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:: Oικογενής Αδενωμαηώδης Πολυποδίαζη 
 

Αξηζκόο Orphanet:733 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η νηθνγελήο αδελσκαηώδεο πνιππνδίαζε (FAP) ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αλάπηπμε 

εθαηνληάδσλ έσο ρηιηάδσλ αδελσκάησλ ζην νξζό θαη ην παρύ έληεξν θαηά ηε δεύηεξε δεθαεηία 

ηεο δσήο.  

Η FAP έρεη ζπρλόηεηα γελλήζεσλ πεξίπνπ 1/8.300, εθδειώλεηαη εμίζνπ θαη ζηα δύν θύια θαη 

αληηπξνζσπεύεη ιηγόηεξν από ην 1% ησλ πεξηπηώζεσλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

(CRC). Σηελ ΕΕ, ε επηθξάηεζε εθηηκάηαη ζε 1/11.300-1/37.600.Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο είλαη 

αζπκπησκαηηθνί γηα ρξόληα έσο όηνπ ηα αδελώκαηα είλαη κεγάια θαη πνιπάξηζκα θαη 

πξνθαιέζνπλ πξσθηηθή αηκνξξαγία ή αθόκα θαη αλαηκία, ή αλαπηπρζεί θαξθίλνο. Σε γεληθέο 

γξακκέο, νη θαξθίλνη αξρίδνπλ λα αλαπηύζζνληαη κηα δεθαεηία κεηά ηελ εκθάληζε ησλ 

πνιππόδσλ. Με εηδηθά ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη ε δπζθνηιηόηεηα ή δηάξξνηεο, ην θνηιηαθό 

άιγνο, ε θνηιηαθή ςειαθεηή κάδα θαη ε απώιεηα βάξνπο. Η  FAP κπνξεί λα παξνπζηάζεη 

θάπνηεο εμσεληεξηθέο εθδειώζεηο όπσο νζηεώκαηα, νδνληηαηξηθέο αλσκαιίεο, ζπγγελή 

ππεξηξνθία ηνπ κειαρξσζηηθνύ επηζειίνπ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο (CHRPE), δεζκνεηδείο 

όγθνπο θαη εμσεληεξηθνύο όγθνπο (ζπξενεηδνύο, ήπαηνο, ρνιεθόξσλ θαη θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο). Μηα ιηγόηεξν επηζεηηθή παξαιιαγή ηεο FAP, ε ήπηα FAP (AFAP, δείηε απηό ηνλ 

όξν), ραξαθηεξίδεηαη από ιηγόηεξνπο αδελσκαηώδεηο πνιύπνδεο ηνπ παρένο εληέξνπ (ζπλήζσο 

10 έσο 100), εκθάληζε ηνπ αδελώκαηνο ζε κεγαιύηεξε ειηθία θαη ρακειόηεξν θίλδπλν 

εκθάληζεο θαξθίλνπ. Οξηζκέλεο βιάβεο (νζηεώκαηα θξαλίνπ θαη θάησ γλάζνπ, νδνληηαηξηθέο 

αλσκαιίεο, θαη ηλώκαηα ζην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο, ηνπο ώκνπο, ηα ρέξηα θαη ηελ πιάηε) είλαη 

ελδεηθηηθέο ηνπ ζπλδξόκνπ Gardner, ελώ ν ζπλδπαζκόο ηεο FAP θαη κπεινβιαζηώκαηνο 

αλαθέξεηαη σο ζύλδξνκν Turcot (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Τν θιαζηθό FAP πξνθύπηεη από κία 

γακεηηθή κεηάιιαμε ζην γνλίδην APC (5q21-q22). Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο (πεξίπνπ 70%), 

έρνπλ νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό πνιππόδσλ θαη  θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Σε κηα ππννκάδα 

αζζελώλ, κηα κεηάιιαμε ζην γνλίδην MUTYH (1p34.1) πξνθαιεί κηα ππνιεηπόκελε θιεξνλνκηθή 

πάζεζε πνιππνδίαζεο, ηε MUTYH ζρεηηδόκελε νηθνγελή αδελσκαηώδε πνιππνδίαζε (βι. ηνλ 

όξν απηό), ε νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από έλα ειαθξώο απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο CRC θαη 

πνιύπνδεο / αδελώκαηα, ηόζν ζηελ άλσ, όζν θαη ζηε θάησ γαζηξεληεξηθή νδό.  

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό, ηα θιηληθά επξήκαηα θαη ζηελ ελδνζθόπεζε ηνπ 

παρένο εληέξνπ ή ζηελ πιήξε θνινλνζθόπεζε. Όπνηε είλαη δπλαηόλ, ε θιηληθή δηάγλσζε πξέπεη 

λα επηβεβαηώλεηαη κε γελεηηθέο εμεηάζεηο. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιιεο δηαηαξαρέο 

πνπ πξνθαινύλ πνιιαπινύο πνιύπνδεο (ζύλδξνκν Peutz-Jeghers, νηθνγελήο λεαληθή 

πνιππνδίαζε ή ππεξπιαζηηθή πνιππνδίαζε, θιεξνλνκηθό ζύλδξνκν κηθηήο πνιππνδίαζεο θαη 

ην ζύλδξνκν Lynch, δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).  

Πξνζπκπησκαηηθόο θαη πξνγελλεηηθόο (ακληνθέληεζε θαη  ιήςε ρνξηαθώλ ιαρλώλ), αθόκε θαη 

πξνεκθπηεπηηθόο γελεηηθόο έιεγρνο, είλαη εθηθηνί . Είλαη ππνρξεσηηθή ε παξαπνκπή ζε 

γελεηηζηή ή γελεηηθό ζύκβνπιν.  

Η θιαζηθή FAP θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν. Όηαλ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ε κεηάιιαμε APC ζηελ νηθνγέλεηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη γελεηηθόο έιεγρνο όισλ 
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ησλ ζπγγελώλ πξώηνπ βαζκνύ. Η πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ θαη ε δηαηήξεζε κηαο θαιήο πνηόηεηαο 

δσήο είλαη νη θύξηνη ζηόρνη ηεο δηαρείξηζεο, θαζώο ε ηαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε 

θαη ε ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζε όινπο ηνπο 

αζζελείο.Πξνθπιαθηηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζπζηήλεηαη 

πεξίπνπ ζην ηέινο ηεο εθεβείαο ή γύξσ ζηα είθνζη. Οη ελαιιαθηηθέο πνπ ζπζηήλνληαη είλαη ε 

νιηθή πξσθηνθνιεθηνκή θαη ε εηιενπξσθηηθή δεμακελή ή ε εηιεννξζηθή αλαζηόκσζε γηα AFAP. 

Ο θαξθίλνο ηνπ δσδεθαδαθηύινπ θαη νη δεζκνεηδείο όγθνη είλαη νη δύν θύξηεο αηηίεο ζλεζηκόηεηαο 

κεηά από νιηθή θνιεθηνκή. Θα πξέπεη λα εληνπίδνληαη έγθαηξα θαη λα αληηκεησπίδνληαη. Η 

γαζηξνζθόπεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινύζεζε, έηζη ώζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο 

θαξθίλνπ ζηελ ιήθπζν θαη ζηνλ δσδεθαδάθηπιν. Αζζελείο κε εμειηζζόκελνπο όγθνπο θαη 

αλεγρείξεηε λόζν κπνξεί λα αληαπνθξηζνύλ ή λα ζηαζεξνπνηεζνύλ κε έλα ζπλδπαζκό 

θπηηαξνηνμηθήο ρεκεηνζεξαπείαο θαη  ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Η ζειεθνμίκπε έρεη ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο από ηνλ Ακεξηθαληθό Οξγαληζκό Τξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA), ελώ ν 

Επξσπατθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή 

ζεξαπεία ζε αζζελείο κε FAP. Οη αζζελείο κε FAP θέξνπλ θίλδπλν 100%  γηα CRC. Ωζηόζν, ν 

θίλδπλνο απηόο κεηώλεηαη ζεκαληηθά όηαλ νη αζζελείο εηζάγνληαη ζε έλα αληρλεπηηθό πξόγξακκα 

ειέγρνπ – ζεξαπείαο. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


