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АДЕНОМИ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО 

Диагностичен и терапевтичен алгоритъм (консенсус) 

Увод, значение и характеристика 
Между доброкачествените новообразувания на дебелото черво често наричани полипи, съществен дял 

имат епителните тумори, които според класификацията на СЗО се означават като аденоми. 
Аденомите приковават вниманието на различни специалисти - гастроентеролози, онколози, хирурзи и 

други поради голямата им честота и малигнен потенциал. Доказано е значението им за развитие на колоректалния 
карцином сред населението. Хиперпластичните полипи и другите доброкачествени новообразувания на дебелото 
черво практически нямат голямо клинично значение. 

Аденомите са чести сред населението в редица страни по света. Появата им нараства с възрастта и са по-
чести при мъжете. Една четвърт от хората на 50 годишна възраст имат аденоми, а до 80 годишна възраст честотата 
нараства над 50%. 

Те могат да бъдат единични, групови (до 5-7) или множествени (доЮО). Ако броят им е с хиляди - се 
касае за фамилна аденоматоза (синоним на фамилна аденоматозна полипоза, ФАП). 

По хистоморфологична структура аденомите са тубуларни (съдържащи диспластични тубули в над 80% 
от тъканта), вилозни (вилозна структура - над 80%), тубуло-вилозни (вилозна структура между 20-80%). 
Напоследък се използват и понятията "назъбен" аденом, който е с висока степен прогресиране към инвазивен 
карцином и микротубуларен аденом (пръстеновидни микротубуларни жлези) като различни хистологични 
фенотипове на спорадичните аденоми. 

На вид аденомите най-често са с полипоиден или екзофитен растеж, но могат да бъдат и плоски (около 
26%>), вдлъбнатите (2-5%) или разязвени лезии. Неполипоидните аденоми са по-лесно видими при 
хромоендоскопия, най-често с индигокармин. 

Локализирани са предимно (повече от 50%) в ректума и сигмата, по-рядко в colon descendens (около 
18%), colon transversum (11-13%), colon ascendens и coecum (съответно до 13 и 7%). Около 30% от пациентите 
с доказани дистални аденоми имат и такива, проксимално от flexura lienalis, а тези с с висок риск за развитие на 
колоректален карцином - в 50%. Често е и съчетанието на аденоми и колоректален карцином в различни участъци 
на червото 

Естествената еволюция на аденомите е различна, основно в зависимост от големината и вида им. Известен 
факт е аденом - карциномната последователност. 

Необходими са средноЮ години за трансформацията на аденом с размери под 1 cm в колоректален 
карцином. 

Доказано е, че аденомите с големина 1 cm или повече, разположени на широка основа, с вилозни структури 
или с високостепенна дисплазия са тясно свързани с поява на колоректален карцином. Съществува тясна връзка 
между големината на полипа и високостепенната дисплазия. Последната възниква в 1% при полипи с размери 
под 5 mm, в 5% при размери от 5 mm до 9 mm и 20% при големина 10 mm и повече. Тубуларните аденоми 
малигнизират в до 33%, вилозните или съдържащи вилозна тъкан, разположени предимно в ректум и сигма - до 
80%, а случаите с ФАП - почти в 100%. Плоските аденоми показват високостепенна дисплазия и малиненост в 
1/3 от случаите. 

Процентьт на малигнизизация се увеличава с възрастта. 
Проучвания през последните години обаче, показват, че и някои малки аденоми (на краче или плоски) 

показват непредвидим бърз растеж (2-4 mm за година или повече). 
В страните от Западна Европа, Северна Америка, Австралия, Япония и други отдавна са разработени 

програми за масов скрининг на рисковите групи, включващ ранно откриване и лечение. Установено е, че 
ендоскопският скрининг и отстраняване на аденомите на червотото е свързано със значимо намаляване на 
честотата на колоректалния карцином сред тази рискова група с 66-90%. Рискът за развитие на нови аденоми и 
колоректален карцином намалява и при постоянен прием на аспирин и НСПВС, по-специално СОХ-2 инхибитори. 

У нас липсват системни епидемиологични проучвания, включващи масови ендоскопски изследвания на 
рискови групи лица или скрининг за окултно кървене, поради което не може да бъде посочена точно честотата 
на доброкачествените новообразувания на дебелото черво. Въпреки това, добре известен факт е, че аденомите 
на дебелото черво, вкл. тези с малигнена дегенерация, се установяват често в ежедневната клинична практика 
на гастроентеролозите. 
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Клинични особености 
Често се срещат безсимптомно (8- 40%) и диагнозата се поставя само при активното им търсене. При 

клинични прояви - отделяне на кръв и слуз с изпражненията, а при вилозните аденоми и диария, хипопротеинемия 
и хипокалиемия (голяма слузна продукция), както и при усложнения - анемия, обтурация на червото, волволус 
и други, установяването им е по-лесно. 

За болните с ФАП е типична слузно - кървавата диария, съчетана с прояви на метаболитен дисбаланс. 

Скрининг и диагноза 
Клинично не могат да се различат със сигурност "значимите" промени в червото. Позитивен фекален 

кръвен тест се установява само при аденоми с големина над 1 cm и то не във всички случаи. 
Диагнозата и лечението на доброкачествените новообразувания на дебелото черво се осъществяват най-

успешно по ендоскопски път чрез фиброколоскопия. Диагностични стъпки: 
Детайлно насочена анамнеза/ анкета скриниг за КРК 
Клиничен преглед, външен оглед на аналната област и ректално туширане 

Задължителен е огледът на цялото черво! Частичният оглед крие риск за пропускане на множествени 
лезии с различна локализация - карцином или други полипи! 

Основно средство за скрининг и диагноза е долната ендоскопия - фиброколоскопия и 
последващо хистоморфологично изследване на отстранения аденом. Осигурява пълен ендоскопски оглед на 
цялото дебело черво и възможност за отстраняване на аденомите независимо от локализацията им. 

Като алтернативи на тоталната колоскопия се предлагат фибросигмоидоскопия /ректоскопия в 
комбинация с двойноконтрастна иригография (последната не е подходяща за скриниг - като рентген натоварващ 
метод. Нови методи които се предлагат като неинвазивни и високо чувствителни са компютъртомографската 
или магнитнорезонансна колонография - «виртуална колоноскопия» - алтернатива на «инвазивната колоноскопия» 
- засега не са добре стандартизирани и общоприети. 

Оценката на малигнения потенциал на аденомите на дебелото черво се осъществява най-точно при 
хистоморфологичното изследване на отстранения полип. 

Особености на биопсичната диагностика на аденомите и каршшомите на колона 
Според препоръките на СЗО диагнозата карцином на колона може да бъде поставена тогава, когато 

туморната маса е преминала през мускулния слой на мукозата, тьй като преди това не може да се очаква 
метастазиране 

Окончателното разграничаване между аденом на колона и аденом с аденокарцином (злокачествен 
полип според старата номенклатура) предполага познаване на начина на растеж и топографията на лимфните 
съдове в основата на полипа 

Тоталната полипектомия е безусловно необходима за диагностициране на злокачествен растеж 
Повърхностите биопсии от аденоми или аденоми с аденокарцином могат да покажат еднаква 

хистоморфологична картина и не позволяват сигурното изключване на карцином. 

Трябва да се има предвид, че дори в световен мащаб, разграничаването на високостепенната дисплазия 
от полип с инвазивен карцином, е трудно. Препоръчваме за условията на нашата страна всяка 
диагностицирана "високостепенна дисплазия" да бъде третирана като «аденом с висок риск» (вж по-
долу). 

Лечение 
Основно средство на избор за лечение на аденомите на дебелото черво е ендоскопското им 

отстраняване, най-често чрез полипектомия. Отстраняват се максимален брой и различни аденоми чрез: 
ендоскопска полипектомия 
ендоскопска мукозна резекция 
аргон плазмена коагулация 

Условия за провеждане на ендоскопското лечение: 
1. Необходимо е ендоскопистът да разпознава всички форми на аденомите и владее необходимия 

обем ендоскопски оперативни методики. 
2. Прекъсване на приема на аспирин, НСПВС или антикоагуланти за период от 7, минимум до 2 дни 

преди и след ендоскопската манипулация (полипектомия или друга) поради опасност от кървене! 
3. Оценка на коагулационните показатели (тромбоцити, протромбиново време (индекс или INR), 

фибриноген, по преценка други); определена кръвна група, оценка на жизненоважни функции и параметри -
клинични, инструментални и лабораторни изследвания (хематологични показатели, кръвна захар, креатинин, 
по преценка - други) 

4. Подготовката за долна ендоскопия да се извършва с подходящо почистване, което осигурява 
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безопасност по време на провеждане на ендоскопските манипулации 
5. Необходима е добра оценката на общото състояние на болния и рисковите фактори, свързани с 

извършването на ендоскопските манипулации, както и възможност за реанимация, анестезия/аналгезия. 
6. Препоръчителна е краткотрайна хоспитализация. Повечето от болните, нуждаещи се от 

колоскопия, са в напреднала възраст и с редица придружаващи заболявания При големи или разположени на 
широка основа аденоми и при отстраняване на повече полипи, възникват затруднения и повишен риск от 
усложнения (кървене, перфорация и други). 

Индикации за ендоскопско лечение. 
Отстраняват се всички аденоми с диаметър до 3 - 3,5 cm на краче или на широка основа, но с подвижна 

подлежаща лигавица. 
Едновременно в един сеанс могат да бъдат отстранени няколко аденома (полипи) - 5 до 7 броя. 
Нова полипектомия - при наличие на повече от 5-7 полипа при първото изследване след или най-рано на 

45-ия ден. 
Щипкова полипектомия — полипи на краче или широка основа с размери под 1 cm. 
Бримкова полипектомия - полипи на краче или на широка основа с размери до 3-3.5 cm със залавно 

място до 3 cm. 
Аргон - плазмена коагулация - разрушаване на малки аденоми под 1 см, довършване на бримковата 

полипектомия при големи аденоми на широка основа. 
Ендоскопска мукозна резекция - плоски или леко надигнати над лигавицата аденоми на широка основа 

с големина до 2 cm. 

Ендоскопска бримкова полипектомия се извършва и във всички случаи на фамилна полипоза, когато 
полипите по хистологично не са аденоми, но е налице кървене или риск от други уложнения (Синдром на Peutz 
Jeghers). 

В редки случаи (3- 5%) възниква необходимост от хирургическа намеса: 
Показания за оперативно лечение: 
1. Усложнения вследствие на ендоскопската манипулация: 
- неовладяемо кръвотечение 
- перфорация на червото 
2. Техническа невъзможност за отстраняване на аденома по ендоскопски път: широко базиран полип, 

трудно достъпен за ендоскопско отстраняване (може да бъде маркиран (tatooling) no време на ендоскопията за 
по-лесно хирургчно отстраняване). 

3. Повишен риск за развитие на карцином 
"Пълзящ" тип вилозни аденоми, които обхващат различни по дължина сегменти от дебелото черво 
Пациенти с ФАП и синдром на Gardner 
3. Неблагоприятни хистологични белези - когато хистологичното изследване на ендоскопски отстранения 

материал установи: 
Високорисков аденом, който не е напълно отстранен ендоскопски - малигнизация в крачето или 

резекционната линия 
нискодиференциран карцином 
аденом и синхронен карцином 

Лечение 
Изборът на хирургичния способ за третиране на полипа се определя от неговата локализация, големина, 

липса или наличие на малигнизация. Операцията може да бъде: 
трансанална екстирпация/ексцизия 
лапаротомия, колотомия (ректотомия) екстирпация 
резекция на сегмент от колона 
лапароскопсски асистирана ендоскопска полипектомия 
субтотална или тотална колектомия и проктоколектомия при множествена и фамилна полипоза 

Генетичен анализ 
Насочване за генетични изследвания на членове на фамилии с наследствена 
аденоматозна полипоза в рамките на Националниа регистър за FAP и HNPCRC. Генетичните изследвания 

са не само необходими, но и в перспектива по-евтини от ендоскопския скрининг на всеки 2-3 години, който 
може да бъде избегнат при роднините, които не са носители на генетичен дефект. 
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СХЕМИ (АЛГОРИТМИ) НА ПОВЕДЕНИЕ 
I. ОПЛ 
1. Скрининг - равен на този за КРР по програмата "Национални здравни приоритети" 
2. Определяне рисковата група на пациента 
2.1. Група със стандартен риск за колоректален карцином : без оплаквания - възраст над 50 години, 

фамилно необременени ,без съмнение за тумори на дебелото черво (анамнестични, физикални и лабораторни 
данни). 

2.2. Група с повишен (по-висок от стандартния) риск за колоректален карцином: лица без 
оплаквания които са фамилно обременени - имат двама или повече първостепенни роднини с колоректален 
рак или полипи независимо от възрастта на която са открити или един първостепен роднина с колоректален рак, 
открит преди 60 годишна възраст, но не отговарят на критериите за HNPCRC (Amsterdam, Bethesda) или FAP. 

2.3. Група с висок риск за колоректален карцином - лица с и роднини на лица с доказани FAP или 
HNPCRC 

2.4. Група със симптоми (оплаквания) : Лица с анамнестични, физикални или лабораторни данни, 
насочващи към наличие на доброкачествени новообразувания на дебелото черво или колоректален карцином 

От анамнезата - наличие на патологични отделяния — слуз и кръв; хронична диария; болка в корема; 
чувство за незавършеност на дефекационния акт; загуба на тегло; отпадналост 

От статуса - при ректално туширане: палпираща се туморна маса, несрастнала с лигавицата, най-
често подвижна, на краче, понякога палпираща се леко неравно надигане или като кратерно образувание; от 
общия преглед: прояви на консумативен синдром; прояви на анемия; субилеус; тумори по меките и твърди 
тъкани, пигментации по устната лигавица и крайниците 

От лабораторните изследвания - съмнителни промени в хематологичните показатели, анемия; 
окултни кръвоизливи във фекален материал. 

3. Поведение 
Група 2.1. Мануално ректално изследване (ректално туширане) и изследване на изпражненията за окултни 

кръвоизливи - един път годишно 
При негативен резултат- контролен преглед след една година 
При позитивен резултат: 

насочване на пациента за консултация със специалист- гастроентеролог 
извършване на долна ендоскопия/иригография. Поведение в зависимост от находката 

Група 2.2. Насочване на пациента за консултация при специалист - гастроентеролог и извършване на 
тотална колоскопия на възраст 40 г или 10 години по-рано от най-рано диагностицирания полип/карцином у 
роднините. Поведение в зависимост от находката. 

Група 2.3. Насочване на пациента и роднините към специалист гастроентеролог и генетик за диагностично 
уточняване и диспансерно наблюдение 

Група 2.4. Насочване на пациента за консултация със специалист - гастроентеролог за извършване на 
колоскопия (или сигмоидоскопия + иригография) +/- полипектомия. 

II. СПЕЦИАЛИСТ - ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ В ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ 
1. Води на диспансерен учетрисковите групи (група 2.2 , 2.3 и 2.4): 
Членове на фамилията на пациенти с фамилна полипоза 

Молекулно-генетични изследвания при генетик и изработване на родословно дърво 
Един път годишно сигмоидоскопия/колоскопия от 12-14 годишна възраст 

Лица с поне един роднина от първа линия с КРР, появил се преди 60 годишна възраст или двама и повече 
роднини с КРК или полипи незавсимо от възрастта на изява 

Молекулно-генетични изследвания при генетик и изработване на родословно дърво 
Колоскопия на 40 годишна възраст (или 10 г по-рано от най-ранния карцином във 

фамилията), след това поведение в зависимост от находката, при нормална ФКС - повторно изследване през 3-
5 години. 

Членове на фамилия с анамнеза за фамилен неполипозен рак на дебелото черво 
Молекулно-генетични изследвания при генетик и изработване на родословно дърво 

Веднъж годишно изследване за окултно кървене във фекален материал и тотална 
колоскопия на всеки две години от 24 годишна възраст или поне пет години по-рано преди възрастта, на която 
най-рано е диагностициран рак на член от фамилията. Препоръчително е след 35 годишна възраст колоноскопията 
са се извършва ежегодно 

2. Води на диспансерен учет пациенти след полипектомия на аденом/и 
Следи за изпълнението на назначената програма за проследяване във времето след полипектомията 
Участва в изпълнението на програмата за проследяване съвместно с гастроентеролога осъществил 

първата полипектомия (вж. по-долу) 
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З.При група 2.4 -Лица с анамнестични, физикални илилабораторни данни, насочеащи към наличие 
на доброкачествени новообразувания на дебелото черво или колоректален карцином 

Снема насочена анамнеза и извършва подробно физикално изследване 
Анализира или назначава лабораторните изследвания, инструментални изследвания, вкл. 

иригография 
Извършва ендоскопско изследване (фиброколоскопия, фибросигмоидоскопия или 

ректороманоскопия), по преценка - абдоминална ехография 
Потвърждава или отхвърля диагнозата доброкачествено новообразувание на дебелото черво 
4. При установяване на аденоми/полипи 

Насочва пациента за колоскопия и ендоскопско отстраняване на аденом/и в специализирано лечебно 
заведение 

Извършва щипкова полипектомия. 

III. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ/КЛИНИКА ЗА 
ЕНДОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АДЕНОМ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО 

Цел: Диагностика и лечение на доброкачествените новообразувания на дебелото черво - тотална 
колоскопия с ендоскопско отстраняване на полипите, чрез полипектомия или други ендоскопски манипулации. 

Поведението се индивидуализира в зависимост от рисковата група за КРК, определена преди първата 
тотална ФКС с полипектомия и в зависимост от риска , определен по-време на и във връзка с първата ФКС/ 
полипектомия. 

При открити полипи в групата със стандартен (2.1) или незвестен риск за КРК е желателна 
полипектомия, а не биопсия. Където е биопсиран полип - <1 см , хистолигично - хиперпластичен - отпада от 
проследяване. Ако е аденом(и) се полипектомира(т) и проследява(т) както следва: (фиг. 1) 

Аденоми с високриск: 
Еисокостепжна дисплазия /са in situ; 
размер>1 cm: 
вилозна компанента >25%; 

над 3 полипав колона 

Аденоми с 
нисък риск: 
под 3 полипа, размер < lcm : 

тубуларни. нискостепенна 
дисплазия 

Повторна ФКС врамкшпе на Зг ФКСследЗ-вг 

\ I 
Нормална Нормална 

I I 
Повторна ФКС Е рамките на Зг скрининг за стандартен риск за КРК 

I 
Нормална 

Фиг. 1 Алгоритъм за проследяване на пациенти със спорадични колоректални аденоми. 

NB! При непълна полипектомия(и) следва повторна ФКС и полипектомия(и) врамките на 1 година до 
постигане на «чист колон». Ендоскопистът, извъшил първоначалната полипектомия може да индивидуализира 
броя и срока на необходимите манипулации. 

NB! При открити над 10 полипа по време на случайна или скрининг ФКС 
проследяване към групата с висок риск. 

пациентът преминава за 

При открити полипи в групата с поеишенриск за КРК (2.2) и при групата със симптоми (2.4) се 
осъществява ендоскопска полипектомия и по нататъшното поведение и проследяване се определя в зависимост 
от риска , определен no-време на и във връзка с първата ФКС/полипектомия - Фиг 1. 

При групата с високриск за КРК (2.3) пациентьт се хоспитализира за първоначална ендоскопска 
полипектомия с диагностична цел от колон (стомах, дуоденум) или след хирургично лечение - за отстраняване 
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на полипи от ректалния остатьк или другаде в гастроинтестиналния тракт. Ендоскопското проследяване на 
оперираните с ректален/колонен остатьк от тази група е ежегодно и е в рамките на комплексното проследяване 
на тези пациенти (вж. там). 

Проследяването на пациентите с аденоми на колона се осъществява от гастроентеролозите в 
гастроентерологичните отделения/клиники в рамките на съответната клинична пътека (полипектомия + първи 
контролен преглед в сроковете регламентирани от НЗОК). Останалите контролни прегледи са от гастроентролози 
в доболничната помощ; при необходимост от повторна или многоетапна полипектомия пациентът се 
хоспитализира отново. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ракът на дебелото черво най-често се развива на базата на аденоми. Като се има предвид големия дял на 

колоректалния карцином сред българската популация и нарастване на честотата му през последните 10 години, 
предлагаме клиничен стандарт за поведение при аденоми на дебелото черво, включващ: 

Ендоскопски скрининг и ранното диагностициране чрез пълен ендоскопски оглед на дебелото 
черво - тотална колоскопия 

Отстраняване на максимален брой и различни аденоми чрез ендоскопска полипектомия и/или 
ендоскопска мукозна резекция, или аргон плазмена коагулация 

Адекватно проследяване и повторно лечение на полипектомираните пациенти и техните застрашени 
родственици. 

Това биха били най-съществените профилактични мерки за намаляване на честотата на карцинома на 
дебелото черво в нашата страна. 

Подготовката на материалите по изработване на консенсуса е извършена от д-р П. Пенчев. 


