mm στο πλάγιο πυελικό τοίχωμα ορίζονται ως 

κακοήθεις. Η μαγνητική τομογραφία και η αξονική τομογραφία πολλαπλών τομών 

(multislice CT) είναι ισοδύναμες ως προς την ανίχνευση ύποπτων λεμφαδένων στο 

πλάγιο πυελικό τοίχωμα, που ορίζονται από μέγεθος >8mm. Πρόσφατη μετα-

ανάλυση κατέδειξε την απουσία σημαντικών διαφορών μεταξύ του διορθικού 

υπερηχογραφήματος, της αξονικής τομογραφίας και της μαγνητικής τομογραφίας για 

τη σταδιοποίηση των λεμφαδένων χρησιμοποιώντας κριτήρια μεγέθους [Bipat κ.ά., 

2004]. Αρκετές μελέτες που χρησιμοποίησαν μαγνητική τομογραφία και ενδοσκοπικό 
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υπερηχογράφημα έχουν δείξει τις ανακρίβειες της χρησιμοποίησης μόνο των 

κριτηρίων του μεγέθους, για τη διάκριση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων 

λεμφαδένων, διότι το μέγεθος δεν είναι ένας καλός προβλεπτικός δείκτης της 

κακοήθειας. Ιδιαίτερα για τους λεμφαδένες του μεσοορθού, μια οριακή τιμή των 10mm 

ως όριο παρέχει υψηλή ειδικότητα αλλά χαμηλή ευαισθησία, ενώ το αντίθετο είναι 

αληθές εάν εφαρμοσθεί η τιμή αποκοπής των 3mm [Vogl κ.ά., 1997]. Λεμφαδένες με 

διάμετρο μικρότερη από 5mm και δυσκολία στην εξερεύνηση όλου του μεσοορθού, 

αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για τη χρήση ενδοαυλικού 

υπερηχογραφήματος για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού [Detry κ.ά., 1996]. 

Ωστόσο, μορφολογικά χαρακτηριστικά της μαγνητικής τομογραφίας υψηλής ανάλυσης 

με βάση το περίγραμμα και την ένταση του σήματος των λεμφαδένων έχουν 

αποδειχθεί ότι είναι πιο αξιόπιστα [Brown κ.ά., 2003].  

∆ύο μετα-αναλύσεις έχουν δείξει ότι, για τον προσδιορισμό λεμφαδενικής νόσου, όλες 

οι τρέχουσες μέθοδοι απεικόνισης στερούνται επαρκούς ακρίβειας για τη λήψη 

κλινικών αποφάσεων. Η ευαισθησία του ενδοαυλικού υπερηχογραφήματος, της 

απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MR) και της αξονικής τομογραφίας (CT) 

εκτιμήθηκε σε 67%, 55% και 66% αντιστοίχως, ενώ οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για την 

ειδικότητα ανέρχονται σε 78%, 74% και 76 τοις εκατό [Bipat κ.ά., 2004].  

Οι λεμφαδένες κρίνονται ως ύποπτοι εάν έχουν ακανόνιστα όρια, μικτή ένταση του 

σήματος ή αμφότερα, και εν συνεχεία σημειώνεται ο αριθμός τους. Οισοδήποτε 

λεμφαδένας ευρισκόμενος εντός απόστασης 1mm από το περιφερικό όριο της 

εκτομής καταγράφεται και κατόπιν προσδιορίζεται περαιτέρω βάσει των ύποπτων 

χαρακτηριστικών. Τα ίδια κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για λεμφαδένες 

ευρισκόμενους στο πλάγιο πυελικό τοίχωμα. Αξιολογώντας τη μορφολογία των 

λεμφαδένων στη μαγνητική τομογραφία, οι κακοήθεις λεμφαδένες μπορούν να 

ανιχνευθούν με μεγαλύτερη ευαισθησία (85%,95% CI, 74-92%) και ειδικότητα 

(97%,95% CI, 95-99%), σε σύγκριση με τη μέτρηση του μεγέθους των λεμφαδένων 

[Brown κ.ά., 2003].  

Έχει αποδειχθεί η καλή απόδοση της MR απεικόνισης ενισχυμένης με USPIO, για τη 

σταδιοποίηση των λεμφαδένων σε ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του ορθού με 

υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα περίπου 95% για την ανίχνευση των κακοήθων 

λεμφαδένων [Lahaye κ.ά., 2008].  
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Η FDG-PET έδειξε απογοητευτικά αποτελέσματα για τη Ν σταδιοποίηση, ιδίως στην 

περιτονία του μεσοορθού. Η απεικόνιση με PET-CT θα μπορούσε να έχει πιθανό 

ρόλο στον εντοπισμό πλάγιας διασποράς προς τους λεμφαδένες κατά μήκος της έσω 

λαγόνιας αλυσίδας [Koh κ.ά., 2006]. 

 

Συστάσεις 

 Χρησιμοποιώντας ΜR απεικόνιση υψηλής διακριτικής ανάλυσης και 

μορφολογικά κριτήρια όπως η ένταση του σήματος και τα 

χαρακτηριστικά των ορίων των λεμφαδένων, αντί για κριτήρια μεγέθους, 

βελτιώνεται σημαντικά η ικανότητα πρόβλεψης της κατάστασης των 

λεμφαδένων στη σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού. (LOE III, SOR 

B). 

 Η μαγνητική τομογραφία και η αξονική τομογραφία πολλαπλών τομών 

είναι ισοδύναμες στην ανίχνευση ύποπτων λεμφαδένων στο πυελικό 

τοίχωμα, οι οποίοι ορίζονται ως λεμφαδένες μεγέθους ≥ 8 χιλιοστών. 

(LOE IV, SOR B). 

 Η MR απεικόνιση ενισχυμένη με USPIO για τη σταδιοποίηση των 

λεμφαδένων σε ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του ορθού έχει φανεί ότι 

έχει επιτύχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα περίπου 95% για την 

ανίχνευση των κακοήθων λεμφαδένων αλλά το USPIO δεν είναι ακόμα 

διαθέσιμο στην αγορά. (LOE III, SOR C). 

 

Μ σταδιοποίηση 

Για την ανίχνευση ή τον αποκλεισμό απομακρυσμένων μεταστάσεων, συνιστάται 

αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλίας. Η πραγματική αξία της αξονικής 

τομογραφίας έγκειται στην ακρίβεια ανίχνευσης απομακρυσμένων μεταστάσεων. Η 

μαγνητική τομογραφία συμβάλλει στον περαιτέρω χαρακτηρισμό ύποπτων για 

μετάσταση  ηπατικών αλλοιώσεων, που έχουν διαγνωστεί με αξονική τομογραφία. Η 

απεικόνιση με MR είναι η προτιμώμενη μέθοδος πρώτης γραμμής για την αξιολόγηση 

ηπατικών μεταστάσεων σε ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο, που δεν έχουν 
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προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία. Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση [Niekel κ.ά., 

2010], η ευαισθησία της μαγνητικής τομογραφίας ως προς την ανίχνευση 

μεταστάσεων καρκίνου του παχέος εντέρου ήταν υψηλότερη από εκείνη της αξονικής 

τομογραφίας, ιδίως όσον αφορά αλλοιώσεις μικρότερες των 10 χιλιοστών. 

Η εξέταση FDG-PET θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμη για την ανίχνευση ηπατικών 

μεταστάσεων και περιτοναϊκής νόσου, όταν υπάρχει κλινική, βιοχημική ή ακτινολογική 

υπόνοια συστηματικής νόσου [Samee and Selvasekar, 2011]. Η εξέταση FDG-PET 

είναι κατά κύριο λόγο χρήσιμη για την εκτίμηση της τοπικής υποτροπής και της 

μεταστατικής νόσου όταν η συμβατική απεικόνιση δεν είναι χρήσιμη [Cho κ.ά., 2009]. 

Επί του παρόντος, δεν χρησιμοποιείται ως κύρια μέθοδος σταδιοποίησης καρκίνων 

του ορθού. 

Σπινθηρογράφημα οστών και εγκεφαλογράφημα απαιτούνται μόνο επί κλινικών 

συμπτωμάτων. 

 

Συστάσεις  

 Η αξονική τομογραφία ή η μαγνητική τομογραφία κοιλίας και η 

ακτινογραφία θώρακος (καίτοι προτιμάται η αξονική τομογραφία) είναι οι 

ελάχιστες απαιτήσεις για τη σταδιοποίηση απομακρυσμένων 

μεταστάσεων. (LOE V, SOR B). 

 Η MR απεικόνιση είναι η προτιμώμενη απεικονιστική μέθοδος για την 

αξιολόγηση των ηπατικών μεταστάσεων και την επίλυση διαγνωστικών 

προβλημάτων. (LOE ΙV, SOR B). 

 Η FDG-PET δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως εξέταση ρουτίνας για 

την αρχική σταδιοποίηση. (LOE V, SOR D) 

 Σπινθηρογράφημα οστών και απεικόνιση εγκεφάλου θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται για τους ασθενείς σύμφωνα με τα συμπτώματά τους 

(LOE V, SOR D) 
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1.1.2 ∆ιαγνωστικά μέσα μετά τη χημειοθεραπεία  

Η επανασταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού μετά από τη χημειοακτινοθεραπεία με 

τη χρήση διαφόρων απεικονιστικών διαγνωστικών μέσων υπήρξε το αντικείμενο 

πολλών μελετών, οι περισσότερες εκ των οποίων καταλήγουν στο ότι καμία από τις 

διαθέσιμες απεικονιστικές μεθόδους (διορθικό υπερηχογράφημα, μαγνητική 

τομογραφία, FDG-PET, αξονική τομογραφία) δεν είναι επαρκώς ακριβής για την 

αναγνώριση της πλήρους ύφεσης, με θετική προγνωστική αξία που κυμαίνεται από 

17 έως 50% [Janssen κ.ά., 2010· Kim κ.ά., 2009· Suppiah κ.ά., 2009]. Αν και με τις 

μεθόδους αυτές μπορεί να αξιολογηθεί η μείωση του μεγέθους του όγκου, η ακρίβεια 

για τον προσδιορισμό του Τ σταδίου είναι σχετικά χαμηλή. Αποκλειστικά και μόνο με 

συγχρονισμένες συστοιχίες μαγνητικής τομογραφίας μπορούν να διακριθούν με 

ακρίβεια η pT0-2 από την T3 και την T4 νόσο και να αξιολογηθεί η διείσδυση στην 

περιτονία του μεσοορθού. Ο μαγνητικός συντονισμός με χρήση τεχνικών μοριακής 

διάλυσης (diffusion-weighted MRI) αυξάνει την ειδικότητα της εκτίμησης της 

ανταπόκρισης εάν χρησιμοποιηθεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προεγχειρητική 

χημειοακτινοθεραπεία. Εντούτοις, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν η 

διαθεσιμότητα και η τεχνογνωσία, όταν χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνικές 

απεικόνισης για την επανασταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού μετά τη 

χημειοακτινοθεραπεία. 

Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία είναι πλέον 

ευρέως αναγνωρισμένη ως η καθιερωμένη θεραπεία για τοπικά προχωρημένο 

καρκίνο του ορθού. ∆εδομένου ότι η μεγάλη πυελική χειρουργική επέμβαση για 

τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού συσχετίζεται με υψηλό ποσοστό 

μετεγχειρητικής νοσηρότητας της τάξεως του 40-50% [Larsen κ.ά., 2008], η επιλογή 

ασθενών για τοπική εκτομή κατόπιν χημειοακτινοθεραπείας είναι απαραίτητη από 

πλευράς του χειρουργού και μια μεγάλη πρόκληση για τον ακτινολόγο, με την έννοια 

ότι είναι ασθενείς τόσο με υπολειμματικό όγκο (yp T0-2), που περιορίζεται στο 

τοίχωμα του εντέρου, όσο και με αρνητικούς λεμφαδένες (yp N0). Το κλινικό ερώτημα 

που προκύπτει είναι πώς να χειριστεί κανείς μια καλή ανταπόκριση κατόπιν 

συνδυασμένης χημειοακτινοθεραπείας. 
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Οι περισσότεροι όγκοι μετά από θεραπεία συρρικνώνονται, ενώ η 

χημειοακτινοθεραπεία με σχήμα που περιλαμβάνει 45-50,4 Gy και χημειοθεραπεία με 

βάση την 5-φθοριοουρακίλη οδηγεί σε πλήρη ύφεση στο 15-30% των περιπτώσεων 

και σε μερική ανταπόκριση του πρωτοπαθούς όγκου σε 50% των περιπτώσεων. 

Εξάλειψη του όγκου στους λεμφαδένες προκύπτει κατά προσέγγιση στους μισούς 

ασθενείς [Sauer κ.ά., 2004].  

Η συρρίκνωση του καρκίνου του ορθού μετά από ακτινοθεραπεία με σύγχρονη 

χημειοθεραπεία σε ypT0-2 όγκο μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια χρησιμοποιώντας 

απεικόνιση MR με υψηλή θετική προγνωστική αξία (PPV) με κόστος χαμηλότερη 

αρνητική προγνωστική αξία (NPV), λόγω της διάχυτης ίνωσης που μπορεί 

παρατηρηθεί μετά την ακτινοθεραπεία και επειδή δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ 

ίνωσης με ή άνευ φωλεών καρκινικών κυττάρων (αν και η προγνωστική σημασία 

αυτών των φωλεών μένει να καθοριστεί). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η MRI 

συγχρονισμένων συστοιχιών διατίθεται πλέον περισσότερο απ’ ό,τι παλαιότερα, η 

επανασταδιοποίηση με MRΙ θα μπορούσε να είναι χρήσιμο εργαλείο για τους 

κλινικούς γιατρούς προκειμένου να εξετάσουν σε εκείνους τους ασθενείς που έχουν 

καλή ανταπόκριση μετά τη χημειοακτινοθεραπεία τη δυνατότητα τοπικής εκτομής του 

καρκίνου του ορθού, θεραπεία που χαρακτηρίζεται από μικρότερη νοσηρότητα και 

θνησιμότητα από ό,τι μία τυπική χειρουργική επέμβαση [Dresen κ.ά., 2009]. Η ίδια 

μελέτη αποκάλυψε ότι η ογκομετρική ανάλυση μπορεί να βοηθήσει στην 

επανασταδιοποίηση, δηλαδή όταν το αρχικό μέγεθος του όγκου είναι μικρότερο από 

50cm3 και η μείωση σε όγκο μετά τη χημειοακτινοθεραπεία είναι μεγαλύτερη από 

75%, τότε το yp T0-2 μπορεί να προβλεφθεί. 

Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι η MRI μπορεί να εντοπίσει την παρουσία υπολειμματικών 

εστιών όγκου με καλό βαθμό συμφωνίας ανάμεσα στον βαθμό υποστροφής του 

όγκου (tumor regression grade), όπως εκτιμάται από την MRI, και την 

ιστοπαθολογική εξέταση. Η ερμηνεία αυτών των εικόνων γίνεται όλο και πιο 

σημαντική, διότι ορισμένοι ασθενείς παρουσιάζουν πλήρη ανταπόκριση στη 

θεραπεία· υπάρχει συνεχής μελέτη σε αυτόν τον τομέα. 

Πριν από την υποβολή της έκθεσης της MRI επανασταδιοποίησης μετά τη προ-

εγχειρητική θεραπεία θα πρέπει να ανασκοπηθούν οι προ της θεραπείας εικόνες. 

Ιδανικά, πριν και μετά τη χημειοακτινοθεραπεία, οι μαγνητικές τομογραφίες θα πρέπει 
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να γίνουν με το ίδιο βελτιστοποιημένο πρωτόκολλο υψηλής ανάλυσης, 

χρησιμοποιώντας τις ίδιες παραμέτρους. Αυτό επιτρέπει να εκτιμηθεί ακριβέστερα η 

υποχώρηση του όγκου, η πιθανή εξαιρεσιμότητά του και ο τύπος της χειρουργικής 

επέμβασης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Παράμετροι που πρέπει να 

αξιολογηθούν είναι ιδιαίτερα: α) το ύψος της εντόπισης του όγκου για την αφαίρεση 

του κεφαλουραίου μήκους το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στην επιλογή της 

επέμβασης και β) το νέο ενδεχόμενο CRM που θα πρέπει να είναι ελεύθερο από τις 

περιοχές της ίνωσης, η οποία αποτελεί πλέον τα περιθώρια της εκτομής, παρά τα 

περιθώρια του όγκου (όπου έχει συμβεί η υποχώρηση μετά από τη CRT) και μπορεί 

να αποτελεί ακόμα καταφύγιο για κακοήθη κύτταρα [Shihab κ.ά., 2009].  

Εντούτοις, η επιλογή ασθενών για τοπική διαπρωκτική εκτομή κατόπιν 

χημειοακτινοθεραπείας δεν είναι μόνο θέμα ακριβούς πρόβλεψης του ypT0-2, αλλά 

και ακριβούς πρόβλεψης των αλλοιώσεων ypN0. Η ακριβής επανασταδιοποίηση των 

λεμφαδένων μετά τη χημειοακτινοθεραπεία μπορεί να είναι πολύ σημαντική για τη 

διαδικασία λήψης θεραπευτικής απόφασης, διότι αυτή η ελάχιστα επεμβατική 

θεραπεία θα μπορούσε να είναι μια ασφαλής εναλλακτική λύση εφ’ όσον υπάρχει 

καλή ανταπόκριση και αρνητικοί λεμφαδένες, αν και αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες 

είναι ακόμη υπό συζήτηση [Lambregts et al., 2011a]. Ακριβής, μη επεμβατική 

εκτίμηση με μαγνητική τομογραφία του βαθμού ανταπόκρισης μιας Ν2 νόσου κακής 

πρόγνωσης σε Ν0 ή Ν1 μπορεί να σημαίνει ότι η θεραπεία είναι αποτελεσματική. 

[Koh κ.ά., 2008].  

Οι πιο αξιόπιστοι τρόποι πρόβλεψης για τον εντοπισμό καλοήθων λεμφαδένων σε 

ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού κατά την επανασταδιοποίηση 

μετά από CRT, είναι η εκτίμηση με μαγνητική τομογραφία ενισχυμένη με USPIO του 

ποσοστού της λευκής περιοχής του λεμφαδένα (30%) και η αναλογία Α. Η μεγάλη 

συμφωνία και στα δύο κριτήρια μεταξύ ενός πιο έμπειρου και ενός λιγότερο έμπειρου 

αναγνώστη δείχνει επαναληψιμότητα των μετρήσεων σε συνηθισμένες συνθήκες 

[Lahaye κ.ά., 2009]. Η ειδικότητα, η ευαισθησία, η NPV και PPV της USPIO 

ενισχυμένης μαγνητικής τομογραφίας σε μία πολυκεντρική μελέτη ομάδων είναι: 80%, 

90% 95% και 65% [Engelen κ.ά., 2010]. Το ψηλό NPV στην παρούσα μελέτη δείχνει 

ότι η χρήση των σκιαγραφικών είναι χρήσιμη για την ασφαλή λήψη κλινικών 
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αποφάσεων. Το μειονέκτημα της χρήσης του USPIO είναι ότι στην Ευρώπη this 

contrast agent δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στην αγορά. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η ανταπόκριση του πρωτοπαθούς όγκου συχνά συμβαδίζει με 

την ανταπόκριση του λεμφαδένα, όπως αποκαλύπτεται από το χειρουργικό δείγμα και 

τις πρόσφατες μελέτες [Hughes κ.ά., 2006· Koh κ.ά., 2008]. Σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα της απεικόνισης με μαγνητική τομογραφία για σταδιοποίηση του 

πρωτοπαθούς όγκου, μετρήσεις μεγέθους επί των κλασσικών 2D T2-weighted fast 

spin-echo εικόνων προσφέρουν αρκετά καλή ακρίβεια για τον εντοπισμό καλοήθων 

λεμφαδένων, μετά από ακτινοθεραπεία με ταυτόχρονη χημειοθεραπεία. Η γνώση που 

προέρχεται από την ιστοπαθολογία, ότι οι λεμφαδένες που είναι ακόμη κακοήθεις 

μετά τη χημειοακτινοθεραπεία είναι οι μεγαλύτεροι και ότι οι αρχικά μικροί λεμφαδένες 

συχνά είναι καλοήθεις μετά τη θεραπεία, μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη του 

ακτινολόγου στην επανασταδιοποίηση των μικρότερων λεμφαδένων [Lahaye et al., 

2009].  

Το ερώτημα για τον χειρουργό παραμένει, εάν ένα NPV μεταξύ 80-90% για την 

υποχώρηση των λεμφαδένων μπορεί να γίνει αποδεκτό με ασφάλεια, όταν 

σχεδιάζεται τοπική εκτομή μετά από μια καλή ανταπόκριση του καρκίνου του ορθού 

στη χημειοακτινοθεραπεία. Αυτό το ερώτημα δεν ισχύει για την υποσταδιοποίηση, σε 

ένα ποσοστό 10-20% του βάθους της διήθησης του υπολειπόμενου όγκου, διότι μετά 

από τοπική εκτομή ο όγκος θα εξετασθεί ιστολογικά και ενδεχομένως ο ασθενής να 

υποβληθεί σε μια τυπική ΤΜΕ εκτομή. Ως προς τη συμμετοχή των λεμφαδένων και 

την επιλογή της τοπικής εκτομής αυτό το ερώτημα είναι πιο δύσκολο να απαντηθεί 

γιατί θα υπάρχει ένας κίνδυνος 10% να μην αφαιρεθούν οι μεταστατικοί λεμφαδένες 

του μεσοορθού [Engelen κ.ά., 2010].  

Η πλέον πρόσφατη πολυκεντρική προοπτική μελέτη στον τομέα αυτό [Patel κ.ά., 

2011], αποτίμησε την προγνωστική σημασία της MRI στην αξιολόγηση μετά από 

νεοεπικουρική θεραπεία του σταδίου του όγκου, της κατάστασης των λεμφαδένων, 

του CRM, του βαθμού υποστροφής του όγκου (mrTRG) στη μελέτη MERCURY 

(Μagnetic Resonance Imaging in Rectal Cancer European Equivalence Study). Αυτή 

η μελέτη κατέδειξε για πρώτη φορά συσχέτιση μεταξύ του ακτινολογικού 

προσδιορισμού της ανταπόκρισης του όγκου και των μακροπρόθεσμων 

αποτελεσμάτων και έχει δείξει ότι η εκτίμηση του βαθμού υποστροφής του όγκου 
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μέσω της μαγνητικής τομογραφίας μετά από προεγχειρητική θεραπεία προβλέπει τη 

συνολική επιβίωση, την ελεύθερη νόσου επιβίωση και την πρόγνωση του ασθενούς. 

Επομένως, τα πρωτόκολλα μαγνητικής τομογραφίας υψηλής ανάλυσης για την 

αξιολόγηση του TRG και CRM, η ποιότητα των οποίων εξασφαλίζεται με σεμινάριο 

κατάρτισης των ακτινολόγων, μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τη 

διεπιστημονική ομάδα για να εξατομικεύσει τις επιλογές θεραπείας προ της οριστικής 

χειρουργικής επέμβασης. 

Ο μαγνητικός συντονισμός με χρήση τεχνικών μοριακής διάχυσης (DWI) χρησιμοποιεί 

διαφορές στην κίνηση του νερού, προκειμένου να διακρίνει μεταξύ ιστών 

διαφορετικής κυτταροβρίθειας και μπορεί να καταστεί πολύτιμη τεχνική ογκολογικής 

απεικόνισης. Ο υπολειμματικός όγκος διαθέτει υψηλή κυτταροβρίθεια και υψηλό σήμα 

επί της DWMRI, ενώ η ίνωση με χαμηλή κυτταρική πυκνότητα δίνει χαμηλό σήμα στις 

εικόνες διάχυσης υψηλής b-value (b 1000) [Vandecaveye κ.ά., 2007].  

Με τον συνδυασμό μορφολογικών και λειτουργικών πληροφοριών απεικόνισης, οι 

MRI και DWI μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ευαισθησία για την επιλογή 

εκείνων των ασθενών που ανταποκρίθηκαν πλήρως και επομένως να μειώσουν τις 

δυσκολίες ερμηνείας, όταν ο αρχικός όγκος έχει καταστεί ινώδης μετά την 

ακτινοθεραπεία, με αποτέλεσμα μικρότερη υπερεκτίμηση του όγκου σε ασθενείς με 

πλήρη ανταπόκριση. Εντούτοις, λάθη ερμηνείας μπορεί να εξακολουθούν να 

συμβαίνουν με την DWIMRI. Επιπλέον, η ειδικότητα είναι 90%, που καταδεικνύει ότι ο 

κίνδυνος για υποεκτίμηση και υποθεραπεία του υπολειπόμενου όγκου μπορεί να γίνει 

λιγότερο από 10% [Lambregts κ.ά., 2011b]. Προσθέτοντας την DWIMRI στην T2-

απεικόνιση μπορεί να βελτιωθεί η πρόβλεψη της εξάλειψης του όγκου στην περιτονία 

του μεσοορθού κατόπιν προεγχειρητικής χημειοακτινοθεραπείας, συγκρινόμενη με 

σκέτη T2-weighted απεικόνιση σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του 

ορθού [Park κ.ά., 2011]. Ωστόσο, η πρόκληση της ανίχνευσης μικρών εστιών του 

όγκου, που είναι δύσκολο να ανιχνευθούν ακόμα και μέσω της ιστολογίας, παραμένει 

πέρα από την ικανότητα ανίχνευσης κάθε τεχνικής απεικόνισης. 

Η αξονική τομογραφία, το ενδοαυλικό υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία 

είναι γνωστό ότι είναι ανεπαρκώς ακριβή για τη σταδιοποίηση των λεμφαδένων του 

ορθού μετά από χημειοακτινοθεραπεία, με ευαισθησίες και ειδικότητες της τάξεως του 

55-78% αν και μερικοί συγγραφείς έχουν αναφέρει πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
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μετά τη CRT [Bipat κ.ά., 2004· Lahaye κ.ά., 2009· Suppiah κ.ά., 2009]. Το κύριο 

κέρδος από την προσθήκη της DWI για τον χαρακτηρισμό των λεμφαδένων στον 

καρκίνο του ορθού μετά τη CRT είναι μια αύξηση του αριθμού των λεμφαδένων, που 

ανιχνεύονται (καλοήθων και κακόηθων) και μια βελτιωμένη PPV για τον 

προσδιορισμό των μεταστατικών λεμφαδένων. Εντούτοις, αυτό δεν βελτιώνει τη 

συνολική διαγνωστική απόδοση και μετά από τη CRT η T2W-MRI από μόνη της είναι 

ήδη ικανοποιητικής ακρίβειας [Lambregts κ.ά., 2011a]. 

Αν και το ΡΕΤ που χρησιμοποιεί 18-φθοριο-δεοξυγλυκόζη (FDG) ως ανιχνευτή 

μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση και την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη 

θεραπεία, το ΡΕΤ είναι λιγότερο αξιόπιστο στον εντοπισμό των ασθενών εκείνων που 

έχουν ανταποκριθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση της χημειοακτινοθεραπείας και 

δεν μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση μεταξύ των όγκων ypT0-2 και ypT3-4 ή 

στην περίπτωση της ίνωσης, με ή χωρίς όγκο. Αγνοώντας το 55% των 

υπολειπόμενων όγκων, οι ασθενείς λανθασμένα θεωρούνται ως πλήρως 

ανταποκριθέντες και τελούν υπό τον κίνδυνο της υποθεραπείας [Capirci κ.ά., 2004].  

Το ΡΕΤ χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει μεταστάσεις ή υποτροπή της νόσου, αλλά 

ο ρόλος του για την αξιολόγηση των λεμφαδένων του μεσοορθού δεν έχει 

προσδιορισθεί, διότι οι λεμφαδένες του μεσοορθού βρίσκονται συχνότερα στο 

επίπεδο του όγκου και η αθρόα μεταβολική πρόσληψη του ανιχνευτή 18FDG εντός 

του πρωτοπαθούς όγκου συσκοτίζει την απεικόνιση των λεμφαδένων [Koh κ.ά., 

2006]. Επομένως, το ΡΕΤ παίζει μικρό ρόλο στην αξιολόγηση πριν ή μετά τη 

χημειοακτινοθεραπεία των διηθημένων λεμφαδένων. [Llamas-Elvira κ.ά., 2007].  

 

Συστάσεις 

 Η μαγνητική τομογραφία συγχρονισμένων συστοιχιών, που είναι σήμερα 

διαθέσιμη στους περισσότερους σαρωτές MR που εγκαταστάθηκαν στα 

νοσοκομεία και χρησιμοποιούν πρωτόκολλα εξέτασης υψηλής 

ανάλυσης, μπορεί να διακρίνει μετά τη νεοεπικουρική 

χημειοακτινοθεραπεία τους όγκους ορθού pT0-2 από τους pT3 με 

μεγαλύτερη ακρίβεια και υψηλή θετική προγνωστική αξία (PPV) σε 

σύγκριση με τη συνήθη μαγνητική τομογραφία, την αξονική τομογραφία ή 

την ERUS και θα μπορούσε να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την 
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αναγνώριση του υπολειμματικού όγκου που περιορίζεται στο ορθικό 

τοίχωμα και, κατά συνέπεια, για την επιλογή των ασθενών που θα 

κάνουν τοπική εκτομή [LOE III, SOR B]. 

 Η αξιολόγηση με μαγνητική τομογραφία του βαθμού υποστροφής του 

όγκου μετά τη νεοεπικουρική θεραπεία με πρωτόκολλα μαγνητικής 

τομογραφίας υψηλής ανάλυσης προβλέπει πριν από την οριστική 

χειρουργική επέμβαση τη συνολική επιβίωση, την ελεύθερη προόδου 

νόσου επιβίωση και την πρόγνωση του ασθενούς [LOE III, SOR B]. 

 Πριν από το πόρισμα της επανασταδιοποίησης με MRI οι εικόνες πριν 

από τη θεραπεία θα πρέπει να επανεκτιμηθούν και, ιδανικά, οι 

μαγνητικές τομογραφίες πριν και μετά τη CRT θα πρέπει να γίνουν με το 

ίδιο βελτιστοποιημένο πρωτόκολλο υψηλής ανάλυσης MRI, με τις ίδιες 

παραμέτρους [LOE V, SOR B]. 

 Σε αντίθεση με τη χρήση της MR απεικόνισης για την αρχική 

σταδιοποίηση των λεμφαδένων στον καρκίνο του ορθού, οι μετρήσεις 

του μεγέθους των λεμφαδένων στις 2D T2-σταθμισμένες εικόνες 

προσφέρουν καλή ακρίβεια στην εκτίμηση της μείωσης του μεγέθους και 

της υποσταδιοποίησης των λεμφαδένων μετά τη CRT [LOE V, SOR C]. 

 Το FDG-PET δεν είναι η κατάλληλη απεικονιστική μέθοδος για να 

εντοπισθεί η πραγματική πλήρης ανταπόκριση στη χημειο-

ακτινοθεραπεία [LOE IV, SOR C]. 

 Η Diffusion weighted MRI θα μπορούσε να είναι μια πολύτιμη ογκολογική 

τεχνική απεικόνισης. Προσθήκη της DWI στο βελτιστοποιημένο 

πρωτόκολλο MRI του ορθού βελτιώνει την επιλογή εκείνων που 

ανταποκρίθηκαν πλήρως μετά τη χημειοακτινοβολία [LOE ΙV, SOR B]. 

 Η ενισχυμένη με USPIO MRI αυξάνει την ευαισθησία και την ειδικότητα 

για την ανίχνευση κακοήθων λεμφαδένων μετά τη χημειοακτινοθεραπεία 

για καρκίνο του ορθού και θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 

για την επιλογή των ασθενών που θα κάνουν τοπική εκτομή αλλά το 
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σκιαγραφικό USPIO δεν είναι ακόμα διαθέσιμο στην αγορά [LOE III, SOR 

C]. 
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1.1.3 Παθολογοανατομία  

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Βασιλικού Κολλεγίου Παθολόγων (Royal College of 

Pathologists) στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κερδίσει γενικευμένη αποδοχή ως το 

ελάχιστο προαπαιτούμενο για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτή τη νόσο. Οι 

κατευθυντήριες οδηγίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: 

http://www.rcpath.orgjindex.asp?pageID=1153. Η μακροσκοπική εξέταση του 

δείγματος είναι καθοριστικής σημασίας και έχει προγνωστική αξία. 

 

Προετοιμασία και αξιολόγηση του δείγματος 

Η ιστολογική εξέταση του δείγματος του παχέος εντέρου βασίζεται σε μια μέθοδο που 

περιγράφεται από τον Quirk κ.ά. [Quirke και Morris, 2007]. Το χειρουργικό δείγμα θα 

πρέπει να φωτογραφίζεται, προκειμένου να τεκμηριώσει το επίπεδο της χειρουργικής 

εκτομής. Το πλάγιο όριο εκτομής του νωπού χειρουργικού δείγματος θα πρέπει να 

βάφεται με μελάνι. Το χειρουργικό δείγμα ανοίγεται αφήνοντας ανέπαφη την περιοχή 

του όγκου και 2εκ. επάνω και κάτω από αυτό και κατόπιν μονιμοποείται σε διάλυμα 

φορμαλίνης για 48 ώρες. Ειδικότερα σε δείγματα του ορθού μετά από τη 

μονιμοποίηση το δείγμα τεμαχίζεται εγκάρσια σε διαστήματα 3-4mm και ανιχνεύεται η 

εξάπλωση κατά συνέχεια, οι ασυνεχείς εναποθέσεις όγκου και οι διηθημένοι 

λεμφαδένες στο CRM. Το μακροσκοπικό CRM μετριέται με έναν χάρακα, η μέτρηση 

του μικροσκοπικού CRM είναι καλύτερα να γίνεται χρησιμοποιώντας μιλιμετρέ χαρτί 

που έχει φωτοτυπηθεί επάνω σε φύλλο αιθυλεστέρα και είναι κομμένο σε μέγεθος 

τέτοιο ώστε να χρησιμοποιείται η κλίμακα του Vernier [Maughan κ.ά., 2007· Quirke 

και Morris, 2007]. Το CRM χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 1) διηθημένο (θετικό) CRM, 

όταν ο όγκος εκτείνεται μέχρι 1mm από το περιμετρικό όριο και 2) ελεύθερο 

(αρνητικό) CRM, όταν η απόσταση μεταξύ του όγκου και του CRM είναι περισσότερο 

από 1mm. Προκειμένου να καταγραφεί κάθε διάτρηση και το επίπεδο της 

χειρουργικής εκτομής, οι πρόσθιες και οι οπίσθιες επιφάνειες θα πρέπει να 

φωτογραφηθούν [Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Maughan και Quirke, 2003· 

Quirke κ.ά., 2011· Rodel κ.ά., 2005].  
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Η ιστολογική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Α. Μακροσκοπική περιγραφή: μήκος του χειρουργικού παρασκευάσματος, θέση 

(κάτω ή επί της περιτοναϊκής ανάκαμψης ή απόσταση από την οδοντωτή γραμμή εάν 

εκτελείται κοιλιοπερινεϊκή εκτομή), το μέγεθος του όγκου (3 διαστάσεις), η απόσταση 

από το εγγύς ή άπω όριο, το βάθος της διήθησης, η διάτρηση του όγκου, άλλες 

αλλοιώσεις που δεν σχετίζονται με τον όγκο όπως (νόσος του Crohn, ελκώδης 

κολίτις, πολύποδες, οικογενειακή πολυποδίαση, και ο αριθμός των των λεμφαδένων). 

Η απόσταση από την άμεση επέκταση του όγκου έξω από τον μυϊκό χιτώνα θα 

πρέπει να καταγράφεται όπως και η περιοχή στην οποία ο όγκος εξαπλώνεται 

πλησιέστερα στο CRM θα πρέπει να προσδιορίζεται μακροσκοπικά. Ιδιαίτερα στα 

δείγματα του ορθού, τα ιστοτεμαχίδια θα πρέπει να λαμβάνονται από την περιοχή 

που βρίσκεται πλησιέστερα προς το περιμετρικό όριο και από οποιαδήποτε περιοχή 

που ο όγκος εκτείνεται σε λιγότερο από 3mm από το όριο [Maughan και Quirke, 

2003· Maughan κ.ά., 2007· Quirke και Morris, 2007· Sanjuan κ.ά., 2010].  

Μικροσκοπική περιγραφή  

Η μικροσκοπική περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

Ιστολογικό τύπο 

Τα κύρια ιστολογικά είδη στην ταξινόμηση WHO είναι το αδενοκαρκίνωμα, το 

βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα, (>50% βλεννώδες), το καρκίνωμα με κύτταρα δίκην 

σφραγιστήρος δακτυλίου (>50% κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου), το 

πλακώδες καρκίνωμα, το αδενοπλακώδες, το μικροκυτταρικό καρκίνωμα, το 

μυελοειδές και το αδιαφοροποίητο καρκίνωμα. Αν και οι περισσότεροι ιστολογικοί 

τύποι δεν έχουν αποδεδειγμένη προγνωστική σημασία, υπάρχουν εξαιρέσεις. Το 

καρκίνωμα με κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου και το μικροκυτταρικό 

καρκίνωμα έχουν κακή πρόγνωση. Το βλεννώδες καρκίνωμα, όταν συνδέεται με 

μικροδορυφορική αστάθεια (MSI), έχει καλή πρόγνωση. Ένα άλλο καρκίνωμα με καλή 

πρόγνωση είναι το μυελοειδές καρκίνωμα, το οποίο έχει ισχυρή σχέση με το MSI 

[Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Quirke και Morris, 2007· Quirke κ.ά., 2011].  
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Ιστολογικός Βαθμός Κακοήθειας 

Υπάρχει στη βιβλιογραφία ένας μεγάλος αριθμός συστημάτων ταξινόμησης και τα 

περισσότερα συστήματα στο παρελθόν χρησιμοποίησαν τρεις ή τέσσερις βαθμούς 

κακοήθειας (βαθμός 1: καλά διαφοροποιημένο, βαθμός 2: μέτρια διαφοροποιημένο, 

βαθμός 3: ασθενώς διαφοροποιημένο, βαθμός 4: αδιαφοροποίητο). Επί του 

παρόντος, χρησιμοποιείται σύστημα βαθμολόγησης 2 βαθμών (υψηλού και χαμηλού 

βαθμού). Το σύστημα βασίζεται στο ποσοστό σχηματισμού αδένων και με αυτό τον 

τρόπο η διακύμανση μεταξύ διαφορετικών αξιολογητών αποφεύγεται. Ο χαμηλός 

βαθμός κακοήθειας έχει ένα ποσοστό >50% αδενικού σχηματισμού και σε αυτόν τον 

βαθμό περιλαμβάνονται τα καλά και τα μετρίως διαφοροποιημένα καρκινώματα. Στην 

κατηγορία υψηλού βαθμού περιλαμβάνονται τα ελάχιστα διαφοροποιημένα και τα 

αδιαφοροποίητα καρκινώματα (<50% αδενικός σχηματισμός) [Compton κ.ά., 2000· 

Compton, 2003· Sanjuan κ.ά., 2010].  

Λεμφαδένες 

Όλοι οι λεμφαδένες που θα βρεθούν στο χειρουργικό δείγμα θα πρέπει να 

παρασκευαστούν. Έχει αποδειχθεί ότι θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 12 

λεμφαδένες προκειμένου να προβλεφθεί η πραγματική κατάσταση των λεμφαδένων.  

Η ερμηνεία των διακριτών οζιδίων του όγκου στον λιπώδη ιστό στη μικροσκοπική 

εξέταση είναι πολλές φορές προβληματική. Σύμφωνα με τις παλαιές κατευθυντήριες 

οδηγίες, οζίδια όγκου εκτός του τοιχώματος, με >3mm διάμετρο αλλά χωρίς ενδείξεις 

υπολειμματικού λεμφαδενικού ιστού θεωρούνταν θετικοί λεμφαδένες. Σύμφωνα με τις 

επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές, ένα διακριτό οζίδιο εκτός του τοιχώματος 

με λείο περίγραμμα θεωρείται ως θετικός λεμφαδένας, ανεξαρτήτως μεγέθους 

[Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Maughan κ.ά., 2007· Sanjuan κ.ά., 2010].  

∆ιήθηση αιμοφόρων αγγείων, λεμφαγγείων και περινευρικές διηθήσεις 

Υπάρχουν στη βιβλιογραφία διάφορες μελέτες που ερευνούν την προγνωστική 

σημασία της διήθησης των αιμοφόρων αγγείων και των λεμφαγγείων. Οι 

περισσότερες από αυτές κατέδειξαν ότι η αγγειακή διήθηση ήταν προγνωστικά 

σημαντική, ανεξάρτητα από τον τύπο του αγγείου που αφορούσε (αιμοφόρο, 

λεμφαγγείο). Άλλες μελέτες βρήκαν μια ισχυρή προγνωστική σημασία στην 

εξωτοιχωματική αγγειακή διήθηση και συσχέτισή της με αυξημένο κίνδυνο ηπατικών 
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μεταστάσεων. Η προγνωστική σημασία της διήθησης των μικρών αγγείων στον 

υποβλεννογόνιο έχει καλά τεκμηριωθεί από εκτομές πολυπόδων και συσχετίζεται με 

κίνδυνο λεμφαδενικής μετάστασης. 

Στην ιστολογική έκθεση θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν υπάρχει εξωτοιχωματική 

διήθηση σε φλέβες ή μικρά αγγεία στο τοίχωμα του εντέρου. Για να καταγραφεί μια 

εστία ως εξωτοιχωματική αγγειακή διήθηση πρέπει ο όγκος να είναι παρών μέσα σε 

ένα χώρο με ερυθροκύτταρα που επενδύεται από ενδοθήλιο και/ή περιβάλλεται από 

μυς. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ανίχνευση της φλεβικής διήθησης εξαρτάται από των 

αριθμό των μπλόκ που λαμβάνονται από την περιφέρεια του όγκου. Το College of 

American Pathologists συνιστά να εξετάζονται 3-5 ιστοτεμαχίδια από το βαθύτερο 

τμήμα του όγκου [Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Quirke και Morris, 2007· 

Quirke κ.ά., 2010].  

Ένα άλλο σημαντικό μικροσκοπικό χαρακτηριστικό είναι η περινευρική διήθηση. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η περινευρική διήθηση είναι ένας ανεξάρτητος δείκτης κακής 

πρόγνωσης [Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003].  

∆ιήθηση του όγκου από λεμφοκύτταρα (tumor infiltrating lymphocytes, TILs) 

Η παρουσία λεμφοκυταρικής διήθησης εντός του όγκου σχετίζεται με την παρουσία 

MSI, τη μυελοειδή αρχιτεκτονική, και θεωρείται ως καλός προγνωστικός παράγοντας. 

Η παρουσία μέτριας και σοβαρής λεμφοκυτταρικής διήθησης θεωρείται σημαντική 

[Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003].  

Ταξινόμηση υπολειμματικού όγκου 

Θα πρέπει να αναφέρεταιι η κατάσταση του χειρουργικού ορίου. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το σύστημα ταξινόμησης R για τα όρια εκτομής μετά τη χειρουργική 

επέμβαση. Η ταξινόμηση έχει τέσσερις διαφορετικούς βαθμούς: RX (η παρουσία 

υπολειμματικού όγκου δεν μπορεί να αξιολογηθεί), R0 (δεν υπάρχει υπολειμματικός 

όγκος, οπότε θα πρέπει να αναφερθεί η απόσταση του όγκου από το εγγύτερο όριο), 

R1 μικροσκοπικά υπολειμματικός όγκος και R2 μακροσκοπικά υπολειμματικός όγκος 

[Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Sanjuan κ.ά., 2010].  

Ολική Eκτομή του Mεσοορθού (TME) 

Η μακροσκοπική εξέταση της επιφάνειας του μεσοορθού βοηθά να αξιολογηθεί η 

ποιότητα του χειρουργικού παρασκευάσματος. Η κατάσταση του μεσοορθού 
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κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες α) πλήρης εκτομή: το μεσοορθό είναι άθικτο, λείο, 

με μικρές ανωμαλίες χωρίς αλλοίωση μεγαλύτερη από 5mm, β) μέτρια εκτομή: μέτρια 

ποσότητα ιστού στο μεσοορθό αλλά ανωμαλία στην επιφάνεια του εντέρου. Ο μυϊκός 

χιτώνας δεν είναι ορατός, με εξαίρεση την περιοχή της εισόδου των ανελκτήρων 

μυών, γ) ελλιπής εκτομή: μικρή ποσότητα ιστού στο μεσοορθό με ανωμαλίες μέχρι 

τον μυϊκό χιτώνα. 

Υπάρχει επίσης σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 

πληρότητας της εκτομής του μεσοορθού κατά την οποία ο Βαθμός 1 δείχνει ελλιπή 

εκτομή, ο Βαθμος 2 σχεδόν πλήρη και ο Βαθμός 3 πλήρη εκτομή [Maughan και 

Quirke, 2003· Quirke και Morris, 2007].  

Κυκλοτερές Όριο Εκτομής (CRM) 

Σε ένα δείγμα εκτομής τα πιο γνωστά χειρουργικά όρια είναι το εγγύς και το άπω 

χειρουργικό όριο του όγκου. Το πιο σημαντικό χειρουργικό όριο για τον καρκίνο του 

ορθού είναι εκείνο που δημιουργείται πέριξ του μεσοορθού, το κυκλοτερές όριο 

εκτομής (CRM). Το όριο αυτό μπορεί να είναι διηθημένο είτε με διήθηση κατά 

συνέχεια ιστού είτε λόγω ελλιπούς αφαίρεσης των λεμφαδένων, που βρίσκονται 

ακριβώς κάτω από την περιτονία του μεσοορθού. Κάθε μικρή απόκλιση από το 

σωστό επίπεδο εκτομής θα μπορούσε να προκαλέσει εισχώρηση αποθέσεων 

καρκινικών κυττάρων και, ενδεχομένως, να θέσει σε κίνδυνο τη θεραπεία [Compton 

κ.ά., 2000· Compton, 2003· Maughan και Quirke, 2003· Quirke και Morris, 2007].  

Ταξινόμηση κατά pΤΝΜ 

Ο καρκίνος του ορθού ταξινομείται σύμφωνα με το σύστημα pΤΝΜ ή το σύστημα 

ypTNM για παρασκεύασμα από δείγμα εκτομής μετά από χημειοακτινοθεραπεία 

[Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Quirke και Morris, 2007· Sanjuan κ.ά., 2010]. 

  

Πρωτοπαθής όγκος 

TX : Ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

Τ0: ∆εν υπάρχει κανένα στοιχείο πρωτοπαθούς όγκου 

Tis: Ενδοεπιθηλιακός ή ενδοβλεννογόνιος όγκος 

Τ1: Ο όγκος διηθεί τον υποβλεννογόνιο 

Τ2: Ο όγκος διηθεί τον μυϊκό χιτώνα 
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Τ3: Ο όγκος εισβάλλει μέσω του μυϊκού χιτώνα στον υποορογόνιο χιτώνα, ή μέσα 

στους οπισθοπεριτοναϊκούς περικολικούς ή περιεδρικούς ιστούς 

Τ3a: ελάχιστη διήθηση, <1 mm από τα όρια του μυϊκού χιτώνα 

Τ3b: μικρή διήθηση -1-5 mm από τα όρια του μυϊκού χιτώνα 

Τ3c: μέτρια διήθηση >5-15 mm πέρα από τα όρια του μυϊκού χιτώνα 

Τ3d: εκτεταμένη διήθηση >15 mm πέρα από τα όρια του μυϊκού χιτώνα 

Τ4: Ο όγκος διηθεί άμεσα άλλα όργανα ή άλλες δομές (Τ4a) ή διαπερνά το 

σπλαγχνικό περιτόναιο (Τ4b) 

 

Επιχώριοι λεμφαδένες 

ΝΧ: Επιχώριοι λεμφαδένες δεν μπορούν να αξιολογηθούν 

Ν0: Χωρίς μετάσταση των επιχώριων λεμφαδένων 

Ν1: Μετάσταση σε 1-3 λεμφαδένες 

Ν2: Μετάσταση σε 4 ή περισσότερους λεμφαδένες 

Μετάσταση σε μη επιχώριους λεμφαδένες θα θεωρηθεί ως pM1 

 

Απομακρυσμένη μετάσταση 

Μx H παρουσία απομακρυσμένης μετάστασης δεν μπορεί να αξιολογηθεί 

Μ0: ∆εν υπάρχει απομακρυσμένη μετάσταση 

Μ1: Απομακρυσμένη μετάσταση  

 

Αξιολόγηση του pT1 καρκίνου του ορθού 

Οι pT1 όγκοι εισβάλλουν στον μυϊκό βλεννογόνο και τον υποβλεννογόνιο χιτώνα. 

Αυτή η ομάδα των όγκων συναντάται σε πρώιμα αδενοκαρκινώματα, που 

αναπτύσσονται σε αδενωματώδεις πολύποδες, ή σε παρασκευάσμτα διαπρωκτικής 

εκτομής. Η ιστοπαθολογική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει: τον ιστολογικό 

βαθμό, την απόσταση του όγκου από το όριο εκτομής, την αγγειακή ή λεμφική 

διήθηση και το βάθος της διήθησης στον υποβλεννογόνιο. Σύμφωνα με την 

ταξινόμηση Kikucki, η διήθηση στον υποβλεννογόνο ταξινομείται σε τρία επίπεδα: 

sm1 (επιφανειακό τμήμα του υποβλεννογόνιου χιτώνα), sm2 (μεσαίο τμήμα), sm3 (εν 

τω βάθει τμήμα) [Dworak κ.ά., 1997].  
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Ευρήματα που υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο για την παρουσία διηθημένων 

λεμφαδένων είναι: ένα αδενοκαρκίνωμα που επεκτείνεται σε απόσταση 1mm ή 

λιγότερο από το όριο της χειρουργικής ή ενδοσκοπικής εκτομής, η παρουσία 

αγγειακής ή λεμφαγγειακής διήθησης και υψηλός βαθμός διαφοροποίησης, καθώς 

επίσης και διήθηση του μέσου ή εν τω βάθει τριτημορίου του υποβλεννογονίου 

[Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Quirke κ.ά., 2011].  

Υποχώρηση του όγκου μετά από προεγχειρητική θεραπεία (TRG) 

Η υποχώρηση του όγκου μετά από προεγχειρητική θεραπεία θα πρέπει να 

καταγράφεται. Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία με χημειοθεραπεία έχουν δείξει ότι 

βελτιώνουν την έκβαση σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο αδενοκαρκίνωμα του 

ορθού. Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες μέθοδοι που βαθμολογούν αυτήν την 

ανταπόκριση, η οποία προσδιορίζεται από την ποσότητα του υπολειμματικού όγκου 

έναντι του ινώδους ή του ινοφλεγμονώδους ιστού εντός του όγκου. Μία από αυτές τις 

μεθόδους είναι η βαθμολογία κατά Dworak με πέντε βαθμούς: βαθμός 0: δεν υπάρχει 

υποστροφή του όγκου, βαθμός 1: ελάχιστη υποστροφή με εμφανή ίνωση, βαθμός 2: 

μέτριες αλλαγές κυρίως ινωτικές και μερικά καρκινικά κύτταρα ή ομάδες καρκινικών 

κυττάρων, βαθμός 4: πλήρης υποχώρηση (1a). Στις περιπτώσεις της ολικής 

υποχώρησης συνιστάται στον παθολόγο να τεμαχίζει και να εγκλείει σε παραφίνη όλη 

την περιοχή της ίνωσης. Σε μερικές περιπτώσεις, το μοναδικό εύρημα είναι η 

παρουσία λιμνών ακυτταρικής βλέννης μέσα στη μάζα των όγκων και θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως μη υπολειπόμενος όγκος [Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Rodel 

κ.ά., 2005· Shia κ.ά., 2004].  

Συστάσεις  

  Η μακροσκοπική εξέταση της επιφάνειας του μεσοορθού μάς βοηθά να 

εκτιμήσουμε την ποιότητα του χειρουργικού παρασκευάσματος. 

 Η μικροσκοπική εξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει: ιστολογικό τύπο, 

ιστολογικό βαθμό κακοήθειας [χρησιμοποιείται κλιμακωτό σύστημα 

βαθμολόγησης με δύο βαθμίδες (χαμηλού και υψηλού βαθμού). Ο 

χαμηλός βαθμός κακοήθειας έχει μια αναλογία >50% σχηματισμού 

αδένων. Στον υψηλό βαθμό η αναλογία είναι <50% σχηματισμού 

αδένων]. 
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 Στους ασθενείς που δεν εφαρμόζεται προεγχειρητική θεραπεία θα πρέπει 

να αξιολογούνται τουλάχιστον 10 λεμφαδένες (κατευθυντήριες οδηγίες 

ASCO) ή 12 λεμφαδένες (βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών TNM/NICE). 

Τα εξωτοιχωματικά οζίδια όγκου με μέγεθος >3 mm χωρίς υπολειπόμενο 

λεμφαδενικό ιστό θεωρούνται ως θετικοί λεμφαδένες. Στο εγχειρίδιο της 

7ης έκδοσης της AJCC για τη σταδιοποίηση του καρκίνου ένα διακριτό 

εξωτοιχωματικό οζίδιο όγκου με λείο περίγραμμα θεωρείται θετικός 

λεμφαδένας ανεξάρτητα του μεγέθους του. Ο αριθμός των λεμφαδένων 

που απαιτούνται προκειμένου να σταδιοποιηθούν με ακρίβεια οι 

περιπτώσεις που υποβλήθηκαν σε νεοεπικουρική θεραπεία είναι 

άγνωστος. 

 Η ιστολογική έκθεση θα πρέπει να προσδιορίζει εάν υπάρχει 

εξωτοιχωματική διήθηση φλεβών ή μικρών αγγείων στο τοίχωμα του 

εντέρου ή παρουσία περινευρικής διήθησης. Θα πρέπει να εξετασθούν 

τουλάχιστον 5 ιστοτεμαχίδια από το εν τω βάθει τμήμα του όγκου, 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παρουσία ή η απουσία της διήθησης των 

φλεβικών αγγείων εκτός του τοιχώματος. 

 Η εντός του όγκου λεμφοκυτταρική διήθηση σχετίζεται με την παρουσία 

MSI και θεωρείται ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας. 

 Θα πρέπει να αναφερθεί η κατάσταση του χειρουργικού ορίου. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το σύστημα ταξινόμησης κατά R για τα όρια εκτομής μετά 

τη χειρουργική επέμβαση. 

 Ο καρκίνος του ορθού ταξινομείται σύμφωνα με το σύστημα pTNM ή το 

σύστημα ypTNM για παρασκευάσματα εκτομής μετά από χήμειο-

άκτινοθεραπεία. 

 Ως προς το CRM θα πρέπει να προσδιορίζεται αν είναι διηθημένο δηλαδή 

αν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 1mm από το όριο του όγκου, 

έτσι ώστε να εκτιμάται ο κίνδυνος για τοπική υποτροπή και δυνητικά να 

καθορίζεται η επικουρική στρατηγική.  
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 Η χειρουργική ποιότητα του ΤΜΕ θα πρέπει να καταγράφεται σύμφωνα 

με την κατάταξη της μελέτης MERCURY. 

 Η υποχώρηση του όγκου μετά από προεγχειρητική θεραπεία θα πρέπει 

να καταγράφεται σύμφωνα με το σύστημα που προτάθηκε από τον 

Quirke κ.ά. 

  

1.2 Καρκίνος του παχέος εντέρου  

1.2.1 Σταδιοποίηση 

Η χάραξη θεραπευτικής στρατηγικής για τον καρκίνο του παχέος εντέρου 

προϋποθέτει επαρκή σταδιοποίηση. Θα πρέπει να γίνεται πλήρης κολονοσκόπηση 

και αξονική τομογραφία θώρακος, κοιλίας και λεκάνης με χρήση πολλαπλών 

ανιχνευτών. Η MDCT παραμένει η κύρια απεικονιστική μέθοδος για προεγχειρητικό 

σχεδιασμό, την ανίχνευση μεταστατικών ηπατικών αλλοιώσεων και την 

παρακολούθηση της νόσου. Η μαγνητική τομογραφία (MRI) και το υπερηχογράφημα 

με σκιαγραφικό (US) θα πρέπει να θεωρούνται ως τεχνικές επίλυσης διαγνωστικών 

προβλημάτων σχετικών με απροσδιόριστες ηπατικές αλλοιώσεις [Ong και Leen, 

2007· Floriani κ.ά., 2010].  

Η MDCT συνιστάται για την αρχική αξιολόγηση όλων των ασθενών που έχουν 

προγραμματισθεί για χειρουργική επέμβαση καρκινώματος του παχέος εντέρου λόγω 

της ικανότητάς της να προσφέρει μια ταχεία συνολική αξιολόγηση και να αποκαλύπτει 

επιπλοκές (διάτρηση, απόφραξη, κ.λπ.), που μπορεί να μην είναι κλινικά εμφανείς. 

Επιπλέον η MDCT κοιλιάς και πυέλου έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία. Το 

ποσοστό ακρίβειας για την αξιολόγηση αλλοιώσεων χαμηλότερου σταδίου δεν είναι 

τόσο καλό όσο αυτό για τις προχωρημένες αλλοιώσεις. Αυτή η απόκλιση σχετίζεται με 

την περιορισμένη ικανότητα της MDCT να προσδιορίσει το βάθος της διήθησης στο 

τοίχωμα του εντέρου. 

Η ειδικότητα για την ανίχνευση διηθημένων λεμφαδένων είναι περίπου 50%. Καθώς η 

ανίχνευση διηθημένων λεμφαδένων παραμένει ένα δύσκολο πρόβλημα, εάν η εκτομή 
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του παχέος εντέρου έχει προγραμματισθεί, οι τοπικές ομάδες των λεμφαδένων 

αφαιρούνται με μια σωστή χειρουργική επέμβαση καρκίνου. 

Για τους ασθενείς με εξαιρέσιμες ηπατικές μεταστάσεις και αρνητική αρχική 

ακτινογραφία θώρακος η επιπλέον απεικόνιση με αξονική τομογραφία θώρακος 

μπορεί να εντοπίσει πνευμονικές μεταστάσεις σε ποσοστό έως 5% των ασθενών 

[Kronawitter κ.ά., 1999].  

Η μαγνητική τομογραφία έχει την ίδια ακρίβεια με την MDCT, για την τοπική 

σταδιοποίηση των νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου. Η ακρίβεια στην αναγνώριση 

των λεμφαδενικών μεταστάσεων είναι επίσης ίδια με αυτήν της MDCT και ελαφρώς 

ανώτερη για την αναγνώριση των ηπατικών μεταστάσεων. 

Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να είναι επωφελής στον προσδιορισμό της 

συμμετοχής των γειτονικών οργάνων. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί, επίσης, να 

ληφθεί υπ’ όψιν στην προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών με ευαισθησία στο 

ιωδιούχο σκιαγραφικό ειδικά για την αξιολόγηση του ήπατος [Squillaci κ.ά., 2008· 

Floriani κ.ά., 2010].  

Η ψηφιακή κολονοσκόπηση με αξονική τομογραφία (CTC) μπορεί να προσδιορίσει με 

ακρίβεια όλες τις μάζες του παχέος εντέρου, αλλά μπορεί να εκτιμήσει τα κόπρανα 

ψευδώς ως μορφώματα, σε περίπτωση ανεπαρκούς προετοιμασίας ή διαστολής του 

εντέρου. Η CTC έχει συνολική ακρίβεια σταδιοποίησης της τάξεως του 81% για τον 

ορθοκολικό καρκίνο και είναι ανώτερη από τον βαριούχο υποκλυσμό όσον αφορά την 

απεικόνιση τμημάτων του παχέος εντέρου πλησίον αποφρακτικών αλλοιώσεων 

[Morrin κ.ά., 2000· Floriani κ.ά., 2010].  

Η FDG-PET δεν συνιστάται για την αρχική σταδιοποίηση. Θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για ασθενείς που διατρέχουν υψηλό περιεγχειρητικό κίνδυνο, όταν 

υπάρχει έντονη πιθανότητα μεταστατικής νόσου η οποία δεν είναι ορατή στην αξονική 

τομογραφία ή στη μαγνητική τομογραφία. Εντούτοις, ο ρόλος της FDG-PET/CT δεν 

είναι ακόμα σαφής, λόγω του μικρού αριθμού των μελετών [Niekel κ.ά., 2010].  

Θα πρέπει να γίνει κλινική εξέταση, να ληφθεί ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό 

σχετικά με την παρουσία καρκίνου του παχέος εντέρου, πολυπόδων ή άλλων 

καρκίνων. Το CEA θα πρέπει να προσδιορίζεται προ της θεραπείας. Πρόσθετες 

εξετάσεις, όπως η ψηφιακή κολονοσκόπηση (virtual colonoscopy) ή η αξονική 

κολονογραφία (colonography), ακόμα και αν δεν είναι καθιερωμένες διαδικασίες, θα 
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μπορούσαν να είναι πολύτιμες σε ό,τι αφορά τον ακριβή εντοπισμό του όγκου. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη χειρουργική αντιμετώπιση σε ασθενείς που είναι 

υποψήφιοι για λαπαροσκοπική εκτομή. Θα μπορούσαν επίσης να ανιχνεύσουν άλλες 

σύγχρονες αλλοιώσεις του παχέος εντέρου ή πολύποδες, εφόσον η κολονοσκόπηση 

δεν μπορεί να διερευνήσει όλο το κόλον λόγω αποφρακτικού όγκου. 

1.2.2 Παθολογοανατομία 

Προετοιμασία και αξιολόγηση του δείγματος 

Το χειρουργικό παρασκεύασμα θα πρέπει να φωτογραφηθεί, προκειμένου να 

τεκμηριωθεί το επίπεδο της χειρουργικής εκτομής. Το πλάγιο όριο εκτομής του 

νωπού χειρουργικού παρασκευάσματος θα πρέπει να επιχριστεί με μελάνι. Το 

χειρουργικό δείγμα ανοίγεται, αφήνοντας ανέπαφη την περιοχή του όγκου και μια 

περιοχή 2 εκ. επάνω και κάτω από αυτό και κατόπιν μονιμοποιείται σε διάλυμα 

φορμαλδεΰδης για 48 ώρες. 

 

Στην ιστολογική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 

Α. Μακροσκοπική περιγραφή: Μήκος του χειρουργικού παρασκευάσματος, θέση 

του όγκου (ο όγκος βρίσκεται άνω/υπό ή επί της περιτοναϊκής ανάκαμψης), το 

μέγεθος του όγκου (3 διαστάσεις), απόσταση από το εγγύς ή άπω όριο, βάθος της 

διήθησης, διάτρηση του όγκου, άλλες αλλοιώσεις που δεν συνδέονται με τον όγκο 

(όπως η νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα, πολύποδες, οικογενειακή 

αδενωματώδης πολυποδίαση), ο αριθμός των λεμφαδένων. Η απόσταση της άμεσης 

διασποράς του όγκου έξω από τον μυϊκό χιτώνα θα πρέπει να καταγράφεται, και η 

περιοχή στην οποία ο όγκος επεκτείνεται πλησιέστερα προς το CRM θα πρέπει να 

προσδιορίζεται μακροσκοπικά.  

B. Μικροσκοπική περιγραφή:  

Η μικροσκοπική περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει:  

 

Ιστολογικός τύπος 

Ο κύριος ιστολογικός τύπος στην ταξινόμηση WHO είναι το αδενοκαρκίνωμα, το 

βλεννώδες καρκίνωμα (>50% βλεννώδες), το καρκίνωμα από κύτταρα δίκην 
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σφραγιστήρος δακτυλίου (>50% κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου), το 

πλακώδες καρκίνωμα, το αδενοπλακώδες καρκίνωμα, το μικροκυτταρικό καρκίνωμα, 

το μυελοειδές καρκίνωμα και το μη διαφοροποιημένο καρκίνωμα. Αν και οι 

περισσότεροι ιστολογικοί τύποι δεν έχουν αποδεδειγμένη προγνωστική σημασία, 

υπάρχουν εξαιρέσεις. Το καρκίνωμα από κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου και 

το μικροκυτταρικό καρκίνωμα έχουν κακή πρόγνωση. Το βλεννώδες καρκίνωμα, όταν 

συνδέεται με μικροδορυφορική αστάθεια (MSI), έχει καλή πρόγνωση. Ένα άλλο 

καρκίνωμα με ευνοϊκή πρόγνωση είναι το μυελοειδές καρκίνωμα, το οποίο έχει ισχυρή 

συσχέτιση με MSI [Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003]. 

 

Ιστολογικός βαθμός κακοήθειας 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συστημάτων βαθμολόγησης στη βιβλιογραφία και τα 

περισσότερα συστήματα στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν τρεις ή τέσσερις βαθμούς 

(βαθμός 1/καλά διαφοροποιημένος, βαθμός 2/ μέτρια διαφοροποιημένος, βαθμός 3 

/ελάχιστα διαφοροποιημένος, βαθμός 4/αδιαφοροποίητος). 

Επί του παρόντος, χρησιμοποιείται ένα σύστημα βαθμολόγησης 2 βαθμίδων (υψηλός 

και χαμηλός βαθμός). Το σύστημα βασίζεται στην αναλογία παρουσίας αδενίων και 

με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο υποκειμενικός παράγοντας. Ο χαμηλός βαθμός 

κακοήθειας έχει ένα ποσοστό αδενικών σχηματισμών >50% και σε αυτόν τον βαθμό 

περιλαμβάνονται τα καλά και τα μετρίως διαφοροποιημένα καρκινώματα. Στην 

κατηγορία υψηλού βαθμού περιλαμβάνονται τα ελάχιστα διαφοροποιημένα και τα 

αδιαφοροποίητα καρκινώματα (<50% αδενικής διαμόρφωσης) [Compton κ.ά., 2000· 

Compton, 2003· Sanjuan κ.ά., 2010].  

Λεμφαδένες 

Όλοι οι λεμφαδένες που βρίσκονται στο χειρουργικό δείγμα θα πρέπει να 

παρασκευάζονται. Αποδείχθηκε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας ελάχιστος αριθμός από 

12 λεμφαδένες προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για την πραγματική κατάσταση 

των λεμφαδένων. 

Η ερμηνεία των διακριτών οζιδίων του όγκου στον λιπώδη ιστό κατά τη μικροσκοπική 

εξέταση είναι πολλές φορές προβληματική. Σύμφωνα με τις παλιές κατευθυντήριες 

οδηγίες, τα εξωτοιχωματικά οζίδια όγκου που είχαν διάμετρο >3mm αλλά δεν είχαν 
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ενδείξεις υπολειμματικού λεμφαδενικού ιστού δεν θεωρούνταν ως θετικοί λεμφαδένες. 

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες, διακριτό εξωτοιχωματικό 

οζίδιο με λείo περίγραμμα, ανεξαρτήτως μεγέθους, θεωρείται ως θετικός λεμφαδένας 

[Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Maughan και Quirke, 2003· Sanjuan κ.ά., 

2010].  

 

Αίμα, διήθηση στα λεμφικά αγγεία ,περινευρική διήθηση 

Υπάρχουν πολλές μελέτες στη βιβλιογραφία οι οποίες ερευνούν την προγνωστική 

σημασία της λεμφικής ή αγγειακής διήθησης. Οι περισσότερες από αυτές έδειξαν ότι 

η αγγειακή διήθηση ήταν προγνωστικά σημαντική, ανεξάρτητα από τον τύπο του 

σχετικού αγγείου (αιμοφόρο ή λεμφικό αγγείο). Άλλες μελέτες βρήκαν ισχυρή 

προγνωστική σημασία στην εξωτοιχωματική αγγειακή διήθηση και τη συσχέτισή της 

με αυξημένο κίνδυνο μετάστασης στο ήπαρ. Η προγνωστική σημασία της διήθησης 

των μικρών αγγείων στον υποβλεννογόνιο έχει τεκμηριωθεί από εκτομές κακοήθων 

πολυπόδων και συσχετίζεται με τον κίνδυνο λεμφαδενικής μετάστασης. 

Στην ιστολογική έκθεση θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν υπάρχει εξωτοιχωματική 

φλεβική διήθηση ή διήθηση μικρών αγγείων στο τοίχωμα του εντέρου. Ως 

εξωτοιχωματική αγγειακή διήθηση θεωρείται η παρουσία όγκου μέσα σε χώρο όπου 

παρατηρούναι ερυθροκύτταρα και επενδύεται από ενδοθήλιο και/ή περιβάλλεται από 

μυς. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ανίχνευση της φλεβικής διήθησης εξαρτάται από τον 

αριθμό των ιστοτεμαχιδίων που λαμβάνονται από την περιφέρεια του όγκου. Το 

Αμερικανικό Κολέγιο Παθολογοανατομίας (College of American Pathologists) συνιστά 

ότι πρέπει να εξετασθούν 3 με 5 τμήματα από το εν τω βάθει τμήμα του όγκου 

[Compton CC 2000, Compton CC 2003]. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η 

μικροσκοπική περινευρική διήθηση. Μελέτες έχουν δείξει ότι η περινευρική διήθηση 

είναι ανεξάρτητος δείκτης [Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003].  

∆ιηθητικά λεμφοκύτταρα όγκου (TILs) 

Η ενδοογκική λεμφοκυτταρική διήθηση σχετίζεται με την MSI, τη μυελοειδή 

αρχιτεκτονική και θεωρείται ευνοϊκός προγνωστικός παράγοντας. Ως σημαντική 

θεωρείται η παρουσία μέτριας και σοβαρής λεμφοκυτταρικής διήθησης [Compton κ.ά., 

2000· Compton, 2003].  
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Ταξινόμηση υπολειμματικού όγκου: Θα πρέπει να αναφερθεί η κατάσταση του 

χειρουργικού ορίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα ταξινόμησης R για τα 

όρια εκτομής μετά από χειρουργική επέμβαση. Η ταξινόμηση έχει τέσσερις 

διαφορετικούς βαθμούς: Rx (η παρουσία υπολειμματικού όγκου δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί), R0 (δεν υπάρχει υπολειμματικός όγκος), R1 (μικροσκοπικός 

υπολειμματικός όγκος) και R2 (μακροσκοπικός υπολειμματικός όγκος) [Compton κ.ά., 

2000· Compton, 2003· Sanjuan κ.ά., 2010].  

 

Ταξινόμηση κατά pTNM  

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου ταξινομείται σύμφωνα με το σύστημα pTNM 

[Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Sanjuan κ.ά., 2010].  

Πρωτοπαθής όγκος 

ΤΧ Ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να αξιολογηθεί 

Τ0 ∆εν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου 

Tis Ενδοεπιθηλιακός ή εντός του βλεννογόνου όγκος 

Τ1 Ο όγκος εισβάλλει στον υποβλεννογόνιο 

Τ2 Ο όγκος εισβάλλει στον μυϊκό χιτώνα 

Τ3 Ο όγκος εισβάλλει μέσω του μυϊκού χιτώνα στους περιορθικούς ή περικολικούς 

ιστούς που δεν περιβάλλονται από περιτόναιο  

Τ3a – ελάχιστη διήθηση (< 1mm πέρα από τα όρια του μυϊκού χιτώνα) 

Τ3b – μικρή διήθηση (1-5mm πέρα από τα όρια του μυϊκού χιτώνα) 

Τ3c – μέτρια διήθηση (> 5-15mm πέρα από το όριο του μυϊκού χιτώνα) 

Τ3d – (εκτεταμένη διήθηση>15 mm πέρα από το όριο του μυϊκού χιτώνα) 

Τ4 Ο όγκος εισβάλλει άμεσα σε άλλα όργανα ή δομές (Τ4a) ή διατρυπά το 

σπλαγχνικό περιτόναιο (T4b) 

Επιχώριοι λεμφαδένες 

ΝΧ: Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν μπορούν να αξιολογηθούν 

Ν0: Χωρίς μετάσταση τοπικών λεμφαδένων 

Ν1: Μετάσταση σε 1-3 λεμφαδένες 

Ν2: Μετάσταση σε 4 ή περισσότερους λεμφαδένες 

Μετάσταση σε μη επιχώριο λεμφαδένα θεωρείται ως pM1 
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Απομακρυσμένη μετάσταση 

ΜΧ: Η παρουσία της απομακρυσμένης μετάστασης δεν μπορεί να αξιολογηθεί 

Μ0: Μη απομακρυσμένη μετάσταση 

Μ1: Απομακρυσμένη μετάσταση 

 

Αξιολόγηση του pT1 καρκίνου του παχέος εντέρου 

Οι Τ1 όγκοι εισβάλλουν στη βλεννογόνια μυϊκή στιβάδα και τον υποβλεννογόνιο 

χιτώνα χωρίς να διηθούν τον μυϊκό χιτώνα. 

Αυτή η ομάδα όγκων συναντάται συχνά σε πρώιμα αδενοκαρκινώματα που 

αναπτύσσονται σε αδενωματώδεις πολύποδες ή μετά από διαπρωκτική εκτομή. Η 

ιστοπαθολογική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει: ιστολογικό βαθμό, απόσταση του 

όγκου από το όριο εκτομής, διήθηση αγγειακού ή λεμφικού συστήματος και το βάθος 

της διήθησης στον υποβλεννογόνιο χιτώνα. Σύμφωνα με την ταξινόμηση Kikucki, η 

διήθηση του υποβλεννογόνιου χιτώνα βαθμολογείται σε τρία επίπεδα: sm1 

(επιφανειακό τμήμα του υποβλεννογόνιου χιτώνα), sm2 (μεσαίο τμήμα), sm3 (εν τω 

βάθει τμήμα). 

Αδενοκαρκίνωμα που εκτείνεται έως 1mm ή και λιγότερο από τη χειρουγική ή την 

ενδοσκοπική εκτομή, η παρουσία λεμφικής ή αγγειακής διήθησης και ο υψηλός 

βαθμός κακοήθειας καθώς επίσης η διήθηση του μέσου ή εν τω βάθει τριτημορίου του 

υποβλεννογόνιου χιτώνα είναι ευρήματα που υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο 

παρουσίας μετάστασης λεμφαδένων [Compton κ.ά., 2000· Compton, 2003· Quirke 

κ.ά., 2011].  

Συστάσεις 

 Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη σταδιοποίηση είναι: πλήρης 

κολονοσκόπηση (είτε πριν είτε μετά την επέμβαση), MDCT κοιλιάς και 

πυέλου (είναι η ακτινολογική μέθοδος εκλογής), μαγνητική τομογραφία 

κοιλιάς και πυέλου (ενδείκνυται ως μέθοδος επίλυσης προβλημάτων 

ειδικά για ηπατικές μεταστάσεις ή αν αντίθετα η MDCT αντενδείκνυται) 

(LOE Ι), η ακτινογραφία θώρακα σε όλους τους ασθενείς ή η αξονική 
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τομογραφία πνεύμονα κυρίως σε ασθενείς με υψηλό περιεγχειρητικό 

κίνδυνο και πιθανές πνευμονικές μεταστάσεις (LOE ΙΙΙ) 

 Θα πρέπει να διενεργούνται: εργαστηριακός προσδιορισμός του CEA, 

κλινική εξέταση, λήψη ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού για 

καρκίνο του παχέος εντέρου, πολυπόδων και άλλων καρκίνων 

 Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η εικονική κολονοσκόπηση ή CT 

κολονογραφία (colonography -CTC) για την ανίχνευση άλλων 

σύγχρονων αλλοιώσεων του παχέος εντέρου ή πολυπόδων, αν η 

κολονοσκόπηση δεν μπορεί να διερευνήσει το σύνολο του παχέος 

εντέρου λόγω αποφρακτικού όγκου (LOE ΙΙ) 

 Το FDG-PET δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εξέταση ρουτίνας για την 

αρχική σταδιοποίηση (LOE ΙΙ) 

 Σπινθηρογράφημα οστών και απεικόνιση εγκεφάλου πρέπει να γίνεται 

μόνο σε ασθενείς με σημαντικά συμπτώματα. 

 Η παθολογική εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μακροσκοπική και 

μικροσκοπική εκτίμηση, βαθμολόγηση για το βάθος της διείσδυσης (Τ), 

τη κατάσταση των λεμφαδένων (Ν, ελάχιστο 12 λεμφαδένες), τα όρια 

εκτομής (R0 έναντι R1/2) και βαθμολόγηση κακοήθειας (G) (το σύστημα 

ταξινόμησης 2 βαθμίδων , χαμηλού και υψηλού βαθμού, βοηθά για να 

αποφευχθούν τυχούσες διακυμάνσεις μεταξύ παρατηρητών: ο χαμηλός 

βαθμός έχει ένα ποσοστό > 50% αδενικού σχηματισμού. Στον υψηλό 

βαθμό ο αδενικός σχηματισμός είναι <50%). Στην ιστολογική έκθεση 

πρέπει να διευκρινισθεί εάν υπάρχει εξωτοιχωματική διήθηση ή διήθηση 

των μικρών φλεβών στο τοίχωμα του εντέρου ή παρουσία περινευρικής 

διήθησης. Θα πρέπει να εξετασθούν τουλάχιστον 5 τεμάχια του όγκου για 

την επιβεβαίωση της παρουσίας ή της απουσίας εξωτοιχωματικής 

φλεβικής διήθησης. Η εντός του όγκου λεμφοκυτταρική διήθηση 

σχετίζεται με τη MSI και θεωρείται ανεξάρτητος προγνωστικός 

παράγοντας 
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 Θα πρέπει να αναφερθεί η κατάσταση του χειρουργικού ορίου. Για τα 

όρια εκτομής μετά από χειρουργική επέμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

το σύστημα ταξινόμησης R. Η παθολοοανατομική έκθεση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τη μακροσκοπική εκτίμηση της ποιότητας του δείγματος 

[LOE II, SOR A]. 

2. Προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες για τη 
σταδιοποίηση και treatment για colon and rectal cancer 

2.1 Προγνωστικοί δείκτες 

2.1.1 Ορθοκολικός καρκίνος πρώιμου σταδίου  

Προγνωστικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με τον όγκο  

 

 Η παρουσία MSI είναι ο μόνος μοριακός παράγοντας που επηρεάζει την 

πρόγνωση. Οι ασθενείς με όγκους σταδίου ΙΙ MSI-H/dMMR έχουν καλύτερη 

πρόγνωση σε σύγκριση με εκείνους με MSI-L ή MSS / pMMR [LOE II, SOR A) 

 Για τα KRAS, BRAF και άλλα γονίδια (π.χ. PIK3CA, PTEN, κλπ.) δεν έχει 

αποδειχθεί σαφώς ότι έχουν προγνωστική αξία στο στάδιο ΙΙ ή ΙΙΙ του καρκίνου 

του παχέος εντέρου.  

 Οι γονιδιωματικές υπογραφές πιθανά έχουν προγνωστική αξία αλλά επί του 

παρόντος δεν είναι προγνωστικές για την καθοδήγηση της απόφασης 

χορήγησης συμπληρωματικής θεραπείας. 

 Για τον καρκίνο που αναπτύσσεται σε ένα πολύποδα (η ιστοπαθολογική έκθεση 

πρέπει να περιλαμβάνει την εξάπλωση του όγκου σε απόσταση 1mm ή λιγότερο 

από τη χειρουργική ή ενδοσκοπική εκτομή), η παρουσία λεμφικής ή αγγειακής 

διήθησης και η υψηλού βαθμού κακοήθεια, καθώς και το βάθος της διήθησης 

εντός του υποβλεννογόνιου, αυξάνουν τον κίνδυνο της παρουσίας λεμφαδενικής 

μετάστασης των λεμφαδένων. 
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 Τα ακόλουθα στοιχεία που έχουν σχέση με το τοπικό στάδιο του όγκου έχουν 

αποδεδειγμένη προγγνωστική επίδραση και θα πρέπει να αναφέρονται 

λεπτομερώς στην ιστολογική έκθεση: 

o Κατάσταση T  

o Κατάσταση N  

o Ιστολογικός βαθμός  

o Εξωτοιχωματική διήθηση 

o Λεμφαγγειακή διήθηση  

o Περινευρική διήθηση  

o Κύτταρα δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου (χειρότερη πρόγνωση) 

o Βλεννώδη χαρακτηριστικά (χειρότερη πρόγνωση) 

o Αριθμών εκτετμημένων λεμφαδένων (χειρότερη πρόγνωση <12) 

 ∆ιάτρηση ή ρήξη κατά τη χειρουργική επέμβαση έχει σαφή προγνωστική 

σημασία. 

Βιοχημικοί προγνωστικοί παράγοντες  

 Το αρχικό (πριν από τη χειρουργική επέμβαση ή πριν από τη 

χημειοακτινοθεραπεία στην περίπτωση του καρκίνου του ορθού) επίπεδο του 

CEA είναι ο μόνος βιοχημικός παράγοντας, που συσχετίζεται με 

αποδεδειγμένη προγνωστική σημασία. Τα υψηλά επίπεδα CEA σχετίζονται με 

χειρότερη πρόγνωση, ωστόσο δεν υπάρχει γενικά αποδεκτό όριο. 

Τέλος, ο αριθμός των περιπτώσεων του καρκίνου του παχέος εντέρου, και ιδιαίτερα 

του ορθού που θεραπεύθηκαν σε ένα κέντρο σχετίζεται με την έκβαση των ασθενών 

σε πολλές μελέτες ανασκόπησης. Ωστόσο, το όριο για τον απαιτούμενο αριθμό των 

περιπτώσεων ανά έτος δεν έχει τεκμηριωθεί και η υπόθεση αυτή δεν έχει δοκιμαστεί 

ποτέ με προοπτικό τρόπο. 
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2.1.2 Προχωρημένος ορθοκολικός καρκίνος  

Σχετιζόμενοι με τον όγκο προγνωστικοί παράγοντες  

 Η ανίχνευση του BRAFV600E σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση σε 

προχωρημένο/ μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου, ανεξάρτητα από το 

είδος της θεραπείας πρώτης γραμμής [Souglakos κ.ά., 2009]. Η μετάλλαξη 

BRAFV600E θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως παράγοντας διαστρωμάτωσης σε 

μελλοντικές κλινικές μελέτες. 

 ∆εν είναι σαφές εάν οι KRAS μεταλλάξεις σχετίζονται με χειρότερη πρόγνωση. 

[Amado κ.ά., 2008· Karapetis κ.ά., 2008]. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το γονίδιο 

KRASG13D σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση, ενώ η προγνωστική σημασία 

των υπολοίπων μεταλλάξεων KRAS δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως ακόμα. 

2.2 Προβλεπτικοί δείκτες  

Η αναγνώριση των προγνωστικών υποομάδων δεν έχει σημασία στην καθημερινή 

κλινική πρακτική, δεδομένου ότι η τρέχουσες αποφάσεις θεραπείας δεν βασίζονται σε 

αυτήν την ταξινόμηση. Ωστόσο, οι προγνωστικές υποομάδες μπορεί να 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς της διαστρωμάτωσης. Ο ορισμός των 

κλινικών ομάδων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενή, μπορεί να είναι 

χρήσιμος για την καθοδήγηση της θεραπευτικής απόφασης, σε ότι αφορά την ένταση 

και την επιλογή των φαρμάκων / συνδυασμών για τη θεραπεία πρώτης γραμμής. 

 

2.2.1 Early stage colon and rectal cancer 

 

∆εν υπάρχει διαθέσιμος δείκτης για την πρόβλεψη της επίδρασης της 

συμπληρωματικής χημειοθεραπείας για τον πρώιμο CRC. 

Τα στοιχεία σχετικά με την προγνωστική επίδραση της MSI, που είναι σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της 5-φθοριοουρακίλης ή της ιρινοτεκάνης, είναι διφορούμενα 

[Hutchins κ.ά., 2011· Sinicrope κ.ά., 2011· Tejpar κ.ά., 2011].  
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2.2.2 Advanced/Metastatic Colorectal cancer  

 

Ο καθορισμός της κατάστασης του KRAS είναι υποχρεωτικός πριν από την απόφαση 

για το είδος της θεραπείας 1ης γραμμής, δεδομένου ότι η μετάλλαξη του KRAS 

εμποδίζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με αντι-EGFR αντισώματα [Amado 

κ.ά., 2008· Karapetis κ.ά., 2008· Van Cutsem κ.ά., 2009], (LOE II, SOR A). Η 

ανίχνευση των μεταλλάξεων του KRAS (είτε μέσω των τεχνικών που βασίζονται σε 

RT-qPCR είτε μέσω του προσδιορισμού της αλληλουχίας γονιδίων) μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε μπλοκ παραφίνης του πρωτοπαθούς όγκου ή των μεταστάσεων. 

Τα δεδομένα που αφορούν την επίδραση της KRAS μετάλλαξης στο κωδικόνιο G13D 

(5-8%) είναι αντικρουόμενα και μη πειστικά (LOE IV, SOR D). Μια ανασκοπική μελέτη 

πρότεινε ότι η KRAS μετάλλαξη στο κωδικόνιο G13D δεν αποκλείει την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας με αντι-EGFR αντισώματα [DeRoock κ.ά., 2010], 

ενώ στη συνδυασμένη ανάλυση των τριών τυχαιοποιημένων μελετών του 

panitumumab αναφέρθηκε ότι όγκοι με KRAS μετάλλαξη κωδικονίου G13D είναι 

ανθεκτικοί στη χορήγηση του αντισώματος. 

Οι μεταλλάξεις NRAS, PI3K, PTEN, EGFR και η έκφραση συνδέτη EGFR (epiregulin, 

amphiregulin) δεν θα πρέπει να καθοδηγούν την απόφαση της θεραπείας και δεν θα 

πρέπει να καθορίζουν την κλινική πρακτική. 

 

Χημειοθεραπεία 

Η υπερέκφραση τοποϊσομεράσης-1 (Topo 1) διαπιστώθηκε ότι είναι προγνωστική για 

όφελος από θεραπεία με ιρινοτεκάνη και ενδεχομένως με οξαλιπλατίνη καθώς και σε 

ένα RCT, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια (LOE IV, SOR D). 

H έκφραση του γονιδίου Excision Repair Cross-Complementing-1 (ERCC1), οι 

πολυμορφισμοί του, η φωσφορυλάση της θυμιδίνης (ΤΡ), ή οι πολυμορφισμοί της 

έκφρασης ή του υποκινητή της θυμιδιλικής συνθετάσης (TS), συνδέονται με την 

αποτελεσματικότητα της οξαλιπλατίνης ή της 5FU, όμως κανένας από αυτούς τους 

παράγοντες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση των αποφάσεων 

θεραπείας (μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη). 

 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ∆ιάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου 23 Απριλίου 2012 

 

 42

2.2.3 Πρόβλεψη τοξικότητας 

 

∆εν συνιστάται δοκιμή ρουτίνας για την ανεπάρκεια DPD. Συνιστώνται δοκιμές για την 

ανεπάρκεια DPD σε περίπτωση σοβαρής τοξικότητας από θεραπεία με 

φθοριοπυριμιδίνες (FP), πριν από την περαιτέρω χορήγηση FP· σε περίπτωση 

αποδεδειγμένης ανεπάρκειας DPD, η περαιτέρω έκθεση στις φθοριοπυριμιδίνες (FP) 

(τουλάχιστον στις συνήθεις δόσεις) θα πρέπει να αποφεύγεται. 

∆οκιμές με βάση τους πολυμορφισμούς του UGT1A1 θα πρέπει να εξετάζονται σε 

περιπτώσεις σοβαρής τοξικότητας μετά από έκθεση σε σχήματα με βάση την 

ιρινοτεκάνη. 
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4. ∆ιάγνωση, διαχείριση και counseling κληρονομικού 
colorectal καρκίνου 

Οι κληρονομικές μορφές του καρκίνου του παχέος εντέρου παρουσιάζουν μεγάλη 

φαινοτυπική και γονοτυπική ετερογένεια. Για να γίνει η διάγνωση, απαιτείται άμεση 

στοχευμένη παρακολούθηση και διαχείριση, καθώς και επακόλουθη αποτελεσματική 

επικοινωνία με τον μοριακό γενετιστή, έτσι ώστε το DNA του ασθενούς που διατρέχει 

κίνδυνο να μπορεί να ελεγχθεί σύμφωνα με το υπό-εξέταση σύνδρομο. Επομένως, το 

σύνδρομο Lynch χρήζει ελέγχου με MSI και τον έλεγχο γονιδίων MMR. Ένας ασθενής 

με FAP θα χρειάζεται έλεγχο APC και MYH [Balmana κ.ά., 2010].  

Εφόσον υπάρχει στην οικογένεια κάποιο κληρονομικό σύνδρομο προδιάθεσης για 

καρκίνο θα υπάρξουν συχνά κάποιες ενδείξεις μετά την ολοκλήρωση ενός 

λεπτομερούς οικογενειακού ιστορικού. Θα πρέπει ως ρουτίνα να λαμβάνονται οι 

πληροφορίες σχετικά με την ηλικία κατά τη διάγνωση, τη θέση, την ιστολογία και το 

στάδιο, καθώς και το ιστορικό των ταυτόχρονων ή προηγούμενων αδενωμάτων του 

παχέος εντέρου και άλλων μορφών καρκίνου στην οικογένεια. Αυτό θα επιτρέψει στον 

μοριακό γενετιστή να γνωρίζει πού πρέπει να ερευνήσει στο γονιδίωμα για την 

ογκογόνο μετάλλαξη της γαμετικής σειράς [ASCO, 2003].  

4.1 Σύνδρομα οικογενούς πολυποδίασης  

4.1.1 FAP 

Οι κληρονομικές διαταραχές με πολλαπλούς πολύποδες παχέος εντέρου 

περιλαμβάνουν το FAP, τo σύνδρομo αμαρτωματώδους πολυποδίασης και το 

κληρονομικό σύνδρομο μικτής πολυποδίασης (HMPS), που κληρονομείται με 

επικρατή αυτοσωματικό χαρακτήρα. 

Γενετική  

Το FAP σχετίζεται με μεταλλάξεις του APC στα αρχέγονα γεννητικά κύτταρα, ενώ η 

εξασθενημένη μορφή FAP (AFAP) σχετίζεται με γαμετικές μεταλλάξεις στο εξόνιο 9 

και στο MYH, με υπολειπόμενη αυτοσωματική μετάδοση. Το σύνδρομο Gardner και 

το σύνδρομο Turcot είναι φαινοτυπικές παραλλαγές του FAP, όχι ξεχωριστά 

σύνδρομα [Jasperson κ.ά., 2010].  
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Extra-Colonic Cancers 

Επιπλέον νεοπλάσματα μπορούν να αναπτυχθούν σε περιπτώσεις FAP όπως του 

στομάχου, του δωδεκαδαδακτύλου, δεσμοειδείς όγκοι και μυελοβλάστωμα [Vasen 

κ.ά., 2008].  

∆ιάγνωση 

Η κλινική διάγνωση του κλασικού FAP βασίζεται στην αναγνώριση των >100 

αδενωμάτων του παχέος εντέρου. Το «εξασθενημένο» FAP χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία λιγότερων αδενωμάτων και μεταγενέστερη εκδήλωση της νόσου· 

προτεινόμενο κριτήρια επιλεξιμότητας των ατόμων είναι: 

1) Τουλάχιστον δύο ασθενείς με 10-99 αδενώματα στην ηλικία >30 ετών· ή 

2) ένας ασθενής με 10-99 αδενώματα σε ηλικία >30 ετών, με συγγενή πρώτου 

βαθμού με CRC και λίγα αδενώματα, καθώς και χωρίς άλλα μέλη της 

οικογένειας με >100 αδενώματα πριν από την ηλικία των 30 ετών. 

Η παρουσία αλλοιώσεων εκτός του παχέος εντέρου μπορεί επίσης να συμβάλει στην 

αρχική διάγνωση. ∆ιαφορική διάγνωση, που βασίζεται στον γενετικό έλεγχο, θα 

πρέπει να γίνεται μεταξύ της εξασθενημένης μορφής και του HNPCC, διότι το 10% 

των ασθενών με FAP έχουν λιγότερους από 20 πολύποδες. Από την άλλη πλευρά, 

πολλοί ασθενείς με HNPCC εμφανίζονται με πολλαπλούς πολύποδες παχέος 

εντέρου. 

Οι ασθενείς με φαινοτυπικό FAP και με αρνητικό τεστ APC / MYH αποτελούν περίπου 

το 20% όλων των περιπτώσεων. Παρουσιάζονται λιγότερο συχνά με έντονη 

πολυποδίαση, καθώς και CHPRE, δεσμοειδείς όγκους, UGI πολύποδες, και 

οστεώματα. Αντίθετα, η παρουσία όγκων εκτός παχέος είναι υψηλότερη σε 

οικογένειες αρνητικές για APC / MUTYH [Bisgaard κ.ά., 2004· Rivera κ.ά., 2011].  

Η αναγνώριση των APC ή MUTYH μεταλλάξεων in a proband επιβεβαιώνει τη 

διάγνωση. 

 

 

Συστάσεις-Προσυμπτωματικός έλεγχος και Πρόληψη 

 Λεπτομερές οικογενειακό ιστορικό προς την κατεύθυνση συνδρόμου 

κληρονομικού καρκίνου. 
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 Η γενετική συμβουλευτική είναι σαφώς σημαντική για τους ασθενείς με 

τον φαινότυπο FAP και APC γαμετικήμετάλλαξη (germline mutation) 

Έχουν περίπου 100% κίνδυνο κατά τη διάρκεια της ζωής τους για CRC. 

 Κολονοσκόπηση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και παρακολούθηση 

ανάλογα με την ηλικία των ασθενών με FAP (LOE ΙΙΙ, Β SOR). 

 Προφυλακτική ολική κολεκτομή (LOE V, SOR D). 

1) Η πρώτη επιλογή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά τη στιγμή της 

διάγνωσης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της 

κακοήθειας  

2) Οι χειρουργικές επιλογές περιλαμβάνουν υφολική κολεκτομή με 

ειλεοορθική αναστόμωση, συνολική πρωκτοκολεκτομή με ειλεοστομία 

Brooke (ή εγκρατή ειλεοστομία) και πρωκτοκολεκτομή με 

βλεννογονική πρωκτεκτομή καθώς και ειλεο-ορθική έλξη (ileoanal pull 

through) με το σχηματισμό θύλακα. H κολεκτομή με ειλεοορθική 

αναστόμωση (IRA) αντί της πρωκτοκολεκτομής με ειλεοπρωκτική 

αναστόμωση (proctocolectomy with ileal pouch-anal) (IPAA) θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με ήπιο γονότυπο / 

φαινότυπο, καθώς και με μεταλλάξεις που εντοπίζονται στα ακραία 

άκρα του γονιδίου, λόγω του χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης σοβαρής 

πολυποδίασης του ορθού. Η IPAA έχει συσχετιστεί με μειωμένη 

γονιμότητα, σε σύγκριση με την IRA σε γυναίκες με FAP, αλλά ο 

καρκίνος του ορθού παρατηρήθηκε μόνο στην ομάδα της IRA (5%) 

(Aziz κ.ά., 2006). 

 Για λεπτομέρειες, βλ. Πίνακα 1 

 

4.1.2 Σύνδρομα αμαρτωματώδους πολυποδίασης 

To αμάρτωμα αναφέρεται σε υπερβολική αλλά εστιασμένη υπερανάπτυξη των 

κυττάρων και των ιστών που προέρχονται από το όργανο στο οποίο εμφανίζεται. Τα 
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κυτταρικά στοιχεία είναι ώριμα και είναι πανομοιότυπα με εκείνα που βρίσκονται στο 

υπόλοιπο όργανο. Έχουν περιγραφεί στον εντερικό σωλήνα αρκετά διακριτά οικογενή 

σύνδρομα, που χαρακτηρίζονται από πολλαπλούς αμαρτωματώδεις πολύποδες. 

 

Γενετική  

 Νεανική πολυποδίαση, SMAG4, BMPR1A 

 Σύνδρομο Peutz–Jeghers (PJS), STK11 (LKB1) 

 Σύνδρομο Cowden, PTEN 

 Σύνδρομο Gorlin, BCNS 

 Πολλαπλή ενδοκρινής νεοπλασία, MEN II 

 

Συστάσεις-Προσυμπτωματικός έλεγχος και Πρόληψη 

 Λεπτομερές οικογενειακό ιστορικό προς την κατεύθυνση των συνδρόμων 

κληρονομικού καρκίνου 

 Έλεγχος και παρακολούθηση των ασθενών ανάλογα με την ηλικία  

 Κολονοσκόπηση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την 

παρακολούθηση των ασθενών ανάλογα με την ηλικία 

 Προφυλακτική ολική κολεκτομή 

4.2 Lynch syndrome (hereditary non-polyposis cancer, HNPCC) 

Το σύνδρομο Lynch (κληρονομικός μη-πολυποδιασικός καρκίνος του παχέος 

εντέρου) χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου, καρκίνου 

του ενδομητρίου και διάφορους άλλους καρκίνους. 

 

Γενετική  

Το σύνδρομο Lynch προκαλείται από μια μετάλλαξη σε ένα από τα γονίδια 

επιδιόρθωσης των αλλοιώσεων τύπου mismatch: MLH1, MSH2, MSH6 ή PMS2.  

Πρόσφατα, βρέθηκαν σε ένα υποσύνολο οικογενειών με σύνδρομο Lynch γαμετικές 

εξαλείψεις στο γονίδιο EpCAM. 
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Ένα υποσύνολο των «Άμστερνταμ θετικών» περιπτώσεων, που εκτιμάται σε 40% 

έως 70%, δεν έχουν ανεπάρκεια MMR και συνεπώς έχουν ονομαστεί «οικογενειακός 

ορθοκολικός καρκίνος τύπου Χ» [Bisgaard κ.ά., 2004· Vasen κ.ά., 2007]. 

∆ιάγνωση 

Η κλινική υποψία βασίζεται στην εκπλήρωση των κλινικών κριτηρίων. Τα κριτήρια του 

Άμστερνταμ καθώς και οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες Bethesda 

χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ατόμων με υποψία συνδρόμου Lynch ή 

υποψηφίων για μοριακή εξέταση (Πίνακας 3). Καθώς >90% των περιπτώσεων CRC 

με σύνδρομο Lynch εμφανίζουν MSI και / ή απώλεια της αντίστοιχης πρωτεΐνης στην 

IHC, η εξ αρχής μοριακή εξέταση είναι μια άλλη στρατηγική, προκειμένου να 

εντοπισθούν οι υποψήφιοι για την παρουσία κληρονομούμενων μεταλλάξεων. 

Εάν εντοπισθεί ένας όγκος με MMR ή MSI ανεπάρκεια ενδείκνυται η εξέταση για την 

παρουσία κληρονομούμενων μεταλλάξεων. Αν όμως παρατηρείται απώλεια 

έκφρασης MLH1/PMS2, θα πρέπει πρώτα να ελέγχεται η μεθυλίωση του υποκινητή 

MLH1 ή η παρουσία της σωματικής μετάλλαξης του BRAF V600E, για να αποκλειστεί 

υπερμεθυλίωση του υποκινητή του MLH1 (10% -15% των σποραδικών περιπτώσεων 

σχετίζονται με αυτήν τη σωματική αλλοίωση). Η μετάλλαξη BRAF συχνά είναι 

παρούσα όταν η περιοχή του υποκινητή του γονιδίου MLH1 μεθυλιώνεται (η 

μεθυλίωση είναι η πιο κοινή αιτία της απουσίας χρώσης MLH1). Όταν η μετάλλαξη 

BRAF V600 είναι παρούσα δεν έχει ακόμη αναφερθεί επιβλαβής μετάλλαξη γονιδίων 

MMR. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να είναι χρήσιμα για τον προσδιορισμό των 

ασθενών με απούσα χρώση MLH1, στους οποίους πρέπει να προσφέρεται 

αλληλούχηση του γονιδίου MLH1. 

-Ο προσδιορισμός των MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 και EpCAM μεταλλάξεων 

επιβεβαιώνει τη διάγνωση. 

 

Συστάσεις 

Μελέτες έχουν δείξει ότι στο σύνδρομο Lynch η παρακολούθηση για καρκίνο του 

παχέος εντέρου οδηγεί σε μείωση του CRC και των συναφών θνησιμοτήτων. 

Υπάρχουν πολύ λίγα διαθέσιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της 

παρακολούθησης για καρκίνο του ενδομητρίου [EGAPP, 2009].  
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 Χρησιμοποιήστε το αναθεωρημένο Bethesda για την επιλογή 

οικογενειών για μοριακή γενετική MSI / IHC ανάλυση των όγκων (LOE II, 

SOR A) 

 Χρησιμοποιήστε MSI ανάλυση ως πρώτο βήμα. 

 Χρησιμοποιήστε IHC ανάλυση για να κατευθύνετε την ανάλυση 

μετάλλαξης των γονιδίων MMR. 

 Η κολονοσκόπηση παρακολούθησης μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 

CRC και τον κίνδυνο του θανάτου (LOE II, SOR Β). Μέσα σε διαστήματα 

τριών ετών η κολονοσκόπηση μειώνει σε περισσότερο από το μισό τον 

κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, εμποδίζει θανάτους από καρκίνο του 

παχέος εντέρου και μειώνει το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας κατά 

περίπου 65% σε τέτοιες οικογένειες. 

Έτσι, λόγω της πιθανής αδυναμίας ανίχνευσης της υποτροπής του 

καρκίνου σε τριετή διαστήματα, η κολονοσκόπηση για τα άτομα με 

σύνδρομο Lynch πρέπει να γίνεται κάθε 1-2 έτη, με έναρξη μεταξύ των 

ηλικιών 20-25 (LOE III, SOR C). Μια εξαίρεση αφορά εκείνες τις 

οικογένειες με γαμετική μετάλλαξη του MSH6, όπου, λόγω των πιο 

"ήπιων" χαρακτηριστικών, όπως μια μεγαλύτερη ηλικία έναρξης του 

CRC, η εξέταση κολονοσκόπησης θα μπορούσε να καθυστερήσει μέχρι 

την ηλικία των 30 ετών. 

 Σε οικογένειες με συνάθροιση CRC αλλά χωρίς ενδείξεις ανεπάρκειας 

MMR (οικογένειες χωρίς σύνδρομο Lynch) συνιστάται ένα λιγότερο 

εντατικό πρωτόκολλο επιτήρησης, δηλαδή κολονοσκόπηση ανά 

διαστήματα 3-5 ετών αρχίζοντας 5-10 έτη πριν από την πρώτη διάγνωση 

του CRC ή στα 45 έτη (LOE III, SOR C). Ετήσια δειγματοληψία 

ενδομητρίου και διακολπικό υπερηχογράφημα της μήτρας και των 

ωοθηκών, που αρχίζει στις ηλικίες 30-35 ετών, αναφέρθηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις του συνδρόμου Lynch (LOE III, SOR C). 
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 Στα άτομα που ανέπτυξαν CRC, τα στοιχεία ευνόησαν την 

αποτελεσματικότητα της προφυλακτικής υστερεκτομής και της 

ωοθηκεκτομής (LOE III, SOR C). (Vasen, HF., κ.ά., 2007). 

 

Χειρουργική θεραπεία για ασθενή που διαγνώσθηκε με CRC που σχετίζεται με 

σύνδρομο Lynch 

Σε ό,τι αφορά τη θεραπεία του CRC σε ασθενείς που προέρχονται από οικογένειες με 

σύνδρομο Lynch, δεν υπάρχουν μελέτες που έχουν ελεγχθεί· σε μια μελέτη ανάλυσης 

αποφάσεων έχει αναφερθεί αύξηση του προσδόκιμου ζωής με υφολική κολεκτομή σε 

σύγκριση με μερική εκτομή· ενόψει αυτής της μελέτης και του υψηλού κινδύνου 

δεύτερου CRC, η επιλογή της εκτεταμένης εκτομής πρέπει να συζητηθεί για τους 

νεαρούς ασθενείς (δηλαδή <50 ετών) (LOE III, SOR C). 

 

Συστάσεις: Χημειοθεραπεία 

 Πειραματικές και κλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι οι όγκοι MSI-H είναι 

ανθεκτικοί στη χημειοθεραπεία που βασίζεται σε 5-FU. Eντούτοις, προτού 

δοθούν οριστικές συστάσεις, οι κλινικές προοπτικές μελέτες είναι 

απαραίτητες (LOE III, SOR Α). 

Έλεγχος του καρκίνου όταν υπάρχει σύνδρομο Lynch 

 Προφυλακτική κολεκτομή 

 Προφυλακτικό γυναικολογικό χειρουργείο 

 

Συστάσεις: Γενετική συμβουλευτική 

 Άτομα υψηλού κινδύνου πρέπει να λαμβάνουν συμβουλές γενετικής 

φύσεως, έτσι ώστε να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του γενετικού ελέγχου για τον καρκίνο. 

 

Αλγοριθμικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση του 

συνδρόμου Lynch 
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Περιλαμβάνουν κριτήρια για την επιλογή των ατόμων που θα υποβληθούν σε γενετική 

συμβουλευτική, έλεγχο του όγκου (MSI και/ή ICH), έλεγχο μεταλλάξεων, 

παρακολούθηση και χειρουργική αντιμετώπιση.  

 

Οικονομικές και άλλες προσωπικές ανησυχίες 

Η εξέταση DNA έχει σημαντικές οικονομικές διαστάσεις. 
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5. ∆ιαχείριση localized rectal καρκίνου  

Οι εντοπισμένοι καρκίνοι του ορθού (cT 1-2 N0 crm) θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

εκ των προτέρων είτε με τοπική εκτομή είτε με διακοιλιακή εκτομή (+/-ΤΜΕ). Η έκταση 

της χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, για να 

διατηρηθεί η λειτουργία του σφικτήρος και, επομένως, η ποιότητα ζωής. Η 

καθιερωμένη θεραπεία για τοπικά προχωρημένους όγκους στο χαμηλό ή μέσο ορθό 

είναι η προεγχειρητική θεραπεία, είτε με ακτινοθεραπεία είτε συνδυασμένη με 

χημειοθεραπεία. Η μετεγχειρητική χημειοθεραπεία προορίζεται για εκείνους τους 

ασθενείς που δεν έλαβαν προεγχειρητική θεραπεία και αντιμετωπίζουν υψηλό 

κίνδυνο υποτροπής (στάδιο ΙΙ/ΙΙΙ). Η προεγχειρητική θεραπεία πρέπει να χορηγείται 

σε ασθενείς με ≥cT3 και/ή Ν+ νόσο. Η επικουρική (adjuvant) χημειοθεραπεία θα 

πρέπει να εξετάζεται για όλους τους ασθενείς με χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου. 

5.1 Patient classification for defining treatment strategy 
Οι καρκίνοι του ορθού μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: πολύ πρώιμοι 

(μερικοί cT1), πρώιμοι (cT1-2, κάποιοι cT3), περισσότερο προχωρημένοι (cT3, 

κάποιοι cT4) και τοπικά προχωρημένοι (cT4). Άλλοι παράγοντες, εκτός από κλινικό Τ-

στάδιο, που είναι επίσης σχετικοί είναι η θέση του όγκου, η εγγύτητα στο CRM, το 

στάδιο-cN και η αγγειακή και νευρική διήθηση. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατόν να 

δοθεί ακριβής ορισμός σε ποια υποστάδια Τ και Ν ανήκουν αυτές οι ομάδες. 

Οι όροι «ευνοϊκός ή πρώιμος ή καλός», «ενδιάμεσος ή κακός» και «τοπικά 

προχωρημένος ή άσχημος» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ταξινομηθούν οι 

καρκίνοι του ορθού σε αυτές τις κλινικές υποομάδες. Στην κλινική πρακτική και σε 

μερικές πρόσφατες μελέτες ο όρος «τοπικά προχωρημένος» έχει συχνά 

χρησιμοποιηθεί για την «ενδιάμεση/κακή» ομάδα, αλλά είναι καλύτερα να διατηρείται 

για τους πραγματικά «τοπικά» προχωρημένους/άσχημους καρκίνους. 

Η ακριβής σταδιοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να προσδιορισθεί η ανάγκη 

για νεοεπικουρική θεραπεία ή ενισχυμένη χειρουργική επέμβαση. Η μελέτη 

MERCURY έδειξε την ακρίβεια, τη σκοπιμότητα και τη δυνατότητα αναπαραγωγής 

της μαγνητικής τομογραφίας στη σταδιοποίηση του καρκίνου του ορθού. Η μαγνητική 

τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί γα τη διαστρωμάτωση, προκειμένου να γίνει ο 
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διαχωρισμός των ασθενών με υψηλή ακρίβεια σύμφωνα με το ΤΝΜ και άλλους 

δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες, που συνδέονται με τον τοπικά προχωρημένο 

καρκίνο του ορθού και κατά συνέπεια, για να γίνει η στόχευση προεγχειρητικών 

θεραπειών [MERCURY, 2007]. Το πιο σημαντικό είναι ότι η μαγνητική τομογραφία 

μπορεί να καθοδηγήσει τον χειρουργό στο κατάλληλο επίπεδο της εκτομής, 

προκειμένου να επιτύχει ένα καθαρό όριο εκτομής, προσφέροντας έναν «οδικό 

χάρτη» της έκτασης του όγκου κατά μήκος των ανατομικών δομών της πυέλου.  

Παρά τις παραλλαγές στη χρήση της προεγχειρητικής θεραπείας υπάρχει ευρεία 

συμφωνία ότι σε όλους τους ασθενείς με πιθανή διήθηση του CRM στη μαγνητική 

τομογραφία θα πρέπει να προσφέρεται προεγχειρητική χημειοθεραπεία, διότι η 

συζήτηση προ της εγχείρησης των εικόνων MR στις συναντήσεις MDT και η 

εφαρμογή αυτού του προγράμματος θεραπείας οδήγησε σε μείωση του ποσοστού 

θετικών ορίων εκτομής [Burton κ.ά., 2006] που ορίζεται ως όγκος εντός 1 mm από 

την περιτονία του μεσοορθού ή ως Τ2 όγκος όταν εντοπίζεται από το επίπεδο της 

έκφυσης των ανελκτήρων μυών και κάτω [Burton κ.ά., 2006].  

Η διαστρωμάτωση της θεραπείας βασίστηκε στα εξής στοιχεία : 

α) 5ετή ποσοστά επιβίωσης 85% για ασθενείς με καρκίνο του ορθού με Τ3 όγκους με 

<5mm βάθος εξωτοιχωματικής επέκτασης έναντι 54% επιβίωσης, για περιπτώσεις με 

όγκους Τ3 με επέκταση >5mm [Merkel κ.ά., 2001].  

β) Η περιτοναϊκή διήθηση αποτελεί γνωστό αρνητικό προγνωστικό παράγοντα για 

τους καρκίνους του ορθού [Shepherd κ.ά., 1995].  

γ) Ο αυξανόμενος αριθμός των διηθημένων λεμφαδένων μειώνει τη συνολική 

επιβίωση στον καρκίνο του παχέος εντέρου [Stocchi κ.ά., 2001].  

δ) Η EMVΙ έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας ανεξάρτητος αρνητικός προγνωστικός 

παράγοντας στον καρκίνο του παχέος εντέρου [Conroy κ.ά., 1994].  

Το ποσοστό θετικών CRM μπορεί να μειωθεί, αλλά μόνο με την παρουσία καλής 

σταδιοποίησης, με MRI με προεγχειρητική συζήτηση σε MDT όλων των εξετάσεων 

σταδιοποίησης, με βέλτιστη χειρουργική επέμβαση, με αποτελεσματικές 

προεγχειρητικές θεραπείες και τυποποιημένη ιστοπαθολογική έκθεση με όλα τα 

απαιτούμενα δεδομένα [Burton κ.ά., 2006].  
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Συστάσεις 

 Για την απόφαση θεραπείας, οι ασθενείς θα πρέπει να ταξινομούνται 

πέρα από το κλινικό στάδιο TNM και UICC και στις ακόλουθες τρεις 

ομάδες: πολύ πρώιμος (μερικοί cT1sm1), πρώιμος (cT1-2, cT3a/β), 

τοπικά προχωρημένος (cT3c/d/T4 και / ή Ν +) 

 

5.2 Preoperative treatment 

Σκοπός της προεγχειρητικής θεραπείας είναι η μείωση του κινδύνου τοπικής 

υποτροπής, η βελτίωση της εξαιρεσιμότητας ως προς τη λειτουργία, ιδιαίτερα σε 

όγκους που βρίσκονται χαμηλά, και η R0 εκτομή σε CRM+νόσο. 

Συστάσεις 

 Η προεγχειρητική θεραπεία συνιστάται σε τοπικά προχωρημένους 

όγκους ( CT3, CRM +, EMVI και / ή Ν +). 

 

Ακτινοθεραπεία 

Οι επιλογές προεγχειρητικής θεραπείας για τον καρκίνο του ορθού περιλαμβάνουν 

μόνο ακτινοθεραπεία (σύντομης διάρκειας RT) ή ένα συνδυασμό με χημειοθεραπεία 

και RT (μακράς διάρκειας CRT). Τα πιθανά πλεονεκτήματα της προεγχειρητικής 

θεραπείας είναι η πιθανή σμίκρυνση του όγκου ή και η υποσταδιοποίησή του, η 

πρόληψη της διασποράς των καρκινικών κυττάρων και η αυξημένη ακτινο-ευαισθησία 

του όγκου, που προκύπτει από την αυξημένη οξυγόνωση των κυττάρων του όγκου 

και μειωμένη τοξικότητα σε σύγκριση με τη μετεγχειρητική CRT [Sauer κ.ά., 2004]. Το 

κύριο μειονέκτημα της προεγχειρητικής CRT είναι η υπερθεραπεία των ασθενών σε 

πρώιμο στάδιο της νόσου (Τ1-2, N0), ως αποτέλεσμα της υπερ-σταδιοποίησης με 

συμβατικές μεθόδους απεικόνισης. Στη γερμανική μελέτη [Sauer κ.ά., 2004], το 18% 

των ασθενών που τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν μετεγχειρητική CRT και αρχικά 

είχαν σταδιοποιηθεί με τοπικά προχωρημένους όγκους, βρέθηκαν να έχουν νόσο 

σταδίου Ι. Ωστόσο, με τη χρήση του διορθικού (endorectal) υπερήχου και της υψηλής 

ανάλυσης phased-array μαγνητικής τομογραφίας (MRI) το μειονέκτημα αυτό έχει 

σταδιακά αποκτήσει μικρότερη σημασία λόγω της βελτιωμένης ακρίβειας αξιολόγησης 
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της τοπικής έκτασης της νόσου [Valentini κ.ά., 2005]. Επιπλέον, η MRI αξιολογεί με 

ακρίβεια την πιθανότητα διήθησης του κυκλοτερούς ορίου εκτομής (CRM) [Beets-Tan 

κ.ά., 2001· Bipat κ.ά., 2004· MERCURY, 2007].  

5.2.1 Short course radiotherapy (5x5Gy) 

Περισσότερες από 15 τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν αξιολογήσει την 

αποτελεσματικότητα της προεγχειρητικής RT αποκλειστικά σε ασθενείς με εξαιρέσιμο 

καρκίνο του ορθού. Σε όλες τις προαναφερθείσες μελέτες εφαρμόστηκαν μέτριες 

δόσεις RT και στις περισσότερες αποδείχθηκε βελτίωση του τοπικού ελέγχου της 

νόσου [Valentini κ.ά., 2005]. Τρεις μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι η προεγχειρητική RT 

οδηγεί σε σημαντική μείωση της τοπικής υποτροπής σε βιολογικά δραστικές δόσεις 

άνω των 30 Gy. Εντούτοις, τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την επιβίωση είναι 

αντικρουόμενα [Camma κ.ά., 2000· Colorectal Cancer Collaborative Group, 2001].  

Οι μελέτες που καθιέρωσαν τη βραχείας διάρκειας προεγχειρητική RT (5 x 5Gy) είναι 

αυτές του Folkesson κ.ά. [Folkesson κ.ά., 2005] και του Kapiteijn [Kapiteijn κ.ά., 

2001]. Και οι δύο μελέτες δείχνουν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στον τοπικό 

έλεγχο με την προσθήκη της RT έναντι της χειρουργικής επέμβασης και μόνο. 

Επιπλέον, η σουηδική μελέτη [Folkesson et al., 2005] έδειξε όφελος επιβίωσης, η 

οποία μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα της μη βέλτιστης χειρουργικής επέμβασης, που 

δεν εφάρμοζε ολική μεσορθική εκτομή (TME) του ορθού [Folkesson et al., 2005]. Θα 

πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ανάλυση υποομάδων των δύο μελετών έδειξε ότι η 

προεγχειρητική RT είναι πιο αποτελεσματική σε ασθενείς με όγκους σταδίου II και III 

που βρίσκονται στο μέσον και χαμηλό ορθό και σε περιπτώσεις με ελεύθερο CRM 

[Folkesson κ.ά., 2005· Kapiteijn κ.ά., 2001· Marijnen κ.ά., 2003· Peeters κ.ά., 2007].  

Σε πιο πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη, που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο (MRC 

CR 07) [Sebag-Montefiore κ.ά., 2009], ασθενείς με καρκίνο του ορθού με νόσο 

σταδίου Ι-ΙΙΙ τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε προεγχειρητική RT βραχείας 

διάρκειας (5x5Gy) ακολουθούμενη από ΤΜΕ, είτε ΤΜΕ και επιλεκτική μετεγχειρητική 

CRT, για την περίπτωση απειλούμενου CRM (<1mm). Σε αυτή τη μελέτη 

παρατηρήθηκε μια μείωση κατά 61% του σχετικού κινδύνου της τοπικής υποτροπής 

για τους ασθενείς που λαμβάνουν προεγχειρητική RT. Επιπλέον, υπήρξε στατιστικά 

σημαντική βελτίωση στην ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση κατά 24% για την ίδια 
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ομάδα ασθενών. Καμία διαφορά δεν σημειώθηκε, ωστόσο, στη συνολική επιβίωση 

μεταξύ των δύο ομάδων.  

Η σύντομη προεγχειρητική ακτινοθεραπεία χορηγείται για 5 διαδοχικές ημέρες σε μία 

συνολική δόση 25Gy (5 Gy ανά κλάσμα). Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να 

λάβει χώρα μέσα σε μία εβδομάδα από την ολοκλήρωση της θεραπείας	 [Kapiteijn 

κ.ά., 2001· Marijnen κ.ά., 2003· Peeters κ.ά., 2007· Sebag-Montefiore κ.ά., 2009]. 

Λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος ανάμεσα στην εγχείρηση και την RT, δεν 

αναμένεται καμία συρρίκνωση/υποσταδιοποίηση του όγκου και συνεπώς η σύντομη 

πορεία της RT δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις με εμπλοκή CRM ή Τ4 

νόσο. 

∆ύο μελέτες συνέκριναν τη βραχεία προεγχειρητική RT με τη μακράς διάρκειας CRT 

(με χημειοθεραπεία βασισμένη σε 5FU). Στην πρώτη μελέτη [Bujko κ.ά., 2006], είχαν 

συμπεριληφθεί οι ασθενείς με εξαιρέσιμο Τ3 ή Τ4 καρκίνο του ορθού, και 

αποδείχθηκε ότι και οι δύο τρόποι αντιμετώπισης έχουν παρόμοια 

αποτελεσματικότητα ως προς την 4ετή επιβίωση (67,2% στην ομάδα RT έναντι 

66,2% στην ομάδα CRT) την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (58,4% έναντι 55,6% 

αντίστοιχα) και την τοπική υποτροπή (9% έναντι 14,2% αντίστοιχα). Η πρώιμη 

τοξικότητα ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα CRT, ενώ τα ποσοστά της όψιμης 

τοξικότητας μεταξύ των δύο ομάδων ήταν συγκρίσιμα. Στη δεύτερη μελέτη του 

Broendengen κ.ά.[16], οι ασθενείς με μη χειρουργήσιμο καρκίνο του ορθού έλαβαν 

είτε RT είτε CRT [Braendengen et al., 2008]. Αποδείχθηκε ότι η CRT ήταν σημαντικά 

πιο αποτελεσματική από την RT σε ό,τι αφορά τον τοπικό έλεγχο (82% έναντι 67% 

στα 5 έτη, p=0,03), τον χρόνο έως την αποτυχία της θεραπείας (63% έναντι 44%, p= 

0,003), την ειδική ως προς τον καρκίνο επιβίωση (72% έναντι 55%, p=0,02) και τη 

συνολική επιβίωση (66% έναντι 53%, p=0,09). Η οξεία τοξικότητα ήταν σημαντικά 

υψηλότερη στην ομάδα της CRT. 

 

Συστάσεις 

 Η βραχείας διάρκειας RT είναι αποτελεσματική για χειρουργήσιμους 

όγκους του ορθού χωρίς συμμετοχή του CRM, όπου η σμίκρυνση του 

όγκου δεν είναι αναγκαία. Επιπλέον, είναι πιο αποδοτική και εξοικονομεί 

χρόνο σε σύγκριση με την CRT ( LOE 1, SOR Α). 
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 Η CRT είναι ανώτερη από την RT σε όγκους του ορθού όπου η 

σμίκρυνση και η υποσταδιοποίηση (down-staging) είναι απαραίτητες 

(LOE 1, SOR Α) 

 

5.2.2 LONG-COURSE PREOPERATIVE CRT  

H μακράς διάρκειας προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία συνιστάται για τοπικά 

προχωρημένους όγκους του ορθού (cT3-T4 ή N+) για τους οποίους είναι επιθυμητή η 

σμίκρυνση προ του χειρουργείου [Saueret κ.ά., 2004· Valentini κ.ά., 2005]. Η μακράς 

διάρκειας προεγχειρητική CRT αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματική με τη βραχεία 

προεγχειρητική RT για τους ασθενείς με χειρουργήσιμους καρκίνους του ορθού από 

την άποψη του τοπικού ελέγχου και της επιβίωσης [Bujko κ.ά., 2006], αλλά ανώτερη 

της βραχείας RT για ασθενείς με μη χειρουργήσιμη νόσο [Braendengen κ.ά., 2008]. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια ακριβής σταδιοποίηση με MRI μπορεί να επιτρέψει 

μια επιλογή ασθενών με πρώιμη νόσο σταδίου ΙΙΙ (στάδιο Τ3a/b), για τους οποίους η 

προεγχειρητική θεραπεία μπορεί να μην είναι απαραίτητη [Taylor κ.ά., 2011].  

Η μελέτη που καθιέρωσε την προεγχειρητική CRT έναντι της μετεγχειρητικής CRT 

είναι αυτή του Sauer κ.ά., στην οποία οι ασθενείς με τοπικά προχωρημένους 

καρκίνους του ορθού (cT3-T4 ή N+) έλαβαν είτε προεγχειρητική είτε μετεγχειρητική 

CRT [Sauer κ.ά., 2004].  

Κατά τη διάρκεια της μακράς διάρκειας προεγχειρητικής CRT χορηγείται μία συνολική 

δόση ακτινοβόλησης των 45-46Gy στον όγκο-στόχο (clinical target volume, CTV) 

(1,8-2,0Gy ανά κλάσμα). Μπορεί να χορηγηθεί μία ώση προς την ευρύτερη περιοχή 

του όγκου (gross tumor volume, GTV) έως τη συνολική δόση των 50,4Gy. Οι 

υψηλότερες δόσεις μπορεί να σχετίζονται με βελτιωμένο τοπικό έλεγχο, αλλά υπάρχει 

ένας σημαντικός κίνδυνος για υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών και τοξικότητας. Η 

χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να ακολουθήσει σε 6-8 εβδομάδες μετά την 

ολοκλήρωση της CRT. 

Μπορεί να πραγματοποιηθεί διεγχειρητική ακτινοθεραπεία (IORT) μέχρι τα 10-20Gy 

σε μία μοναδική δόση στους ανεγχείρητους ή στους υποτροπιάζοντες όγκους, 

προκειμένου να βελτιωθεί ο τοπικός έλεγχος [Valentini κ.ά., 2005]. Αν και οι IORT 

μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει ευνοϊκή επίδραση στους ανεγχείρητους ασθενείς, τα 
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αποτελέσματα για τις περιπτώσεις υποτροπής είναι αντικρουόμενα [Valentini κ.ά., 

2005]. Στην τεχνική αυτή, οι ελεύθεροι διήθησης ιστοί, όπως και οι ιστοί/όργανα που 

περιορίζουν τη χορηγούμενη δόση, μετατοπίζονται πριν από την ακτινοβόληση. 

Στη μακράς διάρκειας CRT, η RT μπορεί να συνδυαστεί με φθοριοπυριμιδίνες/LV. 

∆ιατίθενται οι ακόλουθες επιλογές: 

 
5-FU 350 mg/m2 + LV 20mg/m2 d1-5 (bolus), εβδομάδα 1 και 5 

5-FU 1000mg/m2 d1-5 (CI), εβδομάδα 1 και 5 

Καπεσιταβίνη 850 mg/m2, δις ημερησίως, ημέρες 1-5 

Συνδυασμός της RT με χημειοθεραπευτικά φάρμακα πλην φθοριοπυριμιδινών ή 

στοχευμένων παραγόντων θα πρέπει να γίνει μόνο στο πλαίσιο των κλινικών 

μελετών, καθώς τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν κανένα όφελος, ενώ αναμένονται και 

τα αποτελέσματα από μεγάλες μελέτες. 

 

Συστάσεις 

 Για τη μακράς διάρκειας CRT, η συνιστώμενη δόση του CTV είναι 45-46 Gy 

(1,8-2,0 Gy κλάσμα). Μπορεί να χορηγηθεί ώση στο GTV μέχρι το ύψος 

των 50,4 Gy. Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να ακολουθήσει 6-8 

εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της CRT (LOE Ι, SOR Α). 

 Η προεγχειρητική μακράς διάρκειας CRT θα πρέπει να προσφέρεται σε ≥ 

cT3 ή Ν+ όγκους του ορθού ή όταν ανιχνεύεται εξωτοιχωματική φλεβική 

διήθηση (EMVI). Θα μπορεί επίσης να χορηγηθεί για Τ2 όγκους του κάτω 

ορθού (LOE Ι, SOR Α). 

 Η μακράς διάρκειας CRT είναι η θεραπεία εκλογής για ασθενείς με μη 

χειρουργήσιμο καρκίνο του ορθού ή με θετικό CRM (LOE Ι, SOR Α). 

 Η προεγχειρητική CRT μπορεί να παραληφθεί σε ασθενείς με καλή 

πρόγνωση, που έχουν σταδιοποιηθεί με υψηλής ανάλυσης απεικόνιση 

μαγνητικού συντονισμού, όπως CT2, T3a/T3b, N0 (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 Για χορήγηση χημειοθεραπείας κατά τη διάρκεια της RT μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε 5FU/LV bolus είτε 5 FU συνεχόμενης έγχυσης είτε 

καπεσιταβίνη. Συνδυασμός της RT με χημειοθεραπευτικά φάρμακα πλην 
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των φθοριοπυριμιδινών ή με άλλους στοχευμένους παράγοντες θα πρέπει 

να γίνεται μόνο στο πλαίσιο κλινικών μελετών. 

 Η συνδυαστική χημειοθεραπεία είναι πειραματική και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί έξω από τα πλαίσια των συνεχιζόμενων κλινικών 

δοκιμών. Χρήση στοχευμένων παραγόντων δεν ενδείκνυται στο πλαίσιο  

νεοεπικουρικής ή επικουρικής θεραπείας (neoadjuvant or adjuvant 

setting). 

5.3 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Η μετεγχειρητική ΧΜΘ επιτυγχάνει σημαντική μείωση των τοπικών ποσοστών 

υποτροπής μετά από θεραπευτική εκτομή [Colorectal Cancer Collaborative Group, 

2001]. Επιπλέον, το 1990 η διάσκεψη συναίνεσης του NCI [NIH Consensus, 1990] 

αναφέρει ότι η ΧΜΘ θα πρέπει να είναι η καθιερωμένη αντιμετώπιση για τους 

ασθενείς με pΤ3 και / ή pN + νόσο. 

Εντούτοις, όπως ήδη αναφέρθηκε, η γερμανική δοκιμή [Sauer et al., 2004] κατέδειξε 

την υπεροχή της προεγχειρητικής CRT έναντι της μετεγχειρητικής CRT, τόσο σε ό,τι 

αφορά τον τοπικό έλεγχο όσο και στα ποσοστά οξείας και όψιμης τοξικότητας. Η 

συνιστώμενη δόση είναι 45Gy σε 25 κλάσματα προς τον όγκο-στόχο και ώση της 

τάξεως των 5,4 Gy σε 3 κλάσματα στην κοίτη του όγκου. Θα πρέπει να χορηγείται 

ταυτόχρονα χημειοθεραπεία με βάση την φθοριοπυριμιδίνη. Η μετεγχειρητική CRT θα 

πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον 6 εβδομάδες μετά την επέμβαση. 

 

Συστάσεις 

 Η προεγχειρητική CRT με ταυτόχρονη χημειοθεραπεία βασισμένη στην 

φθοριοπυριμιδίνη είναι ανώτερη από την μετεγχειρητική CRT (LOE Ι, SOR 

Α). 

 Η μετεγχειρητική CRT θα πρέπει να χορηγείται στους ασθενείς με pΤ3 Ν+ 

καρκίνο του ορθού, ή σε περιπτώσεις με θετικό CRM, διάτρηση στην 

περιοχή του όγκου ή σε άλλες περιπτώσεις με υψηλό κίνδυνο τοπικής 

υποτροπής. Αυτό είναι μόνον δυνατό σε περιπτώσεις όπου η 

προεγχειρητική CRT δεν εφαρμόσθηκε (LOE Ι, SOR Α). 
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 Ασθενείς μετά από τοπική εκτομή όγκων pΤ1 με δυσμενείς παράγοντες 

(διηθημένα όρια, πτωχή διαφοροποίηση, SM3 και λεμφαγγειακή διήθηση) 

ή pΤ2, βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο τοπικής υποτροπής και θα 

πρέπει να τους προσφέρεται αφαιρετική χειρουργική επέμβαση. 

Εναλλακτικά, ενδείκνυται επικουρική θεραπεία (LOE Ι, SOR Α). 

 

5.4 VOLUMES ΚΑΙ ∆ΟΣΕΙΣ  

Ο όγκος-στόχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τον όγκο ή την κοίτη του όγκου (tumor 

bed), με περιθώριο 2-5 εκ., τους έσω λαγόνιους λεμφαδένες μέχρι S1-S2 και τους 

λεμφαδένες του μεσοορθού. Η συνολική δόση θα πρέπει να είναι 45-46Gy (1,8-2,0 

Gy ανά κλάσμα). 

Εάν ο όγκος βρίσκεται >10 εκ. από το πρωκτικό όριο, οι θυροειδείς λεμφαδένες θα 

πρέπει να εξαιρεθούν. 

Επίσης συνιστάται μια ώση στην περιοχή του όγκου ή στο GTV με 2cm περιθώριο 

μέχρι 5,4Gy σε 3 κλάσματα. 

Επιπλέον των λεμφαδένων του μεσοορθού, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

προϊεροί λεμφαδένες κατά μήκος του S1-2 επιπέδου. 

Οι έξω λαγόνιοι λεμφαδένες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο εφόσον 

διηθείται πρόσθιο πυελικό όργανο, όπως η ουροδόχος κύστη, ο προστάτης ή τα 

γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα. 

Η ορθοϊσχιακή κοιλότητα θα πρέπει να περιλαμβάνεται μόνον όταν εμπλέκονται οι 

ανελκτήρες μύες και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί σφιγκτήρες. 

Οι έσω βουβωνικοί λεμφαδένες χρειάζεται να συμπεριληφθούν μόνον όταν ο όγκος 

αναπτύσσεται στην οδοντωτή γραμμή ή κάτω από αυτήν. 

Μετά από κοιλιοπεριτοναϊκή εκτομή, η περινεϊκή ουλή του θα πρέπει επίσης να 

ακτινοβοληθεί. 

5.4.1 Χημειοακτινοβόληση  

Ως καθιερωμένη προεγχειρητική CRT θεωρείται μία δόση 46-50,4Gy μαζί με 5FU που 

χορηγείται είτε ως ενέσιμη έγχυση με λευκοβορίνη (6-10 χορηγήσεις κατά τη διάρκεια 

της ακτινοβολίας) όπως στις μελέτες που αποδεικνύουν ότι η CRT παρέχει καλύτερο 
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τοπικό έλεγχο από τη μονοθεραπεία με RT, είτε ως παρατεταμένη, συνεχή έγχυση 

(πιθανά καλύτερη από την bolus έγχυση) ή με από του στόματος καπεσιταβίνη ή 

ουρακίλη-tegafur (UFT).  

 Χημειοθεραπευτικές επιλογές για ταυτόχρονη χημειοακτινοθεραπεία είναι οι 

εξής: 

o 5-FU 350mg/m2+LV 20mg/m2 d1-5 (bolus), την εβδομάδα 1 και 5 

(μελέτη EORTC) 

o 5-FU 1000mg/m2 d1-5 (CI), την εβδομάδα 1 και 5 (μελέτη 

CAO/ARO/AIO-94) 

o Καπεσιταβίνη 1650mg/m2 d1-33, 5 ημέρες την εβδομάδα, σε 

συνδυασμό με ακτινοθεραπεία (PETACC 6) 

 Έχει διερευνηθεί ο συνδυασμός με οξαλιπλατίνη ή ιρινοτεκάνη σε μελέτες 

φάσης ΙΙ και ΙΙΙ ως προς την τοπική ανταπόκριση. Παρά τα πρόωρα 

ελπιδοφόρα αποτελέσματα για 5-FU/οξαλιπλατίνη ή 

καπεσιταβίνη/οξαλιπλατίνη, η τοπική πλήρης παθολογοανατομική 

ανταπόκριση δεν είναι καλύτερη σε σύγκριση με μονοθεραπεία με 

φθοριοπυριμιδίνη. Εντούτοις, τα πιο σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά 

την τοπική υποτροπή και την απομακρυσμένη υποτροπή εκκρεμούν 

(δεδομένα 2011-2013, τέσσερις μεγάλες δοκιμές). Ως εκ τούτου, η CRT με 

μόνο φθοριοπυριμιδίνες παραμένει η καθιερωμένη θεραπεία. Με βάση τα 

προκαταρκτικά δεδομένα της δοκιμής NSABP (σύγκριση 5-FU και 

καπεσιταβίνης), για πρακτικούς/οικονομικοοτεχνικούς λόγους η 

καπεσιταβίνη θα έπρεπε/ θα μπορούσε να προτιμάται. 

 Ο συνδυασμός με στοχευμένους παράγοντες (μπεβασιζουμάμπη, 

κετουξιμάμπη) είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Πολλά υποσχόμενα πρώιμα 

δεδομένα έχουν ανακοινωθεί από την προσθήκη της μπεβασιζουμάμπης, 

αλλά υπάρχουν απογοητευτικά αποτελέσματα για τις κετουξιμάμπη 

/πανιτουμουμάμπη που υποδεικνύουν πιθανή αρνητική αλληλεπίδραση με 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ∆ιάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου 23 Απριλίου 2012 

 

 65

χημειοθεραπεία. Εκτός των κλινικών ερευνών, δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται στοχευμένα φάρμακα σε συνδυασμό με ακτινοβολία. 

Συστάσεις 

 Για τη μακράς διάρκειας ακτινο(χημειο)θεραπεία CRT, η συνιστώμενη 

δόση είναι 46Gy. Σε μεγάλους όγκους μπορεί να χορηγηθεί μια ώση στο 

GTV μέχρι τη συνολική δόση των 55,4Gy. 

 Για χημειοθεραπεία που χορηγείται ταυτόχρονα με ακτινοθεραπεία 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί είτε 5-FU/LV bolus ή συνεχής έγχυση 5-FU ή 

καπεσιταμπίνη. Οι συνδυασμοί χημειοθεραπείας είναι σε πειραματικό 

στάδιο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός των συνεχιζόμενων 

κλινικών μελετών. Η χρήση των στοχευμένων παραγόντων δεν 

ενδείκνυται στη νεοεπικουρική θεραπεία.  

 

5.5 Επιλογή προεγχειρητικής θεραπείας  

Οι θεραπευτικές επιλογές είναι είτε μόνον ακτινοθεραπεία είτε βραχεία ή μακρά 

χημειοακτινοθεραπεία. Το πλεονέκτημα της μικρού χρονικού διαστήματος 

ακτινοβολίας είναι η βραχεία φάση προεγχειρητικής θεραπείας συγκρινόμενη με την 

μακρά CRΤ· το μειονέκτημα είναι ότι η συρρίκνωση του πρωτοπαθούς όγκου δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον η χειρουργική επέμβαση εκτελείται 2-3 ημέρες 

μετά την ακτινοβολία. Εντούτοις, πρόσφατα αποδείχθηκε ότι μετά από σύντομη 

ακτινοθεραπεία μπορεί να αναμένεται συρρίκνωση, εφόσον η χειρουργική επέμβαση 

καθυστερείται μέχρι 6-8 εβδομάδες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η προσέγγιση 

παραμένει πειραματική (σε εξέλιξη δοκιμή του Nordic Group). Αν χρησιμοποιείται 

μακράς διάρκειας ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με παράλληλη χημειοθεραπεία 

υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για συρρίκνωση, βελτιωμένη εξαιρεσιμότητα, 

ενδεχομένως διατήρηση της λειτουργίας του εντέρου, στην περίπτωση όγκων που 

εντοπίζονται χαμηλά και μειωμένου ποσοστού υποτροπής. Επομένως, η σύντομη 

ακτινοθεραπεία και η χημειοακτινοθεραπεία είναι ισοδύναμες σε εκείνους τους όγκους 

όπου δεν είναι απαραίτητη η συρρίκνωση. Εντούτοις, η σύντομη θεραπεία είναι 
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ευκολότερη και περισσότερο αποδοτική. Για όγκους που εντοπίζονται χαμηλά, 

μεγάλους όγκους και τοπικά προχωρημένους όγκους (π.x. CRM+) η 

χημειοακτινοθεραπεία είναι υποχρεωτική.  

 

Συστάσεις 

 Η σύντομη ακτινοθεραπεία είναι αποτελεσματική για εκείνους τους όγκους 

όπου η συρρίκνωση δεν είναι απαραίτητη, είναι οικονομικά αποδοτική και 

εξοικονομείται χρόνος. 

 Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία που βασίζεται στην φθοριοπυριμιδίνη 

συνιστάται για ορισμένους όγκους cT3 crm+ ή CT4 και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για όγκους CT2 του κάτω τριτημορίου του ορθού.  

5.6 Pre- vs postoperative chemoradiation 

Έχει αποδειχθεί (δοκιμή CAO/ARO/AIO-94) ότι η προεγχειρητική 

χημειοακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από επικουρική χημειοθεραπεία, σε σύγκριση 

με τη μετεγχειρητική επικουρική χημειοακτινοθεραπεία, ελαττώνει σημαντικά την 

τοπική υποτροπή, έχει λιγότερη οξεία και μακροπρόθεσμη τοξικότητα και επιπλέον 

επιτρέπει ένα υψηλότερο ποσοστό διάσωσης του σφιγκτήρος λόγω της συρρίκνωσης 

του όγκου και, ως εκ τούτου, βελτιώνει τη λειτουργικότητα στους όγκους που 

βρίσκονται χαμηλά. Εντούτοις, το ποσοστό απομακρυσμένης υποτροπής και η 

συνολική επιβίωση ήταν παρόμοια και για τις δύο προσεγγίσεις. Η προεγχειρητική 

χημειοακτινοθεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής για όλους τους ασθενείς που 

διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής και είναι υποψήφιοι για 

χημειοακτινοθεραπεία (κλινικό στάδιο ΙΙ/ΙΙΙ). 

 

Συστάσεις 

 Η προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία είναι η standard θεραπεία. Η 

μετεγχειρητική επικουρική χημειοακτινοθεραπεία ενδείκνυται όταν α) 

υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τοπικής υποτροπής μετά από χειρουργική 

επέμβαση και β) είχε συσταθεί νεοεπικουρική θεραπεία, αλλά δεν είχε 

χορηγηθεί. 
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5.7 New concepts 

Η χημειοθεραπεία +/− προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία είναι ερευνητική μεν 

αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική προσέγγιση. Επί του παρόντος, η αξία της 

διερευνάται σε τοπικά προχωρημένους όγκους πριν από τη χημειοθεραπεία εφόδου 

+/− στοχευμένα φάρμακα, που ακολουθείται από τοπική θεραπεία με 

χημειοακτινοθεραπεία και επακόλουθη χειρουργική επέμβαση, καθώς και επικουρική 

χημειοθεραπεία.  

Ως επόμενο βήμα, σε ασθενείς με περιορισμένους όγκους (Τ3 CRM-) ο συνδυασμός 

χημειοθεραπείας FOLFOX με μπεβασιζουμάμπη χωρίς χημειοακτινοθεραπεία πέτυχε 

ποσοστό -pCR 27%. Αμφότερες οι προσεγγίσεις παραμένουν διερευνητικές.  

Συστάσεις 

 ∆εν θα πρέπει να χορηγηθεί εκτός πλαισίου κλινικής μελέτης 

συνδυασμένη χημειοθεραπεία εφόδου πριν από την οριστική τοπική 

θεραπεία (ακτινοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση) σε ασθενείς χωρίς 

απομακρυσμένες μεταστάσεις και R0 χειρουργήσιμο πρωτοπαθή όγκο 

(μετά από προεγχειρητική θεραπεία). Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται ακόμη 

σε πειραματικό στάδιο.  

 ∆εν θα πρέπει να χορηγηθεί εκτός πλαισίου κλινικής μελέτης εισαγωγική 

χημειοθεραπεία (π.χ. FOLFOX bevacizumab) πριν από τη χειρουργική 

επέμβαση χωρίς τοπική χημειοακτινοθεραπεία. 
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6. Καρκίνος του ορθού: Οριστική τοπική θεραπεία 
(χειρουργείο) 

6.1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΙΜΗ ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ  

6.1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Επειδή τα ογκολογικά αποτελέσματα εξαρτώνται ιδιαίτερα από την ακριβή διάγνωση, 

τη σταδιοποίηση και την επιδίωξη των βέλτιστων θεραπευτικών στρατηγικών, οι 

ασθενείς με καρκίνο του ορθού πρέπει να αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένα κέντρα 

με υψηλό αριθμό περιστατικών και από μια διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει 

χειρουργούς, παθολογοανατόμο, ακτινολόγους, ακτινοθεραπευτές και παθολόγους-

ογκολόγους. 

Η προεγχειρητική εκτίμηση της γενικής κατάστασης και των βασικών (base-line) 

καρκινικών δεικτών, καθώς και η προετοιμασία του ασθενούς, είναι παρόμοια με 

εκείνη για τον καρκίνο του παχέος εντέρου (βλ. Ενότητα «Καρκίνος του παχέος 

εντέρου»). Αν και η μηχανική προετοιμασία του εντέρου προεγχειρητικά δεν 

συνιστάται σε εκτομές του παχέος εντέρου με αναστόμωση σε πρώτο χρόνο, 

καθαρισμός του εντέρου συνιστάται σε περιπτώσεις καρκίνου του ορθού που 

σχεδιάζεται εκτομή του ορθού με χαμηλή κολο-πρωκτική αναστόμωση που θα 

καλύπτεται από στομία εκτροπής.  

Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η εφαρμογή ενισχυμένων προγραμμάτων 

μετεγχειρητικής αποκατάστασης σε εγχειρήσεις καρκίνου του ορθού συνδέεται με τη 

μείωση του στρες, μειωμένη διάρκεια του μετεγχειρητικού ειλεού, καλύτερη σωματική 

απόδοση, μικρότερη νοσηρότητα και ταχύτερη ανάρρωση [Delaney κ.ά., 2003· 

Gouvas κ.ά., 2009a]. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις –αν και περιορισμένες– ότι 

ενισχυμένα προγράμματα αποκατάστασης έχουν νόημα και σε λαπαροσκοπικές 

επεμβάσεις καρκίνου του ορθού προσφέροντας ομοίως ταχύτερη ανάρρωση και 

καλύτερα αποτελέσματα [King κ.ά., 2006· Schwenk κ.ά., 2006]. Επομένως, η 

προσέγγιση "fast-track" συνιστάται ιδιαιτέρως στις χειρουργικές επεμβάσεις καρκίνου 

του ορθού. 
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Συστάσεις 

 Οι ασθενείς με καρκίνο του ορθού πρέπει να νοσηλεύονται σε 

εξειδικευμένα κέντρα από διεπιστημονική ομάδα (MDT) 

 Συνιστάται μηχανική προετοιμασία του εντέρου αν έχει προγραμματιστεί 

κολοτομία εκτροπής (SOR C). 

 Η εφαρμογή βελτιωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης θα πρέπει να 

ενισχυθεί (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 

 

6.1.2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Η τυπική θεραπεία του καρκίνου του ορθού είναι η διακοιλιακή εκτομή. Υπάρχει ένα 

μεγάλο φάσμα χειρουργικών διαδικασιών που αποσκοπούν να θεραπεύσουν τον 

καρκίνο του ορθού.Ο ακριβής τύπος της τεχνικής εξαρτάται από την περιοχή και τα 

ιστολογικά χαρακτηριστικά του όγκου.Σε κάθε περίπτωση η χειρουργική εκτομή θα 

πρέπει να είναι θεραπευτική (R0). Είναι υψίστης σημασίας να εντοπισθεί ακριβώς η 

θέση του όγκου (απόσταση από το πρωκτικό χείλος, πρόσθια, οπίσθια, πλάγια θέση) 

και αυτό επιτυγχάνεται με την άκαμπτη πρωκτοσκόπηση. Οι διαθέσιμες διαδικασίες 

περιλαμβάνουν υψηλή πρόσθια εκτομή του ορθού (HARR), χαμηλή πρόσθια εκτομή 

του ορθού (LARR), ultra-LARR, διασφιγκτηριακή εκτομή του ορθού (IS-LARR), 

διαφορετικούς τύπους κοιλιοπερινεϊκών εκτομών του ορθού (APR) και τοπική εκτομή 

του όγκου (ανοικτή ή διαπρωκτική ή διαπρωκτική ενδοσκοπική μικροχειρουργική-

TEM).  

Σε περίπτωση προεγχειρητικής θεραπείας υπό μορφή σύντομης ακτινοθεραπείας, ο 

χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τη χειρουργική επέμβαση είναι 1-2 εβδομάδες [Bujko 

κ.ά., 2006· Folkesson κ.ά., 2005· Kapiteijn κ.ά., 2001]. Μετά από μία μακράς 

διάρκειας χημειοθεραπεία, ο ακριβής χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τη χειρουργική 

επέμβαση δεν έχει προσδιορισθεί και κυμαίνεται από 6 έως 12 εβδομάδες [Bosset 

κ.ά., 2006· Sauer κ.ά., 2004]. Αυτό εξαρτάται από τον βαθμό ανταπόκρισης του 

όγκου στη νεοεπικουρική θεραπεία. Ακόμα και αν διαπιστωθεί πλήρης ανταπόκριση 

στην πυελική MRI στις 6 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας θα πρέπει να 
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ακολουθεί εκτομή του ορθού. Αναβολή της χειρουργικής επέμβασης στην περίπτωση 

πλήρους ανταπόκρισης επιτρέπεται μόνο εντός πλαισίου ερευνητικού πρωτοκόλλου 

(πολιτική «wait and watch»). 

Συστάσεις 

 Η τυπική θεραπεία είναι η διακοιλιακή εκτομή, ανεξάρτητα από το στάδιο 

του όγκου. Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να είναι θεραπευτική (R0) 

(SOR Α). 

 Το είδος της χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από την ακριβή θέση του 

όγκου (SOR Α). 

 Το διάστημα μεταξύ του τέλους της προεγχειρητικής ακτινοθερπείας 

σύντομης διάρκειας και της χειρουργικής επέμβασης είναι 1-2 εβδομάδες 

(LOE I, SOR Α). 

 Το διάστημα μεταξύ του τέλους της νεοεπικουρικής χημειο-

ακτινοθεραπείας και της χειρουργικής επέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 6 και 

12 εβδομάδων, ανάλογα με τον βαθμό ανταπόκρισης (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 Σε περιπτώσεις πλήρους ανταπόκρισης στην προεγχειρητική θεραπεία, 

όπως αξιολογείται με την υψηλής ανάλυσης MRI στις 4-6 εβδομάδες μετά 

το τέλος της θεραπείας, η διακοιλιακή εκτομή είναι και πάλι η καθιερωμένη 

θεραπεία. Αναβολή της χειρουργικής επέμβασης και της πολιτικής «wait 

and watch» θα μπορούσε να ακολουθηθεί μόνο στο πλαίσιο των 

ερευνητικών πρωτοκόλλων. 

 

 

∆ιακοιλιακή εκτομή – Χειρουργικές αρχές 

Οι αρχές που διέπουν τη χειρουργική πρακτική της ριζικής διακοιλιακής εκτομής για 

τον καρκίνο του ορθού περιλαμβάνουν: 

Κεντρική απολίνωση και διατομή της κατώτερης μεσεντέριας αρτηρίας (ΙΜΑ), 

απολίνωση και διατομή της κατώτερης μεσεντέριας φλέβας (IMV) ακριβώς κάτω από 

το πάγκρεας, κινητοποίηση της σπληνικής καμπής, εάν είναι απαραίτητο, και en bloc 

εκτομή του μεσοορθού και του ορθού το οποίο καλύπτεται από τον ανέπαφο 

εμβρυολογικό «φάκελο», που είναι η οπίσθια περιτονία του μεσοορθού και η 
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περιτονία του Denonvillier. Αυτό επιτυχγάνεται με ακριβή τομή στα σαφώς 

καθορισμένα εμβρυολογικά επίπεδα με διατήρηση του αυτόνομου πυελικού νευρικού 

πλέγματος [Heald κ.ά., 1982· Heald κ.ά., 2004]. Η μακροσκοπική αξιολόγηση της 

ποιότητας του δείγματος σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές είναι υποχρεωτική 

[Nagtegaal κ.ά., 2002b· Nagtegaal κ.ά., 2002a· Quirke κ.ά., 1986]. Ένα πλήρες 

παρασκεύασμα ΤΜΕ με άθικτη περιτονία και χωρίς coning προς το τοίχωμα του 

εντέρου (διατομή εντός του μεσοορθού ή του μυϊκού χιτώνα), είναι ισχυρός θετικός 

προγνωστικός παράγοντας για την πρόληψη της τοπικής υποτροπής [Quirke κ.ά., 

2009], όπως είναι και το αρνητικό περιμετρικό όριο εκτομής (CRM) εντός 1-2mm 

[Nagtegaal κ.ά., 2002a]. Η περιφερικότερα του όγκου διατομή του ορθού 

επιτυγχάνεται είτε διακοιλιακά είτε διαπρωκτικά και η κολο-πρωκτική αναστόμωση 

εκτελείται αντίστοιχα με τη χρήση εργαλείου κυκλικής συρραφής ή με το χέρι.  

Συνιστάται ιδιαίτερα προσωρινή κολοστομία εκτροπής προκειμένου να προστατευθεί 

η αναστόμωση, ειδικά στην περίπτωση πολύ χαμηλής κολο-πρωκτικής 

αναστόμωσης, στην αναστόμωση του παχύσαρκου άρρενος ασθενούς και μετά από 

προεγχειρητική θεραπεία [Huser κ.ά., 2008· Tan κ.ά., 2009b]. Η προσωρινή 

κολοστομία μπορεί να κλείσει 3 έως 6 μήνες αργότερα, αρκεί η αναστόμωση να είναι 

πλήρης και να μην διαπιστώνεται διαρροή μετά από την πρωκτοσκόπηση ή με 

σκιαγράφηση διπλής αντίθεσης. 

 

Άνω τριτημόριο ορθού  

Για όγκους ευρισκόμενους στο άνω τριτημόριο του ορθού και στην ορθοσιγμοειδική 

συμβολή συνιστάται υψηλή πρόσθια εκτομή (HARR). Η διαδικασία περιλαμβάνει την 

προαναφερθείσα κεντρικά προς τον όγκο διατομή του εντέρου με ένα καθαρό 

χειρουργικό όριο εκτομής τουλάχιστον 5 εκ. Συνιστάται η ΤΜΕ, αν και η μερική εκτομή 

του μεσοορθού (ΡΜΕ) μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή. Είναι προτιμότερη 

η συρραφή της κολοπρωκτικής αναστόμωσης με αναστομωτήρα. Επίσης, συνιστάται 

στομία εκτροπής στην περίπτωσης της προεγχειρητικής χημειο-ακτινοθεραπείας. 

Μέσο τριτημόριο ορθού  

Για όγκους που βρίσκονται στο μέσον του ορθού (6-10 εκ. από το πρωκτικό χείλος) 

ενδείκνυται η χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού (LARR) με ΤΜΕ και η διατήρηση του 

πλέγματος των πυελικών νεύρων. Απαιτείται ένα καθαρό χειρουργικό όριο 
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τουλάχιστον 1 εκατοστού. Είναι προτιμότερη συρραφή της κολοπρωκτικής 

αναστόμωσης με αναστομωτήρα. Συνιστάται, επίσης, πάντα στομία εκτροπής. 

Κάτω τριτημόριο ορθού  

Για τους Τ1Ν0 όγκους ή Τ2-3 Ν0 που υποβλήθηκαν σε προεγχειρητική θεραπεία και 

ανταποκρίθηκαν και στους οποίους το περιφερικό χειρουργικό όριο του εντέρου σε 

έκταση >1cm δεν περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του έξω σφιγκτήρα του 

πρωκτού, συνιστάται LARR με ΤΜΕ και διασφιγκτηριακή περιφερική εκτομή και κολο-

πρωκτική αναστόμωση με συρραφή με το χέρι [Han κ.ά., 2009· Tilney και Tekkis, 

2008· Yamada κ.ά., 2009]. Για τις περιπτώσεις με τα παραπάνω χαρακτηριστικά του 

όγκου αλλά στις οποίες μια κολο-πρωκτική αναστόμωση αναμένεται να συνδέεται με 

κακά λειτουργικά αποτελέσματα, συνιστάται διασφιγκτηριακή κοιλιοπερινεϊκή εκτομή 

του ορθού (APR) [Hohenberger κ.ά., 2006].  

Για όγκους του κατώτερου ορθού στους οποίους το χειρουργικό όριο του εντέρου σε 

απόσταση >1cm συμπεριλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού σφιγκτήρα 

του πρωκτού ενδείκνυται κοιλιοπερινεϊκή εκτομή του ορθού (APR). Πρόσφατα 

στοιχεία από τα σουηδικά μητρώα [Pahlman κ.ά., 2007] και μια ανασκόπηση [den 

Dulk κ.ά., 2009] δείχνουν ότι η συνήθως εφαρμοζόμενη APR για τους Τ3,4 καρκίνους 

του ορθού σχετίζεται με υψηλότερο ποσοστό υποτροπής και χειρότερη συνολική 

επιβίωση σε σύγκριση με την LARR. Αυτή η διαφορά θα μπορούσε αρχικά να 

αποδοθεί στο ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται στην APR έχουν όγκους που έχουν 

εξελιχθεί περισσότερο και παρουσιάζουν διαφορετική «συμπεριφορά» υποτροπής 

[Kusters κ.ά., 2010· Shirouzu και Ogata, 2009]. Εντούτοις, υποστηρίζεται ότι η 

συνήθως εφαρμοζόμενη APR επιτυγχάνει ένα ατελές χειρουργικό παρασκεύασμα με 

το CRM να απειλείται στο επίπεδο του ανελκτήρα του πρωκτού. Αυτό μεταφράζεται 

σε αυξημένο ποσοστό υποτροπής [Shihab κ.ά., 2010]. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται 

πιο εκτεταμένης μορφής APR: η λεγόμενη «extralevator» ή «κυλινδρική» APR [Holm 

κ.ά., 2007] από την οποία λαμβάνεται άρτιο χειρουργικό παρασκεύασμα εκτομής 

[West κ.ά., 2010a]. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τελική κολοστομία. 

Υπάρχει η υπόθεση ότι η αυξημένη τοπική υποτροπή μετά την APR για τον καρκίνο 

που βρίσκεται χαμηλά στο ορθό είναι το αποτέλεσμα της πλευρικής παρά της προς 

τα άνω λεμφικής παροχέτευσης. Αντιθέτως, η προς τα άνω λεμφική παροχέτευση 
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χαρακτηρίζει τους καρκίνους του ορθού που εντοπίζονται στο μεσαίο και άνω ορθό 

[Steup κ.ά., 2002]. Για αυτόν τον λόγο υποστηρίζεται η εκτέλεση μαζί με την ΤΜΕ και 

εκτεταμένης πλευρικής πυελικής λεμφαδενεκτομής. Εντούτοις, μια πρόσφατη μετα-

ανάλυση δεν κατέδειξε διαφορά στην υποτροπή και τα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ 

της εκτεταμένης λεμφαδενεκτομής και της τυπικής ΤΜΕ για τον καρκίνο που 

εντοπίζεται χαμηλά στο ορθό. Επιπλέον, η προηγούμενη διαδικασία σχετίζεται με 

υψηλότερα ποσοστά δυσλειτουργίας του ουροποιητικού και σεξουαλική 

δυσλειτουργία [Georgiou κ.ά., 2009]. Η πυελική λεμφαδενεκτομή θα πρέπει να 

εφαρμόζεται μόνο σε εμφανή διήθηση των πλάγιων πυελικών λεμφαδένων. 

 

Συστάσεις 
 Οι βασικές αρχές της θεραπευτικής χειρουργικής περιλαμβάνουν 1) 

κεντρική απολίνωση της κατώτερης μεσεντέριας αρτηρίας (ΙΜΑ) 2) εκτομή 

του σιγμοειδούς και 3) διατομή του ορθού και του μεσοορθού κατά μήκος 

του εμβρυολογικού τους επιπέδου (fasciae propriae), επιτυγχάνοντας έτσι 

μια συνολική εκτομή του μεσοορθού (ΤΜΕ) (LOE III). 

 Για τους όγκους του άνω τριτημορίου του ορθού, ενδείκνυται υψηλή 

πρόσθια εκτομή του ορθού (HARR) με μερική (PME) ή ολική (TME) εκτομή 

του μεσοορθού και ελεύθερο χειρουργικό όριο τουλάχιτον 5cm. Συνιστάται 

η προσθήκη ενός στομίου εκτροπής στην περίπτωση νεοεπικουρικής 

χημειοακτινοθεραπείας (LOE I). 

 Για τους όγκους του μέσου τριτημορίου του ορθού συνιστάται χαμηλή 

πρόσθια εκτομή του ορθού (LARR) με ΤΜΕ και ελεύθερο χειρουργικό όριο 

εκτομής τουλάχιστον 1εκ. Τα πυελικά νευρικά πλέγματα θα πρέπει να 

διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της εκτομής. Είναι προτιμητέα η 

αναστόμωση με αναστομωτήρα εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Μια 

εναλλακτική τεχνική είναι η έλξη και η συρραφή με το χέρι. Η προσθήκη 

στομίου εκτροπής είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις (LOE I). 

 Για τους όγκους του κάτω τριτημορίου του ορθού, στους οποίους η 

επίτευξη ελεύθερου χειρουργικού ορίου τουλάχιστον 1εκ. απαιτεί την 

αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους του έξω σφιγκτήρα του πρωκτού, 

συνιστάται η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή του ορθού (APR) με ΤΜΕ και μόνιμη 
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κολοστομία. Συνιστάται επίσης η ΑPR κυλινδρικού τύπου ή η extralevator 

αντί της κανονικής APR, η οποία οδηγεί σε μία στένωση στο επίπεδο των 

ηβοορθικών μυών και ένα ανεπαρκές CRM (LOE III). 

 Για όγκους στο χαμηλότερο τριτημόριο του ορθού, στους οποίους η 

επίτευξη ελεύθερου χειρουργιού ορίου του εντέρου τουλάχιστον 1εκ. δεν 

απειλεί τον εξωτερικό σφιγκτήρα του πρωκτού συνιστάται 

διασφιγκτηριακή LARR με TME με συρραφή με το χέρι ή με αναστομωτήρα 

και κάλυψη με κολοστομία. (LOE I). 

 Για όγκους T1-3 που βρίσκονται πολύ χαμηλά στο ορθό, για τους 

οποίοους η επίτευξη ελεύθερου χειρουργικού ορίου τουλάχιστον 1εκ. δεν 

απειλεί τον εξωτερικό σφιγκτήρα του πρωκτού, συνιστάται η υπέρ-χαμηλή 

(ultra-low) διαφιγκτηριακή LARR με TME μετά από πρεοεγχειρητική 

χημειο-ακτινοθεραπεία. Τη διαδικασία συμπληρώνει είτε κόλο-πρωκτική 

συρραφή με αναστομωτήρα είτε διαπρωκτική κολο-πρωκτική συρραφή 

ραμμένη με το χέρι και στομία εκτροπής (LOE ΙΙ). 

 

Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη κολεκτομή 

Σε αντίθεση με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τα στοιχεία για τη λαπαροσκοπική 

προσέγγιση της χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του ορθού είναι προς το 

παρόν περιορισμένα. Σύμφωνα με την πολυκεντρική μελέτη «CLASSIC» [Guillou κ.ά., 

2005· Jayne κ.ά., 2007] και τρεις μετα-αναλύσεις μελετών περιορισμένης ποιότητας 

[Aziz κ.ά., 2006· Breukink κ.ά., 2006· Ma κ.ά., 2010], η λαπαροσκοπική TME είναι 

εξίσου ασφαλής και αποτελεσματική με την ανοικτή εγχείρηση, τόσο από την άποψη 

των άμεσων μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων όσο και των ογκολογικών 

αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η λαπαροσκόπηση σχετίζεται με ταχύτερη ανάρρωση 

[Gouvas κ.ά., 2009c]. Επιπλέον, η ποιότητα της χειρουργικής επέμβασης και του 

παρακευάσματος είναι συγκρίσιμη μεταξύ των δύο προσεγγίσεων [Gouvas κ.ά., 

2009b· Pechlivanides κ.ά., 2007].  

Εντούτοις, ειδικά για τη λαπαροσκοπική προσέγγιση, υπάρχουν μερικά τεχνικά 

προβλήματα. Η εκτομή του ορθού σε παχύσαρκους άρρενες ασθενείς είναι δυσχερής 

λόγω της περιορισμένης δυνατότητας επισκόπησης βαθιά μέσα στην πύελο. Επίσης, 
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η διατομή του ορθού περιφερικότερα του όγκου από την πυελική πλευρά του 

ανελκτήρα του ορθού και η συρραφή της κολο-πρωκτικής αναστόμωσης είναι τεχνικά 

δύσκολη ειδικά για τους παχύσαρκους άρρενες ασθενείς. Αυτές οι δυσκολίες 

μεταφράζονται σε αυξημένα ποσοστά μετατροπής της επέμβασης σε ανοικτή και 

ποσοστά αναστομωτικής διαρροής συγκρινόμενα με τις συνθήκες ανοικτής 

χειρουργικής επέμβασης [Laurent κ.ά., 2007]. Για τους παραπάνω λόγους, η 

λαπαροσκοπική ΤΜΕ χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του ορθού θα έπρεπε να 

πραγματοποιείται μόνον από έμπειρες χειρουργικές ομάδες και επί του παρόντος στο 

πλαίσιο ερευνητικών πρωτοκόλλων. 

Συστάσεις  

 Η λαπαροσκοπική προσέγγιση για την χειρουργική αντιμετώπιση του 

καρκίνου του ορθού θα πρέπει να εκτελείται αυστηρά από μία πολύ 

έμπειρη χειρουργική ομάδα. Οι αρχές της εκτομής είναι οι ίδιες όπως στην 

ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Η προσέγγιση αντενδείκνυται σε τοπικά 

προχωρημένους όγκους με συνοδό διάτρηση ή απόφραξη. (LOE II). 

 Οι προγνωστικοί παράγοντες για την μετατροπή σε ανοικτή εγχείρηση θα 

πρέπει να προσδιορίζονται προεγχειρητικά, διότι υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες η μετατροπή μπορεί να σχετίζεται με δυσμενή βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (LOE II). 

 Η παχυσαρκία και το αρσενικό φύλο είναι παράγοντες που σχετίζονται με 

αυξημένη νοσηρότητα και μετατροπή ως αποτέλεσμα των τεχνικών 

δυσκολιών σχετικών με την περιφερική διατομή του ορθού και την 

αναστόμωση με αναστομωτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστώνται 

εναλλακτικές τεχνικές όπως η υβριδική λαπαροσκοπική-ανοικτή 

προσέγγιση ή η διαπρωκτική εκτομή και η συρραφή με το χέρι. (LOE IIΙ). 

 

Η διαπρωκτική εκτομή συνιστάται για αλλοιώσεις Τ1Ν0-x ή Τ2N0-x -στην τελευταία 

περίπτωση μετά από προεγχειρητική χημειο-ακτινοθεραπεία-που είναι μικρές (<3cm), 

εμπλέκουν λιγότερο από 30% της περιφέρειας του αυλού και εντοπίζονται κατά 

προτίμηση πλάγια ή οπισθίως και εντός 8cm από το πρωκτικό χείλος. Με την 

εφαρμογή της διαπρωκτικής ενδοσκοπικής μικροχειρουργικής (ΤΕΜ), ακόμα και οι 

όγκοι που εντοπίζονται υψηλότερα από 8cm από το πρωκτικό χείλος μπορούν να 
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αφαιρεθούν με επιτυχία. Η τοπική εκτομή θα πρέπει να είναι πλήρους πάχους και 

κάθετη προς το τοίχωμα του ορθού, καθώς και να περιλαμβάνει το παρακείμενο 

περιορθικό λίπος, με ελεύθερο το τοίχωμα του ορθού και όρια λίπους τουλάχιστον 

3mm. Είναι σημαντικό να τοποθετηθεί το παρασκεύασμα με σωστό προσανατολισμό 

και να σταθεροποιηθεί σε μια επιφάνεια από φελλό προτού σταλεί στο 

παθολογοανατομικό. Αν η παθολογοανατομική εξέταση δείχνει θετικά όρια, κακή 

διαφοροποίηση του όγκου, περινευρική διήθηση, εξωτοιχωματική φλεβική διήθηση ή 

λεμφαγγειακή διήθηση, συνιστάται ριζική διακοιλιακή εκτομή. 

Η διαπρωκτική εκτομή έχει τα πλεονεκτήματα της διατήρησης του σφιγκτήρα, 

ελάχιστη νοσηρότητα, καθόλου θνησιμότητα και γρήγορη ανάρρωση [Middleton κ.ά., 

2005]. Το μειονέκτημα της διαδικασίας είναι η έλλειψη παθολογικής σταδιοποίησης 

των περιφερειακών λεμφαδένων και έλλειψη πληροφόρησης για τις μικρομεταστάσεις 

των λεμφαδένων, που τείνουν να είναι πιο κοινοί στις πρώιμες αλλοιώσεις [Landmann 

κ.ά., 2007]. Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα ογκολογικά αποτελέσματα, οι εκθέσεις 

από μελέτες μάλλον κακής ποιότητας είναι αντικρουόμενες. Ορισμένοι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι η τοπική εκτομή των όγκων T1N0 και T2N0 μετά από 

προεγχειρητική θεραπεία συνδέεται με ποσοστό υποτροπής παρόμοιo με της ριζικής 

εκτομής [Borschitz κ.ά., 2008· Duek κ.ά., 2008· Lezoche κ.ά., 2005]. Αντίθετα είναι τα 

αποτελέσματα που αναφέρθηκαν από άλλους [Nash κ.ά., 2009], οι οποίοι 

παρουσίασαν ποσοστό υποτροπής της τάξεως του 13,2% μετά από τοπική εκτομή σε 

σύγκριση με το 2,7% μετά από ριζική εκτομή σε 282 ασθενείς με Τ1 όγκο του ορθού. 

Βρήκαν επίσης ένα ποσοστό 20% συμμετοχής των λεμφαδένων σε ασθενείς που 

υποβάλλονται σε ριζική εκτομή. Αυτά τα αποτελέσματα απεικονίζουν την αδυναμία να 

σταδιοποιηθεί με ακρίβεια η νόσος μετά από τοπική εκτομή. Αναμένοντας τα 

αποτελέσματα των πολλών εν εξελίξει μελετών, που εξετάζουν την ογκολογική 

ασφάλεια της τοπικής εκτομής, η διαδικασία δεν συνιστάται ακόμη και για όγκους Τ1, 

με εξαίρεση τους ασθενείς που αρνούνται μια ριζική εκτομή ή εκείνους με κακή γενική 

κατάσταση [Suppiah κ.ά., 2008].  
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Σύσταση  

 

 Σε ασθενείς με όγκους cT1 με μικροσκοπικά χαρακτηριστικά καλής 

πρόγνωσης, που αρνούνται τη διακοιλιακή χειρουργική επέμβαση, θα 

μπορούσε να προταθεί η διαορθική εκτομή ή η TEM (LOE III). 

6.2 Υποτροπιάζων καρκίνος του ορθού  

Μετά την εισαγωγή της προεγχειρητικής θεραπείας και την εκτέλεση της ΤΜΕ με 

ελεύθερο κυκλοτερές όριο εκτομής (CRM), η τοπική υποτροπή του καρκίνου του 

ορθού πέφτει από το 30% σε ποσοστό 10% [Heriot και Kumar, 2000].  

Προγνωστικοί παράγοντες για τοπική υποτροπή της καρκίνου του ορθού είναι η 

εμπειρία του χειρουργού για την εκτέλεση της ΤΜΕ και ο αντίστοιχος αριθμός των 

περιπτώσεων, η αρτιότητα της ΤΜΕ με ελεύθερο CRM και άπω χειρουργικό όριο και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όγκου, όπως η διαφοροποίηση και η λεμφική διήθηση 

[Birbeck κ.ά., 2002· Dent κ.ά., 2007· Heald κ.ά., 1982· Moore κ.ά., 2003· Nagtegaal 

κ.ά., 2002a· Stocchi κ.ά., 2001· Tilney και Tekkis, 2008]. Το ιστορικό, η κλινική 

εξέταση και η αύξηση του CEA εγείρουν υποψίες για την τοπική υποτροπή, η οποία 

επιβεβαιώνεται με απεικόνιση της πυέλου (CT, MRI, PET/CT) και θετική βιοψία της 

μάζας [Mirnezami κ.ά., 2010].  

Μόνο ασθενείς σε καλή γενική κατάσταση θα πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω 

εξετάσεις για την εκτίμηση της τοπικής έκτασης της νόσου και την εξακρίβωση 

πιθανών απομακρυσμένων μεταστάσεων. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να 

αναλαμβάνεται μόνον από διεπιστημονική ομάδα σε εξειδικευμένα κέντρα. [Dresen 

κ.ά., 2008· Tilney και Tekkis, 2008]. Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις της υποτροπής 

του καρκίνου του ορθού, που βασίζονται στην απεικόνιση. Αυτή που προτείνεται από 

την ομάδα μας είναι του Memorial Sloan Kattering Group [Moore κ.ά., 2004], 

σύμφωνα με την οποία η τοπική υποτροπή έχει ταξινομηθεί ως κεντρικού άξονα (επί 

της αναστόμωσης, στο μεσορθό, στο περίνεο), πρόσθια (συμμετοχή του 

ουρογεννητικού συστήματος της πυέλου), οπίσθια (συμμετοχή της προϊεράς 

περιτονίας και του ιερού οστού) και, πλάγια, (συμμετοχή των μαλακών ιστών της 

πυέλου και της έξω οστικής λεκάνης). 
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Εφόσον η προεγχειρητική θεραπεία δεν χορηγήθηκε στην πρωταρχική χειρουργική 

επέμβαση, θα πρέπει να χορηγηθεί πριν από την απόπειρα εκτομής της υποτροπής 

της νόσου. Ακόμα και αν χορηγήθηκε προεγχειρητική θεραπεία στην πρωταρχική 

χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να χορηγηθεί μία επιπλέον δόση 30-40Gy 

[Glimelius, 2003]. Επίσης, εφόσον είναι διαθέσιμη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

διεγχειρητική ακτινοβολία της πυέλου [Haddock κ.ά., 2001].  

Η μόνη θεραπευτική αγωγή ενός τοπικά υποτροπιάζοντος καρκίνου του ορθού είναι η 

πλήρης R0 εκτομή, η οποία είναι δυνατή σε λιγότερο από το 50% των περιπτώσεων. 

Η χειρουργική ομάδα του παχέος εντέρου θα πρέπει να περιλαμβάνει χειρουργούς, 

ορθοπεδικό σπονδυλικής στήλης, χειρουργό του ουροποιογεννητικού συστήματος και 

πλαστικούς χειρουργούς. Απόλυτες αντενδείξεις για την εκτομή είναι η συμμετοχή των 

έξω λαγόνιων αγγείων, η εξάπλωση του όγκου στην ισχιακή εντομή, οίδημα των κάτω 

άκρων που προέρχεται από φλεβική ή λεμφική απόφραξη και κακή γενική κατάσταση 

του ασθενούς. Σχετική αντένδειξη για εκτομή είναι οι απομακρυσμένες μεταστάσεις, 

το αρχικό στάδιο IV της νόσου, η εκτενής συμμετοχή του πλάγιου πυελικού 

τοιχώματος, η επέκταση του όγκου στον S2 σπόνδυλο και η προβλεπόμενη R1 ή R2 

εκτομή. [Mirnezami κ.ά., 2010]. Συνιστάται χημειοθεραπεία μετά από θεραπευτική 

χειρουργική επέμβαση, αν και δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις. Η άμεση 

μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνησιμότητα είναι 15-80 % και 0-8% αντίστοιχα. Μετά 

την R0 εκτομή, τα ποσοστά της 5ετούς επιβίωσης αναφέρθηκαν περίπου στο 35% 

[Dresen κ.ά., 2008].  

Σε ανεγχείρητο καρκίνο του ορθού, ο θεραπευτικός στόχος είναι η ανακούφιση. ∆εν 

συνιστάται παρηγορητική χειρουργική επέμβαση, δεδομένου ότι επιφέρει αυξημένη 

νοσηρότητα και θνησιμότητα [Belluco κ.ά., 2002]. Θα πρέπει να εξετάζεται η εκδοχή 

της συστηματικής χημειοθεραπείας. Πρόσθετες παρηγορητικές επεμβατικές επιλογές 

μπορεί να περιλαμβάνουν α) ακτινοθεραπεία για τον έλεγχο του τοπικού πόνου και 

της αιμορραγίας [Farouk κ.ά., 1997· Pacini κ.ά., 1986], β) θερμοπηξία, εφαρμογή 

λέιζερ, αρτηριακό εμβολισμό και τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) για αποφρακτικές 

αλλoιώσεις, προκειμένου να βελτιωθούν τα τοπικά συμπτώματα [Khot κ.ά., 2002], γ) 

εγγύς κολοστομία (proximal colostomy) για την ανακούφιση απόφραξης και δ) σε 

επιλεγμένες περιπτώσεις, τοπική ενδαρτηριακή υποξική χημειοθεραπεία κατόπιν 
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απομόνωσης της αγγείωσης (isolated hypoxic chemotherapeutic perfusion) 

[Guadagni κ.ά., 2001· Wanebo κ.ά., 2003].  

 

 

Συστάσεις (επίπεδο 3) 

 Οι ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή τοπικά προχωρημένο πρωτοπαθή 

καρκίνο του ορθού θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε πολύ 

εξειδικευμένα κέντρα από διεπιστημονική ομάδα (MDT). 

 Η σταδιοποίηση της νόσου της πυέλου περιλαμβάνει μαγνητική 

τομογραφία πυέλου, αξονικήτομογραφία κοιλίας και θώρακα και 

PET/CT. 

 Η χημειο-ακτινοθεραπεία θα πρέπει να χορηγηθεί ως προεγχειρητική 

θεραπεία εάν δεν είχε χορηγηθεί πριν από την αρχική χειρουργική 

επέμβαση. 

 Μόνο η ριζική χειρουργική επέμβαση είναι δικαιολογημένη (R0), η 

έκταση της οποίας ποικίλλει ανάλογα με τη θέση του όγκου σε 

ασθενείς που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Συνιστάται επικουρική 

χημειοθεραπεία. 

 Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί ριζική χειρουργική επέμβαση θα 

μπορούσαν να προσφερθούν μέτρα ανακούφισης, όπως 

χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. 

6.3 Τοπικά προχωρημένος πρωτοπαθής καρκινος του ορθού  

Ομοίως με την περίπτωση του υποτροπιάζοντα καρκίνου του ορθού, συνιστάται μια 

πολυπαραγοντική προσέγγιση από μια άκρως εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα, 

για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου πρωτοπαθούς καρκίνου του ορθού. Το 

πρωταρχικό βήμα είναι η ακριβής σταδιοποίηση της νόσου και η εξακρίβωση της 

ανατομικής σχέσης του όγκου με τα όργανα της πυέλου με διαδικασίες απεικόνισης. 

Η προεγχειρητική θεραπεία στοχεύει στη συρρίκνωση και την υποσταδιοποίηση της 

τοπικής νόσου [Sun κ.ά., 2011]. Εφόσον η ανταπόκριση είναι ευνοϊκή, όπως εκτιμάται 

μετά από απεικόνιση της πυέλου, μπορεί να επιτευχθεί θεραπευτική εκτομή (R0). Ο 

τύπος της εκτομής εξαρτάται από την έκταση της τοπικής νόσου και ποικίλλει από 
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TME με LARR ή APR σε πυελική εξεντέρωση και/ή εκτομή του ιερού οστού, 

παρόμοια με εκείνη του υποτροπιάζοντος καρκίνου του ορθού. Εάν η R0 εκτομή δεν 

είναι δυνατή, μπορούν να ληφθούν παρηγορητικά μέτρα [Liska και Weiser, 2010].  

 

Σύσταση 

 Εφόσον η προεγχειρητική θεραπεία επιτυγχάνει τη συρρίκνωση και 

υποσταδιοποίηση της τοπικά προχωρημένης νόσου του καρκίνου του 

ορθού, η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την καθιερωμένη θεραπεία, με 

την προϋπόθεση ότι μπορεί να επιτευχθεί ριζική εκτομή (R0). Η έκταση 

της εκτομής εξαρτάται από την τοπική επέκταση του όγκου (LOE III). 
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6.4 Μετεγχειρητική επικουρική θεραπεία  

6.4.1 Μετεγχειρητική χημειοακτινοβόληση  

Η μετεγχειρητική CRT και η χημειοθεραπεία χορηγούνται για 6 μήνες, και 

αποτελούνται από 6 κύκλους χημειοθεραπείας με 5-FU (bolus ή συνεχούς έγχυσης) 

με ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία (π.χ. 50Gy, 1,8-2,0Gy/κλάσμα) είτε κατά τη διάρκεια 

των κύκλων 1 και 2 ή 3 και 4. Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας η 5-FU θα πρέπει 

να χορηγείται ως συνεχής έγχυση. Προφανώς το κύριο πλεονέκτημα της 

μετεγχειρητικής προσέγγισης είναι η καλύτερη επιλογή των ασθενών που βασίζεται 

στην παθολογική σταδιοποίηση· μειονεκτήματα περιλαμβάνουν αυξημένη τοξικότητα 

που σχετίζεται με τμήματα του λεπτού εντέρου ή με την ουλή του περινέου μετά από 

APR στo πεδίο ακτινοβολίας και μια δυνητικά πιο ακτινο-ανθεκτική υποξική 

μετεγχειρητική περιοχή. 

 

Συστάσεις 

 Μετεγχειρητική CRT (π.χ. 50 Gy, 1,8-2,0 Gy/κλάσμα) με ταυτόχρονη 

χημειοθεραπεία με βάση τη φθοριοπυριμιδίνη, αντί της προεγχειρητικής 

CRT δεν συνιστάται πλέον. 

 Η μετεγχειρητική CRT με ταυτόχρονη χημειοθεραπεία βασισμένη σε 

φθοριοπυριμιδίνη πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με CT3 ή Ν+ όγκο, ή 

θετικά όρια εκτομής, ή διάτρηση στην περιοχή του όγκου, ή σε άλλες 

περιπτώσεις με υψηλό κίνδυνο τοπικής υποτροπής, αν η προεγχειρητική 

CRT δεν έχει επιτευχθεί.	 

 Mετά από τοπική εκτομή όγκων pΤ1 με δυσμενείς παράγοντες (διηθημένα 

όρια, χαμηλή διαφοροποίηση, Sm3 και λεμφαγγειακή διήθηση) ή pΤ2 

όπου υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για τοπική υποτροπή, θα πρέπει να 

προσφέρεται χειρουργική επέμβαση εκτομής. ∆ιαφορετικά, ενδείκνυται 

επικουρική θεραπεία. 
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6.4.2 Μετεγχειρητική (επικουρική) χημειοθεραπεία  

Σε αντίθεση με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τα διαθέσιμα δεδομένα από 

τυχαιοποιημένες μελέτες για τον καρκίνο του ορθού, που διερευνούν την αξία της 

συμπληρωματικής χημειοθεραπείας εκτός από την προεγχειρητική χημειο-

ακτινοθεραπεία και τη χειρουργική επέμβαση, είναι πολύ περιορισμένα (μόνο μία 

μελέτη μικρής ισχύος της EORTC). Πάντως, το όφελος της επικουρικής 

μονοθεραπείας με 5-FU μετά από προηγούμενο χειρουργείο σε συνδυασμό με 

μετεγχειρητική ακτινοβολία έχουν δείξει σαφώς ότι η επικουρική θεραπεία με 5-FU 

βελτιώνει την επιβίωση, πράγμα σύμφωνο με τα αποτελέσματα της μελέτης QUASAR 

της υποομάδας του καρκίνου του ορθού, που δείχνει μια σημαντική υπεροχή με 

περίπου 50% μείωση για οποιαδήποτε υποτροπή.	Η μελέτη της EORTC έδειξε μια μη 

σημαντική τάση για βελτίωση του DFS μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση, η 

οποία είναι σύμφωνη με τα ευρήματα της QUASAR αλλά με λιγότερο αριθμό 

ασθενών. Μια οριστική απάντηση, στον καρκίνο του παχέος εντέρου δεν θα 

επιτευχθεί, δεδομένου ότι όλες οι εν εξελίξει μελέτες ή οι μεγάλες μελέτες που έχουν 

κλείσει (STAR, PRODIGE, NSABP, CAO / ARO, PETACC 6) δεν έχουν σκέλος 

ελέγχου χωρίς επικουρική χημειοθεραπεία, αλλά χρησιμοποιοιούν μόνοθεραπεία με 

5-FU ή καπεσιταβίνη ως έλεγχο, με εξαίρεση τη μελέτη SCRIPT, η οποία συγκρίνει τη 

μη-χορήγηση επικουρικής χημειοθεραπείας έναντι της μόνοθεραπείας με 

καπεσιταβίνη μετά από σύντομης διάρκειας ακτινοβολία και ΤΜΕ. (πιθανώς μικρής 

ισχύος, πρώτα αποτελέσματα το 2013). 

Στις ΗΠΑ, η καθιερωμένη επικουρική θεραπεία για τοπικά προχωρημένο καρκίνο του 

ορθού είναι η 5-FU/LV ή η καπεσιταβίνη ή το FOLFOX. Η τρέχουσα μελέτη της 

Intergroup η οποία συγκρίνει FOLFOX ή FOLFIRI με 5-FU/LV δεν εγγράφει πλέον 

ασθενείς. Μόνο οι μελέτες PETACC 6 και CAO / ARO θα είναι σε θέση να δώσουν 

σαφείς πληροφορίες για την αξία του FOLFOX (CAO / ARO) ή του XELOX (PETACC 

6). Ωστόσο, τα στοιχεία δεν θα είναι διαθέσιμα πριν από το 2012 και το 2013, 

αντίστοιχα. 
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Συστάσεις 

 Η επικουρική χημειοθεραπεία θα μπορούσε να συσταθεί για ασθενείς σταδίου ΙΙ ή 
ΙΙΙ. 

 Η προεγχειρητική χημειοθεραπεία, όταν ενδείκνυται, πρέπει να χορηγείται για ένα 
σύνολο 6 μηνών. 

 Αν ενδείκνυται επικουρική χημειοθεραπεία πρέπει να ακολουθείται η ίδια αρχή 
όπως στον καρκίνο του παχέος εντέρου.  

 

6.5 Στρατηγική και διαχείριση σύγχρονου μεταστατικού καρκίνου 

του ορθού  

Η θεραπευτική στρατηγική για τον σύγχρονο μεταστατικό καρκίνο του ορθού θα 

πρέπει να βασίζεται στην δυνατότητα της R0 εκτομής (είτε αρχικά είτε μετά από 

θεραπεία εφόδου-induction therapy), για την συστημική νόσο και το τοπικό στάδιο του 

πρωτοπαθούς όγκου (ΡΤ). 

Για τον αρχικά χειρουργήσιμο όγκο η προεγχειρητική χημειοθεραπεία θα μπορούσε 

να είναι μια πιθανή προσέγγιση. Η χημειοθεραπεία θα έπρεπε επίσης να χορηγείται 

σε ασθενείς με αρχικά μη χειρουργήσιμο όγκο. Η εκτομή του πρωτοπαθούς καρκίνου 

του ορθού με θεραπευτική πρόθεση θα έπρεπε να αποφασίζεται μόνον στην 

περίπτωση της δυνητικής R0 εξαιρέσιμης συστημικής νόσου, είτε εξαρχής είτε μετά 

από χημειοθεραπεία. Η προεγχειρητική θεραπεία για τον πρωτοπαθή όγκο θα 

έπρεπε να βασίζεται στον αλγόριθμο για τη Μ0 νόσο. Επομένως, θα μπορούσε να 

μελετηθεί είτε προεχγειρητική χημειοακτινοβολία, είτε μικρής διάρκειας 

ακτινοθεραπεία για την εντοπισμένη τοπικά νόσο, ή προεγχειρητική 

χημειοακτινοθεραπεία για τον μη χειρουργίσιμο καρκίνο του ορθού, προκειμένου να 

αποφευχθεί τοπική βλάβη. Για τη χειρουργήσιμη νόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί 

είτε σύγχρονη χειρουργική επέμβαση, είτε σε δύο χρόνους, είτε εξαρχής είτε μετά από 

θεραπεία. Θα πρέπει να χορηγηθεί επικουρική χημειοθεραπεία μετεγχειρητικά για 6 

μήνες στην περίπτωση R0 εκτομής του πρωτοπαθούς όγκου και των μεταστάσεων. Η 

παρηγορική χειρουργική επέμβαση, η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης ή η χημειο-

ακτινοθεραπεία, σε περίπτωση μη χειρουργήσιμης νόσου, ακόμα και μετά από 

συστηματική θεραπεία θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ελάχιστα επεμβατικές. 
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Συστάσεις 

 Για R0 εξαιρέσιμο πρωτοπαθή όγκο και μεταστάσεις ήπατος ή/και του 

πνεύμονα, εφαρμόζεται αρχικά χημειοθεραπεία για 3 μήνες και τοπική 

θεραπεία σύμφωνα με τη σταδιοποίηση για RT, ακολουθούμενη από 

εκτομή (σταδιακά ή ταυτόχρονη) και, στη συνέχεια, από μετεγχειρητική 

χημειοθεραπεία για 3 μήνες.  

 Για αρχικά ανεγχείρητες αλλά δυνητικά χειρουργήσιμες μετά από 

χημειοθεραπεία μεταστάσεις ήπατος ή/και πνευμόνων, η αρχική 

χημειοθεραπεία θα πρέπει να είναι όσο πιο δραστική γίνεται. Αν η 

συστηματική νόσος γίνει χειρουργήσιμη, ο πρωτοπαθής όγκος θα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη σταδιοποίηση και να ακολουθείται από 

εκτομή της μεταστατικής νόσου και, εάν είναι εφικτό, από επικουρική 

θεραπεία. 

 Σε περίπτωση μεταστάσεων στο ήπαρ ή/και στους πνεύμονες, οι οποίες 

δεν θα καταστούν ποτέ εξαιρέσιμες, θα πρέπει να χορηγείται παρηγορική 

χημειοθεραπεία. Η τοπική θεραπεία του πρωτοπαθούς όγκου θα 

περιοριστεί στους όγκους που αιμορραγούν ή που αποφράσσουν 

(τοποθέτηση ενδοπρόθεσης, εκτομή με λέιζερ, σύντομη ακτινοθεραπεία). 

 Οι επιλογές χημειοθεραπείας για την προεγχειρητική θεραπεία στη 

σύγχρονη μεταστατική νόσο είναι: 

      α) -Για τις χειρουργήσιμες μεταστάσεις ήπατος ή/και πνευμόνων:  
FOLFOX  (3 μήνες) 

 β) -Για τις μεταστάσεις ήπατος ή/και μ-R0 χειρουργήσιμες: FOLFOX+ 
bevacizumab, FOLFOX+anti-EGFR-moAB ( μόνο KRAS wt) ή FOLFOXIRI 
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Στρατηγική και αλγόριθμος για τη θεραπεία του καρκίνου του ορθού με 

σύγχρονες μεταστάσεις της νόσου (στάδιο IV) 
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7. Περιεγχειρητική διαχείριση σταδίου 0 - III καρκίνου του 
παχέος εντέρου  

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου ταξινομέιται σύμφωνα με το σύστημα TNM (UICC 
2002). Η θεραπεία βασίζεται στην εξαρχής χειρουργική επέμβαση, ακολουθούμενη 
από επικουρική χημειοθεραπεία ανάλογα με το στάδιο. 

7.1 Surgical treatment of the primary tumor in resectable colon 
cancer 

 

7.1.1 Καθορισμός FBC, μηχανισμοί πήξης, βιοχημικές παράμετροι, LFTs, CEA 

Μια πλήρης εξέταση αίματος (FBC) είναι απαραίτητη προκειμένου να καθοριστούν τα 

επίπεδα της αιμοσφαιρίνης. Αν η αιμοσφαιρίνη είναι μικρότερη από 8gr/100ml 

αναμένεται αυξημένη μετεγχειρητική νοσηρότητα. Είναι επιθυμητό ένα επίπεδο 

αιμοσφαιρίνης άνω των 10gr/100ml προεγχειρητικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε 

με τη μετάγγιση αίματος τουλάχιστον 2-3 ημέρες πριν από την εγχείρηση, ή με τη 

χορήγηση ερυθροποιητίνης και σιδήρου με ενδοφλέβια έγχυση τουλάχιστον δύο 

εβδομάδες προεγχειρητικά. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετάγγιση αίματος εξασθενίζει 

την ανοσολογική απόκριση του ασθενούς στην κακοήθη πορεία της νόσου που 

μπορεί να μεταφραστεί σε χειρότερα μακροπρόθεσμα ογκολογικά αποτελέσματα 

[Cella κ.ά., 2003, Heiss κ.ά., 1996.]. Για το λόγο αυτό συνιστάται έγχυση 

ερυθροποιητίνης και σιδήρου ως η ασφαλέστερη επιλογή από ογκολογική άποψη, αν 

και οι σχετικές ενδείξεις δεν είναι καλές και ο βαθμός σύστασης είναι χαμηλός 

[Bokemeyer κ.ά., 2007.]. Ελαττωματικοί μηχανισμοί πήξης θα πρέπει να διορθωθούν 

αναλόγως προεγχειρητικά. 

Ο προσδιορισμός, ως τιμή αναφοράς, του επιπέδου του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου 

(CEA) στον ορό είναι αναγκαίος για την έμμεση διαπίστωση της πληρότητας της 

χειρουργικής επέμβασης, δηλαδή το αυξημένο προεγχειρητικό CEA θα πρέπει να 

ομαλοποιείται μετά από θεραπευτική χειρουργική επέμβαση. Επίσης, σύμφωνα με 

μια πρόσφατη ανασκόπηση [Τan κ.ά., 2009α], η μετεγχειρητική αύξηση του CEA στον 

ορό είναι ένας πολύ ειδικός αλλά ανεπαρκώς ευαίσθητος τρόπος για την ανίχνευση 

τοπικής ή απομακρυσμένης υποτροπής του καρκίνου του παχέος εντέρου. Τιμή της 
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τάξεως των 2,2ng/ml ως ουδός μπορεί να παρέχει την ιδανική ισορροπία μεταξύ 

ειδικότητας και ευαισθησίας. Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός διαδοχικών τιμών του 

CEA στον ορό συνιστάται ιδιαίτερα ως τεστ παρακολούθησης πρώτης γραμμής. 

7.1.2 Αξιολόγηση γενικής κατάστασης  

Η αρτηριακή πίεση, η καρδιακή ανεπάρκεια ή οι αρρυθμίες πρέπει να διορθωθούν 

στο καλύτερο δυνατό επίπεδο προεγχειρητικά. Επίσης, τυχόν οξεία λοίμωξη του 

αναπνευστικού πρέπει να αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά, η δε πνευμονική 

ανεπάρκεια με βρογχοδιαστολή. Η κατάσταση ASA ΙΙΙ ή IV δεν αποτελεί απόλυτη 

αντένδειξη για τη χειρουργική επέμβαση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνεχής 

επεμβατική παρακολούθηση και ο ασθενής νοσηλεύεται στη ICU αμέσως μετά την 

επέμβαση. 

Συστάσεις 

 Η μέγιστη βελτίωση της γενικής κατάστασης του ασθενούς 

(καρδιοπνευμονική) και του προφίλ του αίματος και της πήξης είναι 

υποχρεωτικά (SOR Α). 

  Προεγχειρητικός προσδιορισμός των επιπέδων CEA συνιστάται ως 

πρώτης γραμμής εξέταση παρακολούθησης (LOE, SOR Α). 

7.1.3 Προετοιμασία εντέρου 

Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η μηχανική προετοιμασία του εντέρου προ 

εκλεκτικής κολεκτομής δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα έναντι χειρουργικής 

επέμβασης χωρίς προετοιμασία του εντέρου [Bucher κ.ά., 2004, Guenaga κ.ά., 2009, 

Slim κ.ά., 2009.]. Στην πραγματικότητα και σύμφωνα με πρόσφατη μετα-ανάλυση, η 

μηχανική προετοιμασία του εντέρου συσχετίζεται ενδεχομένως με αυξημένο ποσοστό 

διαρροής της αναστόμωσης και με μόλυνση του τραύματος [Bucher κ.ά., 2004]. 

 

Σύσταση  
 Μηχανική προετοιμασία του εντέρου δεν ενδείκνυται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις 

ότι μπορεί να αυξήσει τις διαρροές της αναστόμωσης (LOE Ι, SOR Α). 
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7.1.4 Βελτιωμένα προγράμματα αποκατάστασης  

Η εφαρμογή των βελτιωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης, τα λεγόμενα «fast-track», 

στην χειρουργική του παχέος, τόσο για καλοήθεις όσο και κακοήθεις παθήσεις, μειώνει τη 

φυσιολογική και ψυχολογική πίεση, επιταχύνει την ομαλοποίηση της γαστρεντερικής 

λειτουργίας, βελτιώνει την μετεγχειρητική φυσική κατάσταση, και το πιο σημαντικό σχετίζεται 

με λιγότερη νοσηρότητα και μικρότερη μετεγχειρητική παραμονή στο νοσοκομείο. Επιπλέον, 

η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ούτε απαιτεί αυξημένο 

κόστος. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του "fast-track" συνιστάται σε μονάδες με κατάλληλα 

καταρτισμένο και πρόθυμο προσωπικό [Delaney κ.ά., 2003, Gouvas κ.ά., 2009, Kehlet και 

Dahl, 2003]. 

Σύσταση  

 Συνιστάται η εφαρμογή ενισχυμένων προγραμμάτων αποκατάστασης, 

διότι σχετίζονται με λιγότερη μετεγχειρητική νοσηρότητα και ταχύτερη 

ανάρρωση (LOE I, SOR Α). 

7.1.5 Χειρουργήσιμη μη αποφρακτική αλλοίωση  

Για πρώιμο καρκίνο σταδίου 0 ή εν μέρει σταδίου Ι (Τ1), θα μπορούσε να εξεταστεί η 

τοπική εκτομή μέσω του κολονοσκοπίου, ιδιαίτερα σε ασθενείς με αυξημένες 

συννοσηρότητες. Αν η ιστολογία παρουσιάζει καθαρά όρια εκτομής, καλά 

διαφοροποιημένο όγκο (G1, G2) και δεν υπάρχει λεμφαγγειακή διήθηση, συνιστάται 

μια συντηρητική πολιτική, καθώς η τοπική υποτροπή δεν είναι πολύ πιθανή και  

μπορεί να προκύψει λεμφαδενική μετάσταση μόνο σε ποσοστό έως 4%. Σε 

περίπτωση που η ιστολογία παρουσιάζει ανεπαρκή όρια εκτομής, αλλοίωση χαμηλής 

διαφοροποίησης (G3, G4) ή λεμφαγγειακή διήθηση θα πρέπει να ακολουθήσει η 

χειρουργική θεραπευτική εκτομή, καθώς η τοπική υποτροπή είναι πολύ πιθανή και η 

μετάσταση λεμφαδένων μπορεί να εμφανιστεί σε ποσοστό μέχρι και 20% των 

περιπτώσεων [Levin κ.ά., 2008].  

Για χειρουργήσιμο καρκίνωμα κόλου, η βέλτιστη ογκολογικά χειρουργική διαδικασία 

είναι μια θεραπευτική (R0) κολεκτομή με επαρκή εγγύς και άπω όρια εντέρου και 

συνολική πλήρη αφαίρεση του αντίστοιχου με την εκτομή τμήματος του μεσόκολου 

(CME) με όλους τους περιφερειακούς λεμφαδένες [Cohen, 1991. Hohenberger κ.ά., 
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2006. West κ.ά., 2010b]. Η επαρκής απόσταση των εγγύς και άπω ορίων της εκτομής 

του εντέρου εξασφαλίζει την πλήρη απομάκρυνση των περικολικών λεμφαδένων, που 

βρίσκονται κατά μήκος των επιχείλιων αγγείων. Με βάση το γεγονός ότι οι πιθανά 

διηθημένοι περικολικοί λεμφαδένες δεν επεκτείνονται πέραν των 8 εκ. στα εγγύς και 

άπω προς τον όγκο τμημάτα του εντέρου, τα όρια εκτομής του εντέρου θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 10 εκ., εκτός εάν αυτό εμποδίζεται από την ακριβή θέση του όγκου 

ή/και τον τύπο της κολεκτομής [Goligher, 1985. Toyota κ.ά., 1995]. Κατά γενικό 

κανόνα, η εγγύς απολίνωση και απολίνωση των αγγειακών στελεχών, που 

τροφοδοτούν το τμήμα που πρόκειται να αφαιρεθεί (κεντρική αγγειακή απολίνωση - 

CVL) εξασφαλίζει την CME και τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση του αριθμού των 

λεμφαδένων [Hohenberger κ.ά. 2009. West συνεργ., 2010b]. 

Για όγκους που βρίσκονται στο τυφλό έντερο και ανιόν κόλον, η CVL περιλαμβάνει τα 

ειλεοκολικά και τις δεξιές διακλαδώσεις των μεσαίων κολικών αγγείων. Για όγκους 

που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του εγκάρσιου κόλου, η CVL περιλαμβάνει τα 

ειλεοκολικά και τα μεσαία κολικά αγγεία. Για όγκους που βρίσκονται στη μέση και 

αριστερά του εγκάρσιου κόλου, και το ανώτερο κατιόν κόλον, η CVL περιλαμβάνει τα 

μεσαία κολικά αγγεία, τους κλάδους ή τα στελέχη των ειλεοκολικών αγγείων και τους 

κλάδους των αριστερών κολικών αγγείων. 

Για όγκους που βρίσκονται σε οποιαδήποτε θέση από το κατιόν κόλον έως τη 

διασταύρωση του ορθοσιγμοειδούς, η CVL περιλαμβάνει την απολίνωση της κάτω 

μεσεντέριας αρτηρίας 1cm μακρύτερα από την έκφυσή της από την αορτή και την 

κατώτερη μεσεντέρια φλέβα, ακριβώς κάτω από το κατώτερο όριο του παγκρέατος 

[Hohenberger κ.ά., 2009. West κ.ά., 2010b]. 

Η εκτομή θα πρέπει να είναι πλήρης από την άποψη της απομάκρυνσης όλων των 

περιφερειακών, σχετικών με το τμήμα χειρουργημένου έντερου, λεμφαδένων. Η 

εκτομή θεωρείται ελλιπής (R2) αν δεν αφαιρεθούν οι εμπλεκόμενοι λεμφαδένες. Ο 

αριθμός των λεμφαδένων που αφαιρέθηκαν εξαρτάται από την θέση του όγκου 

[Bilimoria κ.ά., 2008]. Εν γένει, τα δεξιά τμήματα παχέος εντέρου τείνουν να 

περιέχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι αυτά του αριστερού. Σύμφωνα με τις 

συστάσεις UICC [Compton και Greene, 2004] τουλάχιστον 12 λεμφαδένες απαιτείται 
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να εξεταστούν για τη σταδιοποίηση της νόσου. Αν όλοι οι λεμφαδένες που εξετάζονται 

είναι αρνητικοί, αλλά είναι <12 σε αριθμό, η σταδιοποίηση δεν είναι η βέλτιστη και 

ασφαλής. Η ακρίβεια της σταδιοποίησης του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι 

ανάλογη με τον αριθμό των αφαιρούμενων λεμφαδένων [Joseph κ.ά., 2003]. 

Υπάρχουν δύο πρόσθετοι λόγοι που υπογραμμίζουν τη σημασία του αριθμού των 

αφαιρούμενων λεμφαδένων: α) η αύξηση του αριθμού των αφαιρούμενων 

λεμφαδένων σχετίζεται με βελτιωμένη επιβίωση, ανεξάρτητα από την κατάσταση των 

λεμφαδένων [Le Voyer κ.ά., 2003.], και β) η αναλογία των μεταστατικών προς τον 

συνολικό αριθμό των αφαιρούμενων λεμφαδένων σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με 

υποτροπή και συνολική επιβίωση [Berger κ.ά., 2005].Το τελευταίο αληθεύει μόνον 

όταν ο αριθμός των εξεταζόμενων λεμφαδένων είναι > 12 [Bilimoria κ.ά., 2008. 

Johnson κ.ά., 2006. Wong κ.ά., 2007.] 

Σήμερα, η εναλλακτική λύση της ανοικτής προσέγγισης είναι η λαπαροσκοπική 

κολεκτομή. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που βασίζονται σε διάφορες συγκριτικές 

μελέτες ότι η λαπαροσκοπική προσέγγιση στη χειρουργική επέμβαση καρκίνου του 

παχέος εντέρου είναι τόσο αποτελεσματική και τόσο ασφαλής όσο και η ανοικτή 

επέμβαση. Πολλές μετα-αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις [Bonjer κ.ά., 

2007. Kuhry κ.ά., 2008. Soop και Nelson, 2008.] συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 

άλλων, και τριών μεγάλων πολυκεντρικών τυχαιοποιημένων συγκριτικών μελετών: η 

μελέτη COST στις ΗΠΑ που περιλαμβάνει 872 ασθενείς [COST Study Group, 2004. 

Fleshman κ.ά., 2007. Weeks κ.ά., 2002], η μελέτη CLASICC στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

στην οποία συμμετέχουν 794 ασθενείς [Guillou κ.ά., 2005. Jayne κ.ά., 2007] και η 

μελέτη COLOR στη Βόρεια Ευρώπη, που αφορά 1248 ασθενείς με καρκίνο του 

παχέος εντέρου [Buunen κ.ά., 2009. Veldkamp κ.ά., 2005]) και πολλές άλλες 

μονοκεντρικές συγκριτικές τυχαιοποιημένες μελέτες [Franklin, Jr. κ.ά., 1996. Lacy 

κ.ά., 2002. Leung κ.ά., 2004. Milsom κ.ά., 1998], δείχνουν σαφώς ότι η 

λαπαροσκοπική προσέγγιση σχετίζεται με ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερο 

μετεγχειρητικό πόνο και χρήση αναλγητικών φαρμάκων, καθώς και λιγότερη άμεση 

μετεγχειρητική νοσηρότητα σε σύγκριση με την ανοιχτή προσέγγιση. Επιπλέον, η 

ποιότητα της χειρουργικής επέμβασης, όπως απεικονίζεται στο ποσοστό των 

διηθημένων χειρουργικών ορίων και τον αριθμό των ανακτημένων λεμφαδένων, είναι 
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παρόμοια μεταξύ των δύο προσεγγίσεων. Επίσης, η τοπική υποτροπή και η συνολική 

επιβίωση καθώς και η ειδική με τη νόσο επιβίωση είναι παρόμοιες μεταξύ των δύο 

προσεγγίσεων. Τέλος, και σε μακροπρόθεσμη βάση, υπάρχει λιγότερο ποσοστό 

εισαγωγών οφειλόμενων σε αποφρακτικό ειλεό [Rosin κ.ά., 2007] και μικρότερη 

συχνότητα εμφάνισης της μετεγχειρητικής κήλης [Laurent κ.ά., 2008. Yamamoto κ.ά., 

2008] μετά από λαπαροσκοπική παρά μετά από ανοικτή προσέγγιση. Πρόσφατα 

αποδείχθηκε ότι η λαπαροσκοπική κολεκτομή λειτουργεί τέλεια με βελτιωμένα 

προγράμματα αποκατάστασης, προσφέροντας ακόμη καλύτερη και ταχύτερη 

ανάρρωση και λιγότερη άμεση μετεγχειρητική νοσηρότητα [Wind κ.ά., 2006]. 

Συνιστάται η λαπαροσκοπική κολεκτομή για καρκίνο να εκτελείται από έμπειρες 

χειρουργικές ομάδες με επαρκή αριθμό περιπτώσεων, που είναι ένας απαραίτητος 

παράγοντας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων [Kuhry κ.ά., 2005]. Η μετατροπή 

της σε ανοικτή επέμβαση, ιδιαίτερα όταν εκτελείται σε μεταγενέστερο στάδιο της 

διαδικασίας, μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη μετεγχειρητική νοσηρότητα σε 

σύγκριση τόσο με την ολοκληρωμένη λαπαροσκοπική επέμβαση όσο και την ανοικτή 

προσέγγιση. Οι κύριοι παράγοντες μετατροπής είναι οι Τ4 μεγάλοι όγκοι, η αυξημένη 

κατάσταση ASA του ασθενούς, η παχυσαρκία και η περιορισμένη εμπειρία του 

χειρουργού [Tekkis κ.ά., 2005]. Η προεγχειρητική απεικονιστική σταδιοποίηση είναι 

υποχρεωτική για τον εντοπισμό όγκων Τ4 ή όγκων >8 εκ., οι οποίοι θα πρέπει να 

υποβάλλονται μόνο στην ανοικτή προσέγγιση. Η προηγούμενη χειρουργική 

επέμβαση και η προχωρημένη ηλικία δεν αποτελούν αντένδειξη για τη 

λαπαροσκοπική επέμβαση. Επίσης θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η παχυσαρκία, 

παρόλο που δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη, συνδέεται με αυξημένη συχνότητα 

μετατροπής. Οι όγκοι που δεν εισβάλλουν στο τοίχωμα του εντέρου και είναι απίθανο 

να εντοπισθούν οπτικά σε λαπαροσκόπηση πρέπει να επισημαίνονται με σινική 

μελάνη προεγχειρητικά, ή να εντοπίζονται με κολονοσκόπηση στο χειρουργικό 

τραπέζι. Η λαπαροσκοπική προσέγγιση δεν συνιστάται για καρκινώματα που 

βρίσκονται στο εγκάρσιο κόλον, επειδή ανατομή των μεσαίων κολικών αγγείων είναι 

πολύ δύσκολη και επίπονη και η ποιότητα του δείγματος δεν είναι βέλτιστη [Gouvas 

κ.ά., 2012]. Η λαπαροσκοπική προσέγγιση δεν συνιστάται σε όγκους που έχουν 

υποστεί οξεία διάτρηση ή αποφράσσουν το παχύ έντερο. 
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Συστάσεις 

 Για το στάδιο 0 (N0 M0, Tis) και T1, N0, M0 όγκους χαμηλού κινδύνου, θα 

μπορούσε να γίνει τοπική εκτομή ή απλή πολυποδεκτομή με 

κολονοσκόπηση σε ελεύθερα όρια εκτομής, κατά προτίμηση σε ασθενείς 

με αυξημένες συννοσηρότητες (SOR Α). 

  Οι μη αποφρακτικοί καρκίνοι του παχέος εντέρου θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με χειρουργική εκτομή ανεξάρτητα από το στάδιο (SOR 

Α). 

  Μια θεραπευτική εκτομή (R0) μη αποφρακτικού καρκίνου του παχέος 

εντέρου περιλαμβάνει την αφαίρεση του όγκου, του κολονικού τμήματος 

που εμποδίζει με επαρκή εγγύς και άπω όρια, κεντρική απολίνωση και 

απολίνωση των αγγείων παροχής, καθώς και αφαίρεση του συνδεδεμένου 

μεσοορθού (πλήρης εκτομή του μεσοορθού-CME). Το ακριβές μήκος του 

εντέρου που απομακρύνθηκε, τα αγγεία που απολινώθηκαν και το 

μεσοορθό που αφαιρέθηκε εξαρτώνται από την ακριβή θέση του όγκου 

(LOE Ι, SOR Α). 

 Η ποιότητα του δείγματος που αφαιρέθηκε θα πρέπει να αξιολογείται 

μακροσκοπικά και να φωτογραφίζεται προ της μονιμοποίησης (SOR Α). 

 Για επαρκή σταδιοποίηση της νόσου, πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 12 

λεμφαδένες στο δείγμα εκτομής (LOE, SOR Α). 

 Ενθαρρύνεται η απομάκρυνση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού των 

λεμφαδένων, δεδομένου ότι συνδέεται με καλύτερα ογκολογικά 

αποτελέσματα τόσο στο στάδιο ΙΙ όσο και το στάδιο ΙΙΙ της νόσου (LOE I, 

SOR Α). 

 Η λαπαροσκοπική χειρουργική για τον απλό καρκίνο του δεξιού και του 

αριστερού παχέος εντέρου προσφέρει ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερη 

νοσηρότητα σε σύγκριση με την ανοιχτή προσέγγιση. Τα ογκολογικά 

αποτελέσματα είναι παρόμοια μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, υπό την 
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προϋπόθεση ότι η συμμετέχουσα χειρουργική ομάδα είναι καλά 

εκπαιδευμένη και εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό περιπτώσεων (LOE I, SOR Α). 

 Η λαπαροσκοπική εκτομή των όγκων του εγκαρσίου παχέος εντέρου 

μπορεί να είναι τεχνικά απαιτητική και η ποιότητα του δείγματος μπορεί να 

μην είναι η καλύτερη, λόγω της δύσκολης απολίνωσης, και ανατομής των 

μεσαίων κολικών αγγείων στη θέση έκφυσής τους (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 H λαπαροσκοπική προσέγγιση δεν ενδείκνυται για ογκώδη και 

προχωρημένα καρκινώματα του παχέος εντέρου, όπου η θεραπευτική 

εκτομή μπορεί να επιτευχθεί με ανοικτή χειρουργική επέμβαση (LOE Ι, 

SOR Α). 

 Μικρές αλλοιώσεις, μη ορατές διά λαπαροσκόπησης, θα πρέπει να 

επισημαίνονται προεγχειρητικά (LOE I, SOR Α). 

 Καθώς η μετατροπή μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα σε 

σύγκριση τόσο με την ολοκληρωμένη λαπαροσκοπική όσο και με την 

ανοικτή προσέγγιση, οι προγνωστικοί παράγοντες για τη μετατροπή, 

όπως η παχυσαρκία ή οι περιπτώσεις ASA III-IV, θα πρέπει να 

προσδιοριστούν προτού επιχειρηθεί η λαπαροσκόπηση (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 

7.1.6 Χειρουργήσιμες μη αποφρακτικές σύγχρονες εντερικές αλλοιώσεις  

Είναι καθιερωμένη η αφαίρεση των σύγχρονων καρκινωμάτων του παχέος εντέρου 

υπό τη μορφή ενός παρασκευάσματος και μίας αναστόμωσης. Η τμηματική εκτομή 

του παχέος με πολλαπλές αναστομώσεις θα πρέπει να αποφεύγεται, δεδομένου ότι 

σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα. Όταν ένα από τα καρκινώματα εντοπίζεται στο 

δεξιό κόλον, συνιστάται μια εκτεταμένη δεξιά ημικολεκτομή. Παρομοίως, όταν 

εντοπίζονται δύο αλλοιώσεις στο αριστερό κόλον συνιστάται ημικολεκτομή [Corman, 

2005].  

Synchronous carcinomas of the colon are resected in the form of one specimen and 

one anastomosis is established. Segmental colonic resection with multiple 
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anastomoses should be avoided, as they are associated with increased morbidity. 

When one of the carcinomas is located at the right colon an extended right 

hemicolectomy is recommended. Similarly, when two lesions are located at the left 

colon a left hemicolectomy is recommended [Corman, 2005].  

 

Σύσταση  

 Η εκτεταμένη κολεκτομή με CME και CVL ενδείκνυται για σύγχρονες μη 
αποφρακτικές αλλοιώσεις του παχέος εντέρου. Η τμηματική κολεκτομή με 
περισσότερες από μία κολο-κολονικές αναστομώσεις δεν ενδείκνυται. Η 
εκτεταμένη κολεκτομή μπορεί να επιτευχθεί διά λαπαροσκόπησης σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις (LOE ΙΙΙ, SOR C). 

 

 

7.1.7 Αποφρακτική αλλοίωση  

Για χειρουργήσιμο καρκίνο του παχέος εντέρου που προκαλεί οξεία πλήρη 

απόφραξη, συνιστάται εκτομή με αναστόμωση σε έναν ή δύο χρόνους [Gastinger 

κ.ά., 2004. Patriti κ.ά., 2005. SCOTIA Study Group, 1995. Seah κ.ά., 2005. Villar κ.ά., 

2005]. Εάν η κατάσταση του ασθενούς δεν επιτρέπει τη χειρουργική επέμβαση, η 

θεραπεία εκλογής είναι α) η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης για την ανακούφιση της 

απόφραξης και β) η θεραπευτική εκτομή μετά από δύο εβδομάδες [Meisner κ.ά. 2004. 

Regimbeau κ.ά., 2004. Syn κ.ά., 2005]. 

Εάν το αποφρακτικό καρκίνωμα είναι ανεγχείρητο, συνιστάται παρηγορική επέμβαση 

με τη μορφή εγγύς στομίου εκτροπής ή την εισαγωγή ενδοπρόθεσης. Αν η γενική 

κατάσταση του ασθενούς το επιτρέπει, μπορεί να προστεθεί χημειοθεραπεία και/ή 

ακτινοθεραπεία [Fiori κ.ά., 2004]. 

Συστάσεις 

 Οι αποφρακτικοί όγκοι του εντέρου αντιμετωπίζονται με θεραπευτική 

κολεκτομή σε ένα ή δύο χρόνους με την κολοκολική αναστόμωση να 

γίνεται ανάλογα με την επιλογή (LOE ΙΙ, SOR Β) 
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 Η εναλλακτική λύση της άμεσης χειρουργικής επέμβασης για 

αποφρακτικούς χειρουργήσιμους όγκους του παχέος εντέρου είναι η 

τοποθέτηση ενδοπρόθεσης στην αλλοίωση. Η χειρουργική θεραπευτική 

επέμβαση ακολουθεί σε μεταγενέστερο στάδιο (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 Οι αποφρακτικοί ανεγχείρητοι όγκοι του παχέος εντέρου 

αντιμετωπίζονται παρηγορικά με χημειοθεραπεία, τοποθέτηση 

ενδοπρόθεσης στην αποφρακτική αλλοίωση και υποστηρικτική φροντίδα 

(LOE ΙΙ, SOR Β). 

7.1.8 COLON CARCINOMA IN HNPCC 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι ασθενείς HNPCC είναι νεότεροι σε ηλικία από ό,τι τα 

άτομα με σποραδική ασθένεια και η πιθανότητα να αναπτύξουν αλλοιώσεις είναι 

πολύ υψηλή, συνιστάται εκτεταμένη κολεκτομή [Box κ.ά., 1999. Lee κ.ά., 2001. 

Rodriguez-Bigas κ.ά., 1997. Rodriguez-Bigas και Petrelli, 2002]. 

 

Σύσταση   

 Για καρκίνο του παχέος εντέρου σε έδαφος HNPCC, ενδείκνυται 

εκτεταμένη κολεκτομή, ιδιαίτερα σε νεαρούς ασθενείς όπου είναι πολύ 

πιθανό να αναπτυχθούν μετάχρονες αλλοιώσεις (RG Α). 

7.2 Postoperative treatment 

Η επικουρική θεραπεία μετά την εκτομή του όγκου έχει ως στόχο τη μείωση του 

κινδύνου υποτροπής και θανάτου με την εξάλειψη της υπολοιπόμενης 

μικρομεταστατικής νόσου. Θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς με νόσο 

σταδίου III και σταδίου ΙΙ υψηλού κινδύνου (που ορίζεται από την παρουσία 

τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου: Λεμφαδένες 

δειγματοληψίας <12, χαμηλή διαφοροπίηση, αγγειακή, λεμφαγγειακή ή περινευρική 

διήθηση, απόφραξη, διάτρηση ή pΤ4 στάδιο). Οι διάφορες θεραπευτικές επιλογές 

πρέπει να συζητηθούν με τον ασθενή σε ατομική βάση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το PS, 

την ηλικία, τα συνοδά νοσήματα και τις προτιμήσεις των ασθενών, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά του όγκου (παθολογοανατομικό στάδιο, ταξινόμηση και ο συνολικός 

κίνδυνος υποτροπής).  
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Ο συνδυασμός χημειοθεραπείας με βασικά συστατικά την φθοριοπυριμιδίνη και την 

οξαλιπλατίνη (FLOX, FOLFOX, XELOX) είναι ανώτερος σε σύγκριση με τη 

μονοθεραπεία 5-FU από την άποψη της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου και της 

συνολικής επιβίωσης (FLOX, FOLFOX) για ασθενείς σταδίου III. Εντούτοις, μια 

πρόσφατη ανάλυση από τη βάση δεδομένων ACCENT, που δημοσιεύτηκε μόνο σε 

μορφή περίληψης, υποδηλώνει ότι οι ασθενείς άνω των 70 ετών δεν μπορούν να 

αντλήσουν επιπλέον όφελος από τη συνδυαστική χημειοθεραπεία, σε αντίθεση με τη 

μονοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη. Από την άλλη πλευρά το XELOX έχει δείξει 

όφελος, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία. Εντούτοις, ακόμη και με XELOX η βελτίωση 

σε ασθενείς >70 ετών είναι, επίσης, μειωμένη με HR επιβίωσης μεγαλύτερο από 0,9 

ενώ τα στοιχεία αφορούν διάστημα μέχρι 3 έτη μόνο. Στις μελέτες MOSAIC και 

NSABP C-07, η παρακολούθηση ανέρχεται στα 5 έτη και αναπόφευκτα υπάρχουν 

περισσότερες υποτροπές και θάνατοι. 

Είναι αβέβαιο εάν τα μέτρια οφέλη από την επικουρική χημειοθεραπεία στο στάδιο ΙΙ 

του καρκίνου του παχέος δικαιολογούν την τοξικότητα, το κόστος και την ταλαιπωρία. 

΄Οταν εξετάστηκαν όλοι οι ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙ, το DFS και OS δεν διέφεραν 

σημαντικά με την προσθήκη της οξαλιπλατίνης, αν και για τους ασθενείς υψηλού 

κινδύνου του σταδίου ΙΙ υπήρξε μια σαφής τάση για βελτίωση του DFS, το οποίο 

όμως δεν μεταφράζεται σε βελτιωμένο OS, προφανώς λόγω των θανάτων από άλλες 

αιτίες και τους μικρότερους αριθμούς. 

Τα μέχρι τώρα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από περισσότερες αναδρομικές μελέτες 

υποστηρίζουν σθεναρά την εξέταση της μικροδορυφορικής αστάθειας ως μία εν 

δυνάμει καθημερινή κλινική πρακτική. Περίπου το 25% των όγκων εγγύτερα της 

σπληνικής καμπής θα είναι dMMR και γνωρίζοντας ότι αυτοί οι όγκοι έχουν ένα 50% 

χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπής θα βοηθήσει να επιλεγεί χημειοθεραπεία σε αυτήν 

την ομάδα ασθενών. Ενώ σε πολλούς ασθενείς με όγκους dMMR δεν θα χορηγηθεί 

χημειοθεραπεία, με δεδομένο τον σημαντικά μειωμένο κίνδυνο υποτροπής τους, 

αυτοί οι ασθενείς δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τη λήψη χημειοθεραπείας, εάν 

αυτό χρειάζεται για κάποιο άλλο λόγο (π.χ., για παθολογία υψηλού κινδύνου, όπως 

είναι το στάδιο Τ4). Επιπλέον, δοκιμές ρουτίνας θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση 
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υποκείμενου κληρονομικού μη-πολυποδιακού ορθοκολικού καρκίνου σε άτομα με 

αρνητική χρώση για hMSH2 ή hMLH1 και απουσία BRAF μεταλλάξεων. 

Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο όφελος του συνδυασμού 

φθοριοπυριμιδίνης/οξαλιπλατίνης παρατηρείται σε ασθενείς σταδίου ΙΙΙ, ιδίως εκείνων 

που είναι κάτω των 70 ετών. 

Η συμπληρωματική θεραπεία δεν θα πρέπει να χορηγείται συνήθως σε μη 

επιλεγμένους ασθενείς καρκίνου του παχέος εντέρου σταδίου ΙΙ. Εντούτοις, λόγω του 

πιθανού μικρού απόλυτου οφέλους της μονοθεραπείας με φθοριοπυριμιδίνες, η 

χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί σε υψηλού κινδύνου ασθενείς σταδίου II που 

είναι σε καλή γενική κατάσταση. Η συστηματική συνδυασμένη χημειοθεραπεία με 

οξαλιπλατίνη μπορεί επίσης να συζητηθεί για επιλεγμένες περιπτώσεις με υψηλού 

κινδύνου χαρακτηριστικά.  

Η 5-FU συνεχούς έγχυσης θα πρέπει να προτιμάται έναντι της ενέσιμης χορήγησης 

λόγω της καλύτερης ανοχής, αν και θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η ανάγκη για 

φορητή συσκευή και οι συνακόλουθες επιπλοκές (θρόμβωση, πνευμονική εμβολή, 

λοίμωξη). Η χρήση της καπεσιταβίνης σε συνδυασμό με οξαλιπλατίνη, που δεν 

απαιτεί πρόσβαση σε κεντρική φλέβα, είναι μια άλλη επιλογή.  

Η επικουρική χημειοθεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει ιδανικά εντός 6-8 εβδομάδων 

από την επέμβαση και να χορηγείται για 6 μήνες. Η μικρότερης διάρκειας 

συμπληρωματική θεραπεία (3 μήνες) είναι επί του παρόντος μια προοπτική υπό 

αξιολόγηση.  

Οι επιλογές για συμπληρωματική χημειοθεραπεία είναι: 

 5-FU/LV σε συνεχή έγχυση (de Gramont ή AIO) ή σχήματα bolus (Mayo ή 
Roswell Park) 

 Καπεσιταβίνη 

 FOLFOX 
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Η παρακολούθηση του ασθενούς εξαρτάται από το στάδιο, την περιεγχειρητική 

θεραπεία και την επιδεκτικότητα για παρέμβαση, είτε με εκτομή της υποτροπής της 

νόσου ή με περαιτέρω συστηματική θεραπεία. 

Γενικά είναι αποδεκτό η παρακολούθηση να γίνεται κάθε 3 μήνες για τα πρώτα τρία 

έτη και στη συνέχεια κάθε 6 μήνες για δύο ακόμη έτη με κλινική εξέταση, αξιολόγηση 

της μακροπρόθεσμης τοξικότητας (πολυνευροπάθεια μετά από οξαλιπλατίνη) και 

εξέταση του CEA.  

Πρέπει να γίνεται πλήρης κολονοσκόπηση κατά την αρχική διάγνωση, μετά από τρία 

και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη. Εάν η κολονοσκόπηση της διάγνωσης ήταν ελλιπής, 

αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί εντός των πρώτων 12 μηνών μετά την επέμβαση. 

Σε ασθενείς με νόσο υψηλού κινδύνου θα πρέπει να γίνεται αξονική τομογραφία του 

θώρακα και της κοιλίας κάθε 6-12 μήνες, αν και τέτοια στενή παρακολούθηση θα 

πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς που επιδέχονται εκτομή των ενδεχόμενων 

ηπατικών ή πνευμονικών υποτροπών. Η παρακολούθηση με CT θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με τα ίδια πρωτόκολλα απεικόνισης και φάσεις σκιαγράφησης. Εάν 

είχε χρησιμοποιηθεί MRI για την αρχική σταδιοποίηση, το ίδιο θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση. Οι εικόνες της αξονικής τομογραφίας δεν 

μπορούν να συγκριθούν με εικόνες μαγνητικής τομογραφίας, λόγω της διαφορετικής 

ευαισθησίας/ειδικότητας των μεθόδων.  

Συστάσεις 

 Η επικουρική χημειοθεραπεία θα πρέπει να συνιστάται σε όλους τους 

ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΙΙ και νόσο υψηλού κινδύνου σταδίου ΙΙ (LOE I, 

SOR Α). 

 Η επικουρική χημειοθεραπεία θα πρέπει να αρχίσει εντός 6-8 εβδομάδων 

μετά την επέμβαση. Είναι αμφίβολο κατά πόσον επικουρική 

χημειοθεραπεία που άρχισε μετά τις 12 εβδομάδες έχει κάποιο όφελος 

(LOE ΙΙ, SOR Β). 
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 Η συνεχής έγχυση 5-FU θα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την bolus 

έγχυση (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 Οι ασθενείς σταδίου ΙΙΙ θα πρέπει να λαμβάνουν επικουρική 

χημειοθεραπεία βασιζόμενη σε φθοριοπυριμιδίνη και οξαλιπλατίνη για μια 

διάρκεια 6 μηνών (LOE I, SOR Α). Κάθε φορά που αυτός ο συνδυασμός 

αντενδείκνυται, μπορεί να εξετασθεί η μονοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη. 

 Για τους ασθενείς που βρίσκονται στο στάδιο ΙΙ το τεστ MSI θα πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν, καθώς μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην 

πρόγνωση και στην έκβαση της νόσου (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 Για το χαμηλού κινδύνου στάδιο ΙΙ της νόσου, μπορεί να εξετασθεί η 

μονοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη, αλλά έχοντας κατά νου ότι 

επιτυγχάνει σχετικά περιορισμένη μείωση του απόλυτου κινδύνου 

υποτροπής (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 Οι υψηλού κινδύνου ασθενείς σταδίου ΙΙ θα πρέπει να θεωρούνται ως 

υποψήφιοι για επικουρική χημειοθεραπεία με μονοθεραπεία 

φθοριοπυριμιδίνης ή FOLFOX για διάρκεια 6 μηνών (LOE ΙΙ, SOR Β). 

 Οι ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών, που πιστεύεται ότι αντιμετωπίζουν 

υψηλό κίνδυνο υποτροπής, μπορούν να θεωρούνται ως υποψήφιοι για 

επικουρική χημειοθεραπεία με μονοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη για μια 

περίοδο 6 μηνών. Αν και η συνδυαστική θεραπεία με οξαλιπλατίνη 

αποτελεί επιλογή για τη νόσο σταδίου ΙΙΙ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 

επιπλέον όφελος που παρέχει είναι αμφισβητήσιμο για αυτή την ηλικιακή 

ομάδα. 

 Ο συνδυασμός ιρινοτεκάνης και μονοκλωνικών αντισωμάτων 

(μπεβασιζουμάμπη ή κετουξιμάμπη/πανιτουμουμάμπη) δεν μπορεί να 

συνιστάται για χρήση στην συμπληρωματική αγωγή. 
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Στρατηγική και αλόγριθμός θεραπείας  

 

  

Diagnosis of 

stagingthoracical and abdominal CT 

M0 

Follow up

Tis/T1  >T1 

localexcison/polypecto widesurgicalresection

adjuvant CTx  

Risk factors:  

•  lymph nodes sampling <12 
• poorly differentiated tumour 
•  vascular or lymphatic or 

i l i i

stage  stage 

lowris high risk 
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8. ∆ιαχείριση χειρουργήσιμων μεταστάσεων 
ήπατος/πνεύμονα 

Όλοι οι ασθενείς με μεταστατική νόσο από καρκίνο του παχέος εντέρου θα πρέπει να 

συζητηθούν στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής ομάδας, ειδικά οι περιπτώσεις που 

είναι υποψήφιες για εκτομή [Nördlinger κ.ά., 2007]. Μια τέτοια ομάδα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα απαραίτητα ιατρικά και μη ιατρικά μέλη (απεικονιστές, 

παθολογοανατόμους, χειρουργούς, παθολόγους-ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές, 

νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την παρηγορική 

ιατρική). 

Έχει τεκμηριωθεί ότι η χειρουργική επέμβαση ήπατος σε κέντρα αυξημένου όγκου 

περιστατικών έχει συσχετιστεί με καλύτερα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της 

νοσηρότητας, της περιεγχειρητικής θνησιμότητας και της επιβίωσης. 

8.1 Καθορισμός χειρουργησιμότητας  

Τα κριτήρια για εξαιρεσιμότητα των ηπατικών μεταστάσεων δεν είναι τυποποιημένα 

και έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Σχετίζονται σαφώς με την εμπειρία του 

χειρουργού και της διεπιστημονικής ομάδας. 

Συστάσεις 

 Η ηλικία, ο αριθμός των αλλοιώσεων και η εξωηπατική νόσος (εφόσον 

είναι χειρουργήσιμη) δεν αποτελούν αντενδείξεις για χειρουργική 

επέμβαση. (LOE III, SOR C) 

 Μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλαπλές εκτομές, εφόσον υπάρχει 

επαρκές υπόλειμμα ήπατος (> 30%) και εφόσον η χειρουργική επέμβαση 

δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνη λόγω της θέσης. Άλλα ζητήματα που θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν είναι η παρουσία οριακά χειρουργήσιμης 

ηπατικής νόσου και η κακή βιολογία του όγκου. 

 Ο στόχος της ηπατεκτομής (εξαιρεσιμότητα) είναι να αφαιρεθεί όλη η 

μακροσκοπική νόσος με ελεύθερα (αρνητικά) όρια και να αφεθεί επαρκές 

λειτουργικό ήπαρ. (LOE II, SOR Β) 
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 Η δυνατότητα να επιτευχθούν ελεύθερα όρια (R0 εκτομή) θα πρέπει να 

κρίνεται από τον ακτινολόγο και τον χειρουργό στην τοπική ηπατοχολική 

μονάδα.(LOE III, SOR C) 

 Ο χειρουργός σε συνεργασία με τον ακτινολόγο θα πρέπει να καθορίζουν 

τον αποδεκτό υπολειπόμενου λειτουργικό όγκο: περίπου το ένα τρίτο του 

όγκου του υγιούς ήπατος, και τη διατήρηση τουλάχιστον δύο 

εφαπτόμενων τμημάτων. (LOE ΙΙΙ, SOR C). Η MDCT-ογκομετρία θεωρείται 

ως η μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση του υπολειμματικού όγκου του 

ήπατος. 

 Η μαγνητική τομογραφία συνιστάται για περαιτέρω αξιολόγηση σε 

διφορούμενες ηπατικές αλλοιώσεις. Η PET-CT μπορεί να παρέχει 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εξωηπατική νόσο. Ως εκ τούτου, 

μπορεί να είναι χρήσιμη στο να βοηθήσει τους χειρουργούς να 

αποφασίσουν κατά της χειρουργικής επέμβασης, με την εντόπιση 

απομακρυσμένων μεταστάσεων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Έχει 

αποδειχθεί ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε ασθενείς με αυξανόμενο CEA 

και φυσιολογική ανατομική απεικόνιση. Ο διεγχειρητικός US είναι η μόνη 

μέθοδος ικανή να ανιχνεύσει τις μικρότερες ηπατικές μεταστάσεις που 

μπορεί να μην γίνουν αντιληπτές από άλλες μορφές απεικόνισης. Εάν 

κριθούν ιατρικά ακατάλληλοι για τη χειρουργική επέμβαση οι ασθενείς θα 

πρέπει να εξετάζονται για θεραπεία με RFA (LOE IV, SOR D). 

8.2 Prognostic factors  

Με βάση τα δεδομένα από παλιές σειρές, κάποιοι ασθενείς έχει θεωρηθεί ότι έχουν 

μη χειρουργήσιμη νόσο όταν υπάρχει παρουσία (1) >από τέσσερις μεταστατικές 

αλλοιώσεις (2) διλοβιακή νόσος (3) εξωηπατική νόσος και (4) όρια εκτομής <1εκ. 

Κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν θεωρείται πλέον ως απόλυτη αντένδειξη 

για χειρουργική επέμβαση. Eντούτοις, οι ασθενείς με τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

εκείνοι που έχουν τη χειρότερη πρόγνωση. 
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8.3  Διαχείριση χειρουργήσιμων ηπατικών μεταστάσεων  

 

Η βέλτιστη στρατηγική θεραπείας των ασθενών με εξαιρέσιμη μεταστατική νόσο θα 

πρέπει να συζητηθεί σε μια διεπιστημονική ομάδα. 

Για ασθενείς με χειρουργήσιμες ηπατικές μεταστάσεις, η χειρουργική εκτομή 

προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για μακροπρόθεσμη επιβίωση με 5ετή αναλογιστικά 

ποσοστά επιβίωσης, που κυμαίνονται από 30% έως 50% σε κάποιες επιλεγμένες 

σειρές. 

∆υστυχώς, το 60%-75% αυτών των ασθενών θα παρουσιάσουν υποτροπή, η 

πλειονότητα των οποίων θα την παρουσιάσει στο ήπαρ. 

Ο ρόλος της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας μετά την εκτομή των μεταστάσεων 

παραμένει ασαφής, ιδίως η ενσωμάτωση σύγχρονης χημειοθεραπείας, 

συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων παραγόντων. 

Μελέτες χαμηλής στατιστικής ισχύος με βάση την 5-FU + LV ή την αρτηριακή 

ενδοηπατική (HIA) χημειοθεραπεία με FUDR+συστηματική χημειοθεραπεία με 5-

FU+LV έχουν δείξει κάποιο πλεονέκτημα, αν και καμία μελέτη δεν έχει δείξει σαφώς 

σημαντικό όφελος επιβίωσης [Kemeny κ.ά., 2002. Portier κ.ά., 2006]. 

Παρ’ όλα αυτά, συνιστάται η μετεγχειρητική επικουρική συστηματική χημειοθεραπεία 

(όπως στον καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου ΙΙΙ) στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, παρά 

την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων επιπέδου 1,2.  

Επί του παρόντος η αξία της προσθήκης του bevacizumab σε επικουρική θεραπεία 

με XELOX, μετά την εκτομή των ηπατικών μεταστάσεων, διερευνάται στην Ολλανδία. 

Μια άλλη μελέτη (NSABP C-09,) βρίσκεται σε εξέλιξη, που συγκρίνει τη 

συμπληρωματική συστηματική θεραπεία με οξαλιπλατίνη συν καπεσιταβίνη με ή 

χωρίς HIA FUDR. 

Μία άλλη προσέγγιση για ασθενείς με χειρουργήσιμη νόσο είναι η χρήση της 

περιεγχειρητικής χημειοθεραπείας. Μια μελέτη της EORTC που χρησιμοποίησε 

περιεγχειρητική χημειοθεραπεία με FOLFOX (3 μήνες πριν και 3 μήνες μετά την 

εκτομή των μεταστάσεων) έδειξε ανώτερη PFS για την ομάδα της περιεγχειρητικής 

θεραπείας [Nördlinger κ.ά., 2008]. Επομένως, η προσέγγιση αυτή αποτελεί (παρότι τα 

τελικά στοιχεία επιβίωσης προς το παρόν δεν υπάρχουν) ένα αποδεκτό πρότυπο με 
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LOE 2. ∆εν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι η προσθήκη μίας βιολογικής θεραπείας σε 

μία κυτταροτοξική διπλέττα βελτιώνει την έκβαση σε χειρουργήσιμες μεταστάσεις σε 

σύγκριση με μία κυτταροτοξική διπλέτα μόνο. Η εντατικοποίηση της εισαγωγικής 

χημειοθεραπείας βρίσκεται υπό έρευνα (FOLFOX-beva/αντι EGFR, FOLFOXIRI+/-

beva/αντι EGFR). Η βέλτιστη ακολουθία της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με 

χειρουργήσιμες ηπατικές μεταστάσεις (περιεγχειρητική έναντι μετεγχειρητικής) είναι το 

αντικείμενο μιας συνεχιζόμενης μελέτης επιχορηγούμενης από το NCI (NSABP-C-11). 

 

Συστάσεις 

 Οι ασθενείς με εξαρχής χειρουργήσιμη νόσο θα πρέπει να λαμβάνουν 

θεραπεία με FOLFOX για 3 μήνες προεγχειρητικά, μετά να γίνεται η εκτομή 

και κατόπιν να ακολουθούν 3 μήνες μετεγχειρητικής χημειοθεραπείας με 

FOLFOX (LOE ΙΙ, SOR Α). (Για μονήρη μεταστατική εστία με διάμετρο <5εκ. 

περίπου, η ανάγκη για προεγχειρητική χημειοθεραπεία είναι ασαφής). 

 Κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής θεραπείας θα πρέπει να γίνεται 

διεξοδική αξιολόγηση για πλήρη ύφεση μετά από 6 εβδομάδες θεραπείας. 

 Αν δεν χορηγήθηκε προεγχειρητική χημειοθεραπεία, σε περίπτωση 

εκτομής R0, μπορεί να εξετασθεί η επικουρική χημειοθεραπεία όπως στον 

καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου ΙΙΙ για 6 μήνες (LOE III, SOR Α) 

 Το χρονικό διάστημα από τη χημειοθεραπεία έως τη χειρουργική 

επέμβαση θα πρέπει να είναι 4-6 εβδομάδες καθώς και από τη χειρουργική 

επέμβαση για την επικουρική χημειοθεραπεία. 

 Για τους ασθενείς με χειρουργήσιμη νόσο και ανεπαρκή ανταπόκριση σε 

προεγχειρητική χημειοθεραπεία μπορεί να εξετασθεί η άμεση εκτομή 

μεταστάσεων.  

 Στην περίπτωση προόδου της νόσου κατά τη διάρκεια της 

προεγχειρητικής χημειοθεραπείας, πρέπει να χορηγείται δεύτερης 

γραμμής συστημική χημειοθεραπεία. 
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 Μια άλλη επιλογή είναι ο συνδυασμός ενδοηπατικής αρτηριακής (HIA) και 

ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας, αλλά μόνο σε ιδρύματα με σημαντική 

εμπειρία. (SOR Β)  

 Η καυτηρίαση είναι γενικά κατώτερη της εκτομής. Ωστόσο, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί (κατά προτίμηση με ραδιοκύματα ή μικροκύματα) σε 

ασθενείς που είναι ακατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση ή ως 

μεταβατική φάση προς την εκτομή ή σε συνδυασμό με την εκτομή (εάν το 

εναπομείναν ήπαρ απειλείται). 

8.4 Διαχείριση εγχειρήσιμων πνευμονικών μεταστάσεων  

 

Ασθενείς με περιορισμένες πνευμονικές μεταστάσεις έχουν πολύ καλή πρόγνωση με 

5ετές ποσοστό επιβίωσης της τάξεως του 25-35%. 

Συστάσεις 

 Παρά την έλλειψη δεδομένων, που αφορούν την περιεγχειρητική 

θεραπεία, πρέπει να εξεταστεί μια προσέγγιση παρόμοια με τη διαχείριση 

των χειρουργικά εξαιρέσιμων ηπατικών μεταστάσεων. 

Εναλλακτικώς μπορεί να γίνει μια αρχική εκτομή χωρίς περιεγχειρητική 

θεραπεία, που θα ακολουθείται από μετεγχειρητική χημειοθεραπεία. 
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9. Θεραπεία προχωρημένης νόσου  

9.1 Κριτήρια επιλογής για θεραπεία 1ης γραμμής  

9.1.1 Μοριακοί παράγοντες  

Εξαιρουμένης της μετάλλαξης του KRAS, που αποκλείει τους ασθενείς από θεραπεία 

με αντι-EGFR αντισώματα, κανένας περαιτέρω προγνωστικός/προβλεπτικός 

μοριακός δείκτης δεν έχει σημασία για τη θεραπεία ρουτίνας 1ης γραμμής εκτός 

πλαισίου κλινικών δοκιμών [Amado κ.ά., 2008, Karapetis κ.ά., 2008, Van Cutsem Ε. 

κ.ά., 2011]. 

9.1.2 Κλινικοί παράγοντες  

Η βέλτιστη στρατηγική θεραπείας των ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο 

θα πρέπει να συζητείται σε διεπιστημονική ομάδα. Ο σκοπός της θεραπείας της 1ης 

γραμμής εξαρτάται από την κλινική εικόνα και τη βιολογία του όγκου (μεταστάσεις 

που περιορίζονται στο ήπαρ ή τον πνεύμονα ή σε αμφότερα, ή μεταστάσεις του 

περιτοναίου· δυναμική της εξέλιξης· συμπτώματα) και τους παράγοντες του ασθενούς 

(συννοσηρότητα, ηλικία, δυνατότητα να υποβληθούν σε δευτερεύουσα εκτομή). Σε 

περίπτωση σοβαρής ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία εφόδου των εστιών του 

ήπατος, του πνεύμονα (ή ακόμα και της περιτοναϊκής κοιλότητας) η R0/R1 εκτομή 

μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια επιβίωση και δυνητική θεραπεία σε μια 

μειονότητα ασθενών.  

Με δεδομένη αυτή την άποψη, οι ασθενείς μπορούν να διαιρεθούν κατά περίπτωση 

στις ακόλουθες τρεις κλινικές ομάδες, μέσω παραμέτρων που περιγράφουν την 

εντόπιση και την έκταση της νόσου, τη δυναμική του όγκου, τις συννοσηρότητες, τη 

δυνατότητα του ασθενούς να ανέχεται τη χημειοθεραπεία και τη χειρουργική 

θεραπεία. 

1. Μεταστάσεις μόνον ήπατος (± πνεύμονα)  

Μπορεί να καταστούν χειρουργήσιμες μετά από χημειοθεραπεία ± 

περιορισμένες/τοπικές μεταστάσεις σε άλλα σημεία 

Κλινικά είναι σε θέση να υποβληθούν σε μείζονα χειρουργική επέμβαση (βιολογική 

ηλικία, κατάσταση καρδιάς/πνευμόνων) 
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2. Πολλαπλές μεταστάσεις 

Ταχεία εξέλιξη  

Συμπτώματα που σχετίζονται με τη νόσο / Κίνδυνος ταχείας επιδείνωσης 

Η συννοσηρότητα επιτρέπει επιθετική θεραπεία 

Ή ομάδα 3 χωρίς σοβαρή συννοσηρότητα 

3. Ανεγχείρητες μεταστάσεις 

Ποτέ κατάλληλες για εκτομή 

∆εν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα ή κίνδυνος ταχείας επιδείνωσης, ή 

Σοβαρή συννοσηρότητα (που αποκλείει τη χειρουργική επέμβαση και/ή εντατική 

συστηματική θεραπεία) 

Αν και ποτέ δεν έχει αποδειχθεί προοπτικά η απαλλαγή από τη νόσο μετά από 

χημειοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να δοθεί η 

δυνατότητα μακροχρόνιας επιβίωσης ή θεραπείας σε μια κατά τα άλλα ανίατη/ 

παρηγορική κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιλέγεται για την ομάδα η 

πλέον δραστική χημειοθεραπεία εφόδου, που είναι ικανή να επιφέρει συρρίκνωση 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και σε όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς. 

Για την ενδιάμεση ομάδα ο στόχος είναι η ταχεία υποστροφή των μεταστάσεων, ιδίως 

σε περιπτώσεις που σχετίζονται με επικείμενες επιπλοκές. Μια στρατηγική 

κλιμάκωσης (μονοθεραπεία που ακολουθείται από συνδυασμένη θεραπεία) είναι 

επικίνδυνη, γιατί η στροφή σε μια πιο αποτελεσματική θεραπεία 2ης γραμμής μπορεί 

να είναι πολύ λίγη ή να εφαρμόζεται πολύ αργά. Επομένως, η πλέον δραστική 

θεραπεία 1ης γραμμής είναι η πιο κατάλληλη για τους περισσότερους από αυτούς 

τους ασθενείς. 

Οι ασθενείς της τρίτης ομάδας αντιμετωπίζονται ως επί το πλείστον με παρηγορική 

πρόθεση. Ως εκ τούτου, φαίνεται να είναι κατάλληλη μια στρατηγική κλιμάκωσης. 

Εντούτοις, ορισμένοι ασθενείς με εξαιρετική ανταπόκριση μπορούν επίσης να γίνουν 

υποψήφιοι για τη δευτερεύουσα χειρουργική επέμβαση μετά από περαιτέρω 

κλιμάκωση. 

 

 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ∆ιάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου 23 Απριλίου 2012 

 

 108

9.2 Επιλογή θεραπείας  

Οι διαθέσιμοι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες είναι οι φθόριοπυριμιδίνες (5-

φθοριοουρακίλη που συγχορηγείται με φολινικό οξύ (5-FU/FA) ή η καπεσιταβίνη), η 

ιρινοτεκάνη και η οξαλιπλατίνη.  

Η καπεσιταβίνη μπορεί να αντικαταστήσει με ασφάλεια το 5-FU/FA σε συνδυασμό με 

οξαλιπλατίνη [Arkenau κ.ά., 2008] και σε συνδυασμό με ιρινοτεκάνη μετά την 

απαραίτητη προσαρμογή της δόσης και των δύο φαρμάκων. Εντούτοις, το FOLFIRI 

πρέπει να είναι η προτιμώμενη επιλογή αντί για XELIRI, δεδομένου ότι συνδέεται με 

μικρότερη Gl τοξικότητα [Montagnani κ.ά.,2010]. 

Πιθανά χημειοθεραπευτικά σχήματα αναφέρονται παρακάτω:  

 FOLFOX [Tournigand κ.ά., 2004] / XELOX 

 FOLFIRI [Douillard κ.ά., 2000. Tournigand κ.ά.,2004] / XELIRI 

 FOLFOXIRI [Souglakos κ.ά., 2006. Falcone κ.ά., 2007] 

 Μονοθεραπεία με φθοριοπυριμιδίνη (5-FU/FA, καπεσιταβίνη) 

 Μονοθεραπεία με ιρινοτεκάνη ή IROX μόνο στην περίπτωση αντενδείξεων 

για τη φθοριοπυριμιδίνη [Goldberg κ.ά., 2006]. 

Μονοκλωνικά αντισώματα είναι η στοχευμένη έναντι του VEGF μπεβασιζουμάμπη και 

τα αντι-EGFR αντισώματα κετουξιμάμπη και πανιτουμουμάμπη. Τα αντι-EGFR 

αντισώματα δεν έχουν καμία δραστηριότητα σε KRAS μεταλλαγμένους όγκους. Ο 

συνδυασμός της καπεσιταβίνης με οξαλιπλατίνη και κετουξιμάμπη (καθώς και 

πανιτουμουμάμπη) δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόσθετο όφελος σε σύγκριση με το 

συνδυασμό μόνο της καπεσιταβίνης και της οξαλιπλατίνης και θα πρέπει να 

αποφεύγεται προς το παρόν [Maughan κ.ά., 2011].  

Τα πιθανά σχήματα συνδυασμού αναφέρονται παρακάτω: 

 FOLFOX+moAB (bevacizumab ή αντι-EGFR σε KRAS wt) [Bokemeyer κ.ά., 

2009. Saltz κ.ά., 2008, και 2010] 

 XELOX+bevacizumab [Saltz κ.ά., 2008] 

 FOLFIRI/XELIRI+moAB (bevacizumab ή αντι-EGFR σε KRAS wt) [Fuchs 

κ.ά., 2008. Moosmann κ.ά., 2011. Van Cutsem Ε. κ.ά., 2009]. 

 Φθοριοπυριμιδίνη μονο (5-FU/FA, καπεσιταβίνη)+bevacizumab [Kabbinavar 

κ.ά., 2005] 
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Τo σχήμα 1ης γραμμής εξαρτάται από την επιλεγμένη θεραπευτική στρατηγική. Για 

δυνητικά χειρουργήσιμη νόσο και/ή συμπτωματική νόσο, η θεραπεία πρώτης 

γραμμής θα πρέπει ιδανικά να είναι ένα διπλό χημειοθεραπευτικό σχήμα σε 

συνδυασμό με ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ή μία τριπλέτα. Εάν είναι επιθυμητή η 

συρρίκνωση του όγκου, πρέπει να εξετάζεται η αγωγή με FOLFIRI και κετουξιμάμπη 

για KRAS wt, ή η θεραπεία με FOLFOXIRI. H θεραπεία πρώτης γραμμής με 

μονοθεραπεία [Seymour κ.ά. 2007] ή διπλή θεραπεία (είτε χημειοθεραπεία ή 

χημειοθεραπεία με moAb) θα μπορούσε να είναι μια έγκυρη επιλογή για τους 

ασθενείς για τους οποίους μια δευτερεύουσα εκτομή δεν είναι εφικτή και οι οποίοι δεν 

έχουν συμπτώματα ή δεν παρουσιάζουν κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου τους.  

9.3 Χρονοδιάγραμμα για την εκτίμηση ανταπόκρισης και διάρκειας της 

θεραπείας  

Η επιλεγμένη χημειοθεραπεία εφόδου πρέπει να χορηγηθεί για τουλάχιστον 8 

εβδομάδες, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επανεκτίμηση, έτσι ώστε να 

αποφευχθεί η περιττή χορήγηση χημειοθεραπείας σε περίπτωση πρόωρης εξέλιξης. 

Αν ο στόχος της θεραπείας είναι η καθαρή ανακούφιση η χρονική στιγμή της πρώτης 

αξιολόγησης είναι μικρότερης σημασίας. Μπορεί να είναι πιο κατάλληλο ένα διάστημα 

12 εβδομάδων. 

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από το στόχο της θεραπείας. Αν επιχειρηθεί 

δευτερεύουσα χειρουργική επέμβαση η χημειοθεραπεία θα πρέπει να συνεχιστεί έως 

ότου η ικανότητα εκτέλεσης εκτομής R0 να μπορεί να επιτευχθεί, με την πρώτη 

αξιολόγηση μετά από 8 εβδομάδες (για να αξιολογηθεί κατά πόσον η αγωγή που έχει 

επιλεγεί είναι όντως ενεργή), μετά σε 4 μήνες και αν η εκτέλεση αυτής της επέμβασης 

δεν είναι ακόμη εφικτή σε 6 μήνες. Περαιτέρω θεραπεία (περισσότερο από 6 μήνες) 

με την ίδια αγωγή δεν συνιστάται.  

Εάν ο στόχος της δευτερεύουσας εκτομής δεν μπορεί να επιτευχθεί, όπως επίσης σε 

ασθενείς όπου η εκτομή δεν είναι ο στόχος της θεραπείας αυτής, η θεραπεία θα 

πρέπει να συνεχιστεί ανάλογα με την κατάσταση του ατόμου, τις ανάγκες του 

ασθενούς, την αθροιστική τοξικότητα (ιδίως της οξαλιπλατίνης) και σύμφωνα με την 

επιθετικότητα της νόσου. 
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Η επιβίωση δεν θα επηρεαστεί σοβαρά στους περισσότερους ασθενείς αν η θεραπεία 

πρώτης γραμμής δεν χορηγείται συνεχώς μέχρι την εξέλιξη της νόσου 

(συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της οξαλιπλατίνης που οφείλεται στη σωρευτική 

νευροτοξικότητα). 

∆ιακοπή των φαρμάκων και της θεραπείας είναι αποδεκτές επιλογές σε επιλεγμένους 

ασθενείς μετά την αρχική περίοδο της θεραπείας [Chibaudel κ.ά., 2009. Tournigand 

κ.ά., 2006]. 

 

Σύσταση 

 Η στρατηγική της θεραπείας επιλέγεται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση 

σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Οι ασθενείς των δύο πρώτων ομάδων είναι 

υποψήφιοι για επιθετική θεραπεία. 

 

Ομάδα 1: Επιθετική αγωγή  

FOLFOXIRI (IIC) ή κετουξιμάμπη (KRAS wt)+FOLFIRI (IB),  

FOLFOX (Επίπεδο IB) 

FOLFOX + κετουξιμάμπη ή πανιτουμουμάμπη (KRAS wt) ή μπεβασιζουμάμπη 

(Επίπεδο ΙΙ Β) 

XELOX + μπεβασιζουμάμπη (IIC) 

  

Ομάδα 2: Επιθετική αγωγή 

Όπως στην ομάδα 1 

XELOX +/- μπεβασιζουμάμπη (IIB) 

mXELIRI +/- μπεβασιζουμάμπη ή κετουξιμάμπη (KRAS wt) (IIC) 

FOLFOX + πανιτουμουμάμπη/κετουξιμάμπη (KRAS wt) (IIB) 

 

Ομάδα 3: Παρηγορική θεραπεία 

Φθοριοπυριμιδίνη +/- μπεβασιζουμάμπη (διαδοχική θεραπεία) (IIB) 

Χημειοθεραπεία με διπλέτες (ΙΑ) 

χημειοθεραπεία με διπλέτες + αντι EGFR (KRAS wt) (IIB) 
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9.4 Management of unresectable liver/lung metastases  

9.4.1 Choice of Induction Chemotherapy  

Για τις τυποποιημένες αγωγές συνδυαστικής χημειοθεραπείας που περιλαμβάνουν 5-

FU/LV σε συνδυασμό είτε με ιρινοτεκάνη, τυπικά το FOLFIRI, είτε οξαλιπλατίνη 

(FOLFOX), αναφέρθηκε ότι διευκολύνουν την εκτομή του 7%-40% των ασθενών με 

αρχικά μη χειρουργήσιμες μεταστάσεις, ανάλογα με την αρχική επιλογή των ασθενών 

[Nördlinger κ.ά., 2008]. Εντούτοις, το 75%-80% αυτών των ασθενών εμφανίζουν 

υποτροπή του καρκίνου μέσα σε 2 έτη από την εκτομή. Τα δεδομένα που 

προκύπτουν από τυχαιοποιημένες μελέτες δείχνουν ότι η προσθήκη ενός 

στοχευμένου παράγοντα (μπεβασιζουμάμπη ή κετουξιμάμπη) ή ακόμα και σπάνια 

στοιχεία μελετών φάσης ΙΙ σε συνδυασμό με ένα τρίτο κυτταροτοξικό φάρμακο συν ή 

πλην έναν παράγοντα, θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική, αν και οι 

ανησυχίες σχετικά με την τοξικότητα περιορίζουν τη χρήση αυτής της τριπλέτας σε 

άκρως επιλεγμένες περιπτώσεις. Ο συνδυασμός της διπλής χημειοθεραπείας με 

κετουξιμάμπη έχει οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά εκτομής (αν και παραμένει σε 

χαμηλά επίπεδα σε απόλυτους αριθμούς) σε ασθενείς με ηπατικό περιορισμένο 

ανεγχείρητο μεταστατικό KRAS wild-type CRC. Ο συνδυασμός του FOLFOX-

cetuximab και του FOLFIRI-cetuximab έχει οδηγήσει σε παρόμοια ποσοστά 

ανταπόκρισης και ποσοστά εκτομής σε όγκους KRAS wild-type [Bokemeyer κ.ά., 

2009. Van Cutsem Ε. κ.ά., 2009]. 

Ο συνδυασμός φθοριοπυριμιδίνης/οξαλιπλατίνης/bevacizumab έχει οδηγήσει σε μια 

μη-σημαντική τάση με ένα αυξημένο ποσοστό εκτομής σε σύγκριση με τη 

χημειοθεραπεία μόνο αν και δεν επήλθε καμία αύξηση στο ποσοστό ανταπόκρισης 

[Saltz κ.ά., 2008]. ∆εν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες 

που συγκρίνουν τη διπλή χημειοθεραπεία/bevacizumab με διπλή 

χημειοθεραπεία/κετουξιμάμπη. 

Περιορισμένα δεδομένα για τον συνδυασμό τριών φαρμάκων FOLFOXIRI δείχνουν 

ότι αυτή η θεραπεία θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση από την 

FOLFIRI/FOLFOX + κετουξιμάμπη αν και με περισσότερη ίσως τοξικότητα, και είναι 

ίσως η καλύτερη επιλογή αν δεν υπάρχουν στοχευμένα φάρμακα, ιδίως η 

κετουξιμάμπη. [Σουγκλάκος et al, 2006. Falcone et al, 2007]. 
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Συστάσεις 

 Για KRAS wt όγκους, η θεραπεία εφόδου με FOLFIRI FOLFOX + 

κετουξιμάμπη φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική, από την άποψη της 

μεγάλης συρρίκνωσης του όγκου και της εξαιρεσιμότητας σε δεύτερο 

χρόνο, από ό,τι οι συνδυασμοί με βάση την μπεβασιζουμάμπη, για τους 

οποίους είναι διαθέσιμα λιγότερα δεδομένα.(LOE II, SOR Β) 

 Το FOLFOXIRI θα πρέπει να θεωρείται πιθανή θεραπευτική επιλογή, ιδίως 

για ασθενείς με KRAS μεταλλαγμένους όγκους. (LOE ΙΙ, SOR C). 

 

9.4.2 Χρονοδιάγραμμα χειρουργείου 

Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να γίνει με ασφάλεια μετά από 4 εβδομάδες από τον 

τελευταίο κύκλο χημειοθεραπείας +/− κετουξιμάμπη, και 5-8 εβδομάδες μετά τη 

χημειοθεραπεία με bevacizumab. Η εκτομή των μεταστάσεων θα πρέπει να εκτελείται 

μόλις οι μεταστάσεις είναι χειρουργήσιμες, δεδομένου ότι η περιττή παρατεταμένη 

χορήγηση χημειοθεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε μια υψηλότερη μετεγχειρητική 

νοσηρότητα. Η μετεγχειρητική νοσηρότητα είναι περισσότερο σχετική με τη διάρκεια 

της χημειοθεραπείας παρά με το είδος της χημειοθεραπείας που χορηγείται, αν και η 

οξαλιπλατίνη και η ιρινοτεκάνη μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικές ιστολογικές 

μεταβολές στο ηπατικό παρέγχυμα: η οξαλιπλατίνη σχετίζεται με αλλοιώσεις στα 

κολπώδη τριχοειδή του ήπατος και η ιρινοτεκάνη με στεατοηπατίτιδα [Aloia κ.ά., 

2006. Karoui κ.ά. 2006. Nakano κ.ά., 2008]. 

Υπόδειξη 

 Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να γίνει με ασφάλεια μετά από 4 

εβδομάδες από τον τελευταίο κύκλο χημειοθεραπείας και μετά από 5-8 

εβδομάδες από θεραπεία που περιέχει bevacizumab. (LOE IV, SOR D) 

9.4.3 Εύρος χειρουργείου  

Συστάσεις 

 Εφόσον είναι δυνατόν, όλες οι υπολειμματικές αλλοιώσεις του όγκου θα 

πρέπει να υπόκεινται σε εκτομή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα 
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μέτρα προκειμένου να επιτραπεί εκτομή των άλλως μη χειρουργήσιμων 

αλλοιώσεων όπως ο προηγούμενος εμβολισμός της πυλαίας φλέβας, η 

RFA, κλπ.  

 Αλλοιώσεις κατόπιν πλήρους υποχώρησης περιέχουν συνήθως βιώσιμα 

υπολειμματικά κύτταρα όγκων. ∆εν είναι σαφές, ωστόσο, εάν όλες οι 

αρχικά εμπλεκόμενες περιοχές θα πρέπει να υφίστανται εκτομή 

ανεξαρτήτως της ανταπόκρισης ή μόνο ορατά υπολείμματα αλλοιώσεων 

(προεγχειρητική ή διεγχειρητική απεικόνιση).  

 

9.5 Σύγχρονος μεταστατικός καρκίνος του παχέος εντέρου  

Συστάσεις 

 Η αρχικά εξαιρέσιμη σύγχρονη μεταστατική νόσος θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται προεγχειρητικά με FOLFOX για 3 μήνες, να ακολουθεί 

εκτομή του πρωτοπαθούς όγκου και των μεταστάσεων, είτε σταδιακά ή 

σύγχρονα και κατόπιν να χορηγείται για 3 μήνες μετεγχειρητικά FOLFOX. 

(LOE ΙΙ, SOR C) 

 Στην περίπτωση της συμπτωματικής πρωτοπαθούς νόσου και 

χειρουργήσιμης συστηματικής νόσου, η εκτομή του πρωτοπαθούς όγκου 

(και των μεταστάσεων, αν είναι δυνατόν) θα πρέπει να εκτελείται εξαρχής 

ακολουθούμενη από επικουρική χημειοθεραπεία για 6 μήνες. (LEO IV, 

SOR C) 

 Στην περίπτωση της συμπτωματικής πρωτοπαθούς και ανεγχείρητης 

συστηματικής νόσου θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτομή του 

πρωτοπαθούς όγκου, ακολουθούμενη από εισαγωγική χημειοθεραπεία και 

περαιτέρω θεραπεία ανάλογα με την ανταπόκριση.(LEO IV, SOR D) 

 ∆εν θα πρέπει να πραγματοποιείται προκαταβολικά χειρουργική επέμβαση 

του πρωτοπαθούς όγκου σε έναν ασυμπτωματικό πρωτοπαθή όγκο, σε 

περίπτωση συστημικής μη χειρουργήσιμης νόσου. Αντιθέτως, θα πρέπει 

να ξεκινήσει πρώτα συστηματική χημειοθεραπεία.(LOE IV, SOR D) 
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 Θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτομή του πρωτοπαθούς όγκου και των 

μεταστάσεων, σταδιακά ή σύγχρονα στην περίπτωση της δευτερεύουσας 

εξαιρεσιμότητας της μεταστατικής νόσου μετά από χημειοθεραπεία εφόδου 

(LOE IV, SOR D)  

 

9.6 Ρόλος του χειρουργείου σε μη χειρυργήσιμη ακόμη νόσο κατόπιν 

εισαγωγικής θεραπείας  

Υπόδειξη 

 Σε περίπτωση ανεπαρκούς ανταπόκρισης των ηπατικών μεταστάσεων 

στην εισαγωγική χημειοθεραπεία, η χειρουργική εκτομή δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι η χειρουργική κυτταρομειωτική είναι 

ακατάλληλη μέθοδος για τη βελτίωση της επιβίωσης. 

 

9.7 Μη χειρουργική διαχείριση ηπατικών μεταστάσεων  

Η θεραπεία αναφοράς για την αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του παχέος 

εντέρου στο ήπαρ είναι η εκτομή [Gravante κ.ά., 2011. Mulier κ.ά., 2008]. Οι 

περισσότεροι από τους ασθενείς αυτούς δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική 

επέμβαση, γεγονός που οφείλεται είτε στο φορτίο νόσου ή στην παρουσία μη-

χειρουργήσιμων εξωηπατικών μεταστάσεων. Αυτή η ομάδα των ασθενών θα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται με συστηματική χημειοθεραπεία. Μια υποομάδα των ασθενών με 

ηπατικές μεταστάσεις θα υποτροπιάσει, αφού θα έχει εξαντλήσει τις 

χημειοθεραπευτικές της επιλογές είτε θα έχει τοξικότητα από συστηματική θεραπεία, 

που θα περιορίζει τις επιλογές χημειοθεραπείας. Αυτοί οι ασθενείς είναι υποψήφιοι 

για παρηγορικές καυτηριάσεις (ablative) ή αρτηριακές παρεμβάσεις. 

9.7.1 Καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RFA) 

Την απόφαση να προσφερθεί καυτηριασική (ablative) θεραπεία σε ασθενείς με 

ηπατικές μεταστάσεις θα πρέπει να τη λάβει η τοπική ηπατοχολική μονάδα. Οι 

ασθενείς των οποίων οι όγκοι έχουν συρρικνωθεί από τη χημειοθεραπεία αλλά δεν 

είναι χειρουργήσιμοι μπορούν επίσης να θεωρηθούν υποψήφιοι για καυτηριασμό. Η 
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RFA είναι προτιμότερη από άλλες τεχνικές καυτηριασμού για τη θεραπεία των 

μεταστάσεων του παχέος εντέρου. Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία είναι το 

μέγεθος της αλλοίωσης, ο αριθμός των αλλοιώσεων και η θέση τους. [Van Tilborg 

κ.ά., 2011]. Η καυτηρίαση πρέπει να προορίζεται για ασθενείς με περιορισμένο 

αριθμό μικρότερων εστιών. Η τοπική υποτροπή είναι σημαντικά υψηλότερη, όταν 

αντιμετωπίζονται μεταστάσεις του παχέος εντέρου που είναι μεγαλύτερες από 3-5εκ., 

ενώ η πρόγνωση είναι χειρότερη όταν περισσότεροι από πέντε όγκοι είναι παρόντες 

κατά τη στιγμή της αφαίρεσης (LOE ΙΙ). Οι μεγαλύτεροι όγκοι μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με ένα συνδυασμό εκτομής και αρτηριακού εμβολισμού ή με 

χημειοεμβολισμό [Gillams και Lees, 2009. Lencioni κ.ά., 2004]. 

Η καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες μπορεί να γίνει διεγχειρητικά, λαπαροσκοπικά, ή 

διαδερμικά. Η διαδερμική προσέγγιση συνδέεται με λιγότερους κινδύνους και μπορεί 

να γίνει με τοπική αναισθησία. Η διαδερμική RFA θα πρέπει να θεωρείται πρωταρχική 

θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με μη εγχειρήσιμους ηπατικούς όγκους ή σε 

συνθήκες που απαγορεύουν γενική αναισθησία ή χειρουργική επέμβαση κοιλίας 

[Gillams και Lees, 2004. Guenette και Dupuy, 2010]. 

9.7.2 Επιλεκτική εσωτερική ακτινοθεραπεία (SIRT) 

Η SIRT των ηπατικών μεταστάσεων από πρωτοπαθή καρκίνο του παχέος εντέρου 

συχνά οδηγεί σε υψηλό ποσοστό υποτροπής του όγκου. Όλοι οι ασθενείς που έχουν 

ένδειξη για θεραπεία με SIRΤ θα πρέπει τεκμηριωμένα με PET-CT ή με CT/MRI 

ολοκλήρου του σώματος να μην έχουν εκτεταμένες μεταστάσεις. Τα τρέχοντα στοιχεία 

σχετικά με την ασφάλεια της επιλεκτικής εσωτερικής ακτινοθεραπείας (SIRT) για μη 

χειρουργήσιμες μεταστάσεις στο ήπαρ είναι επαρκή. Για τους ασθενείς που έχουν 

προηγουμένως υποβληθεί σε χημειοθεραπεία υπάρχουν ενδείξεις ότι η SIRT μπορεί 

να επιτύχει τον έλεγχο των ηπατικών μεταστάσεων, αλλά τα δεδομένα για την 

επίπτωσή της στην επιβίωση και την ποιότητα ζωής είναι ανεπαρκή (NICE 

consultation document [2011]). 

Το ποσοστό ανταπόκρισης όπως εκτιμάται από τις αλλαγές του μεγέθους του όγκου 

σύμφωνα με τις αξονικές τομογραφίες (RECIST) είναι συχνά χαμηλό λόγω μη 

σημαντικής αλλαγής του μεγέθους του όγκου. Ωστόσο, μετά τη SIRT υπάρχει μία 

σημαντική μείωση των καρκινικών δεικτών και της FDG-πρόσληψης, που 
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αποδεικνύουν ότι τα καρκινικά οζίδια δεν είναι πλέον βιώσιμα. Η επιλογή των 

ασθενών είναι επίσης ένα βασικό ζήτημα, διότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μια 

υποομάδα ασθενών με τεράστιες μεταστάσεις ή προ-υπάρχουσες εξωηπατικές 

εκδηλώσεις νόσου φαίνεται να ωφελείται λιγότερο από αυτή την θεραπευτική μέθοδο. 

9.7.3 ∆ιαρτηριακός χημειοεμβολισμός (TACE) 

Η TACE που χρησιμοποιεί σφαιρίδια γεμάτα ιρινοτεκάνη είναι ασφαλής και 

αποτελεσματική για τη θεραπεία των ασθενών, μετά την αποτυχία της πρότυπης 

συστηματικής χημειοθεραπείας. Οι ασθενείς μπορούν να υποστούν επαναληπτικούς 

χημειοεμβολισμούς (μέγιστη δόση 100mg ανά εμβολισμό). Η τεχνική δείχνει ελάχιστο 

ποσοστό επιπλοκών και ικανοποιητική ανταπόκριση του όγκου [Martin κ.ά., 2009a. 

Martin κ.ά., 2009b]. Ο αριθμός των ηπατικών αλλοιώσεων, το μέγεθος των ηπατικών 

αλλοιώσεων ή η έκταση της διήθησης του ήπατος (<25% έναντι >25%) δεν είναι 

προγνωστικοί παράγοντες της συνολικής επιβίωσης. Η TACE μπορεί επίσης να 

επιτύχει συρρίκνωση των μεταστάσεων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται με 

θερμική εκτομή [Vogl κ.ά., 2007] 

 

Η θεραπεία με ΤΑCΕ δείχνει σημαντικό όφελος για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν 

αποτύχει στη θεραπεία 1ης και 2ης γραμμής, και είναι δυνητικά μια αποτελεσματική 

θεραπεία σε σύγκριση με τα ιστορικά ποσοστά ανταπόκρισης στην 3η και 4η γραμμή 

συστηματικής χημειοθεραπείας. Το γεγονός ότι μετά από θεραπεία για μεταστάσεις 

ήπατος παρατηρείται συχνά σημαντική εξωηπατική εξέλιξη της νόσου υποδηλώνει ότι 

πρέπει να προστεθεί στο χημειοεμβολισμό επιπλέον και συστημική χημειοθεραπεία 

(LOE ΙΙΙ).  

 

10. ∆ιαχείριση περιτοναϊκής νόσου / ασκίτη 
(Κυτταρομειωτική χειρουργική (CRS) και υπερθερμική 
ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC)) 

 

Η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση θεωρείτο μέχρι πρόσφατα θανατηφόρος ασθένεια και 

οι ασθενείς υποβάλλονταν σε παρηγορική θεραπεία [Koppe κ.ά., 2006]. Η συχνότητα 
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εμφάνισης της περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι 

κατά προσέγγιση 11% [Jayne κ.ά., 2002]. Μεγάλες μελέτες, που περιελάμβαναν από 

50 έως και 392 ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση και οι οποίοι υποβλήθηκαν 

σε θεραπεία με συστηματική χημειοθεραπεία, έδειξαν ότι η διάμεση επιβίωση ήταν 

μεταξύ 5,2 και 12,6 μηνών [Jayne κ.ά., 2002. Sargent κ.ά., 2010. Verwaal κ.ά., 2003]. 

Στην πλειονότητα των μελετών αυτών χρησιμοποιήθηκαν μόνο 5-FU σχήματα 

χημειοθεραπείας και, κατά συνέπεια, η ιατρική κοινότητα εξακολουθεί να αγνοεί την 

αποτελεσματικότητα της σύγχρονης φαρμακευτικής αγωγής για αυτή την υποομάδα 

των ασθενών. 

Η μέγιστη κυτταρομειωτική επέμβαση, που χρησιμοποιούσε διαδικασίες 

περιτονεκτομής [Sugarbaker, 1995] σε συνδυασμό με την περιεγχειρητική 

ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, είτε ως υπερθερμική διεγχειρητική (HIPEC) είτε ως 

πρώιμη μετεγχειρητική υπό νορμοθερμία (EPIC), απέδειξε ότι η επιβίωση είναι 

σημαντικά βελτιωμένη σε επιλεγμένους ασθενείς. Μια αναδρομική μελέτη πολλών 

ιδρυμάτων με 506 ασθενείς κατέδειξε ότι η διάμεση επιβίωση μετά από 

κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση και ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία ήταν 

19,2μήνες και η 3ετής και 5ετής συνολική επιβίωση ήταν 39% και 19% αντίστοιχα 

[Glehen κ.ά.,2004] Προοπτικές μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών είχαν ήδη δείξει ότι 

κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση σε συνδυασμό με ενδοπεριτοναϊκή 

χημειοθεραπεία βελτίωνε την επιβίωση σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, σε 

σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα [Elias κ.ά., 2001. Sugarbaker κ.ά., 1996]. Τα ίδια 

αποτελέσματα έχουν αποδειχθεί και από άλλες μελέτες [Elias κ.ά., 2004a. 

Kecmanovic κ.ά., 2005. Mahteme κ.ά., 2004. Pilati κ.ά., 2003. Shen κ.ά., 2004. 

Sugarbaker κ.ά., 1996. Verwaal κ.ά., 2003. Witkamp κ.ά., 2001]. Μια μη 

τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη [Mahtemeκ.ά., 2004] και δύο [Elias κ.ά., 2004a. 

Verwaal κ.ά., 2003] τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες έδειξαν σαφώς ότι η 

επιβίωση των ασθενών με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση με προέλευση το παχύ 

έντερο είχε βελτιωθεί σημαντικά με κυτταρομειωτική εγχείρηση και ενδοπεριτοναϊκή 

χημειοθεραπεία, σε σύγκριση με κυτταρομειωτική χειρουργική και συστηματική 

χημειοθεραπεία. Η ολλανδική προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη εγκαταλείφθηκε 

πρόωρα, επειδή οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κυτταρομειωτική χειρουργική 

επέμβαση σε συνδυασμό με HIPEC είχαν σημαντική βελτίωση της μακροχρόνιας 
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επιβίωσης σε σύγκριση με εκείνους που υποβλήθηκαν σε κυτταρομειωτική 

χειρουργική επέμβαση σε συνδυασμό με συστηματική χημειοθεραπεία [Verwaal κ.ά., 

2003]. Η μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών αυτών επιβεβαίωσε τα ίδια 

αποτελέσματα [Verwaal κ.ά., 2008]. Μια μετα-ανάλυση έδειξε ότι οι ασθενείς που 

υποβάλλονται σε κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση και περιεγχειρητική 

ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία απολαμβάνουν σημαντικό όφελος επιβίωσης [Cao 

κ.ά., 2009]. Μια άλλη αναδρομική μελέτη έδειξε ότι η μέση επιβίωση σε ασθενείς που 

υποβάλλονται σε κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση και HIPEC με οξαλιπλατίνη, 

η οποία ενισχύθηκε από συστημική έγχυση της 5-FU+λευκοβορίνη, ήταν σημαντικά 

βελτιωμένη σε σύγκριση με την επιβίωση των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση και συστηματική χημειοθεραπεία με τα ίδια 

φάρμακα [Elias κ.ά., 2010]. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η κυτταρομειωτική 

χειρουργική επέμβαση σε συνδυασμό με την περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή 

χημειοθεραπεία σχετίζεται με βελτιωμένη επιβίωση, σε σύγκριση με τη συστηματική 

χημειοθεραπεία σε ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση, που προέρχεται από 

τον καρκίνου παχέος εντέρου [Yan κ.ά., 2006]. 

Η κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση με περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή 

χημειοθεραπεία δεν προσφέρει όφελος σε όλους τους ασθενείς με περιτοναϊκή 

καρκινωμάτωση με προέλευση τον καρκίνο του παχέος και είναι απαραίτητη η σωστή 

επιλογή των ασθενών. Η πληρότητα της κυτταρομειωτικής επέμβασης, που 

αξιολογείται από το CC-score, είναι η πιο σημαντική μεταβλητή της μακροχρόνιας 

επιβίωσης [Sadeghi κ.ά., 2000. Elias κ.ά., 2001. Elias κ.ά., 2010. Glehen κ.ά., 2004. 

Kecmanovic κ.ά., 2005. Mahteme κ.ά., 2004. Pilati κ.ά., 2003. Shen κ.ά., 2004. 

Sugarbaker κ.ά., 1996. Verwaal κ.ά., 2003. Witkamp κ.ά., 2001]. Η έκταση της 

περιτοναϊκής κατάληψης, η οποία αξιολογείται από τον υπολογισμό του ∆είκτη 

Περιτοναϊκού Καρκίνου, είναι μια άλλη σημαντική προγνωστική μεταβλητή [Elias κ.ά., 

2001. Elias κ.ά., 2010. Glehen κ.ά., 2004. Mahteme κ.ά., 2004. Pilati κ.ά., 2003. Shen 

κ.ά., 2004. Sugarbaker κ.ά., 1996. Verwaal κ.ά., 2003. Yan και Morris, 2008]. 
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10.1 Αξιολόγηση της πληρότητας της κυτταρομείωσης  

 

Πλήρης κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του παχέος εντέρου με 

περιτοναϊκή καρκινωμάτωση θεωρείται μόνο μία CC-0 χειρουργική επέμβαση. 

10.2 Υπολογισμός του δείκτη περιτοναϊκού καρκίνου  

Ο υπολογισμός του δείκτη περιτοναϊκού καρκίνου είναι δυνατός με τη διαίρεση της 

κοιλίας και της πυέλου σε 13 διαφορετικές περιοχές. Χρησιμοποιούνται δύο εγκάρσια 

και δύο οβελιαία επίπεδα για να διαιρεθεί η κοιλία και η λεκάνη σε εννέα περιοχές. Το 

ανώτερο εγκάρσιο επίπεδο αντιστοιχεί με το χαμηλότερο τμήμα του πλευρικού τόξου 

και το χαμηλότερο επίπεδο αντιστοιχεί με την πρόσθια άνω λαγόνια ακρολοφία. Τα 

οβελιαία επίπεδα διαιρούν την κοιλία σε τρία ισομεγέθη τμήματα. Η περιοχή 0 (AR-0) 

περιλαμβάνει την κεντρική τομή, το μείζον επίπλουν και το εγκάρσιο κόλον. Η 

πυελοκοιλιακή περιοχή 1 (AR-1) περιλαμβάνει την ανώτερη επιφάνεια του δεξιού 

λοβού του ήπατος, την κάτω επιφάνεια του δεξιού ημιδιαφράγματος και τη δεξιά 

οπισθοηπατική περιοχή. Το επιγαστρικό λίπος, ο αριστερός λοβός του ήπατος, το 

έλασσον επίπλουν και ο δρεπανοειδής σύνδεσμος περιλαμβάνονται στην 

πυελοκοιλιακή περιοχή 2 (AR-2). Η πυελοκοιλιακή περιοχή 3 (AR-3) περιλαμβάνει 

την κάτω επιφάνεια του αριστερού ημιδιαφράγματος, τον σπλήνα, την ουρά του 

παγκρέατος, καθώς και την εμπρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του στομάχου. Το 

κατιόν κόλον και η αριστερή κολική αύλακα περιλαμβάνονται στην περιοχή 4 (AR-4). 
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Το αριστερό πλάγιο πυελικό τοίχωμα και το σιγμοειδές κόλον περιλαμβάνονται στην 

πυελοκοιλιακή περιοχή 5 (AR-5). Η πυελοκοιλιακή περιοχή 6 (AR-6) περιλαμβάνει τα 

εσωτερικά γυναικεία γεννητικά όργανα, το χώρο του Douglas και το ορθοσιγμοειδές 

κόλον. Η πυελοκοιλιακή περιοχή 7 (AR-7) περιλαμβάνει το δεξί πυελικό πλευρικό 

τοίχωμα, τη βάση του τυφλού εντέρου, καθώς και τη σκωληκοειδή απόφυση. Η 

πυελοκοιλιακή περιοχή 8 (AR-8) περιλαμβάνει το ανιόν κόλον και τη δεξιά 

παρακολική αύλακα. Το λεπτό έντερο και το μεσεντέριό του χωρίζονται σε τέσσερις 

επιπρόσθετες περιοχές: στην ανώτερη νήστιδα (AR-9),την κατώτερη νήστιδα (AR-10), 

τον ανώτερο ειλεό (AR-11) και κατώτερο ειλεό (AR-12). Ο δείκτης περιτοναϊκού 

καρκίνου είναι η άθροιση του μεγέθους του όγκου σε κάθε μία από τις 13 

διαφορετικές περιοχές στις οποίες διαιρούνται η κοιλία και η πύελος.  

Αν και η συμπερίληψη των ανατομικών δομών στις πυελοκοιλιακές περιοχές είναι 

αυθαίρετη, η εκτίμηση της κατανομής και η έκταση της περιτοναϊκής διασποράς είναι 

λεπτομερής. 

Το μέγεθος του όγκου αξιολογείται ως LS-0 (LS, lesion size, μέγεθος αλλοίωσης), 

όταν δεν ανιχνεύεται ορατός όγκος, ως LS-1 όταν τα καρκινικά οζίδια είναι <0,5εκ. στη 

μεγαλύτερη διάμετρό τους, ως LS-2, όταν τα καρκινικά οζίδια είναι 0,5 έως 5εκ. στη 

μεγαλύτερη διάμετρό τους και ως LS-3 όταν τα καρκινικά οζίδια είναι> 5εκ. στη 

μεγαλύτερη διάμετρό τους ή υπάρχουν συρρέοντα οζίδια οποιουδήποτε μεγέθους. Οι 

LS-0, LS-1 και LS-2 θεωρούνται μικρού μεγέθους όγκοι ενώ οι LS-3 μεγάλου 

μεγέθους όγκοι. 
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10.3 Eligibility criteria for maximal cytoreductive surgery and 
perioperative intraperitoneal chemotherapy of colorectal 
origin 

1. PS> 50% (σύμφωνα με την κλίμακα Karnofsky) 

2. Κανονικό αιματολογικό προφίλ (WBC> 4000/dl, αιμοπετάλια> 150.000) 

3. Κανονική νεφρική λειτουργία (ουρία αίματος <50mg/dl, κρεατινίνη <1.5/dl) και 

ηπατική λειτουργία  

4. Χωρίς ενδείξεις απομακρυσμένων και μη χειρουργήσιμων μεταστατικών 

αλλοιώσεων (ήπαρ, μυελός οστών, πνεύμονας, εγκέφαλος). 

5. Να μην υπάρχει ιστορικό δεύτερης κακοήθειας με κίνδυνο υποτροπής, εκτός από 

το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος ή το in situ καρκίνωμα του τραχήλου της 

μήτρας εφόσον θεραπεύτηκε κατάλληλα 

6. Καμία ένδειξη για απόφραξη ουρητήρα ή απόφραξη των χοληφόρων 

7. Να μην υπάρχουν ενδείξεις νόσου σε απομακρυσμένους λεμφαδένες 

8. Οι ασθενείς να μπορούν να ανεχθούν μείζονα χειρουργική επέμβαση (κανένα 

στοιχείο πρόσφατης νόσο του μυοκαρδίου ή πνευμονικής νόσου) 

9. Περιορισμένη περιτοναϊκή καρκινωμάτωση (PCI <13) 
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10.4 Κυτταρομειωτική χειρουργική  

Η κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση είναι δυνατή με τη χρήση καθιερωμένων 

διαδικασιών περιτοναϊκής εκτομής (peritonectomy) [6]. Αρχικώς, είχαν περιγραφεί 6 

διαφορετικές διαδικασίες περιτοναϊκής εκτομής. Επί του παρόντος, οι διαδικασίες 

περιτοναϊκής εκτομής περιλαμβάνουν: 1) επιγαστρική περιτοναϊκή εκτομή, 2) δεξιά 

υποδιαφραγματική περιτοναϊκή εκτομή, 3) αριστερή υποδιαφραγματική περιτοναϊκή 

εκτομή, 4) εκτομή του μείζoνος επιπλόου + σπληνεκτομή, 5) εκτομή ελάσσονος 

επιπλόου, 6) χολοκυστεκτομή με εκτομή του επιπλοϊκού θύλακα, 7) δεξιά πλάγια 

περιτοναϊκή εκτομή, 8) αριστερή πλάγια περιτοναϊκή εκτομή, 9) πυελική περιτοναϊκή 

εκτομή και 10) εκτομή άλλων οργάνων.  

Περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία  

Ακόμη και αν ο μακροσκοπικά ορατός όγκος έχει αφαιρεθεί τελείως μετά από μέγιστη 

κυτταρομειωτική επέμβαση, ο μικροσκοπικά υπολειμματικός όγκος θα είναι 

ενδεχομένως παρών στις περιτοναϊκές επιφάνειες. Τα καρκινικά κύτταρα που έχουν 

διαχυθεί, προσκολλώνται στις περιτοναϊκές επιφάνειες και καλύπτονται από ινώδες 

περίβλημα, από αιμοπετάλια, πολυμορφοπύρηνα και μονοκύτταρα που διηθούν το 

ινώδες περίβλημα κατά τη διάρκεια της επούλωσης του τραύματος. Αυξητικοί 

παράγοντες που απελευθερώνονται σε μεγάλες ποσότητες διεγείρουν τον 

πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και την τοπική παραγωγή κολλαγόνου 

τροποποιώντας τελικά την επούλωση των πληγών, προάγουν τον πολλαπλασιασμό 

των καρκινικών κυττάρων και οδηγούν σε δευτερογενείς όγκους εντός 2-3 ετών μετά 

την αρχική εγχείρηση. 

Η ιδέα της χρήσης της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας βασίζεται στις ιδιότητες του 

πλασματο-περιτοναϊκού φραγμού. Ο πλασματο-περιτοναϊκός φραγμός είναι μία 

ανατομική και λειτουργική δομή. Αποτελείται από το υγρό στην κοιλιακή κοιλότητα, το 

μεσοθήλιο, τον παρεμβαλλόμενο διάμεσο ιστό και το τοίχωμα των αγγείων του 

αίματος. Τα περισσότερα από τα κυτταροστατικά φάρμακα είναι ουσίες μεγάλου 

μοριακού βάρους που καθηλώνονται επί μακρόν στις περιτοναϊκές επιφάνειες όπου 

και ασκούν έντονη φαρμακολογική δράση πριν από την απορρόφησή τους στη 

συστηματική κυκλοφορία. Η διείσδυση της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας 
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εκτείνεται σε περίπου 1-2mm μέσα στους ιστούς και μπορεί να καταλήξει στην 

εξάλειψη του μικροσκοπικού υπολειμματικού όγκου. 

 

10.5 Υπερθερμική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) 

 
Η υπερθερμική διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) ενισχύει την 

κυτταροτοξικότητα και βελτιώνει τη διείσδυση των φαρμάκων. Η θερμότητα η ίδια έχει 

πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες. Εάν η HIPEC εκτελείται με την ανοικτή κοιλιακή 

τεχνική (τεχνική Coliseum) ο χειρουργός μπορεί να διανέμει ομοιόμορφα τη 

θερμότητα και τα κυτταροτοξικά φάρμακα σε ολόκληρη την περιτοναϊκή κοιλότητα με 

το χέρι. Η νεφρική τοξικότητα της ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας αποφεύγεται με 

προσεκτική παρακολούθηση της παραγωγής ούρων κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας. Οι παρενέργειες της συστηματικής χημειοθεραπείας (ναυτία, έμετος) 

αποφεύγονται επειδή ο ασθενής είναι υπό γενική αναισθησία. Ο χρόνος που 

απαιτείται για την υπερθερμική έγχυση ομαλοποιεί έναν αριθμό παραμέτρων 

(αιμοδυναμικές, αιμόσταση, θερμοκρασία κ.λπ.). Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 

κυτταροτοξικά φάρμακα είναι η μιτομυκίνη-C, η σισπλατίνη, η δοξορουβικίνη και η 

οξαλιπλατίνη. 

10.6 Πρώιμη μετεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία 
(EPIC) 

Η πρώιμη μετεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία υπό νορμοθερμία (EPIC) 

χρησιμοποιείται με την ίδια πρόθεση όπως η HIPEC προτού σχηματιστούν οι 

ενδοκοιλιακές συμφύσεις. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των 

πέντε πρώτων μετεγχειρητικών ημερών, επειδή μετά από 7-8 ημέρες ο σχηματισμός 

των συμφύσεων δεν επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή των κυτταροστατικών 

φαρμάκων. Η κατανομή των κυτταροστατικών φαρμάκων είναι ατελής με EPIC, 

επειδή η κάτω επιφάνεια του δεξιού ημιδιαφράγματος, η αντίστοιχη άνω επιφάνεια 

του δεξιού λοβού του ήπατος, η πρόσθια επιφάνεια του στομάχου, οι μικρές 

αναδιπλώσεις του μεσεντερίου εντέρου και οι προσκολλημένες επιφάνειες του 

εντέρου, η πύελος του άρρενος και το κοιλιακό τοίχωμα δεν εκτίθενται επαρκώς σε 

κυτταροστατικά φάρμακα. Η αποτελεσματικότητα του πλασματο-περιτοναϊκού 
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φραγμού παραμένει παρά την εκτεταμένη απογύμνωση των περιτοναϊκών 

επιφανειών και η φαρμακοκινητική του φαρμάκου ενδοπεριτοναϊκά δεν αλλάζει. Κατά 

την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο τα πλέον κατάλληλα φάρμακα είναι αυτά που 

απαιτούν κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Αυτά τα φάρμακα χορηγούνται σε μεγάλο όγκο 

υγρών τις πρώτες 5 έως 7 ημέρες μετεγχειρητικά και περιλαμβάνουν την 5-

φθοριοουρακίλη, την πακλιταξέλη και τη δοσεταξέλη.  

 

10.7 Νοσηρότητα και νοσοκομειακή θνητότητα κυτταρομειωτικής 
χειρουργικής σε συνδυασμό με περιεγχειρητική 
ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία  

Η νοσοκομειακή θνησιμότητα ασθενών υποβαλλόμενων σε χειρουργική επέμβαση και 

κυτταρομειωτική περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία είναι χαμηλή και 

κυμαίνεται από 0-4% [Stephens κ.ά., 1999· Sugarbaker και Jablonski, 1995· Glehen 

κ.ά., 2004]. Η νοσοκομειακή νοσηρότητα είναι υψηλή και κυμαίνεται από 20 έως 54% 

[Elias κ.ά., 2004b· Stephens κ.ά., 1999· Sugarbaker και Jablonski, 1995· Glehen κ.ά., 

2004], γεγονός που υποδηλώνει ότι η μέθοδος θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ειδικά 

οργανωμένα κέντρα για κακοήθειες της περιτοναϊκής κοιλότητας.  

10.8 Μακροπρόθεσμη επιβίωση ασθενών με περιτοναϊκή 
καρκινωμάτωση προερχόμενη από καρκίνο του παχέος 
εντέρου 

Αναφορές από πέντε ιδρύματα με θεραπεία τουλάχιστον 25 ασθενών, επί συνόλου 

333 ασθενών, δείχνουν ότι με μέση παρακολούθηση 33 μηνών (εύρος, 6 έως 99 

μήνες), η μέση επιβίωση όλων των ασθενών στα 3 έτη ήταν 31% (εύρος 23% έως 

47%). Σε όλες αυτές τις εκθέσεις, οι ασθενείς στους οποίους ήταν δυνατή η πλήρης 

κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση είχαν μέση επιβίωση που υπερέβαινε κατά 

πολύ την επιβίωση σε ασθενείς που είχαν υποστεί ελλιπή κυτταρομειωτική 

χειρουργική επέμβαση [Glehen κ.ά., 2003. Pestieau και Sugarbaker, 2000. Shen κ.ά., 

2003. Witkamp κ.ά., 2001. Elias κ.ά., 2001. Glehen κ.ά., 2004]. 

Μία πολυκεντρική αναδρομική μελέτη έδειξε ότι οι θετικοί ανεξάρτητοι προγνωστικοί 

παράγοντες μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση ήταν η πλήρης κυτταρομείωση, η 

θεραπεία με μια δεύτερη μέθοδο, η περιορισμένη έκταση της περιτοναϊκής 
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καρκινωμάτωσης, η ηλικία κάτω των 65 ετών και η χρήση της συστηματικής 

χημειοθεραπείας. Η χρήση της προεγχειρητικής χημειοθεραπείας, η λεμφαδενική 

διήθηση, η παρουσία ηπατικών μεταστάσεων και η χαμηλή ιστολογική 

διαφοροποίηση ήταν αρνητικοί ανεξάρτητοι προγνωστικοί δείκτες. Η θεραπευτική 

προσέγγιση, που συνδυάζει κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση με 

περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, επιτυγχάνει μακροπρόθεσμη 

επιβίωση σε μια επιλεγμένη ομάδα ασθενών με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση με 

προέλευση το παχύ έντερο και η πληρότητα της κυτταρομείωσης ήταν ο 

σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης [Glehen κ.ά., 2004]. 

 

Σύσταση  
 Σε ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση που προέρχεται από καρκίνο 

του παχέος εντέρου η δυνατότητα αντιμετώπισης με μέγιστη 

κυτταρομειωτική χειρουργική επέμβαση, σε συνδυασμό με την 

περιεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από 

συστηματική χημειοθεραπεία, θα πρέπει να προσφέρεται σε προσεκτικά 

επιλεγμένους ασθενείς σε ειδικά οργανωμένα κέντρα για κακοήθειες της 

περιτοναϊκής κοιλότητας και κατόπιν διεπιστημονικής συζήτησης. 
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10.9 Στρατηγική και αλγόριθμος θεραπείας  
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11. Επιλογή θεραπείας διάσωσης  

Με τον όρο θεραπεία διάσωσης αναφερόμαστε σε διάφορα είδη θεραπειών που 

μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας όταν η νόσος έχει προχωρήσει ή έχει 

υποτροπιάσει μετά τη θεραπεία 1ης γραμμής. Η θεραπεία διάσωσης στοχεύει κυρίως 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και, αν είναι δυνατόν, στην παράταση της ζωής. 

∆εύτερης γραμμής και μεταγενέστερες θεραπείες μπορεί να μην έχουν ισχυρή 

προγνωστική χρησιμότητα και αφορούν μικρότερο αριθμό ασθενών [LOE ΙΙ, SOR Β] 

[Brouquet κ.ά., 2011]. Η διαχείριση αυτών των ασθενών θα πρέπει να βασίζεται στην 

αρχή του «συνεχούς φάσματος φροντίδας» [Grothey κ.ά., 2008. Koopman κ.ά., 2007. 

Seymour κ.ά., 2007]. 

Η ένταση της θεραπείας 2ης γραμμής εξαρτάται από τον αριθμό των εστιών της 

νόσου, τη βιολογία του όγκου και τη φυσική κατάσταση του ασθενούς (μεταστάσεις 

που περιορίζονται σε ήπαρ ή πνεύμονα ή αμφότερα, ή στο περιτόναιο του ασθενούς -

δυναμική της εξέλιξης- συμπτώματα, συννοσηρότητα, ηλικία, δυνατότητα να 

υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή νεοπλάσματος σε δεύτερο χρόνο) [LOE ΙΙΙ, SOR C]. 

Σε περίπτωση καλής ανταπόκρισης στην εισαγωγική χημειοθεραπεία στο ήπαρ ή τον 

πνεύμονα (ή ακόμη και την περιτοναϊκή νόσο) θα πρέπει να εξετάζεται η R0 

χειρουργική εκτομή, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια επιβίωση και 

ενδεχομένως να θεραπεύσει έναν μικρό αριθμό ασθενών αν και αυτό βασίζεται σε 

χειρότερης ποιότητας δεδομένα από ό,τι για την πρώτη γραμμή [Adam κ.ά., 2004]. 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι ασθενείς μπορούν να διαιρεθούν στις ακόλουθες 

τρεις κλινικές ομάδες, ανάλογα με παραμέτρους που περιγράφουν την εντόπιση και 

την έκταση της νόσου, τη δυναμική του όγκου και, τέλος, τη φυσική κατάσταση του 

ασθενούς [LOE ΙΙΙ, SOR C]: 

1. ασθενείς δυνητικά επιλέξιμοι για χειρουργική κυτταρομείωση σε δεύτερο χρόνο 

2. ασθενείς σε καλή φυσική κατάσταση με ταχεία εξέλιξη της νόσου, αυξημένο φορτίο 

ή συμπτώματα που χρειάζονται ανακούφιση 

3. ασθενείς ακατάλληλοι για χειρουργική εξαίρεση ή με χαμηλό φορτίο νόσου, 

βραδεία εξέλιξη και ήπια συμπτώματα, που δεν χρήζουν επιθετικής παρηγορικής 

θεραπείας. 
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∆ιαθέσιμοι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες είναι οι φθοριοπυριμιδίνες (5-

φθοριοουρακίλη τροποποιημένη με φολινικό οξύ (5-FU/FA), η καπεσιταβίνη, το UFT), 

η ιρινοτεκάνη και η οξαλιπλατίνη [Rougier κ.ά., 1998. Tournigand κ.ά., 2004]. 

Αν και δεν έχει ποτέ αποδειχθεί προοπτικά, η επίτευξη μιας κατάστασης ελεύθερης 

νόσου μετά από χημειοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση είναι οι μόνοι τρόποι για 

να επιτευχθεί μία μακροπρόθεσμη επιβίωση ή/και θεραπεία σε μια κατά τα άλλα 

ανίατη/παρηγορική κατάσταση [LOE ΙΙΙ, SOR C]. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 

επιλέγεται η πλέον δραστική χημειοθεραπεία εφόδου, η οποία να είναι ικανή να 

επιφέρει συρρίκνωση σε όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς. 

Για την ενδιάμεση ομάδα είναι επιθυμητή η ταχεία υποχώρηση των μεταστάσεων, 

ιδίως όταν τα συμπτώματα είναι είτε παρόντα είτε προ των πυλών. Επομένως, 

φαίνεται να είναι κατάλληλη η πιο ενεργή θεραπεία 2ης γραμμής. 

Για την τρίτη ομάδα ασθενών φαίνεται πιο κατάλληλη η μονοθεραπεία ή η χαμηλής 

τοξικότητας συνδυασμένη χημειοθεραπεία ή μια στρατηγική κλιμάκωσης καθώς και 

περίοδοι παρατήρησης [LOE ΙΙ, SOR B] [Chibaudel κ.ά., 2009].  

Για την δεύτερη και την τρίτη ομάδα ασθενών δεν έχει τεκμηριωθεί η βέλτιστη 

διάρκεια της θεραπείας μετά την ανταπόκριση στην αρχική θεραπεία. Σύνηθες είναι 

να χορηγείται θεραπεία όταν επιβεβαιώνεται εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης και να εναλλάσσεται η θεραπεία με κατά το δυνατόν μεγαλύτερες 

περιόδους παρατήρησης. Εάν η χημειοθεραπεία είναι καλά ανεκτή η συνήθης 

διάρκεια της θεραπείας είναι περίπου 6 μήνες. 

Τα μονοκλωνικά αντισώματα που χρησιμοποιούνται σε καρκίνο του παχέος εντέρου 

είναι ο στοχευμένος παράγοντας κατά του VEGF, μπεβασιζουμάμπη, που έχει 

δοκιμαστεί σε 2ης γραμμής θεραπεία και τα αντι-EGFR αντισώματα κετουξιμάμπη και 

πανιτουμουμάμπη [Cunningham κ.ά., 2004. Giantonio κ.ά., 2007. Van Cutsem Ε. 

κ.ά., 2007]. Τα αντι-EGFR αντισώματα δεν έχουν καμία δραστικότητα σε όγκους με 

μεταλλαγμένο KRAS [I LOE, SOR A] [Amado κ.ά., 2008. Karapetis κ.ά., 2008.]. 

Προκαταρκτικά δεδομένα για τη μετάλλαξη στο κωδικόνιο 13 του KRAS (G13D) ότι 

σχετίζεται με ανταπόκριση σε αντι-EGFR αντισώματα, χρειάζονται περαιτέρω 

επικύρωση. ∆εδομένα από συγκρίσεις διασταυρούμενων μελετών δείχνουν ότι η 

κετουξιμάμπη και η πανιτουμουμάμπη έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα 
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[Grothey, 2010α]. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές που μπορεί να οδηγήσουν 

στην επιλογή του ενός ή του άλλου παράγοντα. Οι διαφορές αυτές είναι οι εξής:  

1. χρονοδιάγραμμα χορήγησης 

2. προφίλ τοξικότητας 

3. συνδυασμοί με ορισμένα φάρμακα χημειοθεραπείας, όπως πχ η ιρινοτεκάνη 

4. μέγεθος της ανταπόκρισης 

5. αλλεργικές αντιδράσεις 

Εάν η εξέλιξη της νόσου εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με έναν 

αναστολέα EGFR, τότε η ασθένεια θεωρείται ανθεκτική σε όλους τους αναστολείς του 

EGFR. 

Μερικοί από τους συνδυασμούς κυτταροτοξικών παραγόντων με στοχευμένα 

φάρμακα έχουν υψηλού επιπέδου δεδομένα για δραστηριότητα μόνο στην πρώτη 

γραμμή ή στην τρίτη γραμμή θεραπείας [LOE ΙΙ, SOR Β]. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

αυτές οι θεραπείες θα μπορούσαν επίσης να εξετασθούν ως θεραπείες 2ης γραμμής, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιδιαιτερότητα εκάστου ασθενούς και όγκου, καθώς και την 

απουσία σχετικών μελετών. Η αποτελεσματικότητα του bevacizumab υποστηρίζεται 

από δεδομένα προοπτικών RCT στη θεραπεία 1ης και 2ης γραμμής (E3200) [LOE II, 

SOR B] [Giantonio κ.ά., 2007]. ∆εν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση του στη 

θεραπεία 3ης γραμμής για ασθενείς που δεν το είχαν λάβει στη 1η ή τη 2η γραμμή. 

∆εδομένου ότι δεν είναι εφικτό να δοκιμάσει κανείς όλους τους συνδυασμούς σε όλες 

τις γραμμές θεραπείας, φαίνεται να δικαιολογείται επιστημονικά η προβολλή των 

δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας από τις σχετικές μελέτες και σε άλλες 

γραμμές θεραπείας, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. 

 

 

Πίνακας. Επιλογές θεραπείας διάσωσης για ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του παχέος 
εντέρου (να διαβαστεί ως στήλες και όχι ως διαδοχικές σειρές) 
 
 
∆εύτερης γραμμής 

θεραπεία 

Τρίτης γραμμής θεραπεία Περαιτέρω θεραπείες 

διάσωσης 

FOLFOX +/-Bevacizumab  

[LOE I, SOR Α] 

FOLFOX [ΙΙ, Β] Μιτομυκίνη-C 

+/- Fluoropyrimine [III, Γ] 

CapOx +/- Bevacizumab  CapOx [ΙΙ, Β] Επανεισαγωγή της 
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[LOE ΙΙΙ, SOR Γ] προηγουμένως χορηγηθείσης 

χημειοθεραπείας 

[III, Γ ] 

FOLFIRI +/- 

bevacizumab/Cetuximab 

[LOE Ι, Α για FOLFIRI, LOE 

ΙΙΙ, SOR C για συνδυασμούς] 

Irinotecan +cetuximab  

[ΙΙ, Β] 

Συνδυασμοί γεμσιταμπίνης  

[III, D] 

FOLFIRI +/-Panitumumab 

[LOE I, SOR Β] 

cetuximab [ΙΙ, Α] Βέλτιστη υποστηρικτική 

φροντίδα 

Irinotecan +/-Cetuximab 

[LOE I, SOR Β] 

 panitumumab [ΙΙ, Β] IROX [ΙΙΙ, Γ] 

  Μιτομυκίνη-C +/-

Fluropyrimidine [III, Γ ] 

Βέλτιστη υποστηρικτική 

φροντίδα 

    Κλινικές δοκιμές 

 

Το σχήμα δεύτερης γραμμής εξαρτάται από την επιλεγμένη στρατηγική θεραπείας, 

από την προηγούμενη θεραπεία 1ης γραμμής, καθώς και τα χαρακτηριστικά του 

ασθενούς. Για δυνητικά χειρουργήσιμη και / ή συμπτωματική νόσο, η θεραπεία 2ης 

γραμμής πρέπει να είναι μια διπλή χημειοθεραπεία με ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ή 

κυτταροτοξική μονοθεραπεία με ένα μονοκλωνικό αντίσωμα [LOE ΙΙ, SOR Β]. 

Η θεραπεία διάσωσης με μονοθεραπεία ή διπλό σχήμα (είτε χημειοθεραπεία, ή 

χημειοθεραπεία με moAb, είτε moAb) θα μπορούσε να είναι μια έγκυρη επιλογή για 

τους ασθενείς στους οποίους δεν είναι εφικτή μια δευτερεύουσα εκτομή και οι οποίοι 

δεν έχουν συμπτώματα, ή δεν διατρέχουν κίνδυνο για επιδείνωση της νόσου τους 

[LOE ΙΙ, SOR Β].  

Η μιτομυκίνη C, γενικά, δεν συνιστάται ως 1ης, 2ης ή 3ης γραμμής θεραπεία, εφόσον 

είναι διαθέσιμη η νέα γενιά φαρμάκων και είναι κατώτερη από θεραπείες με βάση τα 

νέα φαρμακα [LOE I, SOR Α]. Θα μπορούσε να αποτελεί μια θεραπευτική επιλογή για 

τους ασθενείς με ανθεκτική νόσο στην ιρινοτεκάνη και την πλατίνα, που είναι αρκετά 

υγιείς για να λάβουν μιτομυκίνη με ή χωρίς φθοριοπυριμιδίνη στην 3η ή παραπάνω 

γραμμή, με στόχο τον έλεγχο των συμπτωμάτων και την παράταση της επιβίωσης 

όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση [LOE ΙΙΙ, SOR Γ] [Dimou κ.ά., 2010].  

Η θεραπεία συντήρησης αναφέρεται σε θεραπεία που χρησιμοποιείται μετά την 

αρχική θεραπεία, όταν η νόσος είναι σταθερή και δεν εμφανίζει σημάδια προόδου. Ο 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ∆ιάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου 23 Απριλίου 2012 

 

 131

ρόλος της θεραπείας συντήρησης και ο βέλτιστος προγραμματισμός της για 

μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο είναι υπό εξέταση. Ερευνητές έχουν αξιολογήσει τον 

βέλτιστο ρόλο της θεραπείας συντήρησης μεταξύ των ασθενών με καρκίνο παχέος 

εντέρου. Επειδή η χημειοθεραπεία συνδέεται με παρενέργειες, οι ερευνητές 

ενδιαφέρονται να βρουν τον βέλτιστο προγραμματισμό της θεραπείας. Ένα τέτοιο 

πρόγραμμα θα μειώσει τις παρενέργειες, διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη 

επιβίωσης. 

Η μελέτη OPTIMOX2 αξιολόγησε τη συνεχή θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου [Chibaudel κ.ά., 2009]. Στη μελέτη αυτή 

περιλαμβάνονται 202 ασθενείς με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο οι οποίοι αρχικά 

έλαβαν χημειοθεραπεία βασισμένη στην οξαλιπλατίνη. Μία ομάδα των ασθενών στη 

συνέχεια έλαβε συνεχή χημειοθεραπεία συντήρησης (ίδια με την αρχική 

χημειοθεραπεία χωρίς οξαλιπλατίνη) ενώ η άλλη ομάδα έκανε ένα διάλειμμα από 

χημειοθεραπεία και υποβλήθηκε πάλι σε θεραπεία όταν η νόσος της εξελίχθηκε. 

∆ιαπιστώθηκε ότι: 

 Η συνολική επιβίωση ήταν 26 μήνες για όσους έλαβαν θεραπεία συντήρησης 

σε σύγκριση με 19 μήνες για όσους δεν έλαβαν θεραπεία συντήρησης. 

  Η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν βελτιωμένη για τους ασθενείς που 

έλαβαν θεραπεία συντήρησης. 

 Κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης λιγότερο από 10% των ασθενών 

εμφάνισαν σοβαρές παρενέργειες. 

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία συντήρησης μπορεί να 

βελτιώσει την επιβίωση των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου, σε 

σύγκριση με την εκ νέου εισαγωγή της χημειοθεραπείας κατά την εξέλιξη της νόσου. 

Υπάρχουν κάποιες άλλες μελέτες (μελέτη MACRO, μελέτη COIN-Β) που 

υποδεικνύουν θεραπεία συντήρησης, είτε με χημειοθεραπεία ή με τη χρήση 

μονοκλωνικών αντισωμάτων, όπως η μπεβασιζουμάμπη ή η κετουξιμάμπη 

[Tabernero κ.ά., 2010]. Παρ’ όλες τις παραπάνω πληροφορίες, προς το παρόν η 

θεραπεία συντήρησης δεν θεωρείται κανόνας. 
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∆εν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν τη συνέχιση χορήγηση των αντι-

EGFR MoAbs ή του bevacizumab μετά την εξέλιξη της νόσου. Αναφορικά με το 

bevacizumab η χορήγησή του μετά την εξέλιξη της νόσου με τη χρήση μίας 

διαφορετικής χημειοθεραπευτικής αγωγής στηρίζεται σε χαμηλού επίπεδου 

αποδείξεις για την υποστήριξη αυτής τη στρατηγικής βελτίωσης της επιβίωσης [LOE 

ΙΙΙ, SOR C]. Εντούτοις, τα δεδομένα από αναδρομικές μελέτες εμφανίζουν πολλές 

αδυναμίες [Grothey, 2010b]. Βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες συντήρησης με 

bevacizumab μετά από εισαγωγική χημειοθεραπεία (π.χ. DREAM, CAIRO-3).  

∆εν υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες για την 

επαναλαμβανόμενη χρήση των προηγούμενων χημειοθεραπευτικών συνδυασμών 

μετά την αποτυχία τους. Επιπλέον, η επανεισαγωγή του προηγουμένως 

χορηγηθέντος χημειοθεραπευτικού σχήματος, ως θεραπευτική δοκιμή σε ασθενείς 

χωρίς άλλες εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές έχει βιολογική λογική, με βάση την 

προκλινική αποδείξη ασταθούς αντιστρεπτής αντίστασης των καρκινικών κυττάρων. 

Έχει υποστηριχθεί από ορισμένους ερευνητές ότι ένα διάστημα χωρίς εξέλιξη της 

νόσου >6μηνών μετά τη χημειοθεραπεία αποτελεί έμμεση απόδειξη ότι η ασθένεια 

εξακολουθεί να είναι ευαίσθητη και ότι σε αυτή τη βάση θα μπορούσε να εισαχθεί η 

ίδια χημειοθεραπεία εκ νέου, είτε αμέσως είτε μετά από περισσότερες γραμμές της 

θεραπείας [LOE IV , SOR C] [Grothey, 2010b]. 

Ασθενείς που έχουν συμπληρώσει την 2η ή περαιτέρω γραμμή θεραπείας (αν είναι 

καλά και ασυμπτωματικοί) θα πρέπει να παρακολουθούνται κάθε 8-12εβδομάδες με 

κλινική εξέταση, εξετάσεις αίματος, καρκινικούς δείκτες και απεικόνιση( αξονική 

τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία). 

  
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ      

 

 

                     Κατάσταση ΚRAS 
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Wild type  Μεταλλαγμένο 

 

 

-Προηγούμενη 

χρήση BEV: 

CT+/-αντι-EGFR 

moAb 

 

-Προηγούμενη 

χρήση αντι-EGFR: 

CT+/-Bev 

ΤΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 

-Αντι EGFR 

μονοθεραπεία 

(εφόσον δεν έχει 

προηγουμένως 

χορηγηθεί) 

-Εναλλασσόμενη 

θεραπεία ή 

επανεισαγωγή CT 

 

  -Προηγούμενη χρήση 

BEV: 

CT+/-Bev  

(εξατομίκευση για 

κάθε  

ασθενή χωριστά. ∆εν  

συνιστάται γενικά) 

 

-Όχι προηγούμενη 

χρήση ο BEV: 

CT+/-Bev 

 

ΤΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Εναλλασσόμενη ή 

επανεισαγωγή CT 

 

 

Συστάσεις 

 Σημαντικός για τη θεραπευτική στρατηγική είναι ο σκοπός της θεραπείας 

2ης γραμμής, ο οποίος εξαρτάται από την κλινική εικόνα και τη βιολογία 

του όγκου (μέγεθος του όγκου, δυναμική της εξέλιξης, συμπτώματα), τους 

παράγοντες του ασθενούς (συννοσηρότητα, ηλικία, τη δυνατότητα να 

υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή σε δεύτερο χρόνο) και το διάστημα από 

την προηγούμενη γραμμή θεραπείας [LOE ΙΙ, SOR Β]. 
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 Η θεραπεία 2ης γραμμής θα πρέπει να είναι είτε κυτταροτοξική 

μονοθεραπεία ή διπλή θεραπεία με ή χωρίς μονοκλωνικό αντίσωμα [LOE 

ΙΙ, SOR Β]. 

 Η επιλογή 3ης γραμμής θεραπείας περιλαμβάνει μονοθεραπεία με 

αντίσωμα αντι-EGFR (KRAS wild type όγκοι) [LOE ΙΙ, SOR Α], 

εναλλασόμενη χημειοθεραπεία με μονοθεραπεία η με συνδυασμούς [LOE 

ΙΙ, SOR Α] ή επαναεισαγωγή της προηγουμένως χορηγηθείσας 

συνδυασμένης χημειοθεραπείας[LOE IV, SOR C]. 

 Η θεραπεία συντήρησης είτε με χημειοθεραπεία είτε με στοχευμένους 

παράγοντες δεν συνιστάται επί του παρόντος ως κανόνας. 

 ∆εν συνιστάται η συνέχιση των στοχευμένων παραγόντων μετά από την 

εξέλιξη της νόσου. 

  Σε επιλεγμένους ασθενείς με καλό PS και ελεγχόμενη/ελάχιστη 

εξωηπατική νόσο θα μπορούσαν να εξεταστούν επιλογές που δεν 

περιλαμβάνουν χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, όπως η στερεοτακτική 

ακτινοθεραπεία, η RFA, η TACE, η τοποθέτηση ενδοπρόθεσης για 

ανακούφιση.  

 Η συμμετοχή του ασθενούς σε κλινικές δοκιμές θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται. 
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12. Μεταπαρακολούθηση  

12.1 Καρκίνος του ορθού  

Η μεταπαρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του ορθού εξαρτάται από το στάδιο, 

το είδος της χειρουργικής επέμβασης, την περιεγχειρητική θεραπεία και την 

επιδεκτικότητα εκτομής της υποτροπής της νόσου. Χρησιμεύει, επίσης, για τον 

εντοπισμό και την πρόληψη δεύτερου καρκίνου του παχέος εντέρου. 

Μολονότι υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η εντατική παρακολούθηση ασθενών με 

καρκίνο του ορθού βελτιώνει την έκβαση, προτείνεται να γίνεται μια προσέγγιση 

παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται για ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου, 

με την προσθήκη πρωκτοσκόπησης.  

Γενικά, οι αποδεκτοί τρόποι παρακολούθησης αποτελούνται από 3-μηνιαίες 

επισκέψεις για τα 3 πρώτα έτη, που ακολουθούνται από 6-μηνιαίες επισκέψεις για 2 

ακόμη έτη, με κλινική εξέταση, αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης τοξικότητας (του 

εντέρου ή της ουρογεννητικής λειτουργίας) και μετρήσεις του CEA (σε ασθενείς που 

ενδεχομένως επιδέχονται εκτομή της ηπατικής ή πνευμονικής υποτροπής) (LOE V, 

SOR D). 

Κατά την αρχική διάγνωση πρέπει να γίνεται πλήρης κολονοσκόπηση, σε 1 έτος μετά 

την εκτομή και μετά από 3 και στη συνέχεια κάθε 5 έτη. Στην περίπτωση που η 

κολονοσκόπηση δεν μπορούσε να εκτελεστεί προεγχειρητικά εξαιτίας αποφρακτικής 

αλλοίωσης, συνιστάται η πλήρης κολονοσκόπηση να εκτελείται 6 μήνες μετά την 

εκτομή. Αν η κολονοσκόπηση παρακολούθησης δείξει προηγμένο αδένωμα, θα 

πρέπει να επαναληφθεί σε 1 έτος. 

Οι ασθενείς που υφίστανται τοπική εκτομή και/ή περιεγχειρητική ακτινοθεραπεία θα 

πρέπει να παρακολουθούνται στενά για τοπική υποτροπή με δακτυλική εξέταση και 

σιγμοειδοσκόπηση κάθε 3 μήνες για τα τρία πρώτα έτη, ύστερα κάθε 6 μήνες για δύο 

έτη. Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε χαμηλή πρόσθια εκτομή, η 

σιγμοειδοσκόπηση συνιστάται κάθε 6 μήνες για 5 έτη.  

Η πυελική απεικόνιση, είτε με αξονική τομογραφία, είτε με μαγνητική τομογραφία ή 

ERU, πρέπει να γίνεται ανά 6 μήνες για τα πρώτα τρία έτη. 

Σε ασθενείς με νόσο υψηλού κινδύνου (στάδιο ΙΙ και ΙΙΙ), θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί η αξονική τομογραφία του θώρακα και της κοιλίας κάθε 6-12 μήνες, 
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αν και μία τέτοια στενή παρακολούθηση θα πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς που 

ενδεχομένως επιδέχονται εκτομή της ηπατικής ή πνευμονικής υποτροπής. 

Η παρακολούθηση του καρκίνου του ορθού που αντιμετωπίσθηκε με χημειο-

ακτινοθεραπεία θα πρέπει να γίνεται για διάστημα πέραν των πέντε ετών, καθώς η 

περιεγχειρητική θεραπεία μπορεί να καθυστερήσει την υποτροπή πέρα από αυτό το 

χρονικό σημείο.  

12.1.1 Πρόγραμμα παρακολούθησης  

    3 6 9 12 15 18. 21. 24. 27. 30 33 36 42 48 54 60 

  CEA x x x x x x x x x x x x x x x x 

  κολονοσκόπηση       x                   x     

  Η κλινική εξέταση 

(δακτυλική 

εξέταση και 

άκαμπτη 

πρωκτοσκόπηση) 

(x) x (x) x (x) x (x) x (x) x (x) x x x x x 

Υψηλού 

Κινδύνου 

St ΙΙ / ΙΙΙ 

Κοιλιακή / πυελική 

/ αξονική 

τομογραφία 

θώρακος 

  (x)   x   (x)   x   (x)   x   (x)   (x) 
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12.2  Καρκίνος του ορθού  

Η παρακολούθηση των ασθενών εξαρτάται από το στάδιο, την περιεγχειρητική 

θεραπεία και την επιδεκτικότητα για εκτομή της υποτροπής της νόσου. Στο παρελθόν 

δεν υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία που να δείχνουν ότι η εντατική παρακολούθηση των 

ασθενών με θεραπευτική εκτομή του καρκίνου του παχέος εντέρου βελτίωνε την 

επιβίωση. Τέσσερις πρόσφατες μετα-αναλύσεις έχουν δείξει ότι η εντατική 

παρακολούθηση βελτιώνει τη συνολική επιβίωση κατά 7-13% και πλέον θεωρείται 

κανόνας (LOE I, SOR Α). 

Γενικά, η αποδεκτή παρακολούθηση περιλαμβάνει επισκέψεις ανά 3 μήνες για τα 

πρώτα 3 έτη και στη συνέχεια επισκέψεις ανά 6μηνο για 2 επιπλέον έτη, με κλινική 

εξέταση, αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης τοξικότητας (πολυνευροπάθεια μετά την 

οξαλιπλατίνη) και εξέταση CEA (σε ασθενείς που ενδεχομένως επιδέχονται εκτομή 

της ηπατικής ή της πνευμονικής υποτροπής).  

Κατά την αρχική διάγνωση πρέπει να γίνεται πλήρης κολονοσκόπηση, 1 και 3 έτη 

μετά την εκτομή και, στη συνέχεια, κάθε 5 έτη. Στην περίπτωση που η 

κολονοσκόπηση δεν είχε εκτελεστεί προεγχειρητικά εξαιτίας απόφραξης, συνιστάται η 

πλήρης κολονοσκόπηση να εκτελείται εντός του πρώτου 6μήνου μετά την εκτομή. Αν 

η κολονοσκόπηση παρακολούθησης δείξει προηγμένο αδενώμα, θα πρέπει να 

επαναληφθεί σε 1 έτος. 

Σε ασθενείς με νόσο υψηλού κινδύνου (στάδιο ΙΙ και ΙΙΙ), θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί η αξονική τομογραφία του θώρακα και της κοιλίας κάθε 6-12 μήνες, 

αν και τέτοια στενή παρακολούθηση θα πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς που 

ενδεχομένως επιδέχονται εκτομή της ηπατικής ή πνευμονικής υποτροπής.(LOE II, 

SOR B). 

Η παρακολούθηση με CT θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τα ίδια πρωτόκολλα 

απεικόνισης και ενίσχυσης των φάσεων σκιαγράφησης. Αν η MRI χρησιμοποιήθηκε 

για την αρχική σταδιοποίηση θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 

παρακολούθηση. Οι εικόνες της αξονικής τομογραφίας δεν μπορούν να συγκριθούν 

με τις εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας, λόγω της διαφορετικής 

ευαισθησίας/ειδικότητας των μεθόδων. 
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Το US ήπατος θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κοιλιακή αξονική τομογραφία, 

όσον αφορά την παρακολούθηση των ηπατικών μεταστάσεων, ειδικά σε νέους 

ασθενείς χωρίς ενδείξεις εξωηπατικής νόσου (LOE ΙΙΙ, SOR C). 

Το PET-CT δεν συνιστάται ως εξέταση ρουτίνας για προεγχειρητική μελέτη ή για την 

παρακολούθηση. 
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12.2.1 Πρόγραμμα παρακολούθησης  

Καρκίνος 

του 

παχέος 

εντέρου 

                                  

   Κλινική 

εξέταση 

3 6 9 12 15 18

. 

21

. 

24

. 

27

. 

30 33 36 42 48 54 60 

  CEA x x x x x x x x x x x x x x x x 

  Κολονοσκό- 

Πηση 

                      x         

  κοιλιακό  

υπερηχο- 

γράφημα 

  x   x   x   x   x   x   x   x 

υψηλού 

κινδύνου 

(φάση ΙΙΙ) 

κοιλιακή /  

αξονική 

τομογραφία 

θώρακα 

  (x)   x   (x)   x   (x)   x   (x)   (x) 
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Κακό (βαθμός 3): μικρό σε όγκο μεσοορθό με ελλείματα μέχρι το μυϊκό χιτώνα και/ή πολύ ακανόνιστο CRM 

 

Συστήματα ταξινόμησης υποστροφής του όγκου 

0= πλήρης ιστομορφολογική υποχώρηση 

1=σημαντική ιστομορφολογική υποχώρηση με λίγες δύσκολα να εντοπισθούν διάσπαρτες μικροσκοπικές εστίες <2mm χιλιοστών 

2=μικρή ιστομορφολογική υποχώρηση με ίνωση που υπερτερεί των κυττάρων του υπολειμματικού καρκίνου 

3=ελάχιστη ιστομορφολογική υποχώρηση με κανένα/αμελητέα στοιχεία ανταπόκρισης του όγκου 

 

13.2  Έκθεση παθολογίας  

Επώνυμο                                                                                              Έκθεση αριθ. 

Ονόματα                                                                                               Ημερομηνία  

Στοιχεία γέννησης                                                                             

                                                                                           

Τμήμα: 

Χειρουργός ……………………………………………………. 

Φύλο……………………………………………………………… 

Μακροσκοπική Περιγραφή  

Θέση του όγκου 

∆ιαστάσεις του όγκου 

Απόσταση του όγκου από το εγγύτερο όριο  

Παρουσία διάτρησης όγκου (pΤ4) Ναι/Οχι 

Βάθος διήθησης του όγκου 

Για πρωκτικούς όγκους 

Ο όγκος είναι πάνω από         επί της                  κάτω από           

την περιτοναϊκή ανάκαμψη  

Απόσταση από την οδοντωτή γραμμή  

Μικροσκοπικά ευρήματα 

Τύπος του αδενοκαρκινώματος 

Άλλο είδος καρκινώματος 

∆ιαφοροποίηση (βαθμός διαφοροποίησης) 

Χαμηλής διαφοροποίησης 

Υψηλής διαφοροποίησης  
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Τοπική διήθηση 

 pΤ1 ο όγκος διηθεί τον υποβλεννογόνιο 

 pΤ2 ο όγκος διηθεί το μυϊκό χιτώνα  

 pΤ3 ο όγκος διηθεί διαμέσου του μυϊκού χιτώνα τον υπορογόνιο χιτώνα ή μέσα τον οπισθοπεριτοναϊκό 

περικολικό ή τους περιπρωκτικούς ιστούς 

pΤ4 ο όγκος εισβάλλει άμεσα σε άλλα όργανα ή δομές (T4a) ή διατρυπά το 

σπλαχνικό περιτόναιο (T4b) 

∆ιήθηση των μικρών αγγείων  

Λεμφαγγείων: Ναι/Όχι 

Αιμοφόρων αγγείων: Ναι/Όχι 

Εξωτοιχωματική φλεβική διήθηση:Ναι/Όχι 

Περινευρική διήθηση:Ναι/Όχι 

Λεμφοκυτταρικές διηθήσεις του όγκου: Ναι/Όχι 

 

Ορια εκτομής:  

R0 (μη υπολειπόμενος όγκος) 

R1 (μικροσκοπικός υπολειπόμενος όγκος)  

R2 (μακροσκοπικός υπολειπόμενος όγκος) 

Για πρωκτικό όγκο 

∆ιήθηση περιμετρικού ορίου (CRM) 

Ιστολογική μέτρηση της απόστασης όγκου από το CRM ....... mm 

Λεμφαδένες 

Ν0 ∆εν υπάρχει περιφερειακή μετάσταση λεμφαδένων 

Ν1 Μετάσταση σε 1-3 λεμφαδένες 

Ν2 Μετάσταση σε 4 ή περισσότερους λεμφαδένων  

Απομακρυσμένες Μεταστάσεις 

ΜΧ Παρουσία των απομακρυσμέων μεταστάσεων δεν μπορεί να αξιολογηθεί 

Μ0 ∆εν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις 

Μ1 Απομακρυσμένες μεταστάσεις  

Υποχώρηση του όγκου μετά από προεγχειρητική θεραπεία  

Βαθμός 0: ∆εν υπάρχει υποστροφή 

Βαθμός 1: Ελάχιστη υποστροφή με εμφανή ίνωση 

Βαθμός 2: Μέτριες δεσπόζουσες ινωτικές αλλαγές με μερικά καρκινικά κύτταρα ή ομάδες κυττάρων 

Βαθμός 4: Συνολική υποστροφή 

TNM 

Τ                Ν                    Μ 

Υπογραφή 

Βασίζεται στην "Αναφορά στον καρκίνο του παχέος εντέρου" με P.Quirke και Ε Morris 
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