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Κληρονομικά σύνδρομα ΚΠΕ
Ομάδα πολύ υψηλού 
κινδύνου (x 5-20) 3-7% 
περιπτώσεων ΚΠΕ

 Σύνδρομο Lynch (HNPCC)
 Σύνδρομα αδενωματώδους 

πολυποδίασης (FAP, AFAP, 
MAP)

 Σύνδρομα αμαρτωματώδους 
πολυποδίασης (Σ. Peutz-
Jeghers, Σ. νεανικής 
πολυποδίασης, Σ Cowden)

 Σύνδρομο οδοντωτής 
πολυποδίασης



Σύνδρομο Lynch (Hereditary non-
polyposis Colorectal Cancer (HNPCC))
 2-5% όλων των περιπτώσεων ΚΠΕ
 Αυτοσωματικός κυρίαρχος χαρακτήρας
 Μετάλλαξη σε MMR γονίδιο (DNA mismatch repair 

genes): MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, ή EPCAM γονίδιο
 Τελικό αποτέλεσμα: MSI (microsatellite instability)
 Συνολικός (lifetime) κίνδυνος ΚΠΕ ανάλογα με 

μεταλλαγμένο γονίδιο: 10-74% (σποραδικός: 5,5%)

Cairns SR, BSG Guidelines for colorectal cancer screening and surveillance in moderate 
and high risk groups, Gut 2010

Rubenstein JH, AGA Institute Guideline on the Diagnosis and Management of Lynch 
Syndrome, Gastroenterology 2015



Σύνδρομο Lynch

 Πρόδρομη βλάβη: συνήθως επίπεδο θηλώδες 
αδένωμα→ χρόνος εξέλιξης σε ΚΠΕ: 35 μήνες 
(σποραδικός: 10-15 έτη) 

 Δε κόλο 60-80% (σποραδικός: 30%)
 Υψηλή συχνότητα μετάγχρονου ΚΠΕ (16% σε 10 έτη, 

41% σε 20 έτη)
 ↑ κίνδυνος εμφάνισης εξωεντερικής κακοήθειας

Giardello FM, Guidelines on Genetic Evaluation and Management of 
lynch Syndrome: A Consensus Statement by the US MSTF on 
Colorectal Cancer, Gastroenterology 2014



Σύνδρομο Lynch – εξωεντερική κακοήθεια

Giardello FM, Guidelines on Genetic Evaluation and Management of Lynch Syndrome: A Consensus 
Statement by the US MSTF on Colorectal Cancer, Gastroenterology 2014



Διάγνωση Σ. Lynch

Giardello FM, Guidelines on Genetic Evaluation and Management of Lynch Syndrome: A Consensus Statement by the 
US MSTF on Colorectal Cancer, Gastroenterology 2014



Διάγνωση Σ. Lynch

 Υπολογιστικά μοντέλα /ερωτηματολόγια
MMRpredict model (hnpccpredict.hgu.mrc.ac.uk/)
MMRpro model (www4.utsouthwestern.edu/breasthealth/cagene/)
PREMM model (premm.dfci.harvard.edu)

 έλεγχος στον ιστό του νεοπλάσματος: 
MSI testing (έλεγχος μικροδορυφορικής αστάθειας)
IHC testing (ανοσοϊστοχημεία για τον έλεγχο των πρωτεϊνών των 
MMR γονιδίων)

 Γενετικός έλεγχος: έλεγχος μεταλλάξεων στα εμπλεκόμενα γονίδια 
(MMR, EPCAM)

Giardello FM, Guidelines on Genetic Evaluation and Management of Lynch Syndrome: A Consensus 
Statement by the US MSTF on Colorectal Cancer, Gastroenterology 2014



Rubenstein JH, AGA Institute Guideline on the Diagnosis and Management of Lynch Syndrome, Gastroenterology 2015



Επιτήρηση Σ. Lynch

Giardello FM, Guidelines on Genetic Evaluation and Management of Lynch Syndrome: A Consensus Statement by the 
US MSTF on Colorectal Cancer, Gastroenterology 2014



Αντιμετώπιση Σ. Lynch

Giardello FM, Guidelines on Genetic Evaluation and Management of lynch Syndrome: A Consensus Statement by the 
US MSTF on Colorectal Cancer, Gastroenterology 2014

Burn J, Lancet 2011



Διαφορική Διάγνωση
 Lynch-like syndrome: Παρουσία MSI και/ή δχ στην έκφραση των πρωτεϊνών των 

MMR γονιδίων κατά την IHC αλλά χωρίς την ανίχνευση germline μεταλλάξεων (στους 
μισούς βρίσκονται σωματικές μεταλλάξεις). Συχνότερο από Lynch. Δεν κληρονομείται. 
Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ΚΠΕ.

 Familial colorectal cancer type x (FCRCTX): ισχύουν κριτήρια Amsterdam I, δεν 
υπάρχει MSI, μεγαλύτερη ηλικία διάγνωσης ΚΠΕ, μικρότερος κίνδυνος για ΚΠΕ, 
κίνδυνος εξωεντερικής κακοήθειας όπως στο γενικό πληθυσμό. Δεν έχει βρεθεί η 
υπεύθυνη μετάλλαξη.

Επιτήρηση: κολονοσκόπηση κάθε 3-5 έτη, ξεκινώντας 10 έτη πριν την ηλικία 
διάγνωσης του νεώτερου προσβεβλημένου συγγενή

 Muir-Torre syndrome: LS και νεοπλάσματα σμηγματογόνων αδένων ή/ και 
τριχοφόρων θυλάκων

Giardello FM, Guidelines on Genetic Evaluation and Management of lynch Syndrome: A Consensus Statement by the 
US MSTF on Colorectal Cancer, Gastroenterology 2014



Σύνδρομα αδενωματώδους πολυποδίασης
1. Οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση (FAP)

 Αυτοσωματικός κυρίαρχος 
χαρακτήρας

 Επιπολασμός: 2,2-3,2/100000
 πολύ υψηλή διεισδυτικότητα
 >100 πολύποδες π.ε.
 Μετάλλαξη στο γονίδιο APC
 Φαινοτυπική ετερογένεια
 Κίνδυνος εμφάνισης ΚΠΕ στη 

διάρκεια της ζωής: 90%
 Το 25% των περιπτώσεων 

οφείλεται σε νέες μεταλλάξεις του 
APC και έτσι δεν υπάρχει 
προηγούμενο οικογενειακό 
ιστορικό

Syngal S, ACG Clinical Guideline: Genetic Testing and 
Management of Hereditary Gastrointestinal Cancer 
Syndromes, Am J Gastroenterol 2015



Σύνδρομα αδενωματώδους πολυποδίασης

2. Υπολειπόμενος τύπος FAP 
(Attenuated FAP)

 μεταλλάξεις κυρίως στο εγγύς ή το 
άπω τμήμα του γονιδίου APC

 μικρότερος αριθμός πολυπόδων 
(>10 και <100, Μ.Ο.: 25 
πολύποδες, κυρίως δε κόλο)

 μεγαλύτερη ηλικία εμφάνισης

Syngal S, ACG Clinical Guideline: Genetic Testing and 
Management of Hereditary Gastrointestinal Cancer 
Syndromes, Am J Gastroenterol 2015

3. MUTYH-associated polyposis 
(MAP)

 Αυτοσωματικός υπολειπόμενος 
χαρακτήρας

 Μετάλλαξη στο γονίδιο MUTYH 
(πρώην BER)

 Συνήθως 20-99 αδενώματα 
 Μπορεί να συνυπάρχουν 

υπερπλαστικοί ή και επίπεδοι 
οδοντωτοί 

 Υψηλή διεισδυτικότητα  
 Εξωεντερική κακοήθεια (12/λο, 

ουρ. κύστη, δέρμα, μαστός, 
ωοθήκη)

 Κίνδυνος εμφάνισης ΚΠΕ: 60-90%



Ενδείξεις γενετικού ελέγχου

 Παρουσία >10 αδενωμάτων
 Οικογενειακό ιστορικό ενός από τα Σύνδρομα αδενωματώδους 

πολυποδίασης
 Παρουσία αδενωμάτων και εξωεντερικών εκδηλώσεων τύπου FAP 

(αδενώματα 12/λου, δεσμοειδείς όγκοι, θηλώδες Ca θυρεοειδή, 
επιδερμοειδείς κύστεις, οστεώματα) 

→ έλεγχος μεταλλάξεων APC, MUTYH

Syngal S, ACG Clinical Guideline: Genetic Testing and Management of Hereditary Gastrointestinal 
Cancer Syndromes, Am J Gastroenterol 2015





Attenuated polyposis non APC/no MUTYH
(multiple colorectal polyps)

 Πολλαπλοί σύγχρονοι ή/και μετάγχρονοι πολύποδες 
παχέος εντέρου.

 Στο 9% συνυπάρχουν αδενώματα 12/λου
 Άγνωστη αιτιολογία (περιβαλλοντικά αίτια;)

Kallenberg, Dis Colon Rectum 2018



Επιτήρηση Σ. αδενωματώδους 
πολυποδίασης
 FAP: έναρξη 10-12έτη, μεσοδιάστημα 1-2έτη,  εξέταση: σιγμο- ή κολονο-

Επί ανεύρεσης αδενωμάτων→ κολονο- ανά έτος μέχρι την κολεκτομή
 AFAP: έναρξη 18-20έτη, μεσοδιάστημα 1-2έτη, εξέταση: κολονο- Επί 

ανεύρεσης αδενωμάτων→ πολυπεκτομή αν είναι εφικτό
 MAP: έναρξη: 25-30έτη, μεσοδιάστημα 1-2έτη, εξέταση: κολονο- Επί 

ανεύρεσης αδενωμάτων→ πολυπεκτομή αν είναι εφικτό
 Ενδείξεις άμεσης κολεκτομής: τεκμηριωμένος ή πιθανός ΚΠΕ, ή σημαντική 

συμπτωματολογία (αιμορραγία), πολλαπλά αδενώματα >6mm, σημαντική 
αύξηση του αριθμού των αδενωμάτων, παρουσία αδενώματος με HGD, 
αδυναμία επαρκούς επιτήρησης λόγω πολλαπλών μικροσκοπικών 
πολυπόδων

 Προφυλακτική κολεκτομή (FAP): συνήθως 16-25 έτη 
 Διατήρηση ορθού: συνήθως αν <20 πολύποδες που μπορούν να 

αφαιρεθούν ενδοσκοπικά

Syngal S, ACG Clinical Guideline: Genetic Testing and Management of Hereditary Gastrointestinal 
Cancer Syndromes, Am J Gastroenterol 2015



Σύνδρομα αμαρτωματώδους πολυποδίασης
1. Σ. Peutz-Jeghers

 Κυρίαρχος αυτοσωματικός χαρακτήρας
 Μετάλλαξη στο STK11 γονίδιο (LKB1)
 Επίπτωση: 1:50000 ως 1:200000
 Αμαρτωματώδεις πολύποδες όλου του πεπτικού σωλήνα
 Χαρακτηριστικές κηλίδες δέρματος και βλεννογόνων, κυρίως στην περιοχή 

του στόματος
 Αδενώματα ή/και κακοήθεια μπορούν να εμφανιστούν σε όλο τον πεπτικό 

σωλήνα
 Κίνδυνος εμφάνισης ΚΠΕ στη διάρκεια της ζωής: 39% (↑ κίνδυνος Ca για 

στόμαχο, λ. έντερο, μαστό , πάγκρεας, ωοθήκη, μήτρα, όρχη, πνεύμονα)
 Επιτήρηση: έναρξη 8-18 έτη, μεσοδιάστημα 3έτη, εξέταση: 

κολονοσκόπηση → πολυπεκτομή για όλους>0,5εκ αν είναι εφικτό
 Κολεκτομή αν δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να ελεγχθούν ή σε 

νεοπλασματική εξαλλαγή

Syngal S, ACG Clinical Guideline: Genetic Testing and Management of Hereditary Gastrointestinal Cancer Syndromes, 
Am J Gastroenterol 2015



Σύνδρομα αμαρτωματώδους πολυποδίασης
2. Σύνδρομο νεανικής πολυποδίασης

 Κυρίαρχος αυτοσωματικός χαρακτήρας
 Μετάλλαξη στο γονίδιο SMAD4 ή στο BMPR1A
 Πολλαπλοί νεανικοί πολύποδες π.ε. και σπανιότερα στον υπόλοιπο πεπτικό σωλήνα 

(ποικίλλουν σε μέγεθος, λεία, εξέρυθρη επιφάνεια). Το 50% αυτών με αδενωματώδεις 
εστίες

 Επίπτωση 1:100000 ως 1:160000
 Κίνδυνος εμφάνισης ΚΠΕ στη διάρκεια της ζωής: 38-68% (↑ κίνδυνος Ca για 

στόμαχο, λ. έντερο, πάγκρεας)
 Συχνότερα συμπτώματα: αιμορραγία και αναιμία
 Κλινικά κριτήρια: ι) τουλάχιστον 5 νεανικοί πολύποδες π.ε., ιι) νεανικοί πολύποδες σε 

άλλα τμήματα πεπτικού ή ιιι) οποιοσδήποτε αριθμός νεανικών πολυπόδων με γνωστό 
οικογενειακό ιστορικό

 Επιτήρηση: έναρξη 12 έτη, μεσοδιάστημα 1-3έτη, εξέταση: κολονοσκόπηση → 
πολυπεκτομή για όλους>0,5εκ αν είναι εφικτό

 Κολεκτομή αν δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να ελεγχθούν ή σε νεοπλασματική 
εξαλλαγή

Syngal S, ACG Clinical Guideline: Genetic Testing and Management of Hereditary Gastrointestinal 
Cancer Syndromes, Am J Gastroenterol 2015



Σύνδρομα αμαρτωματώδους πολυποδίασης
3. Σύνδρομο Cowden
 Μετάλλαξη στο γονίδιο PTEN
 Πολλαπλοί πολύποδες π.ε. (αμαρτωματώδεις, αδενώματα, 

φλεγμονώδεις, υπερπλαστικοί, νεανικοί, γαγγλιονευρώματα, 
λιπώματα)

 Γλυκογονική ακάνθωση οισοφάγου, αμαρτωματώδεις πολύποδες 
στομάχου, λ. εντέρου

 Κίνδυνος εμφάνισης ΚΠΕ στη διάρκεια της ζωής: 9-16% (↑ κίνδυνος 
Ca για  μαστό , θυρεοειδή, μήτρα, νεφρό)

 Επιτήρηση: έναρξη 15 έτη, μεσοδιάστημα 2έτη, εξέταση: 
κολονοσκόπηση

Syngal S, ACG Clinical Guideline: Genetic Testing and Management of Hereditary Gastrointestinal 
Cancer Syndromes, Am J Gastroenterol 2015



Σύνδρομο οδοντωτής πολυποδίασης

 Δεν έχει ανιχνευθεί συγκεκριμένη μετάλλαξη. Αναφορές για overlap με MAP
(MUTYH μετάλλαξη)

 Συσχέτιση με κάπνισμα
 Κλινικά κριτήρια διάγνωσης (WHO)(τουλάχιστον 1):
i)  τουλάχιστον 5 οδοντωτοί πολύποδες εγγύτερα του σιγμοειδούς (τουλάχιστον 

οι 2 μεγαλύτεροι από 1εκ)
ii) παρουσία οδοντωτών πολυπόδων εγγύτερα του σιγμοειδούς σε άτομο με 1ου

βαθμού συγγενή με σύνδρομο οδοντωτής πολυποδίασης 
iii) παρουσία >20 οδοντωτών πολυπόδων οποιουδήποτε μεγέθους στο π.ε.
 Άγνωστος ο ακριβής επιπολασμός. Επί αυτών με θετική δοκιμασία 

ανίχνευσης αίματος κοπράνων: 0,34-0,66%
 Κίνδυνος εμφάνισης ΚΠΕ στη διάρκεια της ζωής: >50%
 Επιτήρηση: έναρξη ??, μεσοδιάστημα 1-3έτη, εξέταση: κολονοσκόπηση → 

πολυπεκτομή για όλους>0,5εκ αν είναι εφικτό, διαφορετικά: κολεκτομή

Syngal S, ACG Clinical Guideline: Genetic Testing and Management of Hereditary Gastrointestinal Cancer Syndromes, 
Am J Gastroenterol 2015



Μηνύματα για το σπίτι

 Το συχνότερο από τα κληρονομούμενα σύνδρομα είναι το Σ. Lynch
 Παρουσία >10 αδενωμάτων συνιστά ένδειξη για γενετικό έλεγχο 

(προς αποκλεισμό Σ. αδενωματώδους πολυποδίασης)
 Στη μειοψηφία των ασθενών με <100 αδενωματώδεις πολύποδες θα 

βρεθούν μεταλλάξεις (στο APC ή MUTYH)
 Τα Σύνδρομα αμαρτωματώδους πολυποδίασης είναι τα λιγότερο 

συχνά
 Η διάγνωση του Συνδρόμου οδοντωτής πολυποδίασης γίνεται με 

κλινικά κριτήρια 
 Προσοχή στη λήψη του οικογενειακού ιστορικού



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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