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Ειλεοπρωκτική αναστόµωση 
σε ολική ορθοκολεκτομή για οικογενή 

πολυποδίαση µε χρήση συρραπτικών μηχανημάτων 

 Α. Λιάτας, Σ. Κουνδουράκnς, Ι. Κουφόπουλος, 
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Περιγράφεται  περίπτωση  οικογενούς  πολυποδίασης 
σε  νεαρό  ασθενή  22  ετών  που  υποβλήθηκε  σε  ολική 
ορθοκολεκτοµή  και  ειλεοπρωκτική  αναστόµωση  µε 
χρήση  συρραπτικών  μηχανημάτων  μετά  από  δημι‐
ουργία  τριπλού ρεζερβουάρ και προσωρινή ειλεοστο‐
µία που κλείστηκε 9 εβδομάδες αργότερα. Τα αποτε‐
λέσματα ήταν άριστα. 

Οροι ευρετηριασµού: Ολική ορθοκολεκτοµή, οικογενής 
πολυποδίαση, συρραπτικά μηχανήματα  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
Η  οικογενής  πολυποδίαση  είναι  σπάνια  κληρονομική 

νόσος, της οποίας η συχνότητα υπολογίζεται από 1:8.000 ‐
1:29.000  γεννήσεις  ανάλογα  µε  τους  συγγραφείς  (μέσος 
όρος 1:13.000)1. Εµφανίζεται σε νεαρά άτοµα και αν μείνει 
χωρίς  θεραπεία η ανάπτυξη  καρκίνου στο  κόλον ή  το ορ‐
θόν θεωρείται βέβαιη2. 
Η ασφαλέστερη θεραπεία είναι η ολική ορθοπρωκτοκο‐

λεκτοµή µε  μόνιμη  ειλεοστοµία.  Εξαιτίας  της  σοβαρής  α‐
ναπηρίας  της  ειλεοστοµίας,  έγινε  προσπάθεια  ειλεοπρω‐
κτικής  αναστόμωσης µε  τη  δημιουργία  ή  όχι  ρεζερβουάρ 
στον τελικό ειλεό3.  

Η τελικοτελική ειλεοπρωκτική αναστόµωση µε τη χρήση  

 

Β'  Χειρουργικό  Τµήµα   Περιφερειακού   Γενικού   Νοσοκο‐

µείου Αθηνών  

 

συρραπτικών μηχανημάτων και διατήρηση ολόκληρου του 
πρωκτικού σωλήνα έχει δώσει σημαντικά καλύτερα αποτε‐
λέσματα από την ενδο‐ειλεοπρωκτική αναστόµωση µε συ‐
ναφαίρεση  του βλεννογόνου  του πρωκτικού σωλήνα  (Εικ. 
1),  σε  ό,τι  αφορά  τη  διατήρηση  της  αισθητικότητας  του 
πρωκτικού σωλήνα και της σφιγκτηριακής λειτουργίας4, 5. 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  
 
Στις  26.1.1989  εισήχθη  στο  Β'  Χειρουργικό  Τµήµα  του 

Περιφερειακού  Γενικού  Νοσοκοµείου  Αθηνών  νεαρός  α‐
σθενής ηλικίας 22 ετών.  
Ο ασθενής από μηνός  εµφάνιζε αιµορραγικές  κενώσεις 

και  νοσηλεύθηκε  αρχικά  σε  επαρχιακό  νοσοκομείο  όπου 
του  έγινε  ορθοσιγµοειδοσκόπηση  και  βρέθηκαν  πολύπο‐
δες σε όλο το ορθοσιγµοειδές. Οι βιοψίες που ελήφθησαν 
έδειξαν  κακοήθη  εξαλλαγή  και  γιαυτό  το  λόγο  στάλθηκε 
στην κλινική µας όπου έγινε περαιτέρω έλεγχος µε βαριού‐
χο υποκλυσμό (Εικ. 2) και κολονοσκόπηση και αποδείχθηκε 
ότι σε ολόκληρο  το παχύ έντερο είχαν αναπτυχθεί  εκατο‐
ντάδες  πολύποδες  διαφόρου  μεγέθους.  Ο  ακτινολογικός 
έλεγχος του στοµάχου και του λεπτού εντέρου καθώς και η 
γαστροσκόπηση  δεν  έδειξαν  ύπαρξη  πολυπόδων  στα  όρ‐
γανα  αυτά.  Ο  ακτινολογικός  έλεγχος  των  μακρών  οστών 
και  της  κάτω  γνάθου  δεν  έδειξε  οστικές  αλλοιώσεις.  Οι 
βιοψίες που πάρθηκαν από έναν ευμεγέθη πολύποδα του 
ορθού δεν έδειξαν στοιχεία κακοηθείας. Από τον υπόλοιπο 
εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε μόνο μικρού βαθμού 
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Εικόνα 3. α) Εγχειρητικό παρασκεύασµα του παχέος εντέρου 

Εικόνα 2. Βαριούχος υποκλυσµός του ασθενή 

 
Εικόνα 3. β) Τελικό τµήµα του εγχειρητικού παρασκευάσµατος 

αναιμία  (Ht=35).  Με  τη  διάγνωση  της  πολυποδίασης  του 
παχέος εντέρου ο ασθενής προετοιμάσθηκε για εγχείρηση 
(13.2.1989).  Με  γενική  αναισθησία  γίνεται  τομή  μέση  ξι‐
φοηβική. Ολόκληρο το παχύ έντερο έχει σύσταση σπογγώ‐
δη, ενώ τα λοιπά ενδοκοιλιακά σπλάγχνα και το πάγκρεας 
ελέγχονται  φυσιολογικά.  Γίνεται  ολική  ορθοκολεκτοµή. 
Παρασκευάζεται  ολόκληρο  το  ορθό  μέχρι  την  ηβορθική 
μοίρα  του  ανελκτήρα  μυός  του  πρωκτού,  στην  συνέχεια 
έλκεται  προς  τα  επάνω  και  µε  το  αυτόµατο  συρραπτικό 
μηχάνημα  (Roticulator  ΤΑ  30)  γίνεται  εκτοµή  του  ορθού 
στο  ύψος  ακριβώς  της  οδοντωτής  γραµµής,  η  οποία  και 
διατηρείται.  

Δημιουργείται  τριπλό  ρεζερβουάρ  στον  τελικό  ειλεό 
(Εικ. 4)  και στην συνέχεια µε  τον  κυκλικό αναστομωτήρα 
ΕΕΑ γίνεται τελικοτελική ειλεοπρωκτική αναστόµωση. Δη‐

μιουργείται προσωρινή ειλεοστοµία 20‐30 cm άνωθεν του 
ρεζερβουάρ και συγκλείεται το τραύμα µε Dexon Νο 2. Η 
μετεγχειρητική πορεία του ασθενή ήταν τελείως οµαλή. 
Η ιστολογική εξέταση του παρασκευάσµατος (Εικ. 3α,  

 

 
 
Εικόνα 1. α) Τελικοτελική ειλεοπρωκτική αναστόµωση β) Τελικοτελική ενδο‐ειλεοπρωκτική αναστόμωση 
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3β)  στις  26.2.1989  έδωσε  το  συμπέρασμα  αδενω‐
µάτωσης  του  παχέος  εντέρου  (οικογενούς  πολυποδία‐
σης)  και  αλλοιώσεις  καταρροϊκής  λεμφαδενίτιδας.  Στις 
2.4.1989  έγινε  έλεγχος  του περιφερικού τμήματος του
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Εικόνα 4. Κατασκευή τριπλού ρεζερβουάρ ‐ τελική διαμόρφωση   Εικόνα 5. Έλεγχος του περιφερικού τμήματος του ειλεού µε γαστρογραφίνη 

 
ειλεού  και  της  αναστόμωσης  µε  γαστρογραφίνη.  Το  απο‐
τέλεσµα ήταν ικανοποιητικό (Εικ. 5). Με γενική αναισθησία 
στις 12.4.1989  έγινε σύγκλειση  της  ειλεοστοµίας. Ο ασθε‐
νής είχε οµαλή μετεγχειρητική πορεία και αρχικώς 5‐6  κε‐
νώσεις  την  ηµέρα  µε  απόλυτο  έλεγχο  των  σφιγκτήρων, 
στην συνέχεια δε και μετά από σίτιση, 3‐4 κενώσεις την η‐
µέρα. Ο ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο στις 23.4.1989. 
 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Η οικογενής πολυποδίαση είναι  νόσος κληρονομική και 
σχετικώς  σπάνια.  Ο  Bussey6  αναφέρει  ότι  ασθενείς  που 
παρουσιάζουν πάνω από 100  πολύποδες, πρέπει  να θεω‐
ρούνται ότι πάσχουν από οικογενή πολυποδίαση.  
Η θεραπεία  της  νόσου  είναι  χειρουργική  και πρέπει  να 

αφαιρούνται όλοι οι πολύποδες εξαιτίας του κινδύνου της 
εξαλλαγής σε καρκίνο. Η μόνη ενδεδειγμένη θεραπεία εί‐
ναι  η  ολική  πρωκτοκολεκτομή  µε  μόνιμη  ειλεοστοµία.  Ε‐
πειδή  η  μόνιμη  ειλεοστοµία  αποτελεί  σοβαρή  αναπηρία, 
έγινε προσπάθεια  ειλεοπρωκτικής αναστόμωσης. Η  εγχεί‐
ρηση αφαιρέσεως  του βλεννογόνου  και  η  δημιουργία  εν‐
δο‐ειλεοπρωκτικής  αναστόμωσης  είναι  χρονοβόρα,  αιμα‐
τηρή, µε πολλές επιπλοκές και όχι καλά αποτελέσματα7. 
Η  τελικοτελική  ειλεοπρωκτική  αναστόµωση  και  η  δημι‐

ουργία ρεζερβουάρ (ileal pouch) µε τη χρήση συρραπτικών 
μηχανηµάτων8  είναι απλούστερη και βρέθηκε ότι έχει πο‐
λύ  καλύτερα  αποτελέσματα  σε  συγκριτικές  μελέτες  των 
Holdsworth  και  Johnston4  επειδή  η  αίσθηση  της  αφόδευ‐
σης  και  του  διαχωρισμού  μεταξύ  αερίων  και  κοπράνων 
υπεύθυνος βρέθηκε να είναι ο βλεννογόνος της οδοντωτής 
γραμμής5, ιδιότητα που παλαιότερα αποδιδόταν στο μυϊκό 
σωλήνα του ορθού. 
Η ειλεοπρωκτική αναστόµωση σήμερα είναι δυνατή µε  

τη  βοήθεια  συρραπτικών  μηχανημάτων  σε  όλες  τις  περι‐
πτώσεις,  ιδιαιτέρως δε μετά την κατασκευή του ΤΑ 30 πε‐
ριστρεφόμενης  κεφαλής  που  λόγω  του  μικρού  μεγέθους 
και  της  ευκινησίας  του  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ακόμη 
και  σε  νεαρά  άτοµα.  Πάντοτε  πρέπει  να  κατασκευάζεται 
ρεζερβουάρ στον τελικό ειλεό, τριπλό (S pouch) κατά προ‐
τίμηση, που συγκριτικώς µε άλλους (J και W pouch) τύπους 
ρεζερβουάρ    έχει  δώσει,  σύμφωνα  µε  μελέτες  των  R.  J. 
Heald  και  Drallen8,  καλύτερα  αποτελέσματα.  Το  ρεζερ‐
βουάρ μπορεί να κατασκευασθεί σε απόσταση λίγων εκα‐
τοστών από την αναστόµωση ή και απευθείας σε αυτή9. 
Απαραίτητη κρίνεται επίσης και η προφυλακτική ειλεο‐

στοµία,  η  σύγκλειση  της  οποίας  γίνεται  8‐10  εβδομάδες 
μετά, αφού προηγηθεί ακτινολογικός έλεγχος της αναστό‐
μωσης. 
 
 

SUMMARY 

Α. Liatas, S. Dendrinos, S. Koundourakis, J. Koufopoulos, Th. 

Liakakos, Μ. Garsallah,  Κ.  Charonis.  Ileoanal  anastomosis 

after  colorectal  resection  for  familial  polyposis with  the 

use of staplers. Acta Chir Hellen 1990, 62:278‐ 81  

 
Familial  adenomatous polyposis  (FAP)  is  the most  com‐

mon adenomatous polyposis  syndrome with an estimated 
frequency of 1:13,000.  It  is an autosomal dominant  inher‐
ited disorder characterized by the early onset of hundreds 
to thousands of adenomatous polyps throughout the colon. 
Patients with  FAP generally present  in  late adolescence 

with  symptoms  of  polyposis  (GI  bleeding).  Some  patients 
have reported GI bleeding  in early childhood, and case re‐
ports have noted colon cancer presenting in children aged 5 
years old and younger. 
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Morbidity  and  mortality  in  intestinal  polyposis  syn‐
dromes  are  largely  due  to  complications  from  polyps  or 
development of associated malignancies. 
Complications  from  the polyps  include bleeding  and  in‐

tussusception.  If  left untreated,  all patients with  this  syn‐
drome  develop  colon  cancer  by  age  35‐40  years.  In  addi‐
tion,  a  5‐10%  lifetime  risk  of  duodenal  adenocarcinoma 
and/or  periampullary  adenocarcinoma  is  also  noted.  The 
lifetime  risk of  thyroid cancer and gastric adenocarcinoma 
is  less  than 1%. Other malignancies,  including desmoid  tu‐
mors  (especially  after  surgery),  hepatoblastoma,  adrenal 
cortical  carcinoma,  thyroid  carcinoma,  sarcoma,  glioblas‐
toma,  and  medulloblastoma  have  been  associated  with 
Gardner syndrome. Α case of familial polyposis in a 22‐year‐

old man is described. It was performed colorectal resection 
with stapled end‐to‐end anastomosis along with  interposi‐
tion of a stapled restorative ileal S pouch. A temporary de‐
functioning  ileostomy  was  closed  nine  weeks  later.  The 
result was excellent. 

Key words: Familial polyposis, colorectal resection, stapling 

devices  
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