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jaso izan ez balitz. 
 
 
Gure esker ona adierazi nahi diegu 9. bertsio hau hobetzeko asmoz eremu eta jakintza guztietatik 
ekarpenak egin dituzten pertsona guzti-guztiei. 
 
 
Kolon eta Ondesteko Minbizia Bahetzeko Programaren Koordinazio Zentroa 
Asistentzia Sanitarioko Zuzendariordetza 
Osakidetzako Zuzendaritza Nagusia 
Kale Nagusia 62, 4. solairua 
48011 Bilbo 
prevencionccr@osakidetza.eus 
900 840 070 
www.osakidetza.euskadi.eus 

 
  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/


  

 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 
 
 

AURKIBIDEA 

 

1. LABURDURAK ............................................................................................................................................. 4 

2. SARRERA .................................................................................................................................................... 6 

3. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA BAHETZEKO PROGRAMA (KOMBP) EAE-N ......................................... 16 

4. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIAREN (KOM) BAHEKETAREN OINARRIAK .............................................. 25 

5. KOM-A BAHETZEKO PROGRAMAREN HELBURUAK 2020-2025 .................................................................. 32 

6. JARDUERA-ESPARRUA .............................................................................................................................. 33 

7. BAHETZEKO PROZEDURA OROKORRA (I. ERANSKINA) .............................................................................. 33 

8. INFORMAZIO- ETA EBALUAZIO-SISTEMAK ................................................................................................ 37 

9. BAHEKETA-PROGRAMAREN KUDEAKETA-IBILBIDEA ................................................................................. 38 

10. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................... 42 

I. ERANSKINA. POPULAZIOA HAUTATZEKO ETA PROGRAMAREN ADIERAZLEAK LORTZEKO IRIZPIDEAK ....... 46 

II. ERANSKINA. GONBIDATZEKO PROZEDURA .............................................................................................. 51 

III. ERANSKINA. LAGINAK ENTREGATU ETA PROZESATZEA ........................................................................... 54 

IV. ERANSKINA. FIT EMAITZAK KUDEATZEA ................................................................................................. 56 

V. ERANSKINA. EMAITZA POSITIBOAK KUDEATZEA ...................................................................................... 57 

VI. ERANSKINA. KOLONOSKOPIAREN EMAITZAK KUDEATZEA ...................................................................... 80 

VII. ERANSKINA. PROGRAMAKO ALDAGAIAK ............................................................................................... 94 

VIII. ERANSKINA. PROGRAMAREN KALITATE-IRIZPIDEAK (EUROPEAN COMMISSION, 2010) ...................... 111 

IX. ERANSKINA. SENTSIBILIZAZIOA ETA TREBAKUNTZA .............................................................................. 112 

X. ERANSKINA. PROGRAMAREN JARDUERAREN KALKULUAK ETA ARDURADUN NAGUSIAK ...................... 115 

XI. ERANSKINA. GUTUNAK ......................................................................................................................... 117 

XII. ERANSKINA. LAGINAK LABORATEGIRA BIDALTZEA ............................................................................... 133 

XIII. ERANSKINA. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA PREBENITZEKO PROGRAMAKO PARTE-HARTZAILEEK 
TELEFONOZ EGINDAKO GALDEREI ERANTZUTEKO ESKULIBURUA (PARTE-HARTZAILEENTZAKO 
GOMENDIOAK) .......................................................................................................................................... 135 

XIV. ERANSKINA. OTIRIK EZ DUTEN PERTSONEN GONBIDAPENA ............................................................... 139 

XV. ERANSKINA. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA PREBENITZEKO PROGRAMAKO GORABEHERAK, KEXAK 
ETA ERREKLAMAZIOAK .............................................................................................................................. 149 

XVI. ERANSKINA. ANATOMIA PATOLOGIKOA ............................................................................................. 150 

XVII. ERANSKINA. JARDUTEKO JARRAIBIDEAK KOLON-ONDESTEKO MINBIZIAREN FAMILIA-AURREKARIAK 
DITUZTEN PERTSONENTZAT ....................................................................................................................... 197 

 

 
 



  

 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 
1. LABURDURAK 
BAE: Bezeroen Arretarako Eremua 

AHA: arrisku handiko adenoma 

ATA: arrisku txikiko adenoma 

AEA: arrisku ertaineko adenoma 

ASA: Amerikako Anestesiologoen Elkartearen sailkapen-irizpideak 

QALY: kalitatearen arabera doitutako bizitza-urteen akronimoa 

DB: datu-basea 

EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa 

PKZ: Programaren Koordinazio Zentroa 

KOM: Kolon eta ondesteko minbizia 

BI: Baimen informatua 

IKK: Identifikazio Korporatiboko Kodea 

CLINIC/Osabide Integra: Euskadiko pazienteen datu klinikoetarako sarbidea 

CMBD-Altak: ospitaleko altei buruzko datuen gutxienezko oinarrizko multzoa 

OZ: osasun-zentroa 

GAD: gradu altuko displasia 

GBD: gradu baxuko displasia 

PODak: pazientearen oinarrizko datuak Lehen Mailako Arretan 

EUSTAT: Euskal Estatistika Erakundea 

OSABIDE: pazienteak eta dokumentazio klinikoa kudeatzeko programa. Euskadiko Historia Klinikoa. 

FIT (Faecal Inmunochemical test): gorozkien test immunokimikoa 

GestLab: laborategiko probak kudeatzeko programa 

HK: Historia Klinikoa 

INDEF: Heriotzen Indize Nazionala 

LMAUB: Lehen Mailako Arretako unitateburua 

DBLO: Datuak Babesteko Lege Organikoa 

LMAko mediku: Lehen Mailako Arretako medikua 

NA: Neoplasia aurreratua 

OGP: Osabide Global Primaria 

OSAKIDETZA: euskal osasun-zerbitzua  

ESI: Erakunde Sanitario Integratua 

EAG: Etengabeko Arreta Gunea 

UAE: urteko aldaketa-ehunekoa 

KOMBP: Kolon eta ondesteko minbiziaren baheketa-programa  
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TOE: Tumoreen ospitaleko erregistroa. 

TPE: Tumoreen populazio-erregistroa 

SNS: Osasun Sistema Nazionala 

SOH: gorozkietan ezkutatutako odola 

BE: biziraupen erlatiboa 

OTI: osasun-txartel indibiduala 

TSOH: gorozkietan odola dagoen aztertzeko proba 

LMAU: Lehen Mailako Arretako Unitatea  
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2. SARRERA 
Mundu osoan, KOMa da gizonen artean hirugarren minbizirik ohikoena, eta bigarrena emakumeen 
kasuan. GLOBOCANen (Ferlay eta al., 2018)1 azken kalkuluen arabera, 2018an, 1.006.000 kasu berri 
inguru agertu ziren gizonezkoen artean eta 795.000 emakumeen artean. KOMa munduko minbizi-
kargaren % 10 baino gehiago izan zen; gizonen kasuan, biriketako eta prostatako minbiziak gainditu 
zuten proportzio hori, eta, emakumeen kasuan, bularreko minbiziak soilik. 

  
 
1. grafikoa. MUNDUAN INTZIDENTZIA HANDIENA DUTEN TUMOREAK, SEXUAREN ARABERA. 

 

 

 
 
Iturria: IARC (2019). Colorectal cancer screening. IARC Handb Cancer Prev. 17:1–300. Eskuragarri: http://pu-

blications.iarc.fr/573.2 
 
 
 
2018an, KOMaren adinaren arabera estandarizatutako intzidentzia orokorra (ASIR) 23,1ekoa izan zen 
100.000 biztanleko gizonen kasuan, eta 15,7koa 100.000 biztanleko emakumeen kasuan.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M et al. (2018). Global Cancer Observatory: 

Cancer Today. Lyon, Frantzia: International Agency for Research on Cancer. (Kontsulta: 2020ko irai-

laren 30a) Eskuragarri: https://gco.iarc.fr/today 

 
2 IARC (2019). Colorectal cancer screening. IARC Handb Cancer Prev. 17:1–300. Eskuragarri: 

http://publications.iarc.fr/573 
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1. eta 2. mapak.- KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIAREN INTZIDENTZIAREN BANAKETA MUNDUAN, SEXUA-
REN ARABERA. GLOBOCAN-2018 
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KOMaren intzidentzia-tasak nabarmen aldatzen dira herrialdeen eta eskualdeen artean, eta tasarik 
altuenak Australian eta Zeelanda Berrian, Europan, Ekialdeko Asian eta Ipar Amerikan daude. Intzi-
dentzia-tasak 10 puntu aldatzen dira sexu bietan, eta kalkulatutako intzidentzia-tasak altuagoak dira 
Australian eta Zeelanda Berrian (ASIR, 40,6 eta 30,5 100.000 biztanleko gizonen eta emakumeen ka-
suan, hurrenez hurren) eta baxuagoak Erdialdeko eta Hegoaldeko Asian (ASIR, 5,6 eta 3,5 100.000 
biztanleko gizonen eta emakumeen kasuan, hurrenez hurren). KOMaren heriotza-tasak ere aldatu 
egiten dira munduko tokiaren arabera (baina intzidentzia baino gutxiago) eta sexuaren arabera (5 
puntu). Sexu bietan, gutxi gorabeherako heriotza-tasak altuagoak dira erdialdeko eta ekialdeko Eu-
ropan (ASMR, 20,3 eta 11,7 100 000 biztanleko gizonen eta emakumeen kasuan, hurrenez hurren). 
Aldiz, biziraupen-tasa, diagnostiko goiztiarrarekin eta tratamenduekin lotuta dagoena, okerragoa da 
errenta baxuak dituzten herrialdeetan.3 
 
 
 
2. grafikoa. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIAREN GUTXI GORABEHERAKO INTZIDENTZIA- ETA HERIOTZA-

TASA ESTANDARIZATUAK MUNDUAN. 
 

 
 
 
 
2018an, 475.000 gizon inguru hil ziren KOMaren ondorioz, eta 387.000 emakume, eta adinaren ara-
bera estandarizatutako heriotza-tasa (ASMR) 100.000 biztanleko 10,6koa izan zen gizonen artean, 
eta 100.000 biztanleko 7,0koa emakumeen artean. Urte horretan, minbiziari biziraun zioten 4,6 milioi 
pertsona inguru egon ziren (aurreko 5 urteetan diagnostikatutakoak). Bizirik atera diren horiek min-
bizia izan duten pertsona guztien %12 izan ziren (2. grafikoa). 
 
 

                                                 
3 Allemani C, Matsuda T, DiCarlo V, Harewood R, Matz M, Niksic M, et al. Global surveillance of 

trends in cancer survival 2000-2014 (CONCORD-3): analysis of individual records for 317 513 025 

patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries 

(CONCORD-2). Lancet. 2018; 391(10125):1023–75. 
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Minbizi mota gehienetan bezala, KOMaren intzidentzia- eta heriotza-tasak nabarmen handitzen dira 
adinarekin, eta kasu eta heriotza gehienak 50 urtetik gorakoen artean gertatzen dira. 2018an, 
1,80 milioi kasu inguru izan ziren, eta 0,18 milioi inguru (% 10) 50 urtetik beherakoen artean gertatu 
ziren; 1,07 milioi inguru (% 59) 50-74 urtekoen artean eta 0,55 milioi inguru (% 31) 75 urtetik gora-
koen artean (Ferlay et al., 2018). 
 
 
 

 

 
3. grafikoa. INTZIDENTZIA ETA HILKORTASUNA TASA HANDIENAK DITUZTEN EUROPAKO 25 HERRIALDEETAN. 
GLOBOCAN-2018 

 

 

 
Iturri horren arabera, Europan intzidentzia handiena duten 25 herrialdeen artean dago Espainia: zen-
batetsi da 2018an 36.689 kasu berri izan zirela, eta 2025ean 41.668 kasutara igoko dela. Hilkortasu-
nari dagokionez, 2018an, KOMak 16.715 heriotza eragin zituen, eta 2025ean ere handitzeko joera 
izango du, kalkulatzen baita 19.026 heriotza eragingo dituela (3. eta 4. grafikoak). 
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4. grafikoa. KOM-AREN INTZIDENTZIAREN KALKULUA ESPAINIAN (2025, 2040). 

 

Iturria: IARC Handbooks of cáncer prevention 

 

Hamar tumore nagusien banaketari dagokionez, Espainian, bi sexuak hartzen badira kontuan, KOMa 
da tumorerik ohikoena (5. grafikoa). 

 

5. grafikoa.- ESPAINIAN INTZIDENTZIA HANDIENA DUTEN 10 TUMOREEN BANAKETA. GLOBOCAN-2018. 
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Euskadin Minbiziaren Populazio Erregistroa eta Hilkortasun Erregistroa dauzkagu, eta, 1986tik 2008ra 
bitarteko datuak aztertu zirenean, ikusi zen intzidentziak gora egiten zuela, hilkortasuna nolabait 
egonkortu zela eta biziraupen erlatiboa hazi egin zela Baheketa Programa abian jarri arte (2009).4 

6. grafikoan ikus daiteke aldi horretan gora egin zutela koloneko minbiziaren intzidentziak eta 
hilkortasunak (C18 kokapena) bi sexuetan. 

 
6. grafikoa. KOLONEKO MINBIZIAREN INTZIDENTZIAREN ETA HILKORTASUNAREN BILAKAERA EAE-N 
 

 

Iturria: Minbiziaren Populazio Erregistroa2  

Ikus daitekeenez, intzidentziak gora egin du eta heriotza-tasak egonkortu egin dira ondestearen eta 
sigmoidearen junturako, ondesteko eta uzkiko (C19-C21 kokapenak) minbiziaren portaeraren bilaka-
eran (6. grafikoa). 

7. grafikoa. ONDESTEAREN ETA SIGMOIDEAREN JUNTURAKO, ONDESTEKO ETA UZKIKO MINBIZIAREN INTZI-
DENTZIAREN ETA HILKORTASUNAREN BILAKAERA EAE-N 
 

 

Iturria: Minbiziaren Populazio Erregistroa2  

                                                 

4 Osasun eta Kontsumo Saila. Minbizia Euskal Autonomia Erkidegoan: Intzidentzia, hilkortasuna, biziraupena eta bilakaera 
denboran zehar. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. 2010eko urria. 126 orri. 
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Biziraupen erlatiboari (BE) dagokionez, Minbiziaren Populazio Erregistroak 1,3 urtera eta 5 urtera 
behatu den eta espero den biziraupena hartzen ditu BEa aztertzeko oinarri gisa. Gizonen kasuan, 
BEak gora egin du: 1986tik 1989ra bitarteko aldian % 43,3koa zen, eta, azken aldian, berriz, 
% 57,2koa. Aldiz, EAEko emakumeen artean, BEaren gorakada apur bat txikiagoa (10 puntu) izan da 
denboraldi berean eta kausa beragatik: 1986tik 1989ra bitartean % 44,2koa zen, eta orain, berriz, 
% 54,3koa. 
 
 

8. grafikoa. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIAREN BIZIRAUPEN ERLATIBOAREN BILAKAERA EAE-N  

 

9. grafikoa. ONDESTEAREN ETA SIGMOIDEAREN JUNTURAKO, ONDESTEKO ETA UZKIKO MINBIZIAREN BIZI-
RAUPEN ERLATIBOAREN BILAKAERA EAE-N  

  
Iturria: Minbiziaren Populazio Erregistroa2  

 
Halaber, biziraupenak gora egin du bi sexuetan ondestearen eta sigmoidearen junturako, ondesteko 
eta uzkiko tumoreen kasuan, baina gehiago gizonen artean (22,7 puntu), emakumeen artean baino 
(14,3 puntu). Hala, gizonen artean, 1986-1989 aldian % 35,6koa izatetik 2000-2004 aldian % 58,2koa 
izatera pasatu zen bost urtera bitarteko biziraupen erlatiboa, eta, emakumeen artean, aldiz, 
% 41,1ekoa izatetik % 55,4koa izatera. 

Lehenengo taulan ikus daiteke zelan banandu ziren 2008an Euskadiko minbizi nagusiak (Programa 
abiarazi aurreko urtean). 2004tik, koloneko eta ondesteko minbizia bigarren tokian dago gizonen ar-
tean. 
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1. taula. Minbizi ohikoenen kokapenak, sexuaren arabera. Euskadi 2008 (baheketaren aurretik) 

  GIZONAK      EMAKUMEAK 

% 20,8 PROSTATA 1. BULARRA % 26,2 

% 16,3 KOLONA ETA ONDESTEA (C18-C21) 2. KOLONA ETA ONDESTEA (C18-C21) % 12,7 

% 14,9 BIRIKA 3. UMETOKI-GORPUTZA % 6,1 

% 7,7 MASKURIA 4. SISTEMA HEPATOPOIETIKOA % 5,9 

% 4,1 URDAILA 5. BIRIKA % 5,2 

Iturria: Osasun eta Kontsumo Saila. Minbiziaren intzidentzia EAEn (2008-2009). Erregistroetako eta Osasun Informazioko 
Zerbitzua. 2013ko urtarrila.  

 

Urte bereko hilkortasun-erregistroaren arabera,5 EAEn 798 pertsona hil ziren kolon eta ondesteko 
minbizia zela eta (C18-C21 kokapenak).  

10. grafikoan ikus daiteke urte hartako tasa espezifikoen banaketa, adin-taldeen eta sexuaren ara-
bera. 

 

10. grafikoa. TASA ESPEZIFIKOEN BANAKETA 2008AN, ADINAREN ETA SEXUAREN ARABERA, 100.000 BIZTAN-
LEKO (BAHEKETA AURRETIK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestalde, halako tumoreen prebalentzia nabarmena da, eta horrek gaixotasun-karga gero eta handi-
agoa dakar.6 

                                                 
5 Osasun eta Kontsumo Saila. Hilkortasuna EAEn, 2008. Erregistroetako eta Osasun Informazioko Zerbitzua. 2011. 

6 Bray F, Ren JS, Masuyer E, Ferlay J. Estimates of global cancer prevalence for 27 sites in the adult population in 2008. Int J 
Cancer. 2013 Mar 1;132(5):1133-45. doi: 10.1002/ijc.27711. Epub, 2012ko uztailaren 26a. 
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Bizi-ohitura osasungarriak dituzten pertsonek minbizia izateko arrisku txikiagoa dute. Beraz, gure 
gomendioak honako hauek dira: ez tabakorik ez alkoholik ez kontsumitzea, ariketa fisikoa egitea, 

argal egotea, dietan barazki eta fruta asko sartzea eta haragi gorri askorik ez jatea7,8. 
 

Arazoa zein larria zen ikusita, EAEko 2002-2010 aldiko Osasun Planak9 -alegia, EAEko osasun-jardue-
ren plangintza egiteko goi-mailako tresnak- helburu hau ezarri zuen minbiziaren alorrean: "1996tik 
1998ra bitartean kolon eta ondesteko minbizia dela-eta erregistratutako hilkortasun-tasei eustea"; 
hau da, 29,5 hildako 100.000 biztanleko gizonen artean, eta 14,5 hildako 100.000 biztanleko emaku-
meen artean (Europako populazio estandarraren arabera egokitutako tasak). 

Puntu horri dagokionez, Osasun Sailak egindako ebaluazioan honako hau jaso zen: "Koloneko eta 
ondesteko minbiziak emakumezkoetan eragindako heriotzen tasak behera egin du (% 15,86); horrek 
esan nahi du tasa horretarako ezarritako helburua (egonkortzea) baino gehiago lortu dela. Aitzitik, 
gizonezkoetan, ez da lortu tasa hori egonkortzea, eta % 9,15eko igoera izan da".10  

 

11. GRAFIKOA. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIGATIKO HILKORTASUNAREN BILAKAERA EUSKADIN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2002-2010 aldiko Osasun Planaren ebaluazioan ikusitakoaren arabera, gizonezkoen heriotza-tasa ez 
zen egonkortu, eta 34,0raino hazi zen 100.000 biztanleko (2010), emakumeen hilkortasun-tasarekin 
gerta ez bezala: hura 12,7ra jaitsi egin zen 100.000 biztanleko (2010).  

                                                 
7 Robb KA, Power E, Kralj-Hans I, Atkin WS, Wardle J. The impact of individually-tailored lifestyle advice in the colorectal 

cancer screening context: a randomised pilot study in North-West London. Prev Med, . 2010; 51(6):505–8. 

DOI:10.1016/j.ypmed.2010.10.002  

  
 
8 Anderson AS, Craigie AM, Caswell S, Treweek S, Stead M, Macleod M, et al. (2014). The impact of a bodyweight and phy-
sical activity intervention (BeWEL) initiated through a national colorectal cancer screening programme: randomised con-
trolled trial. BMJ,. 2014: 348:g1823. DOI:10.1136/bmj.g1823  
 

9 Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. Euskadiko Osasun Politikak: Osasun Plana 2002-2010. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia. Gasteiz, 2002. Eskuragarri: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl01/es/contenidos/informa-
cion/plan_salud_2002_2010/es_ps/indice_plan_salud.html 

10 Osasun eta Kontsumo Saila. 2002-2010 Osasun Planaren Ebaluazioa. Osasun Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritza. 
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http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-20737/es/contenidos/informacion/estado_salud/es_5463/mortalidad_c.html

1998: Media trienal 1996-1998

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl01/es/contenidos/informacion/plan_salud_2002_2010/es_ps/indice_plan_salud.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl01/es/contenidos/informacion/plan_salud_2002_2010/es_ps/indice_plan_salud.html
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2013-2020 aldirako Osasun Plan berrian,11 estaldura-helburuak ez ezik, intzidentzia eta hilkortasuna 
gutxitzearekin eta parte-hartzea handitzearekin lotutako helburuak ere jaso dira: "2.5.4 Kolon eta 
ondesteko minbizia bahetzeko programaren estaldura osatzea, eta partaidetza eta detekzio-tasa 
hobetzea". 
 
2. taula. Osasun-planaren helburuak. Kolon eta ondesteko minbizia 
 

ADIERAZLEAK  EGUNGO EGOERA 2020KO HELBURUA ITURRIA 

Kolon, ondeste eta uz-

kiko minbiziaren era-

gina (tasa/100.000) 

Gizonak: 89,12 Ema-

kumeak: 39,06 (2010) 

Gizonak: ↓%10 Ema-

kumeak: ↓%10 

Minbiziaren erregistroa 

Kolon, ondeste eta uz-

kiko minbiziaren era-

gina (tasa/100.000) 

Gizonak: 30,9 Emaku-

meak: 13,6 (2011) 

Gizonak: ↓%10 Ema-

kumeak: ↓%5 

Heriotza-tasaren erre-

gistroa 

Kolon eta ondesteko 

minbizia goiz detekta-

tzeko programan 

parte hartzea 

Gizonak 1. bueltan: 

%62 Emakumeak 1. 

bueltan: %68 (2012) 

Emakumeak 1. bueltan: 

↑%10 Gizonak 1. buel-

tan: ↑%10 

Kolon eta ondesteko 

minbiziaren baheketa-

programa 

 
 
Adierazle horien jarraipena egitean, Osasun Sailaren Minbizia eta Hilkortasun Erregistroen arabera, 
ikusi zen intzidentziak goranzko joera zuela hala gizonengan nola emakumeengan, goranzko urteko 
aldaketa-ehunekoaren (UAE) arabera, biztanleriaren baheketarekin bat etorriz. Gizonen artean hil-
kortasunak beheranzko joera izan zuen, ez, ordea, emakumeen artean (12. grafikoa). 
 
 
12. grafikoa. KOLON, ONDESTE ETA UZKI-KANALEKO (GNS-10: C18-C21) TUMORE GAIZTOEN IN-
TZIDENTZIA-TASAREN (2000-2013) ETA HERIOTZA-TASAREN (2000-2015) BILAKAERA, SEXUAREN 
ARABERA 
 
  

                                                 
11 Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013- 2020. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia, 2014. Vitoria-Gasteiz. 134 orri. Eskuragarri: http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac 
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3. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA BAHETZEKO PROGRAMA (KOMBP) EAE-N 
Eusko Legebiltzarrak 2008an onartu zuen, eta 2009an jarri zen martxan, irizpide hauekin: 

a) Populazio osoarentzat. 50 eta 69 urte bitarteko gizon eta emakumeei zuzendua (601.500 
pertsona - Eustat 2018). 

b) Bi urtean behin. Test immunokimiko kuantitatiboa (FIT). Eten-puntua: 20µg Hb/g gorozki. 
Lagin bakarra. 

c) Kolonoskopia sedazioarekin kasu positibo guztietan. 
d) Lehen Mailako Arretaren inplikazioa 
e) Informazio-sistema interoperatiboa, historia klinikoarekin eta datu-base klinikoekin (proze-

duren erregistroa, ospitaleko altak, ospitaleko tumoreen eta populazioaren eta hilkortasuna-
ren erregistroak). 

f) Koordinazio zentralizatua lantalde baten bitartez: programako mediku koordinatzaile bat, 2 
erizain eta Jaioaurreko Baheketa Programarekin partekatutako 3 administrari.  

g) Prozesuen eta emaitzen kalitatezko sistema bat, zeinak aukera emango baitu Praktika Klini-
koen Gidei jarraikiz ezarri diren adierazleak modu sistematiko eta jarraituan monitorizatu eta 
ebaluatzeko eta hobekuntza-neurriak martxan jartzeko. 

 
 
 
 
3.1 Emaitza nagusiak  

3.1. 1 Estaldura 
 
2014aren lehen hiruhilekoan, KOMBPren lehen gonbidapenean, xede-populazioaren % 100 inguru 
estaltzea lortu zen, eta helburu hori bete zuen lehen autonomia-erkidegoa izan ginen. Horretarako, 
baliabideetan inbertsio nabarmena egin behar izan zen, bereziki endoskopiaren alorrean, hori baita 
kolon eta ondesteko minbizia bahetzeko programa guztien oinarria. 
 
Baheketa-programaren ezarpena, 2009 eta 2019 artekoa, 13. grafikoan ikus daiteke. Kalkulu hori egi-
teko, ESIen estaldura hartu da abiapuntutzat; izan ere, LMAUen bidez egiten da gonbidapena, bi ur-
tean behin. Urtero 265.000 pertsonari bidaltzen zaie gonbidapena batez beste. 

  



  

 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

13. grafikoa. ESTALDURA BAHEKETA-TXANDEN (GONBIDAPENEN) ARABERA, 2009-2019 
 
 

 
 
 
  

Estaldura, hala ere, ez da homogeneoa izan ESI guztietan, 3. taulan ikus daitekeen bezala. 
 
3. taula. % 100eko estaldura baheketa-txandaren arabera, ESIaren arabera, 2012-2019 
 
 

ESIak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ARABA 1t  2t  3t  4t  5t 

BILBO-BASURTU   1t   2t  3t  

EZKERRALDE-ENKARTERRI 1t  2t  3t   4t  

BARRUALDE    1t   2t  3t 

BARAKALDO-SESTAO   1t   2t  3t  

URIBE 1t  2t  3t   4t  

DONOSTIALDEA   1t  2t  3t  4t 

DEBAGOIENA  1t  2t  3t    

DEBABARRENA   1t  2t   3t  

BIDASOA  1t  2t  3t  4t  

GOIERRI-UROLA GARAIA   1t  2t  3t  4t 

TOLOSALDEA  1t  2t   3t  4t 
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3.1.2 Parte-hartzea 
 
Programaren partaidetza-tasek gora egin dute 2009-2018 aldian. Izan ere, aurreko txandetan parte 
hartu ez zuten pertsonak gehitu dira. Halakoentzat hasierako segidako parte-hartzaile eta parte-har-
tzaile irregular terminoak erabiltzen dira. Bestalde, parte-hartzaile erregularren kopurua ere handitu 
da (aurreko txandetan parte hartu zutenak), eta % 96 baino gehiago erregistratu dira hirugarren eta 
laugarren txandan. 
 
Hala ere, 14. grafikoan ikus daitekeen moduan, oraindik ere alde nabarmenak daude emakumeen 
eta gizonen artean; hain zuzen, azken horiek parte-hartze txikiagoa dute, lesio aurregaizto eta gaiz-
toak izateko arrisku askoz ere handiagoa izan arren. 

 
14. grafikoa. BAHEKETA-PROGRAMAKO PARTE-HARTZEA, 2009-2018 
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Parte-hartze tasa handia bada ere eta Europako gidaliburuaren gomendioak (% 65) eta antzeko pro-
grametako parte-hartzea gainditzen baditu ere 12-13-14-15, azpimarratu behar da alde adierazgarriak 
ikusi direla sexuaren arabera, KOMaren populazio-baheketako beste programa batzuetan gertatzen 
den bezala16-17. Desberdintasunak ikusi ziren erakunde sanitario integratuaren (ESI), Lehen Mailako 
Arretako unitatearen (LMAU) eta osasun-zentroaren (OZ) arabera eta, era berean, parte-hartze txi-
kiagoa erregistratu zen gabezia-indize altua duten pertsonen artean, Erresuma Batuko Osasun Siste-
maren (NHS) programan ere ikusi bezala18.19 

 

Partaidetza-tasa, bestalde, beste baheketa-metodo batzuetan baino altuagoa da (biztanleriaren 
onargarritasuna), baina, Desberdinak taldeak egindako berrikuspen sistematikoak adierazten duena-
ren arabera, nabarmentzekoa da zenbait biztanleria-taldek ez dituztela programaren onurak jasotzen 
desberdintasun sozialak direla eta.20 
  

                                                 

12 Bakker CK, Jonkers D, Smits K, Mesters I, Masclee A, Stockbrügger R. Participation in colorectal cancer screening trials 
after first-time invitation: a systematic review. Endoscopy 2011; 43:1059-1086. 

13 Clarke N, Sharp L, Osborne A, Kearney PM. Comparison of Uptake of Colorectal Cancer Screening Based on Fecal Immu-
nochemical Testing (FIT) in Males and Females: A Systematic Review and Meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 
2015;24;1:39–47 

14 Lo SH, Halloran S, Snowball J, Seaman H, Wardle J, von Wagner C. Colorectal cancer screening uptake over three biennial 
invitation rounds in the English bowel cancer screening programme. Gut. 2015; 64;2:282–91.  

15 Kapidzic A, Grobbee EJ, Hol L, van Roon AH, van Vuuren AJ, Spijker W, et al. Attendance and Yield Over Three Rounds of 
Population-Based Fecal Immunochemical Test Screening. The American Journal of Gastroenterology. 2014;109;8:1257-64 

16 Portillo I, Idigoras I, Ojembarrena E, Arana E, Zubero MB, Pijoán JI et al. Principales resultados del programa de cribado 
de cáncer colorrectal en el País Vasco. Gac Sanit. 2013; 27; 4: 358-361 
 
17 Clarke N, Sharp L, Osborne A, et al. Comparison of uptake of colorectal cancer screening based on fecal immunochemi-
cal testing (FIT) in males and females: a systematic review and meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 
2015;24:39-47. 
 
18 Hurtado JL, Bacigalupe A, Calvo M, Esnaola S, Mendizabal N, Portillo I, Idigoras I, Millán E, Arana-Arri E. Social inequali-
ties in a population based colorectal cancer screening programme in the Basque Country. BMC Public Health 2015 DOI: 
10.1186/s12889-015-2370-5.  
 
 
19 Christian von Wagner et al. Inequalities in Participation in an Organized National Colorectal Cancer Screening Pro-
gramme: Results from the First 2.6 Million Invitations in England. International Journal of Epidemiology. 2011: 40; 3: 712-
18, doi:10.1093/ije/dyr008 
 
20 Inequalities in participation in colorectal cancer screening programmes: a systematic review  

Isabel Mosquera, Nere Mendizabal, Unai Martín, Amaia Bacigalupe, Elena Aldasoro, Isabel Portillo, from the Desberdinak 
Group  
European Journal of Public Health, 30. bolumena, 3. alea, 2020ko ekaina, 558-567 orriak. Eskuragarri: 
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz236 
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3.1.3 Programaren onurak 

Programaren emaitzak, orain arte, bat datoz Praktika Klinikoaren Europako Gidarekin eta populazio-
baheketei buruz argitara atera diren azterlanekin (4. taula)21-22. 
 
4. taula POSITIBOTASUNAREN, KOLONOSKOPIAREN ONARPENAREN ETA DETEKZIO-TASEN ADIE-
RAZLEAK 
    

TASAK Euskadi 

2017* 

SNS 2017* Europako 

Gida 

PARTAIDETZA-TASA (balio duten gonbidapenen %) % 72,3 % 46,9 > % 65 

POSITIBOEN TASA (parte-hartzaileen %) % 4,9 % 6,2 % 4-11 

KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKOAK (positiboen %) % 93,3 % 92,1 90-95 

ADENOMAREN DETEKZIO-TASA x 1.000 parte-hartzaile ‰ 25,4 ‰ 31,7 ‰ 13,3-22,3 

MINBIZIAREN DETEKZIO-TASA (KOM) ≥ pT1 x 1.000 parte-hartzaile ‰ 1,6 ‰ 2,6 ‰ 1,3-9,5 

ADENOMA AURRERATUAREN (AA) DETEKZIO-TASA x 1.000 parte-har-

tzaile 

(1-3 adenoma edota 1 ≥ 10 mm-koa edota % 25 bilotsua edota maila handiko dis-

plasia) 

 

‰ 16,2 

 

‰ 20,9 

 

-- 

NEOPLASIA AURRERATUAREN (NA) DETEKZIO-TASA = AA+KOM x 

1.000 parte-hartzaile 

‰ 17,8 ‰ 23,6 -- 

ADENOMAREN BALIO IRAGARLE POSITIBOA % 56,0 % 57,8 % 19,6-40,3 

KOM-AREN BALIO IRAGARLE POSITIBOA % 3,5 % 4,8 % 4,5-8,6 

AA-REN BALIO IRAGARLE POSITIBOA % 35,8 % 38,2 -- 

NA-REN BALIO IRAGARLE POSITIBOA % 39,3 % 43,0 -- 

Iturria: Minbiziaren Baheketa Sarea 
 

Detekzio-tasetan ez ziren sexuen arteko aldeak soilik agertu. Horrez gain, ikusi zen gizonen artean 
lesio aurreratuen tasak handiagoak direla, eta are altuagoak gabezia handiagoko kintiletan ba-
daude23,14  
 
2009-2018 aldian 3.433 KOM kasu hauteman ziren programan (itxitako kasuak), eta horien % 64,4 
gizonen artean hauteman ziren (5. taula). Kasuen % 69,5 hasierako estadioetan hauteman zen. 15. 
grafikoan ikus daiteke hautemandako datuek gora egiten dutela adinarekin batera. Hala, bat datoz 
tumore honen intzidentziari dagokionez espero zenarekin. Lehen tratamenduari dagokionez, kasuen 
% 29an tratamendu endoskopiko erradikala egin zen: pT1 kasuetan egin zen, 1 mm-tik gorako erauz-
keta-ertzekin, ebidentziaren arabera (16. grafikoa). 
 
 
 

                                                 
21 Kapidzic A, van de Meulen P, van Roon AH, Looman CW, Lansdorp- Vogelaar I, van Ballegooijen M, et al: Gender diffe-
rences in fecal immunochemical test performance for early detection of colorectal neoplasia. Clin Gastroenterol Hepatol 
2015; pii: S1542-3565;15;00162-7 
 
22 Portillo I, Arana-Arri E, Idigoras I, Espinás JA, Pérez-Riquelme F, de la Vega M, González A, Oceja E, Vanaclocha M, Ibañez 
J, Salas D y Grupo Cribea. Proyecto CRIBEA: Lesiones detectadas en seis Programas Poblacionales de Cribado de Cáncer 
Colorrectal en España. Rev Esp Salud Pública 2017; 91; 20 Febrero e1-e10. 
23 Portillo I, Idigoras I, Ojembarrena E, Arana E et al. Lesiones detectadas en el programa de cribado de cáncer colorrectal 
en el País Vasco: primera ronda 2009-2011. Gastroenterol Hepatola. 2013; 36; 5: 301-308 
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5. taula.  PROGRAMAK HAUTEMANDAKO MINBIZI INBADITZAILEAK, SEXUAREN ARABERA (2009-
2018) 
 

 KOPURUA % 

GIZONAK 2.205 64,4 

EMAKUMEAK 1.217 35,6 

Guztira 3.422 100 

 
 
6. taula. PROGRAMAK HAUTEMANDAKO MINBIZI INBADITZAILEAK, ESTADIOAREN ARABERA 
(2009-2018) 
 

  
I-II ESTADIOA III-IV ESTADIOA GUZTIRA 

GUZTIRA 2.405 (% 69,5) 972 (% 28,4) 3.422 

Estadio ezezaguna: % 1,3 
 
 
15. grafikoa. PROGRAMAK HAUTEMANDAKO KOM-EN BANAKETA, ADIN-TALDEEN ARABERA 
(2009-2018) 
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16. grafikoa. PROGRAMAKO KOM-ETAN EGINDAKO LEHEN TRATAMENDUA (2009-2018) 
 
 

 
 

3.1.4 Programaren kontrako efektuak 
 
Hona hemen programak izandako kontrako efektu nagusiak: 
 

- Positibo faltsuak: testak emaitza positiboa eman ondoren, kolonoskopian ez da aurkitu ade-
noma aurreraturik edota kolon-ondesteko minbizirik. 

- Negatibo faltsuak, (bitarteko minbizia), bi motatakoak: 
o FIT bitarteko minbizia: FIT emaitza negatiboa (-) eta KOM diagnostikoa hurrengo 

gonbidapena baino lehen. 
o Kolonoskopiako bitarteko minbizia: baheketa-kolonoskopia egin osteko jarraipen  

gomendatua (FIT edo kolonoskopia bidez) egin aurretik diagnostikatutako KOMa. 
- Kolonoskopiaren osteko konplikazioak: kolonoskopia egin eta hurrengo 0-30 egunetan ger-

tatzen diren konplikazioak24,25. 
 
Efektu horiek sistematikoki ari dira monitorizatzen, haiek minimizatzeko aukera emango duten jar-
dunbideak ezartze aldera. Positibo faltsuen tasak gora egin du baheketa-txandak gora egin ahala. 

                                                 
24 Arana-Arri E,   Imaz-Ayo N, Fernández  MJ,  Idigoras I, Bilbao I,  Bujanda L, et al. Screening colonoscopy and risk of adverse 
events among individuals undergoing fecal immunochemical testing in a population-based program: A nested case-control 
study. United European Gastroenterol J. 2018ko ekaina; 6(5): 755–764. 
doi: 10.1177/2050640618756105 

  

25Mercedes Vanaclocha-Espia, Josefa Ibáñeza,b, Ana Molina-Barcelóa, María José Valverde-Roigb,Elena Pérezb, Andreu No-
lascoc, Mariola de la Vegad, Isabel Diez de la Lastra-Boschd,María Elena Ocejae, Josep Alfons Espinàsf,g, Rebeca Fontf,g, 

Francisco Pérez-Riquelmeh,i,Eunate Arana-Arrij, Isabel Portillok, Dolores Salasa,b,⁎, CRIBEA Group1.Risk factors for severe 
complications of colonoscopy in screening programs. [Eskuragarri: https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.11.010] 
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https://correo.osakidetza.net/owa/redir.aspx?C=zK0v3GuOr0CU7j0h8yuT6I1kM4s-LpuHutZzvd-hZMTvNXSIbYHYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%2f%3fterm%3dBilbao%2520I%255BAuthor%255D%26cauthor%3dtrue%26cauthor_uid%3d30083338
https://correo.osakidetza.net/owa/redir.aspx?C=1bQ-psvhKoDY_tBhVXfL242ZhoOkVF2JlDuP1l4gxP7vNXSIbYHYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpubmed%2f%3fterm%3dBujanda%2520L%255BAuthor%255D%26cauthor%3dtrue%26cauthor_uid%3d30083338
https://correo.osakidetza.net/owa/redir.aspx?C=vhNSZvtC-D00svjA_0yCkjbnZggsXJqDnlSUKDXNTbPvNXSIbYHYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2fpmc%2farticles%2fPMC6068784%2f
https://correo.osakidetza.net/owa/redir.aspx?C=26d8zqdQaryT2xda0InOhawZzUFKl0GfIwsmmDmSTD3vNXSIbYHYCA..&URL=https%3a%2f%2fdx.doi.org%2f10.1177%252F2050640618756105
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Handiagoa da emakumeen artean gizonen artean baino; hala ere, orain arte ez da aurkitu halakoak 
minimizatzeko metodo eraginkor eta efizienterik26,27. 
 
2018ko abenduaren 31ra arte, konplikazio larriak (odoljario digestibo baxua transfusioarekin, zula-
keta tratamendu kontserbadore edo kirurgikoarekin, postpolipektomia sindromea edota ingresua es-
katzen duten edota heriotza dakarten sedazio-arazoak) 0,54 izan ziren 70.519tik. 
 
Bitarteko minbiziei dagokienez, ikusi zen horien kokapena, estadioa eta biziraupena nabarmen des-
berdinak zirela programan hautemandako minbizien aldean, eta pronostiko kaltegarriagoa zutela.28 
 
3.1.5 Programaren eragina 
 
Osasun-programen eragina neurtzea ezinbestekoa da populazio-mailan zenbaterainoko onura dakar-
ten jakiteko. Guk intzidentziaren eta hilkortasunaren erregistroak ditugu, eta, horiei esker, esku-har-
tzearen aurreko eta osteko ebaluazioa egiteko aukera daukagu. 
 
Programaren eraginkortasuna kalkulatzeko, azterlan bat egin zen MISCAN-Colon eredua erabiliz. Ha-
ren bitartez, 30 urterako simulazio bat egin zen, programaren benetako datuekin, eta adierazle hauek 
lortu ziren: 

 Intzidentziaren murrizketa: % 16,3 (% 17,2 gizonen artean eta % 14,7 emakumeen artean) 

 Hilkortasunaren murrizketa: % 26,1 (% 28,1 gizonen artean eta % 22,4 emakumeen artean) 

 Galdutako bizitza-urteen murrizketa: % 21 (% 22,6 gizonen artean eta % 18,4 emakumeen 
artean) 

 Grafiko hauetan ikus daitekeen moduan, gaur egun aldaketa-prozesuan gaude hala intzidentziari 
nola hilkortasunari dagokienez.29 

 
Programak 2018/12/31ra arte hautemandako eta hauteman gabeko KOM kasu guztiak aztertuz, 
emaitza hauek lortu ziren FITari dagokionez: 
 
FITaren sentikortasuna (2018): % 88,2 (% 95eko KT: 87,2-89,2) 

FITaren zehaztasuna (2018): % 95,1 (% 95eko KT: 95,0-95,1) 

Eraginkortasunaren datuek gainditu egiten dute bibliografian test mota honetarako aurkitutakoa; 
hala ere, funtsezkoa da datu horiek minbizi- eta hilkortasun-erregistroekin sistematikoki monitori-
zatzen jarraitzea hobekuntza-arloak identifikatzeko (kontrako efektuak gutxitzea). 

                                                 
26 Cristina Alvarez-Urturi, Montserrat Andreu, Cristina Hernandez, Francisco Perez-Riquelme, Fernando Carballo, Akiko Ono 
et al. Impact of age and gender-specific cut-off values for the fecal immunochemical test for hemoglobin in colorectal cancer 
screening. Digestive and Liver Disease 2016. DOI.org/10.1016/j.dld.2016.02.001 
 
27 Arana-Arri E, Idigoras I, Uranga B, Perez R, Irurzun A, Gutierrez-Ibarluzea I, Fraser C, Portillo I, EUSKOLON group. Popula-
tion-based colorectal cancer screening programmes using a faecal immunochemical test: should faecal hemoglobin cut-offs 
differ by age and sex?. BMC Cancer DOI 10.1186/S12885-017-3555-3 

 
28 Portillo I, Arana-Arri E, Idigoras I, Bilbao I, Martínez-Indart L, Bujanda L, Gutierrez-Ibarluzea I. Colorectal and interval 
cancers of the colorrectal cancer screening program in the Basque Country (Spain). World Gastroenterol 2017; 23; 15: 2731-
2742. 
 
29 Idigoras I, Arrospide A, Portillo I, Arana-Arri E, Martínez-Indart L, Mar J, de Koning HJ, Lastra R, Soto-Gordoa M, van der 
Meulen M, Lansdorp-Vogelaar I. Evaluation of the Colorectal Cancer Screening Programme in the Basque Country and the 
effectiveness based on the Miscan-colon model. BMC Public Health 2017. DOI 10.1186/S12889-017-4639-3. 
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. 
. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIAREN (KOM) BAHEKETAREN OINARRIAK 

 

4.1 Kolon eta ondesteko minbizia bahetzeko beharrezko baldintzak 

Kontuan eduki behar da baheketa-programa bat probak egite hutsetik harago doala: diziplina ani-
tzeko jarduera koordinatuen multzo bat da. Jarduera horiek denboran jarraituak dira, eta helburu 
komun batzuk lortzera daude bideratuta. Gainera, onurak bermatu eta arriskuak gutxitzeko modua 
ematen dute kalitate-estandarretan oinarrituta dauden irizpide eta helburu horiek. Prozesua herri-
tarrei gaixotasunaren baheketari buruzko informazioa ematean hasten da, eta baheketan aurkitu-
tako kasu positibo guztien jarraipena eta tratamendua egitean amaitzen. 
 
Baheketa-programa batean, proba bat edo gehiago egiten dira bilatzen den gaixotasunaren seinale-
rik eta sintomarik agertzen ez duen populazio batean. Populazioko kideek gaixotasunaren arrisku ja-
kin batekin identifikatzen dituen ezaugarriren bat dute, eta, gaixotasun hori goiz detektatu eta trata-
tzen bada, hobetu egin daiteke30. 
 

Baheketaren xedea gaixotasuna goiz detektatzea da, sintomarik gabeko fasean, eraginkorragoa edo 
aplikatzeko errazagoa izan ohi den tratamendu bat eman ahal izateko. Wilsonek eta Jungnerrek ga-
ratu zituzten baheketaren inplementazioa ebaluatzeko printzipioak, 1968an,31 eta Osasun Sistema 
Nazionaleko lantaldeak 2011n aldatu eta egokitu zituen32.  

Ondoren, printzipio horiek egokitu eta modernizatzeko berrikuspena egin zen eta akordio batera 
heldu zen, populazioaren baheketa-programen erabakien berri emateko.33 

                                                 
30 Colorectal cancer screening. IARC Handbook Cancer Prevention. 17. bol. 2019:1-300. Eskuragarri:  http://publicati-
ons.iarc.fr/573. 

31 Wilson JMG, Jungner G: Principles and practice of screening for disease. Public Health Papers. Osasunaren Mundu Elkar-
tea, 1968.  

32 Osasun eta Kontsumo Ministerioko lantaldea. Documento Marco sobre cribado poblacional. 2011. Eskuragarri: 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/Cribado_poblacional.pdf 

33 Consolidated principles for screening based on a systematic review and consensus process 
Mark J. Dobrow, Victoria Hagens, Roger Chafe, Terrence Sullivan and Linda Rabeneck 
CMAJ April 09, 2018 190 (14) E422-E429; DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.171154  
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Kolon eta ondesteko minbizia bereziki egokia da baheketa-programa egiteko, Wilsonek eta Jungne-
rrek ezarritako printzipioei eta Osasun Sistema Nazionalean adostutako irizpideei jarraikiz34. 
 
Dagoeneko 2. puntuan aipatu den moduan, KOMa oso osasun-arazo larria da gurean, hala intziden-
tziagatik nola hilkortasunarengatik, eta, eskura dagoen ebidentziaren arabera, goiz tratatzen bada, 
pronostikoak eta biziraupenak hobera egiten dute.35 
 
Gaixotasunaren historia naturalari dagokionez, kasuen % 70-80an, hesteetako polipo batean (ade-
noma) sortzen da, hura gaiztotu eta gero (kartzinoma). Kalkuluen arabera, adenoma batek minbizi 
bihurtzeko behar duen batez besteko aldia 10 urtekoa da.36 Kasu gehienak (% 70) esporadikoak dira; 
hau da, ez dute familia-aurrekaririk. 
  

                                                 

34 Lönnberg S, Sëkerija M, Malila N, Sarkeala T, Leja M, Májek O et al Cancer screening: policy recommendations on gover-
nance, organization and evaluation of cancer screening. European guide on quality improvement in comprehensive can-
cer control. 2017. Albreht T, Kiasuwa R, Van den Bulcke M (editoreak). Ljubljana: National Institute of Public Health; Bru-
sela: Scientific Institute of Public Health. 4. kapitulua: 39-76. Eskuragarri: https://cancercontrol.eu/archived/uploads/ima-
ges/Guide/pdf/CanCon_Guide_FINAL_Web.pdf 

35 National Institute for Clinical Excelence. Clinical Guideline Colorectal Cancer: the diagnosis and management of colorec-
tal cancer: Full Guideline; NICE; 2011 

36Bonelli L. Epidemiology and screening: what’s new? Colorectal Dis. 2015;17:10–4. Eskuragarri: http://onlineli-
brary.wiley.com/doi/10.1111/codi.12815/abstract 

 

Osasun-arazo larria izatea 

Ongi zehaztutako gaixotasuna izatea, historia natural ezaguna duena 

 Latentzia-aldi detektagarria izatea 

 Kostu eta eraginkortasunaren aldetik egokiak diren lehen mailako prebentzio esku-hartzeak eza-
rrita egotea 

 Baheketa-proba:  

 Erraza eta segurua 

 Baliozkoa, fidagarria eta efizientea 

Onargarria 

Diagnostiko- eta tratamendu-prozesuaren gaineko ebidentzia zientifikoa egotea 

 Sintomak agertu aurreko fasean eraginkorragoa den tratamendu bat egotea 

 Baheketa-programa baten eraginkortasuna frogatuta egotea 

 Programak ekarriko dituen onurak balizko arriskuak baino handiagoak izatea 

 Xede-populazioa ongi zehaztuta egotea 

https://correo.osakidetza.net/owa/redir.aspx?C=3SzWK5UldKMviE2rOEs1lrsxbUeguQoPzzbSSfE3KdRvPfhZcoHYCA..&URL=https%3a%2f%2fcancercontrol.eu%2farchived%2fuploads%2fimages%2fGuide%2fpdf%2fCanCon_Guide_FINAL_Web.pdf
https://correo.osakidetza.net/owa/redir.aspx?C=3SzWK5UldKMviE2rOEs1lrsxbUeguQoPzzbSSfE3KdRvPfhZcoHYCA..&URL=https%3a%2f%2fcancercontrol.eu%2farchived%2fuploads%2fimages%2fGuide%2fpdf%2fCanCon_Guide_FINAL_Web.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/codi.12815/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/codi.12815/abstract
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1. irudia. POLIPOTIK MINBIZI INBADITZAILERA ARTEKO BILAKAERA 

 

 

 
 

 
 

2. irudia. ADENOMA-KARTZINOMA BATEN SEKUENTZIA 

 
 

Hasiera batean, halako lesioek ez dute sintomarik izaten edo sintoma gutxi dituzte. Sekuentzia eske-
matiko honetan ikus dezakegu nola egin dezakeen aurrera gaitzak, adenoma izatetik kartzinoma lo-
kalizatu izatera arte (I. estadioa), eta ondoren metastasia agertu arte (IV. estadioa), 2. irudian.  
 
Gaixotasunaren historia naturala ezagutzeak hura goiz hautemateko aukera ematen du. 
 

Iturria: European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and Diagnosis. Lehen edizioa, 
2010. 

 

Lesioen bilakaera kartzinoma infiltratzailera arte 

%70 polipo batean hasten da 
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Baheketa-programa batean kontuan hartu beharreko beste faktore bat da proba edo azterketa ego-
kirik dagoen, eta KOMaren kasuan proba eraginkor hauek balia daitezke: kolonoskopia, sigmoidos-
kopia eta gorotzetan ezkutatutako odola -SOH- (Europako Gidalerroak, 201037).  
 
Aldakortasun handia dago emaitzetan, batez ere, ikerketen diseinuarengatik eta erabilitako test mo-
tarengatik. Adibidez, FIT (Faecal Immunochemical Test) testaren kasuan, marka komertzialak, moz-
keta-puntuak, gonbidapenen maiztasunak eta adinak nabarmen alda ditzakete emaitzak. Sigmoidos-
kopia, ezkerreko kolonera mugatzen denez, emaitza aldakorrak ematen ditu adinaren eta sexuaren 
arabera. Kolonoskopiaren kasuan, ez da KOMaren ikerketari buruzko sentikortasun-azterketarik aur-
kitu, baina neurtu egin dira adenomak detektatzeari buruzkoak, 2018ko Praktika Klinikoen Gidan adi-
erazten den bezala.38 
 
Metodo eta teknologia berriak ebaluazio-prozesuan daude, eta oraindik ez dago datu sendorik ho-
riek baheketarako gomendatzeko. 
Argi dago: edozein motatakoa izanik ere, baheketa eraginkorra da (hura ez egitearekin alderatuta), 
baina beharrezkoa da kostuaren eta eraginkortasunaren arteko oreka kontuan hartzea, MISCAN-
Colon, SimCRC, CRC-SPIN eta antzeko eredu matematikoen bidez aztertu izan den bezala.39 
 
 
Polipoek odola jariatzeko joera dutenez, SOH proba eraginkortzat eta kostu-eraginkortzat jo da bai 
intzidentzia bai hilkortasuna murrizteko, eta, gainera, arrazoizko onargarritasun- eta bideragarrita-
sun-tasak daude hura ezartzeko. Denborak aurrera egin ahala testak eboluzionatu egin dira, eta test 
immunokimiko kuantitatiboek (FIT) lesio aurreratuen detekzio-tasa handiagoa agertu dute, eta oro-
bat, onarpen zabalagoa dute herritarren artean40-41. Merkatuan askotariko testak daude, eta, batzu-
etan, zaila da haien arteko konparazioa egitea; hala ere, estandar batzuk ezarri dira eta, haiei esker, 
emaitzak aldera daitezke, µg hemoglobina/g gorozki unitatearen bidez42.  
 
 

                                                 

37 Segnan N, Patnick J, von Karsa L (eds). European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and 
Diagnosis. 2010, lehen edizioa. Luxenburgo: Luxenburgo: Europar Batzordea, Europar Batasunaren Argitalpenen Bulegoa. 
2011. 387 orri. 

38Cubiella J, Marzo M, Mascort-Roca JJ, Amador-Romero FJ, Bellas-Beceiro B, Coflent-Villaplana J et al. Guía de Práctica 

Cínica. Diagnóstico y prevención del cáncer colorrectal. 2018an eguneratua. Gastroenterol Hepatola. 2018;41(9):585---

596. DOI 10.1016/j.gastrohep.2018.07.012 

. 
39 Knudsen AB, Zauber AG, Rutter CM, Naber SK, Doria-Rose VP, Pabiniak C, et al. (2016). Estimation of benefits, burden, 
and harms of colorectal cancer screening strategies: modeling study for the US Preventive Services Task Force. JAMA, 
2016;315 (23):2595–609. 

40 Van Rossum L, Van Rijn AF, Laheij R, Verbeek AL, Van Oijen MG, Fockens P. Randomized study comparing the test perfor-
mance of a guiaiac-based fecal occult blood test with an immunochemical fecal occult blood test for colorectal cancer scre-
ening in a screening population. Gastroenterology 2008;135: 82-90. 

41 Young GR, Allison J, Cole S, Fraser CG, Halloran SP et al. Advances in Fecal Occult Blood Tests: The FIT Revolution. Dig. Dis. 
Sci. DOI: 10.1007/s10620-014-3445-3 

42 Fraser CG, Allison J, Young GR, Halloran SP, Seaman H.A standard for Faecal Immunochemical TesTs for Haemoglobin 
Evaluation Reporting (FITTER). Ann Clin Biochem. 2014; 51;2: 301-302 
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Vermeer et aliasek (2017) 43 metodo erabilienak (odolean ezkutatutako odola -SOH- eta kolonosko-
pia) konparatuz egindako berrikuspen sistematikoak argi utzi zuen azterketa gutxi daudela KOMaren 
baheketaren kontrako efektuak neurtzen dituztenak, eta odola eta zulaketa izan direla gehien aztertu 
direnak, bai kolonoskopian SOH emaitza positibo baten ondoren, bai kolonoskopian metodo primario 
gisa. Mundu mailan, FIT bidezko SOH detekzioa da metodorik erabiliena, biztanleriak eta laborategiak 
erraz maneiatzen dutelako, % 5 inguruko positibotasun-tasa duelako eta KOMaren eta AAren detek-
zio-tasa handia eskaintzen duelako.  
 
 
Minbiziaren aurkako estrategiari jarraikiz (2006 eta 2009), Osasun Sistema Nazionalaren oinarrizko 
zerbitzu-zorroan sartu da populazio-baheketa egitea 50 eta 69 urte bitarteko emakume eta gizonen 
artean, bi urtean behin gorozkietan ezkutatutako odolaren testa eta diagnostikoa egiaztatzeko kolo-
noskopia eginda proba gisa44. 
 
Test immunokimikoarekin zenbakizko emaitza bat lortzen da, eta emaitza hori sentikortasunaren eta 
zehaztasunaren arteko eten-puntu onargarri batera egoki daiteke. Horrela, detekzio-tasa onargarria 
lor daiteke, kasuak egiaztatzeko egin beharreko kolonoskopia kopuruaren arabera. Hain zuzen, ba-
heketa egiteko test hau erabiltzea eta estandarizatzea proposatzen dute mundu osoko adituek45. 
 
 
Euskadin, FIT immunologiko kuantitatiboa erabiltzea erabaki da, eta hauek dira eskura dauden me-
todo balidatuak: Sentinel® eta OC-Sensor® 2009-2010ean46. 2010eko bigarren seihilekotik aurrera, 
OC-Sensor® erabiltzen da, 20 μ/g gorozki abiapuntu izanik, hau da, 100 ng/ml buffer-en baliokidea.  
 
Baheketa honen proba diagnostikoa eta gold estandarra kolonoskopia optiko osoa da (itsua ere ikus 
daiteke), sedazioarekin. 
 
Kolonoskopia horrek konnotazio bereziak ditu KOMa bahetzeko programan; izan ere, diagnostikoa 
egiaztatzeko ez ezik, lesio aurreneoplasikoak erauzteko ere balio du, eta, horri esker, murriztu egin 
daiteke kolon eta ondesteko minbiziaren intzidentzia eta hilkortasuna epe ertain-luzera. 

 
Kontuan hartu beharreko hurrengo puntua, gidari dugun eskema honen arabera, baheketa-progra-
maren alderdi ekonomikoa da; hain zuzen, programaren bideragarritasuna, efizientziaren mende da-
goena. Hau da, programak oreka gorde behar du eraginkortasunaren eta osasun-sistemak bere gain 
hartzeko moduko kostua izatearen artean. 

 

                                                 
43 Vermeer NC, Snijders HS, Holman FA, Liefers GJ, Bastiaannet E, van de Velde CJ, et al. Colorectal cancer screening: syste-
matic review of screen-related morbidity and mortality. Cancer Treat Rev,. 2017;54: 87–98. 
DOI:10.1016/j.ctrv.2017.02.002 

44 Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa. Estatuko Aldizkari Ofiziala. 2014ko azaroaren 6koa, 269 zk.; urriaren 
31ko SSI/2065/2014 Agindua, zeinaren bidez aldatu egin diren Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzu komunen zorroa eta 
zorroa eguneratzeko prozedura ezartzen dituen irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuaren I., II. eta III. eranskinak. Es-
kuragarri: http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/06/pdfs/BOE-A-2014-11444.pdf 

45 Allison JE, Fraser CG, Halloran SP, Young GP. Population screening for colorectal cancer means getting FIT: the past, 
present, and future of colorectal cancer screening using the fecal immunochemical test for hemoglobin (FIT). Gut and Liver 
2014. DOI: 10.5009/gnl.2014.8.2.117 

46 Zubero MB, Arana-Arri, E, Pijoan JI, Portillo I, Idigoras I et cols. Population-based colorectal cancer screening: comparision 
of two fecal occult blood test. Frontiers in Pharmacolology 2014; 4; 175; 1-8 
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Diagnostiko goiztiarreko programa baten edota edonolako prebentzio-neurriren eraginkortasuna 
frogatzeko, hobekuntza nabarmena ikusi behar da proba egiten zaion biztanleriaren osasun-egoeran, 
proba egiten ez zaion biztanleenarekin alderatuta. KOMaren baheketaren kasuan, hainbat azterlanek 
uzten dute agerian programaren kostu-eraginkortasuna, ezer ez egitearen aldean47-48. 

Euskadi partaide duen COLONPREV-SOH vs kolonoskopia azterlanak ondorioztatzen duenez, FIT tal-
deko subjektuek kolonoskopiako taldekoek baino gehiago parte hartzen dute, eta kolonoskopiako 
minbiziaren detekzio-tasa antzekoa da, nahiz eta adenomaren detekzio-tasa handiagoa den kolonos-
kopiako taldean. Azterlan horri esker, hain zuzen, epe ertainean jakin ahal izango dugu zein den es-
trategiarik egokiena gure biztanlerian49. 

"Sigmoidoskopia eta ez baheketa"50 saiakuntza klinikoa 2010ean argitaratu zen eta, antza denez, sai-
akuntza horrek nabarmen murrizten du hilkortasuna. Hala ere, badirudi haren egokitasuna eta inple-
mentazioa konplexuak izatea gure gizartean, gure antolamendu sanitarioagatik eta profesional nahiz 
biztanleen onarpenagatik (National Health Service-n erizainek edota familia-medikuek egiten dituzte 
sigmoidoskopiak, eta ez dute lesio proximalen arazoa konpontzen).  

Baheketa-proba motaren aukera, besteak beste, baliabideen onargarritasunaren eta eskuragarrita-
sunaren mende egongo da (kostu-eraginkortasun azterketa).  

Baheketa-programa bat abiarazteko faseetan, antolamendu, kudeaketa eta ebaluazioko zeregin jakin 
batzuk bete eta kontuan hartu behar dira biztanleengan eragin onuragarria izango dutela berma-
tzeko. Eskema honetan azaltzen dira zeregin nagusiak51: 

Aipatutako dokumentu horretan, gomendioak ematen dira baheketak abiarazi eta inplementatzeko. 
Bada, bertan jasotako gomendioen artetik, aipagarriak dira honako hauek: programen emaitzak min-
bizia eta hilkortasunari buruzko biztanle-erregistroekin lotu behar dira, kalitate-estandarrak bete be-
har dira eta kostu-eraginkortasuna ebaluatu behar da. 

Bai minbiziari modu integralean heltzeko, bai baheketa egiteko, berebiziko garrantzia dauka desber-
dintasun sozialak neurtu eta gutxitzeak, eta halaxe adierazten da CANCON proiektuan (minbiziaren 
aurka ekiteko Europako politikei buruzkoa)52. 

                                                 
47 Lansdorp-Vogelaar I, Knudsen AB, Brenner H. Cost-Effectiveness of Colorectal Cancer Screening. Epidemiologic Reviews 
2011; 1: 88-100, doi:10.1093/epirev/mxr004. 

48 Tran B et al. Preliminary Analysis of the Cost-Effectiveness of the National Bowel Cancer Screening Program: Demonstra-
ting the Potential Value of Comprehensive Real World Data. Internal Medicine 2012; 7: 794-800, doi:10.1111/j.1445-
5994.2011.02585.x. 

49 Quintero E, Castells A, Bujanda L, Cubiella J, Salas D, Lanas A et al. Colonoscopy versus fecal immunochemical testing in 
colorectal-cancer screening. N Engl J Med 2012; 366: 697-706 

50 Atkin WS, Edwards R, Kralj-Hans I, Wooldrage K, Hart AR, Northover JMA, Parkin DM, Wardle J, Duff SW, Cuzick J, UK 
Flexible Sigmoidoscopy Trial investigators. Once-only flexible sigmoidoscopy screening in prevention of colorectal cancer: 
a multicentre randomised controlled trial. The Lancet 2010. 375; 8: 1624-1633. 

51 Albreht T, Kiasuwa R, Van den Bulcke (eds). EUROPEAN guide on quality improvement in comprehensive cancer control. 
Cancer Control Joint Action. National Institute of Public Health (Eslovenia) eta Scientific Institute of Public Health (Bru-
sela), 2017. 164 orria. 
 
52 Federici A, Nicoletti G, van den Bulcle M. Cancer Control Joint Action. Policy Papers. National Institute of Public Health 
(Eslovenia) eta Scientific Institute of Public Health (Brusela), 2017. 143. orria. 
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3. irudia. INPLEMENTAZIOAREN HAINBAT FASETAKO ANTOLAMENDU, KUDEAKETA ETA EBALUAZI-
OKO ZEREGINEN ETA KALITATEAREN HOBEKUNTZAREN ADIBIDEAK MINBIZIA BAHETZEKO PRO-
GRAMA BATEAN 
 
 

 

Iturria: CANCON 2017 

  

                                                 
 

 



  

 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

5. KOM-A BAHETZEKO PROGRAMAREN HELBURUAK 2020-2025 
2014an lehen gonbidapenean 50-69 urte arteko biztanleen ia % 100 estaltzea lortu eta gero, mahai 
gainera ekarri zen segidako gonbidapenen estaldura 2017tik aurrera, partaidetza-tasa handitu eta 
horrenbestez intzidentzia eta hilkortasuna murrizteko helburuak lortzeko, Osasun Planak7 xedatuta-
koari jarraikiz. Zalantzarik gabe, segidako gonbidapenetan detekzio-tasak gutxitu eta egonkortzea es-
pero da, antzeko beste programa batzuetan gertatzen den bezala53-54.  

5.1 Helburuorokorra 

Gaiztotu aurreko lesioak eta lesio gaiztoak goiz detektatzea eta tratatzea, intzidentzia eta hilkorta-
suna murrizteko.  

 

5.2 Helburu espezifikoak 

 Baheketako bosgarren txanda estaltzea 2022an (pandemiak ezarritako mugak kontuan har-
tuta). 

 Euskadiko biztanleen % 100 estaltzea, edozein dela ere haien aseguramendua. 

 Instituzionalizatutako pertsonek parte hartzen dutela bermatzea. 

 Lehenengo aldiz gonbidatutako pertsonen parte-hartzea > % 68koa izan dadila lortzea. 

 Bigarren edo segidako aldiz gonbidatutako pertsonen parte-hartzea > % 70 izan dadila lor-
tzea. 

 Gizonen parte-hartzea handitzea adin-talde guztietan. 

 Baheketa-probaren akatsak < % 1 murriztea.  

 Baheketan positibo eman duten pertsona guztien jarraipena bermatzea, < % 5eko galera-ta-
sarekin. 

 Baheketaren kontrako efektuak monitorizatzea eta minimizatzea (odoljarioa, zulaketa, arnas 
depresioa eta heriotza).  

o Zulaketaren intzidentzia ≤ 1:1.000 izatea kolonoskopia diagnostiko edo terapeutiko-
etan eta ≤ 1:500 polipektomia egin den kolonoskopietan. 

o Polipektomia osteko odoljarioaren intzidentzia ≤ 1:100 izatea polipektomia egin den 
kolonoskopietan. 

 Prestaketa desegokiaren ondorioz berriz emandako ziten tasa % 4ra murriztea segurtasuna 
hobetu eta kostuak gutxitzeko. 

 Kasu positiboetan egiten diren kolonoskopiak monitorizatzea, itxarote-denborak murrizteko 
zerbitzu-erakundeekin koordinatuta: 30 egun baino gutxiago Lehen Mailako Arretako medi-
kuarekin kontsulta izan ondoren. 

                                                 

53 Zorzi M, Fedeli U, Schievano E, Bovo E, Guzzinati S, Baracco S, et al. Impact on colorectal cancer mortality of screening 
programmes based on the faecal immunochemical test. Gut. 2014. DOI: 10.1136/gutjnl-2014-307508  

54 Logan RFA, Patnick J, Nickerson C, Coleman L, Rutter MD, von Wagner C, et al. Outcomes of the Bowel Cancer Screening 
Programme (BCSP) in England after the first 1 million tests. Gut. 2012; 61; 10: 1439 - 46 
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 Positibo faltsuen eta negatibo faltsuen tasak monitorizatzea, programaren eraginkortasuna 
eta efizientzia hobetuko dituzten neurriak ezartzeko. 

 Desberdintasun sozialak monitorizatu eta ebaluatzea, halakoak gutxitzeko esku-hartzeak di-
seinatze aldera. 

 

6. JARDUERA-ESPARRUA 

 
Jarduera-esparruari heltzen badiogu, baheketa-programaren helburua da Euskadin bizi diren xede-
populazioko biztanle guztien estaldura sistematikoa eta periodikoa lortzea. 
Ekitatea bermatzeko, hala Osakidetza bermatzaile dutenei nola beste bermatzaileren bat dutenei 
(Mutualitateak eta bestelako aseguramenduak) bidaliko zaie gonbidapena. 
 

                
6.1 Xede-populazioa 

 

Baheketa-programa honen xede-populazioa Euskadin bizi diren eta KOM izateko arrisku ertaina du-
ten 50 eta 69 urte arteko gizon-emakumeak dira. 2018an, 601.500 pertsona ziren gutxi-gorabehera 
(Eustat).  
 

7. BAHETZEKO PROZEDURA OROKORRA (I. ERANSKINA) 
 

KOMa bahetzeko prozedura orokorrean, jarduketa hauek sartzen dira: 
 

7.1 Xede-populazioa hautatu eta araztea 
 

Xede-populazioa: gonbidapenaren urtean 50-69 urte dituzten gizon-emakumeak. OSABIDE datu-ba-
setik hautatuko dira Osakidetza bermatzaile dutenak, eta zerrendetatik eta egin dituzten eskaereta-
tik OTIrik EZ dutenak. (XIV.  eranskina) 
Populazio hautagarria: programan parte hartzera gonbida daitezkeen xede-populazioko gizon-ema-
kumeak, gonbidapenaren unean ez dagoelako haiek baztertzeko irizpiderik. 
Populazio gonbidagarria: informazioa eta gonbidapena bidaltzeko lokaliza daitekeen populazio hau-
tagarria.  
Baliozko gonbidapena: helbide ezezagunagatik itzuli ez diren gonbidapenak. 
 

 
 
7.2 FIT gonbidapena eta bidalketa 
 
Gutun bat bidaliko da populazio gonbidagarriko pertsona bakoitzaren helbidera, programari buruzko 
informazioarekin, jarraibideekin eta gorozki-lagina biltzeko materialarekin. Horiek osasun-zentroan 
nola entregatu ere azalduko da gutunean (II. eranskina). OTIrik EZ dutenei aurrez zigilatutako gutun 
bat bidaliko zaie etxera, lagina posta bidez igor dezaten erreferentziako ospitalera (XIV. eranskina). 
 

 
 
 
 
 



  

 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 
 
 
7.3 FIT entregatu eta prozesatzea 
 
Parte-hartzailea: populazio gonbidagarriko edonor, FIT kita osasun-zentroan entregatu duena pro-
zesa dadin edota, OTIrik EZ dutenen kasuan, kita prozesatzeko bidali duena. Testaren emaitza balioz-
koa (positiboa/negatiboa) bada soilik hartuko da parte-hartzailetzat. 
 
Lagina osasun-zentro bakoitzean bilduko da, eta, laborategiko papera zer egunetan sortu den, horixe 
izango da programako sarrera-eguna (III. eranskina). OTIrik EZ dutenen kasuan, lagina analizatu zen 
data hartuko da kontuan. 
 
Lagina entregatzen ez dutenei gogorarazpen-gutuna bidaliko zaie dagokien LMAUko kitak bidaltzen 
amaitu ondoren. Kita uzten ez duen pertsona ez da parte-hartzailetzat hartuko, eta gauza bera ger-
tatuko da gonbidapen-prozesuan lehenago nahiz ondoren parte hartzeari uko egiten diotenekin. 
 
Laginak esleitutako erreferentziako laborategian aztertuko dira. 
 

7.4 FIT (Faecal Immunochemical test) baheketa-proben emaitzen kudeaketa 
 
Emaitza guztiak gutun bidez jakinaraziko zaizkie parte-hartzaileei. Gutuna PKZk igorriko du, eta fami-
lia-medikuak OGPn ikusiko ditu emaitzak (IV. eranskina). OTIrik EZ dutenen kasuan, PKZk ikusiko ditu 
emaitzak eta parte-hartzaileei jakinaraziko dizkie, gutun bidez ere. 
 

Akatsa egon den kasuetan, beste gutun eta kit bat bidaliko da. Akats horiek aurreanalitikoak (lagina 
galdu da, parte-hartzaileak edota profesionalak erabilera desegokia hauteman du) nahiz analitikoak 
(laborategian hautemandakoak) izan daitezke. 
 

Emaitza negatiboa bada, gutunean bi urteren buruan berriz ere programan parte hartzeko gonbida-
pena egingo zaie parte-hartzaileei, baldin eta ordurako 70 urte bete ez badituzte. Adin hori gainditu 
badute, prebentzio-jarduketak amaituko direla jakinaraziko zaie. Gonbidapena atzeratzen bada, epea 
zabalduko da, aurretiko gonbidapenaren dataren arabera. (XI. eranskina). 
 
Emaitza positiboa bada, parte-hartzaileari adieraziko zaio Lehen Mailako Arretako medikuarekin ha-
rremanetan jartzea komeni zaiola eta hark diagnostikoa baieztatzeko kolonoskopia aginduko diola. 
 
Emaitza positiboa jaso eta 30 egun baino gehiago igaro direnean parte-hartzailea ez bada osasun-
zentrora joan, PKZk zerrenda bat bidaliko dio Lehen Mailako Arretako Unitate (LMAU) bakoitzeko 
buruari, talde bakoitzak antola dezan erabiltzaileekiko komunikazioa, zer egoeratan dauden jakin eta 
kolonoskopia egingo dela bermatzeko. Pertsona bakoitzaren egoera PKZri jakinaraziko zaio (kolonos-
kopiari uko egitea, kolonoskopia sistema pribatuan egitea, kolonoskopia egitea eragozten duen gai-
xotasuna, etab.). Ezin bada parte-hartzailea lokalizatu, gutun ziurtatua bidaliko zaie PKZtik, jaso iza-
naren agiriarekin. 
 
Gonbidapen-urtearen amaieran, PKZk TSOHan positibo eman eta kolonoskopia egin gabe duten kasu 
guztiak lokalizatuko ditu, populazio motaren arabera tipifikatzeko. Galeratzat hartuko dira ez bada 
lortu kolonoskopia egitea edo diagnostikoa osatzea (prestaketa txarra, osatugabea, erauzketa partzi-
ala, etab.) edo ezin izan bada haiekin harremanetan jarri. PKZk jarraipena egingo die kasu horiei guz-
tiei, eta berrikusi egingo ditu programako hurrengo gonbidapena bidali aurretik. 
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7.5 Diagnostikoa berrestea 

 
FIT emaitza positiboa izan duten pertsona guztiei (≥ 20 μ/g gorozki edota ≥ 100 ng/100 ml) kolonos-
kopia proposatuko zaie kontraindikaziorik ezean, familia-medikuaren bidez. Hark zeregin hauek be-
teko ditu: historia klinikoa, egokitzat jotzen dituen ebakuntza-aurreko probak agintzea, baimen in-
formatua biltzea eta erizainarengana joateko zita ematea informazio gehiago jaso eta kolonoskopia 
egiteko prestaketa proposatzeko. (V. eranskina). Parte-hartzaileak baztertua izateko arrazoiren bat 
betetzen badu, LMAUko mediku eta erizainez osatutako taldeak PKZri jakinaraziko dio, programaren 
helbide elektronikoaren bitartez  
(prevencionccr@osakidetza.eus) 
 

7.6. Kolonoskopiaren emaitzak kudeatzea 
 
Emaitza negatiboa bada (normala; horren barruan sartzen dira: aurkikuntzarik gabekoak, hemorroi-
deak, dibertikuluak, lipomak eta melanosia eta polipo hiperplasiko ez-zerradunak), hala jakinaraziko 
du Endoskopia Unitateko espezialistak, eta PKZk gutun bat bidaliko dio parte-hartzaileari, 10 urteren 
buruan baheketan berriz parte har dezan, baldin eta ez baditu ordurako 70 urteak bete. Pertsona 
horren prozesu diagnostikoa kalitateko kolonoskopia bidez osatu bada soilik bidaliko da gutuna (hau 
da, behar bezalako prestaketa zuen, osorik egin da eta aurkitutako lesioak analizatu dira edo ez da 
lesiorik aurkitu). (XI. eranskineko gutuna).  
 
Emaitza positiboak kudeatzeko, Kolon eta Ondesteko Minbiziko Diagnostiko eta Prebentzioko PKGari 
(2018)32 jarraituko zaio, eta dokumentu hori Anatomia Patologikoko eta Endoskopiako taldeek ados-
teko egiten dituzten bileretan eguneratuko da (XVI. eta XVII. eranskinak). 
 
KOMa bahetzeko prozedura orokorreko jarduketa guztiak 4. irudian laburtu dira. 
  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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4. irudia.- BAHEKETAKO JARDUKETA-FLUXUA 
 

 
        

 

  

Xede-populazioa hautatzea 
50-69 urte 

Parte hartu nahi ez dutela adi-
erazten ez badute, FIT kita bi-
daltzea, argibideekin 

FIT osasun-zentroan entregatzea 
TSOH laborategian prozesatzea 

Negatiboa 
< 20 µ/g 

Errorea Positiboa 
≥ 20 µ/g 

 

Kolonoskopia 
erreferentziako Endoskopia Unitatean 

Bi urtera errepikatu, 
baldin eta 
 < 70 urte  

Baheketarik ez 
Ez parte-hartzailea 

Ez du parte hartzen 

Negatiboa  
(normala, hiperpla-

siko ez-zerradu-

nak) 

Positiboa (adeno-

mak, minbizia, bes-
telakoak) 

Jarraipena 
Baheketa-sareak eta 

AEGk adostutakoaren 

arabera 

TSOH baheketa 
10 urte barru 

Bai < 70 urte 

Baztertzeko irizpideak aplikatzea 

Azken parte-hartzean ATA eta kolono negatiboa izan 

zutenei gonbidapen-gutuna eta informazio-liburuxka 

bidaltzea  

Parte hartzen du 
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8. INFORMAZIO- ETA EBALUAZIO-SISTEMAK 

PKZk informazio-sistema bat garatu du, Zuzendaritza Nagusiko Informatika Zerbitzuarekin eta Osa-
bide-APko, OsabideGlobal eta OGPko, Osabide Integrako, GesLabeko, Tumoreen Ospitaleko Erregis-
troko eta Tumoreen Populazio Erregistroko arduradunekin lankidetza estuan, datu-base klinikoen el-
karreragingarritasunari bide eman eta kasu guztien trazabilitatea eta jarraipena ahalbidetzeko. Xede-
populazioko pertsona bakoitzak fitxa indibidualizatua du, eta, bertan, datu hauek daude erregistra-
tuta: gonbidapenak, bazterketak, parte-hartzea / parte-hartzerik ez, FITaren emaitza, kolonoskopia-
ren emaitzak eta kalitatea (hedadura, prestaketa), lesioen kokapena, tamaina eta histologia, eta min-
bizi inbaditzaileen TNMa, estadioa eta tratamendua, bai programan hautemandakoetarako, bai ja-
rraipeneko edo bitartekoetarako. Gonbidapen bakoitzerako, bidalitako gutun guztiak eta esku har-
tzen duten zentro guztiak daude jasota.  

Ebaluazioaren azken xedea baheketa-programaren eraginkortasuna ezagutzea izango da. Hala ere, 
hori ezin da berehala jakin, intzidentziaren eta hilkortasunaren beherakada epe ertainera azter dai-
tezkeen datu-serieetan ikusten delako. Hasieratik ebaluazio jarraitua egiten da (gonbidapenaren, 
zentroen, urteen, adin-taldeen eta sexuaren arabera); izan ere, garatutako Osakidetzaren aplikati-
boak (KOMBP) aukera ematen du egiaztapen-zerrendak eta erregistratu eta berehalako adierazleak 
lortzeko. Horrez gain, sistemaren bidez, datuon ustiapen masiboa egin daiteke, azterketa estatistiko 
xehe-xehea egiteko.  

Fitxategia aitortuta dago, datuak babesteko indarreko araudia betez.  

Lehen Mailako Arretako unitateek, zerbitzu-erakunde integratuek (ESI) eta Bahetzeko Programen Es-
tatuko Sareak aldian behingo ebaluazioak egiten dituzte Europako Gidan (2010) eta Minbizia Bahe-
tzeko Programen Sarearen gidalerroetan oinarrituta55. 

VII. eta VIII. eranskinetan jaso dira aldagaiak eta adierazle nagusiak. 
  

                                                 
55 Minbizia Bahetzeko Programen Sarea. Eskuragarri: www.cribadocancer.com 

 

http://www.cribadocancer.com/
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9. BAHEKETA-PROGRAMAREN KUDEAKETA-IBILBIDEA 
 

 
Programa honek funtziona dezan, asistentzia-maila guztiek hartu behar dute parte, diziplina anitze-
tatik. Bakoitzak berariazko zereginak ditu helburu hori lortzeko, hemen zehaztu moduan: 

 

9.1 Erantzukizun-mailak 

Zentro koordinatzailea (PKZ) 

 Programaren plangintza orokorra, antolaketa eta ezarpena, Zuzendaritza Nagusiak eta Osa-
sun Sailak onartutako helburuen arabera. 

 Osasun-langileak koordinatzea, programa garatu eta gauzatzeko. 

 Proiektuaren dokumentuak eta sentsibilizazio-materiala prestatu eta eguneratzea: 

- Programako informazio-gutunak 

- Parte hartzeko gonbidapen-gutunak 

- Parte hartzeko gogorarazpen-gutunak 

- FITen eta kolonoskopien emaitza negatiboen eta akats teknikoen gutunak 

- FITen emaitza positiboen gutunak 

- FITerako laginak hartzeko jarraibideak 

- KOMari buruzko eskuliburu eta kartelak 

 Komunitatean xede-populazioa informatu eta sentsibilizatzeko estrategiak garatzea, Osasun 
Sailarekin, Osakidetzarekin, Koloneko Minbiziaren aurkako Aliantzarekin eta Minbiziaren 
aurkako Espainiako Elkartearekin lankidetzan. 

 Osasun-langileentzako etengabeko prestakuntza diseinatu eta ematea. Prestakuntza hori es-
kura dagoen ebidentziaren arabera eguneratzea, urtero. 

 Gonbidapenak planifikatu eta egokitzea, zerbitzu-erakundeekin eta Asistentzia Sanitarioko 
Zuzendariordetzarekin koordinaturik, kolonoskopien kudeaketan ez dadin atzerapenik ger-
tatu. 

 Datu-baseak eguneratuta edukitzea eta sartzekoak eta bazter uztekoak kudeatzea, Zuzenda-
ritza Nagusiaren Informatika Zerbitzuarekin koordinaturik egin beharreko gonbidapenen ara-
bera. 

 Gonbidatzeko prozesua, parte-hartzea, positibotasuna, kolonoskopiaren kalitatea eta kasu 
positibo guztien jarraipen eta erregistroa monitorizatu, kudeatu eta ebaluatzea. 

 Jarraipenaren datuen eta emaitzen berri ematea, Osasun Planaren, kontratu-programaren, 
memorien, zerbitzu-erakundeen kudeaketaren eta Lehen Mailako Arretako unitateen ebalu-
aziorako. 

 Ebaluazio- eta ikerkuntza-lanak. 

 Kasu positiboen jarraipena. 

 Informazio-sistema garatu eta hobetzea, zerrendak eta prozesuaren trazabilitatea lortzeko. 
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 Ebaluazio-plana prestatzea; programaren alderdi guztiak ebaluatzeko aldagaiak eta proze-
suak proposatu eta garatzea. 

 Prozesuak hobetzeko protokoloak prestatzea, profesional, analista, hematologo, anestesista, 
endoskopista, patologo, sendagile eta lehen mailako arretako erizainekin, besteak beste. 

 Kontrako efektuen jarraipena egitea; positibo eta negatibo faltsuen kontrola. 

Lehen Mailako Arretako unitateak 

 PKZrekin elkarlanean aritzea parte hartzeko gonbidapena jasoko duen xede-populazioa sen-
tsibilizatu, informatu eta aholkatzeko.  

 FIT laginak hartzea eta erreferentziako laborategira bidaltzea, prozesuaren segurtasun eta 
trazabilitate protokoloei jarraikiz. Osasun-zentroetatik akatsei buruzko informazioa bidaltzea 
Koordinazio Zentroari posta elektroniko bidez (egoera txarreko kita, okerreko identifikazioa, 
etab.). 

 Kontsultan arreta espezifikoa ematea FIT emaitza positiboa izan dutenei.  

- Positiboak: FIT emaitza positiboa izateak zer dakarren jakinaraztea eta miaketa kolonos-
kopikoa baieztatzeko proba diagnostiko gisa erabiltzeari buruzko informazioa ematea; 
baimen informatua entregatu eta sinatzea; kolonoskopiaren aurretik egin beharreko 
probak egitea, ASAren arrisku-irizpideen eta parte-hartzailearen arrisku espezifikoen 
arabera. 

  Kolonoskopia egin aurreko prestaketa-lana. 

- Erreferentziako erizainak kolonoskopiarako prestatzeko informazioa eta prestakina ema-
tea, proba egin baino 7-10 egun lehenago. 

- Aholkuak, prestaketari eta dietari buruz informatzeko orriak eta informazio-bideoak 
ematea. 

- Kolonoskopiako hitzordua kudeatzea. 

- Kolonoskopia egin eta gerorako informazioa, gomendioak eta jarraitu beharreko ahol-
kuak ematea. 

  Probaren emaitzen jarraipena egitea, Endoskopia-unitateekin koordinatuta, baita ondo-
rengo protokoloena ere, eta pertsonei emaitzen eta egin beharreko jarraipenaren berri ema-
tea. 

 

Arreta Espezializatua 

Biokimika Zerbitzua: 

 Laginak hartzeko sistema. 

 FIT baheketa-probaren emaitzak analizatu eta baliozkotzea. 

 Txostena jaulkitzea eta Osabidera bidaltzea, LMAko medikua eta erizaina eta PKZ jakinaren 
gainean egon daitezen. 
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 PKZri hauteman diren intzidentzien eta akatsen berri ematea posta elektroniko bidez. 

 Kanpoko eta barneko kalitate-kontrolak. 

 

 

 

Digestio-aparatuko Zerbitzua: 

 Diagnostikoa berresteko probetarako zitak ematea. 

 Baimen informatua jaso eta artxibatzea. 

 Kolonoskopiak egitea kalitate-irizpideen arabera. 

 Diagnostikoa berrestea eta tratatzea (polipoak erauztea). 

 Prozesuaren jarraipena. 

 Egin diren kolonoskopien zerrenda bidaltzea PKZri, astero, posta elektroniko bidez. 

 LMAko medikuari jarraipen-gomendioa egitea, Anatomia Patologikoko emaitza ebaluatu on-
doren.  

 Beste proba batzuk edota hedadura-azterketak egin behar zaizkien kasuen jarraipena egitea. 

 Jarraipeneko kolonoskopiak kudeatzea, aurkitutako lesioaren eta giden eta pazientearentzat 
ezarritako pautaren arabera. 

Anatomia Patologikoko Zerbitzua: 

 Laginak hartzea eta aztertzea. 

 Egindako endoskopiari buruzko txosten makroskopiko eta mikroskopikoa jaulkitzea. 

 Endoskopia Unitateekin eta Minbiziaren Batzordeekin koordinatzea jarraipenak eta trata-
mendu espezifikoak egiteko. 

 Analisi espezifikoak egitea, protokoloen arabera. 

 

9.2 Sentsibilizazioa eta prestakuntza 

Programaren txanda bakoitza hasi aurretik, berariazko sentsibilizazio-kanpaina bat egingo da, osa-
sun-sistemaren berezko baliabideak, tokiko hedabideak eta Internet erabiliz. PKZk eta dagozkien 
ESIek/LMAUek koordinatuko dute kanpaina osoa. (IX. eranskina) 

Lehen Mailako Arretako unitateetan eta ESIetan, prestakuntza emango zaie parte hartzen duten arlo 
guztietako (medikuntza, erizaintza, administrazio-arloa) langile guztiei. 
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9.3 Plangintza eta kudeaketa 

PKZk urteroko plangintza egingo du, eta Zuzendaritza Nagusiak eta Osasun Sailak onartuko dute. 

Plangintza zerbitzu-erakundeetako arduradunekin eztabaidatu eta adostuko da, eta zerbitzu-erakun-
deek hitzartuta dauden urteroko helburuak betetzeko konpromisoa hartuko dute. Kontuan izan be-
har da kolonoskopien eskaintza Programan sortzen diren positiboen eskarira egokitu behar dela. Ber-
matu behar da gonbidapenen arteko tartea ez dela 36 hilabetetik gorakoa izango, bitarteko minbiziak 
saihesteko/minimizatzeko. 

 

9.4 Monitorizazioa eta ebaluazioa 

PKZk behar besteko euskarria izango du prozesuaren kalitatearen desbideratzeak planifikatu, anto-
latu, monitorizatu, ebaluatu eta zuzentzeko.  

 

9.5 Hobekuntzak eta berrikuntza 

PKZk koordinatzen dituen lantaldeak eta ikerkuntza taldeak kudeatuko dira, programaren emaitzak 
hobetzeko eta haren gaineko eraginkortasun eta kontrol handiagoa lortzeko behar diren berrikun-
tzak ezartzeko. Gaur egun, anatomia patologikoko, endoskopia digestiboko, laborategiko eta Lehen 
Mailako Arretako lantaldea dago martxan. 

Profesionalek eta biztanleriak egindako proposamenak kontuan hartuko eta baliozkotuko dira. 

Informazio-sistema baliozkotzat jo eta ontzat eman diren hobekuntzetara egokituko da, prozesuen 
trazabilitatea eta emaitzen ebaluazioa bermatzeko. 
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I. ERANSKINA. POPULAZIOA HAUTATZEKO ETA PROGRAMAREN ADIERAZ-

LEAK LORTZEKO IRIZPIDEAK 
 

Xede-populazioa: 
 

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) bizi diren gizon-emakumeak, gonbidapenaren urtean 50 eta 
69 urte bitartean betetzen badituzte eta Lehen Mailako Arretako medikua badute Kolon eta Ondes-
teko Minbizia Bahetzeko Programa (KOMBP) egingo den Lehen Mailako Arretako unitateetan 
(LMAU). Gonbidapena atzeratzen bada, adinaren irizpidea egokituko da, 69 urtetik gorakoa izan da-
din. 
 
EAEn Osabideren datu-basea erabiliko da, Osasun Sistemarekin nolabaiteko harremana izan duten 
pertsona guztiak hartzen baititu barne. OTIaren (osasun-txartela) datu-basea baino zabalagoa da, 
nahiz eta kasuen % 7an gutunak bueltan jasotzen diren helbide ezezagunagatik.  
 
2014tik, populazio-baheketak zabaldu egin dira, eta bermatzaile gisa Osakidetza ez duten pertsonak 
ere hartzen dira barnean; hala, programan sar daitezke prozedura espezifiko baten bidez (ikusi XIV. 
eranskina). 
  
2017an, espetxeetan instituzionalizatutako pertsonak gonbidatzen hasi zen, eta, 2020an, epe ertain 
eta luzeko egonaldiko zentro psikiatrikoetan daudenak. Pertsona horiek, Osakidetza bermatzaile izan 
arren, parte hartzeko zailtasunak dituzte; beraz, FITa haietaz arduratzen diren mediku eta erizainen 
bidez egiteko aukera gaituko da. 
Osabiden jasota dagoen xede-populazioa erroldatutako xede-populazioaren % 97tik gorakoa dela 
zenbatetsi da. 
 

 
Populazio hautagarria:  

 

Baheketa-programan parte hartzeko gonbidapen eraginkorra jaso dezaketen xede-populazioko 
emakume eta gizonak. Hau da, gonbidapenaren unean baztertuak izateko irizpiderik betetzen ez du-
ten pertsonak: ez aldi baterako, ez erabat, ezta behin betiko ere. 
 
 

Hautagarria ez den populazioa:  

 

Xede-populazioko emakume eta gizonak, gonbidapenaren unean baztertuak izateko irizpideren bat 
betetzen dutenak: 

 Heriotza: automatikoki hautemango da OSABIDE kargatzean; gainera, INDEFeko fitxategiekin 
gurutzatuko da informazioa; profesionalen/erabiltzaileen informaziotik abiatuta ere haute-
mango da. Erabateko bazterketa. 

 KOM diagnostikatua: automatikoki hautemango da AS400 kargatzean (diagnostiko nagusian 
edo bigarren mailakoan 1530-1548 kodeak dituztenak); Minbiziaren Ospitaleko edota Popu-
lazioko Erregistroan C18.1-C20.9 M %%%3 eta M %%%6. kodeak dituztenak; profesiona-
len/erabiltzaileen informaziotik abiatuta ere hautemango da. Erabateko bazterketa. 

 Une horretan gaixo egotea: profesionalen/erabiltzaileen informaziotik abiatuta hautemango 
da. Aldi baterako bazterketa. 
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 Azken 4 urteetan kolonoskopia/sigmoidoskopia egina duten parte-hartzaileak: automatikoki 
hautemango da Osabideko DBn; data agertu behar da. profesionalen/erabiltzaileen informa-
ziotik abiatuta ere hautemango da; data agertu behar da. Aldi baterako bazterketa. 

 Programan kolonoskopia bidezko jarraipenean dauden parte-hartzaileak. Aldi baterako baz-
terketa edo erabatekoa, aurkikuntzaren arabera. 

 Programaren bidez azken 18 hilabeteetan FIT bat egin eta emaitza negatiboa jaso dutenek; 
data agertu behar da. Aldi baterako bazterketa. 

 Baheketan FITen emaitza positiboa izan eta dagoeneko kolonoskopia eginda daukatenak ba-
heketa-testa egin aurretik; kolonoskopiaren data agertu behar da. Aldi baterako bazterketa. 
(Populazio mota: ez-hautagarria). 

 Egoitza aldatzea, EAEtik kanpo. Erabateko bazterketa.  

 EAE barruko birkokatze sanitarioak. Aldi baterako bazterketa.  

 
 

Populazio gonbidagarria eta ez-gonbidagarria:  
 

Gonbidapena bidaltzeko aurki daitekeen populazio hautagarria. Kita daraman gutuna itzultzen bada, 
beste helbide bat bilatuko da EUSTATen, eta gutun hori ere itzultzen bada, helbide ezezaguna eduki-

tzeagatik baztertuko da pertsona eta ez-hautagarri izatera pasako da. Aldi baterako bazterketa. 
 

Populazio ez-hautagarria dira ere: 
 

 Egoitza aldatzea, EAEtik kanpo. Erabateko bazterketa. 

 EAE barruko birkokatze sanitarioak. Aldi baterako bazterketa (dagokionean gonbidatuko 
dira, gaur egun bizi den gunera gonbidapenak bidaltzean). 

 Helbide ezezaguna. Aldi baterako bazterketa.  
 

 
 
Parte-hartzailea:  
 

populazio gonbidagarriko norbait, kita bere osasun-zentroan entregatu duena eta baliozko emaitza 
duena (positiboa/negatiboa). Data agertu behar da. 
 

 Hasierako parte-hartzailea: lehenengo aldiz gonbidapena jaso duenean parte hartu 
duen norbait. 

 Segidako gonbidapeneko hasierako parte-hartzailea: bigarrengo/segidako gonbida-
penean lehen aldiz parte hartu duen norbait. 

 Parte-hartzaile irregularra: programan aldizka parte hartzen duen norbait. 

 Parte-hartzaile erregularra: ondoz ondoko gonbidapenetan parte hartu duen nor-
bait. 

 Baliozko testa duen parte-hartzailea: parte-hartzearen emaitza positibo edo nega-
tibo irakurketa eman duen testa bada. 
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Ez parte-hartzailea: (hurrengo itzulian/txandan gonbidapena jasoko dute). 

 

 Populazio gonbidagarriko norbait, kita bere osasun-zentroan entregatu ez duena. LMAU ba-
koitzean kanpaina amaitu baino lehen, gutun bat bidaltzen zaie parte hartu ez duten guztiei 
parte hartzearen garrantzia gogorarazteko. 

 Kit-gutuna edo gogorarazpen-gutuna LMAUra itzultzen dituzten pertsonak edo PKZri parte 
hartzeko asmorik ez dutela jakinarazten diotenak. Programaren hasieran euren burua baz-
tertzen dutenak. 

 Testaren emaitza gisa ERROREA duten parte-hartzaileak, kit berria bidali ondoren ez badute 
emaitza positibo edo negatiborik. 

 
Galerak:  
 

Gonbidapen-prozesuan zehar programan parte hartu duten (kita entregatu dute) baina prozesu di-
agnostikoa amaitu ez duten pertsonak. Bazterketa aldi baterako bada, beste gonbidapen-gutun bat 
bidaliko zaie hurrengo txandan. 

 

 Kolonoskopiari uko egitea. Aldi baterako bazterketa (beste gonbidapen bat jasoko dute hu-
rrengo txandan).  

 

 Helbide ezezaguna dute / ez dira aurkitu, FIT positiboa eman eta osasun-zentroak Eustaten 
eta beste datu-base batzuetan aktiboki bilatu ondoren. Aldi baterako bazterketa (beste gon-
bidapen bat jasoko dute hurrengo txandan). 
 

 Egoitza aldatzea, EAEtik kanpo. Erabateko bazterketa hurrengo txandarako. 
 

 Programan zehar hil dira. Erabateko bazterketa. 
 

 Programan zehar gaixotasuna diagnostikatu zaie eta ezin zaie kolonoskopia egin. Aldi bate-
rako bazterketa. 

 

 Sistema pribatuan egin zaie kolonoskopia, eta ezin izan da txostena eskuratu erabiltzailearen 
bilaketa aktiboa egin eta hari FIT positiboaren gutun ziurtatua bidalita ere (jaso izanaren agi-
riarekin). Aldi baterako bazterketa. (Hurrengo txandan jasoko dute gonbidapena). 
 

 Behin betiko emaitzarik ez duen kolonoskopia: gaizki prestatu delako, egiteko zailtasunak 
egon direlako, parte-hartzailea ez delako bertaratu. Aldi baterako bazterketa. (Hurrengo 
txandan jasoko dute gonbidapena). 

 

 KOLONOSKOPIA ATZERATZEN duela jakinarazi badu baina 12 hilabete baino gehiago igaro 
badira egin gabe, GALERA gisa erregistratuko da, baztertzeko arrazoi honekin: "Une horretan 
gaixo egotea". Aldi baterako bazterketa. Hurrengo txandarako gonbidapena egingo zaio, ez 
badu kolonoskopia egin gonbidatu aurretik. 

 

 Ezin da harremanetan jarri FIT positiboa jaso duen pertsonarekin erabiltzaileari gutun ziurta-
tua bidalita ere (jaso izanaren agiriarekin). Aldi baterako bazterketa. Beste gonbidapen bat 
jasoko dute hurrengo txandan.  
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XEDE-POPULAZIOA AUKERATZEA SEGIDAKO ITZULIETAN/TXANDETAN 
 
Segidako txandetako populazioa aukeratzeko (hau da, berriz eremu geografiko beretik igarotzea), 
hauek hartuko dira kontuan: 
 
a) Beste biztanle batzuk gehitu direla (50 urte edo gehiago bete dituztelako, edo 50-69 urte bitarte 

dituztenean inguru horretara bizitzera joan direlako).  
b) Aurreko txandan parte hartu duen eta parte hartu ez duen populazioa. 
c) Azken txandako galerak, eta aztertuko da, kolonoskopia egin badute, emaitza positiboa izan du-

ten. Inguruabar hori suertatu ez bada, berriz ere bidaliko zaie programan parte hartzeko gonbi-
dapena. 

d) Uneko gonbidapena baino 4 urte lehenagoko baheketako kolonoskopian arrisku txikiko adenoma 
zuten pertsonak. 

e) Uneko gonbidapena baino 9 urte lehenagoko baheketa kolonoskopian emaitza negatiboa izan 
zuten pertsonak (hau da, emaitza normala izan zutenak, hauek barne harturik: aurkikuntzarik 
gabe, hemorroideak, dibertikuluak, lipomak, melanosiak edota polipo hiperplasikoak). 

f) Kolonoskopia optikoa egitea zaila zelako kolonoskopia birtuala/OTA egin eta emaitza "ez-patolo-
gikoa" jaso zuten parte-hartzaileak. Halakoei 5 urteren buruan gonbidatuko zaie programara. 

 
 

FIT POSITIBOA EMAN DUTEN PERTSONEN JARRAIPENA 
 

Kolonoskopian behin betiko emaitza duten pertsonak: 
 
FIT emaitza positiboa duten pertsonei kolonoskopia osoa agindu behar zaie, optikoa eta sedazioare-
kin, diagnostikoa egiaztatzeko.  
 
Kolonoskopiak behin betiko emaitza duela ulertzen da, baldin eta lesioa baztertu/diagnostikatu bada 
(larritasun handienekoa ematen da). 
 
Gertaera hori ez da beti lehen kolonoskopian suertatzen gaizki prestatu delako, pazienteak toleran-
tzia txarra duelako edota lehen kolonoskopian lesioen exeresia egiteko zailtasunak daudelako, eta, 
batzuetan, beste kolonoskopia bat egin behar izaten da. Beste batzuetan sentsibilitate txikiagoko 
beste probaren bat egin behar da diagnostikoa egiaztatzeko (adibidez, kolonoskopia birtuala). Gure 
kasuan, ezin bada kolonoskopia optikoa egin, parte-hartzailearen patologia konkomitantearen be-
rezko inguruabarrak direla eta, behin betiko emaitzatzat hartzen da proba alternatiboa. Hala ere, 
datu-basean argi eta garbi bereiziko dira bi probak. 
 

Populazioari aplikatu beharreko irizpideak 
 

Aurrez gonbidatu ez direnentzat, lehen itzulia/txanda izango da. 
Aurrez gonbidatu direnentzat, bigarren edo segidako itzulia/txanda izango da. 
 
Guztiei aplikatuko zaizkie populazio hautagarri eta gonbidagarriko irizpide berberak. 
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Parte-hartzea neurtzeko 
 

 Hasierako parte-hartzailea lehen gonbidapenean: lehenbiziko aldiz gonbidapena jaso eta 
parte hartu duen pertsona; kontrakoa "hasierako ez parte-hartzailea" litzateke. 

 

 Hasierako parte-hartzailea bigarren edo segidako gonbidapenean: lehenbiziko aldiz parte 
hartzen duen pertsona, nahiz eta aurreko itzulietan/txandetan gonbidapena jaso duen.  

 

 Segidako parte-hartzaile erregularra: gutxienez segidako bi itzulitan/txandatan gonbida-
pena jaso eta parte hartu duen norbait. 

 

 Segidako parte-hartzaile irregularra: aurreko itzulian/txandan gonbidatua izan eta parte 
hartu ez duen norbait, aurrez beste itzuliren/txandaren batean parte hartu zuena.  

 

 Ez parte-hartzailea: inoiz parte hartu ez duen norbait, ez gonbidapenaren itzulian/txandan, 
ezta aurretiko beste txandetan ere. 

 
Gure baheketetan, hauek izaten dira aukerak: 

 

  

 

 

 

 

LABURDURAK: 
SR - Segidako erregularra. 
SIR - Segidako irregularra. 
IS - Hasierako segidakoa. 
P1 – 1. txandako parte-hartzailea. 
P2 - 2. txandako parte-hartzailea. 
P3 – 3. txandako parte-hartzailea. 

1. t. 
 
2. t. 
 
3. t. 
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II. ERANSKINA. GONBIDATZEKO PROZEDURA 

 
 
Prozedura erakundeekin adostuko da gonbidapenen hasieran, urteko plangintzaren arabera.  
Programaren Koordinazio Zentroak (PKZ) gutxienez 15 egun lehenago jakinaraziko die LMAUei eta 
zerbitzu-erakundeari (laborategia, endoskopia, anatomia patologikoa...) bidalketak hasi direla. LMAU 
bakoitzeko buruari jakinaraziko zaio eskuragai dituela zerrendak, populazio hautagarriaren eta ez-
hautagarriaren kupoaren arabera. 
 
Hedapen-materiala eta kitak biltzeko edukiontzia eta bazterketak jasotzeko karpetak kanpainaren 
hasieran bidaliko zaizkio LMAU eta osasun-zentro bakoitzari. Tartean arituko diren LMAUei astebe-
teko aurrerapenarekin jakinaraziko zaie haien oinarrizko eremuan kitak eta gogorarazpen-gutunak 
bidaltzeko epea hasi eta amaitu dela. 
 
PKZk deien zergatiak jasoko ditu, eta jasotako eskaerak kudeatuko. 
 

2. Gonbidapen-gutunak eta materiala bidaltzea 

Bidalketen egutegia ESI bakoitzaren araberakoa izango da, eta bat etorri beharko du ager litezkeen 
kasu positiboak egiaztatzeko kolonoskopiak egiteko gaitasunarekin. 
 
Osasun-zentroak zirkuitu bat izango du parte-hartzaileen laginak jasotzeko.  
 
Honako hauek bidaliko dira postaz: 
 

1. Gutuna, zeinak kita identifikatzeko Identifikazio Kode Korporatiboaren (IKK) barra-kodedun 
pegatina bat daukan. (XI. eranskina). 

 
2. Programaren liburuxka: doako telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa eta programaren 

webgunerako sarbidea. 
 

3. Argibideen liburuxka. 
 

4. Laginak jasotzeko "kita", plastikozko poltsa batean. 
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PROGRAMAREN LIBURUXKA 
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ARGIBIDEEN LIBURUXKA 

 
Bidali aurretik, beharrezkoa den material guztia izango du eskura PKZk, eta bidalketaren enpresa es-
leipendunari emango zaio, gutun eta bidalketa motari buruzko datu-base espezifikoarekin batera. 
  



  

 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

III. ERANSKINA. LAGINAK ENTREGATU ETA PROZESATZEA  
 

 

FIT lagina entregatu eta prozesatzea 

 Gonbidatuak osasun-zentroa irekita dagoen edota laginak biltzeko ezarri den ordutegian en-
tregatu beharko du kita, osasun-zentroan. 

 Osasun-zentroek martxan jarriko dute laginak bildu eta erreferentziako laborategira bidal-
tzeko antolaketa, laginak laborategian prozesatu eta baloratzeko. LMAUetan kalitatea kon-
trolatzeko sistema bat diseinatuko da. 

 Parte-hartzaileak ez du aurretiko zitarik eskatu behar: nahikoa da aurrez etiketatutako lagina 
programaren edukiontzian uztea. Bezeroaren Arretarako Eremuan (BAE) egongo da eduki-
ontzia. Edukiontzia langileen bistan egon beharko da BAEn, gainbegira dezaten, eta bero 
nahiz eguzki-argiko iturrietatik urrun jarri beharko da. 

FIT laginak kudeatzea 

Hala osasun-zentroan nola erreferentziako laborategian egiten den jarduera sorta bat da. 

 
Laginak biltzea eta laborategira bidaltzea 
 

1. Osasun-zentroak laginak biltzeko zirkuitu bat gaituko du, laginak behar bezala identifikatu 
eta laborategira bidal daitezen.  

2. Osasun-zentro guztietan izango dute xede-populazioaren datu-basea, parte-hartzaileak az-
kar aurkitu ahal izateko. 

3. Edukiontziak ongi identifikatuko dira. Goizeko eta arratsaldeko txandak amaitzean, bildutako 
laginak osasun-zentroen hozkailuetan gordeko dira, jaso eta hurrengo egunean prozesa-
tzeko. Garrantzitsua da hotz-kateari eustea. 

4. Kiteko barra-kodeen irakurketak barneko bolante bat sortuko du GestlabExt-en PKZ modulu-
aren barnean. (XII. eranskina). 

5. Eskaera Lehen Mailako Arretako mediku bakoitzari esleituko zaio automatikoki, eta emaitza 
Osabiden erregistratuko da. 

6. Manipulazio-erroreak izan dituzten kiten kasuistika bilduko da (behar ez bezala etiketatzea, 
irekitzea eta ixtea), eta egunero jakinaraziko zaio PKZri, parte-hartzaileari erroreari buruzko 
gutun bat bidal diezaion, beste kit batekin eta etiketa barra-kodedun batekin.  

7. Laginak hozkailuan egon beharko dira laborategira bidali arte. 

Eskaera birtuala sortzen denean hasiko da pertsona parte-hartzailetzat jotzen. (XII. eranskina). 
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Laborategian laginak prozesatzea 
 
1. Laborategi barneko fase aurreanalitikoa 
 

Laginak ohiko bidalketa-sistemaren bitartez iritsiko dira Lehen Mailako Arretatik erreferentziako os-
pitaleko biokimika-laborategien unitate aurreanalitikora. 
 
Eremu horretako langileek programako laginak berrikusiko dituzte, eta biokimika taldeko rack-etan 
jarriko ditu, analiza ditzaten. 

 
2. Fase analitikoa 
 
Laginak Biokimika laborategiko Automatizazio alorreko berariazko ekipamenduan prozesatuko dira. 
 
Automatizazio alorreko teknikariak arduratuko dira ekipoa erreaktiboz hornitu eta kargatzeaz, baita 
barne-kalitateko kontrola egiteaz ere. Egunero bi kontrol-maila prozesatuko dira (altua eta baxua), 
emaitzen kalitatea bermatzeko. Automatizazio alorreko fakultatiboek baloratuko dituzte kontrol ho-
riek. 
 
Laginen emaitzak online igaroko dira analizatzailetik Gestlab sistema informatikora, hala POD kuan-
titatiborako nola kualitatiborako.  
 
Biokimika laborategiko fakultatiboek baliozkotuko dituzte emaitzak, eta berriz egin, diluitu edo baz-
tertu behar diren aztertuko dute. Prozesua osatzen den eguna ezarriko da FIT emaitzaren data gisa. 
 

3. Fase post-analitikoa 
 
Baliozkotutako emaitzak online eta automatikoki bidaliko dira GestLabetik OGPra. 
 
Lagin erroredunen kausa guztiak baliozkotu eta tipifikatuko dira. Gorabehera guztiak PKZra bidaliko 
dira.   
         
Emaitza kuantitatiboa (ng/ml) eta kualitatiboa (POSITIBOA, NEGATIBOA, ERROREA) lortuko dira, eta 
bai PKZn bai historia klinikoan ikusi ahal izango dira. 
 
Eskaerarik ez duten analizatutako laginak laborategiko fakultatiboak berreskuratuko ditu eskaera 
sortu eta emaitza balidatu ostean. 
 
Koordinazio Zentroak egunero jasotzen ditu intzidentziak eta LMAUei jakinarazten dizkie, jakinaren 
gainean egon daitezen eta, beharrezkoa balitz, hobetzeko neurriak martxan jar ditzaten. 
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IV. ERANSKINA. FIT EMAITZAK KUDEATZEA 

FIT emaitzak jakinaraztea 
 

Emaitza negatiboak (< 20 µg/g edo < 100 ng/ml) gutun bidez jakinaraziko dizkio PKZk parte-hartzai-
leari (XI. eranskina). Gutun horretan adieraziko zaio bi urte barru berriz KOMBPera gonbidatua izango 
dela xede-populazioan badago. Horrez gain, azalduko zaio hurrengo gonbidapena egiteko garaian 
70 urte baditu programatik kanpo geldituko dela. 

 
Emaitza positiboak (≥ 20 µg/g edo ≥ 100 ng/ml) gutun bidez jakinaraziko dizkio PKZk parte-hartzaile-
ari (XI. eranskina), eta Lehen Mailako Arretako medikuak bereiz ikusiko ditu, ez dadin kasurik galdu 
(alarma berezia  Osabide-APn egiteke dauden zereginetan). Gutunean, LMAko medikuarekin zita 
eskatzeko aginduko zaio parte-hartzaileari. Parte-hartzailea ez badoa osasun-zentrora, berarekin ha-
rremanetan jarriko dira LMAko medikua eta erizaina, telefono bidez, eta, ondoren, medikuak edota 
erizainak kudeaketaren emaitza jakinaraziko diote PKZri: bazterketa, kolonoskopia sistema priba-
tuan, kolonoskopiari uko egitea. Ezin bada parte-hartzailea aurkitu, PKZk gutun ziurtatua bidaliko dio, 
jaso izanaren agiriarekin. 

 

 

 

 

Laginean errore bat gertatzen bada, PKZk beste gutun eta kit bat bidaliko dizkio parte-hartzaileari, 
proba errepika dezan (XI. eranskina).  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/url?url=http://www.fundib.org/homenajes/Raul-Ruiz/raul-ruiz.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NxjiVJbJJIGyUMSZg7gF&ved=0CB4Q9QEwAw&usg=AFQjCNH7JVoUFCDeQambAImDC_e5-kVIUg
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V. ERANSKINA. EMAITZA POSITIBOAK KUDEATZEA 
1. Osasun-zentroa 

 
Osasun-zentro bakoitzeko BAEk  LMAko medikuarekin zita eskainiko dio baheketa dela-eta deitzen 
duen pertsona orori. Webgunearen bidezko ziten kasuan, ohiko zita eskatuko da erreferentziako 
LMAko medikuarekin. 
 
LMAko medikuak, bisitan: 
 

- FITaren emaitzari buruzko informazioa emango dio pazienteari eta lasaituko du. 

- Kolonoskopia erreferentziako Endoskopia Unitatean sedazioarekin eta ingresurik 
gabe egiteko aukera proposatuko dio parte-hartzaileari. 

- Arriskuaren eta indarreko protokoloaren arabera aurrez egin beharreko probak agin-
duko ditu. 

- OGPn eskuragarri duen baimen informatua jasoko du. 
 
Kolonoskopia kontraindikatuta badago, Endoskopia Zerbitzuari jakinaraziko dio, bestelako proba di-
agnostiko bat egiteko. Galerak monitorizatzeko, inguruabar horren berri emango da prevenci-
onccr@osakidetza.eus helbidean. 
 
Pertsona horren Osabide Global Primaria (OGP) aplikazioko historia klinikoan informazio hau jasoko 
da: aurrekari kirurgikoak, patologia kronikorik duen, ezagutzen zaizkion alergiak, plaketa-antiagrega-
tzaileen, ahotiko antikoagulatzaileen edota ahotiko burdinaren tratamendurik hartzen duen eta la-
saigarriak edo hipnotikoak kontsumitu ohi dituen. Jarduketa guztiak jasoko dira. Datu horiek kolo-
noskopiara deribatzeko bolantean kopiatu behar dira, proba egingo duten profesionalei aztertzeko 
aukera emateko. 

 

LMAko erizainaren bisita: 
 
 Kolonoskopia egin baino 7-10 egun lehenago egingo da. Bisita horretan informazio pertsonalizatua 
emango da, zalantzak argituko dira eta prestatzeko zer egin behar den azalduko da, pertsona bakoi-
tzaren hesteetako erritmoaren, elikadura-gustuen eta kolonoskopiarako hitzorduaren arabera56. Ko-
lonoskopiarako prestatzeko txantiloian, libragarriak hartzeko ordutegia jasoko da. Osasun-zentroak 
programarako hartu beharreko diren prestakinak izango ditu. Bisita horixe baliatuko da probaren alta 
eman osterako aholkuak jakinarazi eta berrikusteko. Aholku horiek Endoskopia Unitatean ere 
emango zaizkio pazienteari, proba egin ondoren. (VI. eranskina). 
 
Praktika klinikoko gidei eta arrisku-faktoreak hautematen direnerako protokoloei jarraituko zaie. 
OGPn jasota dauden bestelako dieta eta menuak ere eman daitezke. 

Bai medikuaren bai erizainaren kontsultan, sexuaren eta adinaren arabera beharrezko diren preben-
tzio-jarduerak egingo dira. 

Parte-hartzaileak proba egiteari uko eginez gero, haren historia klinikoan jasoko dira horretarako 
arrazoiak. Proba egitea onartzen badu, baheketa-kolonoskopia diagnostikora deribatzeko bolantea 
sortuko da, 90057 prestazioarekin. 

                                                 
56 Fernández Landa MJ, Portillo Villares MI, Bilbao Iturribarria MI, Idígoras Rubio MI, Regulez Campo V, Martínez Indart L. 
Impacto de una intervención en las consultas de Enfermería de Atención Primaria para la mejora de la calidad de la colo-
noscopia de cribado. Metas Enferm mar 2020; 23(2):16-22. Doi: https://doi.org/10.35667/MetasEnf.2019.23.1003081547 

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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LMAko medikuak, bazterketarik, programan parte hartzeko ukorik edo une horretako gaixotasunik 
hautematen badu, PKZri jakinaraziko dio posta elektronikoz (prevencionccr@osakidetza.eus), hark 
galerak monitoriza ditzan. 

Kolonoskopia aurreko probak parte-hartzaileen arriskura egokituko dira, ASAren irizpideak kontuan 
hartuz. 

Gaur egun, bolumen baxuko bi prestakin mota erabiltzen dira baheketa-proba baino lehenagorako 
Citrafleet® eta Moviprep®). Bietako edozein erabil daiteke, baita hesteetarako peristaltiko bat ere 
(DULCOLAXO®). Citrafleet® kontraindikatuta dago giltzurrun-gutxiegitasuna, hiperparatiroidismoa, 
fosforoaren/kaltzioaren metabolismo-nahasmenduak edo gibeleko gaixotasun aurreratua (aszitisa, 
edemak, sindrome hepatorrenala) duten pazienteentzat.  

Libragarriak zerbitzu-erakundeko Farmazia Zerbitzuari eskatu behar zaizkio. 

 

 
 
 
KOLONOSKOPIA EGIN AURREKO JARDUERAK 
 
Erreferentziako ospitaleetako Endoskopia Unitateekin adostutako protokoloei jarraituko zaie honako 
hauei dagokienez: 
 

- Pazienteen deribazioa 

- Proba osagarriak 

- Dokumentazio espezifikoa 

- Antikoagulaziorako eta antiagregaziorako pautak 
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Osabide gida korporatiboa 

 

1- Sarbidea 

Jarduteko gida honetatik sar zaitezke zirkuitura: “Petición de Colonoscopia Gas-

troscopia con sedación” 

 

OGPtik: 

 

 

 

 

OGtik: 
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Gidaren edukia 

 

 

Gidak digestio-endoskopiaren eskaerak kudeatzen laguntzen du, egin beharreko jardu-

era guztiak multzokatzen dituelako, gadget batetik bestera horien bila ibili behar ez iza-

teko; gainera, ez zaitu gadget horiek betetzera behartzen. 

 

 

 

 

 

Hona hemen gidak barruan zer dakarren: 
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Jarduerak 

Gidaren bitartez, jarduera hauek egin daitezke: 

- Proba eskatu 

- Anestesiari kontsulta egin 

- Anestesia aurreko galdetegia 

- Ebakuntza aurrekoa 

- Baimen informatuak 

- Informazio-dokumentuak 
 

Behin proba eskatuta, “Probak eskatzea” eskaeren kudeatzailearen gadgetean agertuko da. 

Bertan, proba zer egoeratan dagoen ikusi ahal izango dugu: 

 

 

“Hurrengo hitzordua” atalean ere ikusgai egongo da: 
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2- Endoskopia txostena 

 

 

Endoskopia egin eta gero, endoskopistak Zaintza endoskopikoaren txostena egiten du 

“Txosten kudeatzailea” atalean. 
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Txosten horretan, kontroleko endoskopiarako gomendioak azaltzen dira. 

 

 

 

Une horretatik aurrera, episodioaren txosten-kudeatzailearen gadgetaren azpian agertuko da 

txostena. 
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Hor ez ezik, pazientearen azken jar-

dueretan ere agertuko da, bai ospita-

lean (OG), 

 

 

bai lehen mailako arretan (OGP). 
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3- Abisua: 

 

 

Zaintza endoskopikoko txostenean adierazitako gomendioen arabera, Lehen Mai-

lako Arretako medikuak dagokion abisua sortuko du. 
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Abisua pazientearen ikuspegian agertuko da zehaztutako denbora-tartean 
 

 

 

 

6. Panel klinikoa 

 

 

OGko Panel klinikoa atalean, anatomia patologikoko eskatutako proba guztiak daude ikus-

gai: 
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Proba horiek alerta-marka bat izango dute, baldin eta emaitza patologikoa bada. 
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(Identificación del paciente) 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLONOS-
COPIA. PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER 
COLORRECTAL 

  

 
 
A. NOMBRE DEL MEDICO QUE LE INFORMA: …..…………………………………………………..Fecha: ………………. 
 
El resultado de la prueba de “sangre oculta en heces” ha sido positivo; es decir, en su caso se han detectado indicios de sangre. Cuando esto 
ocurre está indicado realizar una “Colonoscopia” para descartar o confirmar lesiones tanto benignas como malignas. En casi la mitad de los casos 
el resultado de la Colonoscopia será normal. En los demás casos se pueden diagnosticar y tratar tanto pólipos como otras lesiones.  
 
B. INFORMACION SOBRE LA COLONOSCOPIA 

 

 La colonoscopia es una exploración que permite visualizar el interior del intestino grueso. Con la persona tumbada sobre su lado izquierdo, 
se introduce por el ano un tubo delgado y flexible con una cámara incorporada en su extremo.  

 La prueba se realiza en el área de endoscopias del hospital, con sedación para controlar el dolor. No se precisa ingreso.   

 Los pólipos son el hallazgo más frecuente, en cuyo caso está indicado su extirpación para analizarlos y descartar o diagnosticar lesiones 
malignas o premalignas. Para ello se enlazan y cortan con un bisturí eléctrico, evitando en muchas ocasiones intervenciones quirúrgicas más 
complejas. Esta extracción no es dolorosa.  

 Las dos pruebas alternativas posibles son el “Enema opaco con doble contraste” y la “colonoscopia virtual”. Estas dos pruebas no permiten 
visualizar todas las lesiones ni realizar biopsias. La colonoscopia es actualmente la prueba más eficaz para la detección del cáncer de colon.  

 
C. BENEFICIOS: 
 

 Someterse a esta prueba, tras un resultado de sangre oculta en heces positivo, supone detectar de forma precoz una lesión premaligna o 
maligna y efectuar un tratamiento precoz adecuado.  

 
D. MOLESTIAS Y RIESGOS: 

 La prueba es incómoda, pero en general tolerable. Suele provocar hinchazón y retortijones, que desaparecen en pocas horas con la expulsión 
de gases.  

 Las complicaciones son poco frecuentes. Las más frecuentes son leves y pasajeras como dolor, mareo, o vómitos.  

 Menos frecuentes y graves son la hemorragia o la perforación intestinal. 

 Si se sospechan complicaciones, permanecerá ingresado para su valoración y la aplicación de las medidas oportunas.   

 Algunas de estas complicaciones pueden ocurrir varios días después de la colonoscopia. Si presenta síntomas como dolor abdominal impor-
tante, fiebre o heces negruzcas, póngase en contacto con su médico o acuda al Servicio de Urgencias.   

• Debido a su situación clínica de …………………………………………………………………………, pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones 
como………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E. COMENTARIO FINAL: 
 
Para realizar esta prueba, el colon debe hallarse limpio; para ello debe seguir las instrucciones de preparación que le facilitamos en la consulta. 
Así mismo, para evitar complicaciones durante la prueba, debe estar en ayunas desde al menos unas 6 horas antes de su realización.  
 
F. DECLARO: 

 Que he sido informado/a por el Médico/a, de las ventajas e inconvenientes del procedimiento. También sé que en cualquier momento 
puedo revocar mi consentimiento para realizar la prueba. 

 He comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas que he creído oportunas. 

 
En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la COLONOSCOPIA.  
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Firma del paciente 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
 ................................................................................  
Firma del medico responsable de la información  
 
 

Nom-
bre
 ....................................................................  
Firma del medico que realiza la prueba 
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(Pazientearen identifikazioa) 

 
 

KOLONOSKOPIA EGITEKO BAIMEN INFORMATUA. 
KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA GOIZ DETEKTA-
TZEKO PROGRAMA 

  

 
 
A. INFORMAZIOA EMATEN DIZUN MEDIKUAREN IZENA: …..…………………………………………………..Data: ………………. 
 
“Gorozkietan ezkutatutako odola” probaren emaitza positiboa izan da; izan ere, zure kasuan, odol-zantzuak antzeman dira. Horrelakoetan, “ko-
lonoskopia” bat egitea komeni da, lesio onberak nahiz gaiztoak baztertzeko edo baieztatzeko. Kasuen erdietan-edo, kolonoskopiaren emaitza 
normala izango da. Gainerakoetan, baliteke polipoak eta beste lesio batzuk diagnostikatu eta tratatzea.  
 
B. KOLONOSKOPIARI BURUZKO INFORMAZIOA 

 

 Kolonoskopia heste lodiaren barrualdea ikusteko aukera eskaintzen duen miaketa da. Pazientea bere ezkerraldearen gainean etzanda da-
goela, muturrean kamara bat duen hodi mehe eta malgu bat sartzen da uzkitik.  

 Proba ospitaleko Endoskopia eremuan egiten da, sedaziopean, mina kontrolatzeko. Ez dago ingresatu beharrik.  

 Polipoak dira aurkikuntzarik ohikoenak. Kasu horretan, erauzketa egitea gomendatzen da, aztertu eta lesio gaiztoak edo aurre-gaiztoak 
baztertu edo diagnostikatzeko. Horretarako, bisturi elektriko batez lotu eta mozten dira; horri esker, askotan ez da interbentzio kirurgiko 
zailagorik egin behar. Polipoak kentzea ez da mingarria izaten.  

 Proba hau egin beharrean, badaude beste aukera bi: “kontraste bikoitzeko enema opakoa” eta “kolonoskopia birtuala”. Bi proba horiek ez 
dute aukerarik ematen lesio guztiak ikusteko, ezta biopsiak egiteko ere. Gaur egun, kolonoskopia da koloneko minbizia detektatzeko pro-
barik eraginkorrena.  

 
C. ONURAK: 
 

 Proba hori egiteak gorozkietan ezkutatutako odolaren emaitza positiboa izan ondoren lesio aurre-gaiztoak garaiz detektatzea eta trata-
mendu goiztiar egokia egitea dakar.  

 
D. MOLESTIAK ETA ARRISKUAK: 

 Kolonoskopia ez da teknika erosoa, baina jasateko modukoa da, oro har. Hanturak eta tripako minak eragiten dituen arren, ordu gutxiren 
buruan desagertzen dira, haizeak aterata.  

 Konplikazioak oso ezohikoak izaten dira. Ohikoenak arinak eta aldi batekoak dira (mina, zorabioa edo gonbitoak, adibidez).  

 Ezohikoagoak eta larriagoak dira odoljarioa edo heste-zulaketa. 

 Konplikazioen susmorik badago, ingresatuta jarraituko duzu, zure egoera baloratu ahal izateko eta behar diren neurriak hartzeko.  

 Konplikazio horietako batzuk kolonoskopia egin eta egun batzuetara ager daitezke. Min abdominal handia, sukarra edo gorozki belztuak 
badituzu, jarri medikuarekin harremanetan edo joan Larrialdi Zerbitzura.  

• Zure oraingo egoera klinikoagatik (........................................................................................), konplikazio hauek ere ager edo areago dai-
tezke:.....................................................................................................................................................................................................................
.............................. 

 

E. AZKEN OHARRA: 
 
Proba hau egiteko, kolona garbi egon behar da; horretarako, kontsultan ematen dizkizugun jarraibideak hartu behar dituzu kontuan. Era be-
rean, proban konplikaziorik ez izateko, baraurik egon behar duzu proba egin baino 6 ordu lehenagotik gutxienez.  
 
F. HAUXE ADIERAZTEN DUT: 

 Medikuak proba honen abantaila eta eragozpenei buruzko informazioa eman dit. Badakit, halaber, edozein unetan bota dezakedala atzera 
proba egiteko baimena. 

 Emandako informazioa ulertu dut eta galderak egiteko aukera izan dut. 

 
Ondorioz, KOLONOSKOPIA egiteko baimena ematen dut.  
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Pazientearen sinadura 
 
 
 
 

Izena 
 ................................................................................  
Informazioa emateaz arduratu den medikuaren si-
nadura  
 

Izena
 ....................................................................  
Proba egingo duen medikuaren sinadura 
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Kolonoskopiarako sedazioa 
 

Erabilitako sedazio eta analgesia motari dagokionez, Gastroenterologiako Espainiako Elkarteak bere 
dokumentu adostuan (Gastroenterol Hepatol, 2014)57 gomendatutako sailkapena erabiltzen da; ho-
nako hau, alegia: 
 

 Sedazio edo analgesiarik eza: ez da inolako farmakorik erabiltzen. 

 Sedazio arina: endoskopistak soilik egiten duena da (bentzodiazepinak edota opiazeoak era-
bili ohi dira). 

 Sedazio sakona: endoskopistaz gain, behar bezalako prestakuntza jaso duen beste profesio-
nal sanitario bat dago, eta hura arduratuko da farmakoak emateaz (propofola edota opiaze-
oak) eta pazientea monitorizatzeaz. 

 Anestesia: farmakoak emateaz eta horiek monitorizatzeaz arduratzen den langilea anestesi-
ologiako espezialista da, eta intubazio orotrakealeko teknikak erabili behar dira. 

 
Kolonoskopian sedazioa erabiltzeak intubazio zekalaren eta polipoak hautematearen probabilitatea 
handitzen du (ebidentzia-maila: 3). Gainera, sedazioa-maila baxuagoen aldean, sedazio sakonak lo-
tura nabarmena du neoplasia aurreratuak hautemateko aukera handiagoarekin, eta alde hori aldagai 
anitzekoa da estatistikoki58. Mina izaten da baheketa-kolonoskopian parte hartzeko oztopo nagusie-
tako bat (ebidentzia-maila: 2c) (Jover, R AEG, 2010)59. 
 
2018ko Amerikako Anestesiologia Gidaren arabera, "egokia da prozedura hasi baino gutxienez 2 ordu 
lehenago likido argien baraua egitea, baldin eta prozeduran anestesia orokorra, lokala edo sedazioa 
erabili behar bada"60. Irentsitako likido bolumena baino garrantzitsuagoa izaten da zer likido mota 
irensten den. Mugarik gabe, honako hauek izan daitezke: ura, pulparik gabeko fruitu-zukuak, salda 
iragaziak eta koipegabetuak, edari isotonikoa, tea eta kafe beltza. Ezin da alkoholik edan. 
 

 
  

                                                 
57 Igea F, Casellas JA, González-Huix F et al. Sedación en endoscopia digestiva: Guía de práctica clínica de la Sociedad Espa-
ñola de Endoscopia. Rev Esp Enf Dig 2014; 106: 195-211 

58 Wang A, Hoda KM, Holub JL, Eisen GM. Does level of sedation impact detection of advanced neoplasia? Dig Dis 2010; 
55;8: 2337-2343 

59 Jover R. Grupo de trabajo y edición de la Guía de Calidad de la Colonoscopia de Cribado de Cáncer Colorrectal. Gastroen-
terologiako Espainiako Elkartea (AEG) eta Enfoskopia Digestiboko Espainiako Elkartea (SEED). Madril, 159 orri. 

60 Practice Guidelines for Moderate Procedural Sedation and Analgesia 2018:A Report by the American Society of Anes-
thesiologists Task Force on Moderate Procedural Sedation and Analgesia, the American Association of Oral and Maxillofa-
cial Surgeons, American College of Radiology, American Dental Association, American Society of Dentist Anesthesiologists, 
and Society of Interventional Radiology*  
Anesthes. 2018;128(3):437-479. doi:10.1097/ALN.0000000000002043 
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 2. Kolonoskopiako zita kudeatzea 

Osasun-zentroetako BAEk Osabiden kudeatuko dute kolonoskopia egiteko zita, baheketako proba 
gisa, "colonoscopia cribado diagnóstica 90057" prestazioko berariazko agendan. Ziurgabetasun di-
agnostikoa minimizatzeko, LMAko medikuari bisita egin zitzaionetik 28 egun baino gutxiago igaroko 
dira proba egin arte. 

Zentro Koordinatzailea 
LMAko medikuarekin harremanetan jarri eta 30 eguneko epean kolonoskopia egiteko zitarik egon 
ez den kasu guztiak monitorizatuko ditu PKZk, informazioa bildu eta parte-hartzailearekin harrema-
netan jartzeko haren Lehen Mailako Arretako medikuaren eta erizainaren bitartez, eta kolonoskopi-
arik gabeko kasu positiboen zerrenda bidaliko dio LMAUBari, hark kupo mediko bakoitzera igor de-
zan. 
 

Endoskopia Unitatea 
 
Egitea 
1. Ospitaleak berariazko agendak izango ditu baheketako pertsonei zita emateko. Ahal den neu-

rrian, baheketakoak ez dira nahasiko paziente sintomatikoekin. 
2. Kolonoskopiak egiteko zirkuitu bat gaituko da eta barne hartuko du ondorengo susperraldia. 
3. Endoskopietako erizainak egiaztatu egingo du pazienteak baimen informatuarekin datozela eta 

behar bezala prestatu direla. 
4. Endoskopistak kolonoskopia egin aurretik egiaztatuko du pazienteak zer informazio duen probari 

buruz, egindako prestaketari buruz eta arrisku-faktoreei buruz. 
5. Kolonoskopia osoa egingo da (heste itsura iritsiko da).  
6. Kolonoskopia egindakoan, pazientea behar beste denbora geratuko da susperraldirako eremuan, 

berroneratu arte. 
7. Proba egiten duten endoskopistek esperientzia egiaztatua izango dute, eta haien ospitaleko Di-

gestio-aparatuko zerbitzuburuak bermatuko ditu. 
8. Elkarte zientifikoek kolonoskopiarako ezarrita dituzten kalitate-irizpideei jarraituko zaie61. 
9. Goizeko edo arratsaldeko txandetan erabiliko dira ospitaleko instalazioak, baheketako berariazko 

agendetan. 
10. Kolonoskopia sedazioarekin egingo da, eta zentro bakoitzeko zirkuituak egokituko dira. 
11. Atzerapenak kalkulatzeko, lehen kolonoskopia egin zen data erabiliko da. Osabideko datu-base-

etan bilaketa aktiboa egingo da kolonoskopia egin osteko 0-30 egunetan izandako ingresuak / 
larrialdietako episodioak baloratzeko. 

12. Boston eskalaren arabera gaizki prestatu diren kasu guztiak (< 6), kolonoskopia osatugabeak eta 
bestelakoak erregistratuko dira, eta beste hitzordu bat emango zaie.  

13. Kolonoskopian izan diren konplikazio guztiak erregistratuko dira; hura egin eta 10 egunera erabat 
berrikusiko da historia klinikoa, eta hiru hilean behin PKZrekin batera berrikusiko dira datuak. 

14. PKZri astero jakinaraziko zaizkio unitateak egin dituen kolonoskopiak, monitoriza ditzan zein di-
ren programakoak edo zeinetan eman den zita okerra beste prestazio-kode batekin. 

15. Beste zita bat eman behar bada (prestaketa txarra, kolonoskopia birtuala), Endoskopia Unitateak 
kudeatuko du.  

Iturria: AEGren gidaren gomendioak (2018) 
  

                                                 

61 Tinmouth J, Kennedy EB, Baron D, Burke M, Feinberg S, Gould M, et al. Colonoscopy quality assurance in Ontario: Syste-
matic review and clinical practice guideline. Can J Gastroenterol Hepatol. 2014 May; 28; 5:251–74.  
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VI. ERANSKINA. KOLONOSKOPIAREN EMAITZAK KUDEATZEA 
 

 

1. EMAITZEN BERRI EMATEA 

 
Kolonoskopia amaitutakoan endoskopista bakoitzak emango dio emaitzen eta jarraitu beharreko zir-
kuituaren berri pazienteari. Kolonoskopiaren berrespen diagnostikoa eta emaitza OGn/OGPn egongo 
dira ikusgai.  
 
Kolonoskopiaren emaitzak normalak badira edo alterazio onberak badaude, proba amaitzean hala 
jakinaraziko zaio parte-hartzaileari, baita PKZren gutun bidez ere, egin eta 20 egunera. 
Polipo/Adenoma guztiak erauziko dira eta Anatomia Patologikora bidaliko, han azter ditzaten. Emai-
tzen arabera, jarraipen espezifikoa egitea aginduko da, eta LMAko medikuarengana bidaliko. Endos-
kopiako txostena Osabiden jasoko da, eskuragai egon dadin. 

 
Patologia neoplasiko gaiztoa aurkitzen bada, pazienteak lehentasunez deribatuko dira kontsulta es-
pezifikoetara, eta ESI bakoitzean kolon eta ondesteko minbizia artatzeko ezarrita dagoen zirkuituari 
jarraituko zaio. 
 
Kolonoskopiaren ondoko jarraipena Ondesteko Minbiziko Diagnostiko eta Prebentzioko PKGaren 
(2018) gomendioetan oinarrituta egingo da32.  
PKZn kolonoskopia guztiak kodetuko dira. 
 
Kolonoskopia egitera deribatzen diren kasu guztietan, PKZk monitorizatu egingo du zenbat denbora 
igaro den Lehen Mailako Arretako medikuari bisita egin, kolonoskopia eskatu eta hura egin arte, kon-
tratu-programako konpromisoak ebaluatzeko. 
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Kolonoskopia kodetzeko datuak (KOMBP) 
 
Osasun-zentroa:  IKK:   

Izen-abizenak:   Jaioteguna:   Sexua: 

Miaketaren hedadura:  1. Kolonoskopia osoa 

    2. Kolonoskopia osatugabea 

    3. Ez aplikagarria 

Miaketaren iraupena:  4. Zenbakizko eremua, minututan  
 
Prestaketaren kalitatea:  1. Egokia (Boston ≥ 6) 
    2. Hala moduzkoa eta txarra (Boston < 6) 
     3. Ezin da aplikatu 

Sedazioa/Analgesia:   1. Sedaziorik ez 

    2. Sedazio arina 

    3. Sedazio sakona 

    4. Anestesia orokorra 

    5. Ez aplikagarria 
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Berehalako konplikazioak:  1. EZ 

2. HERIOTZA 

3. EZ APLIKAGARRIA 

 4. POLIPEKTOMIA OSTEKO SINDROMEA 

    5. ODOLJARIOA: ingresua/transfusioa 

    6. ZULAKETA: ebakuntza kirurgikoa / tratamendu kontserbatzailea 

    7. SEDAZIOA: 
 -      ARINAK:  Alterazioak bihotzaren erritmoan 
       Arnas depresioa 
       Intolerantzia 
       Gorakoa 
       Bestelakoak 
    -   LARRIAK:  Asistolia 
       Anafilaxia 
      Desaturazioa  
      Bronkoxurgapena 
      Bestelakoak 

8. BESTELAKOAK 

 

Aurkikuntza endoskopikoak:    0. Normala / Garrantzirik gabeko aurkikuntzak 

      1. Polipo ez-neoplasikoak 

      2. Arrisku txikiko adenomak     

      3M. Arrisku ertaineko adenomak 

      3A. Arrisku handiko adenomak 

      5. Kartzinoma  

      6. Patologia garrantzitsu ez-neoplasikoa 

      7. Ez erabakigarria 

      8. Ez aplikagarria 

 

 

 

Jarraipena: 0. Jarraipenik ez. FIT 10 urte barru, baldin eta < 60 urte baheketa egiten 
den unean 

 0A. FIT 5 urte barru 

  1. Kolonoskopia 10 urte barru 

 2. Kolonoskopia 5-10 urte barru 

 3. Kolonoskopia 5 urte barru 

 4. Kolonoskopia 3 urte barru 

  5. Kolonoskopia 1-2 urte barru 

  6. Kolonoskopia < 1 urte barru 

 7. Jarraipena kontsulta espezializatuan 

  8. Ez aplikagarria      
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2. FIT POSITIBOA ETA KOLONOSKOPIA EGIN DEN KASUAK KODETZEKO IRIZPIDEAK 
(PKZ) 

 

PROZEDURA OROKORRA 
 
Baheketako kolonoskopia egin zaien paziente gehienek baheketako prestazioa dute, baina bali-
teke zenbaiti beste prestazio bat sartu izana edo kolonoskopia zentro pribatu batean egin izana. 
 
Kasu guztietan: 

 
1. Itxaron 10 egunez kasu bakoitza kodetzeko; hartara, anatomia patologikoa dugula bermatu 
ahal izango da, eta konplikazioak agertzen diren hauteman. 
2. Berrikuspena honelako kasu guztietan: 

 

 Kolonoskopia osatugabea 

 Kolonoskopia partziala (biopsiak hartu dira, beste kolonoskopia bat egiteko zain). 

 Konplikazioren bat hauteman da (ingresua, larrialdiak) Historia Klinikoa edota anatomia pa-
tologikoko txostena berrikustean. 

 
HEDADURAREN ARABERA 
 

 

1. OSOA: endoskopistaren asmoa HESTE ITSURA iristea zen (intubazio zekala) eta lortu egin du. 
Horretarako, zehaztu behar da tarte guztiak ikusi direla: 
 

 Ondestea 

 Kolon sigmoidea 

 Beheranzko kolona 

 Zeharkako kolona 

 Goranzko kolona 

 Heste itsua 

 
2. OSATUGABEA: endoskopistaren asmoa HESTE ITSURA iristea zen, baina EZ du lortu. Izan ere, 
hauetakoren bat aurkitu du: 
 

 Estenosi onbera, begizta  

 Aurretiazko kirurgia abdominal edo ginekologiko baten ondoriozko estugunea 

 Pazientearen tolerantzia falta 

 
3. EZ APLIKAGARRIA  
 

 endoskopistaren asmoa ez denean izan heste itsura heltzea bigarren 
edo segidako endoskopia batean, polipektomia baten ostean edo egi-
teke dagoen polipektomia baten aurretik mukosa ikusteko, etab. 

 Ez da iritsi ITSURA, GAIZKI PRESTATUTA ZEGOELAKO 

 Ez da iritsi ITSURA, KOLONEKO NEOPLASIAREN ONDORIOZKO BUXA-
DURA ZEGOELAKO 

 Ez da iritsi ITSURA, KOLITIS LARRIAGATIK 
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SEDAZIOA 

 
Baheketako kolonoskopian, sedazio sakona lehenesten da. Oso gutxitan erabiltzen dira anestesia 
orokorra edo sedaziorik eza. 
 

PRESTAKETAREN ARABERA  

 
Boston eskalan oinarritutako irizpideak aplikatzen ditugu. 
 

Prestaketaren puntuazioa Boston eskala aldatuaren arabera 
 

 
 
 

Boston eskalak kolonaren 3 segmentu ebaluatzen ditu (goranzkoa, zeharkakoa eta beheranzkoa), 
honen arabera:  
 
0 puntu = gorozki solidoak  
1 puntu = zikintasuna edo likido opakua dago  
2 puntu = zikintasun apur bat dago, baina mukosa ondo ikusten da  
3 puntu = koloneko segmentu osoaren mukosa guztia ondo ikusten da, hondar-zikintasunik gabe  
 
Prestaketa desegokitzat hartzen da segmentu bateko puntuazioa 0 edo 1 puntukoa bada edo guz-
tizko puntuazioa < 6 puntu bada. Halakoetan, berriz egin behar da kolonoskopia. 
 
Kolonoskopiaren emaitza "ez da lesiorik aurkitu" bada (patologia garrantzitsurik edo polipo hiper-
plasikorik gabe), eta prestaketa ez bada heldu 6 puntura (hala moduzkoa), aurrez ezarritako aldia 
igaro baino lehenagorako birprogramatu behar da kolonoskopia, bitarteko minbiziak saihesteko.  
 
Ez badugu prestaketaren kalitate ezagutzen, EZ APLIKAGARRIA jarriko dugu eremuan. 
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KONPLIKAZIOAREN ARABERA 

 
Konplikazioak ez dira baztertzaileak, eta eremu hau kolonoskopia egin eta 10 egunera beteko da, 
gutxienez konplikazioen % 80 hauteman dela bermatze aldera (ingresuak, larrialdiak). Hiru hilean 
behin Programan egindako kolonoskopia guztien eta ospitaleko ingresuen datu-baseak gurutzatzen 
dira. Programak jarraipen estua egin behar die konplikazio guztiei; beraz, kasu guztiak identifikatu 
eta erregistratu behar dira. 
 
1. Digestio-bideetako odoljarioa: > 24 orduan ingresatuak izan edota hemotransfusioa jaso duten 
pertsonak. 
2. Zulaketa: proba erradiologiko bidez peritoneoan airea hauteman eta  
 ingresatzeko beharra ekarri duen tratamendu kirurgikoa edo medikoa egin bada. 
3. Sedazioa: arina nahiz larria izan daiteke (larriak ingresua dakar). 
4. Polipektomia osteko sindromea, beti ingresuarekin. 
5. Heriotza. Berehala jakinarazi behar zaio Koordinazio Zentroari (PKZ). 
6. Bestelakoak 
 
Ez bada zehazten konplikaziorik egon dela (zentro pribatuetan egindako kolonoskopien kasuan, adi-
bidez), EZ APLIKAGARRIA jarriko da. Adibidez: BESTE OSPITALE BAT EDO PRIBATUA.  
 
Ez dira erregistratuko KOM edo adenoma kirurgikoa direla-eta egindako esku-hartzeetako konplika-
zioak. Kasu horietarako, ebaluazio-ikerketa espezifikoak egingo dira. 
  

AURKIKUNTZAK 

 
Parte-hartzaile guztiek aurkikuntza/emaitza erabakigarria izan behar dute. Hau da, kolonoskopia 
behin betikoa ez den kasu guztietan, ez da "itxi" behar ez badago FITaren diagnostikoa egiaztatzen 
amaitu ez den ziurtasunik (kolon guztia behar bezala miatu da, prestaketa egokia izan da eta lesio 
guztiak kendu dira). Hau da, berrespen diagnostikoaren prozesuak kolonoskopia bat baino gehiago 
ekar lezake. 

 
Lesio larriena esleituko da beti. Endoskopista eta patologoa ez badatoz bat tamainari dagokionez, 
anatomia patologikoko txosteneko tamaina hartuko da erreferentziatzat, polipo zatikatuetan izan 
ezik; horietan, endoskopiako txostenetan deskribatutako tamaina erabiliko da.  

 

Polipektomian ez bada polipoa kentzen, endoskopistak deskribatutako tamaina hartuko da aintzat 
arriskuaren kalkulua egiteko. 

 
0. Normaltasuna. Kolonoskopiaren txostenean zehazten da ez dagoela aurkikuntza patologikorik, 
edo hemorroide edo dibertikuluak aurkitu direla soilik. Melanosi coli kasuak ere sartuko dira. 
 
1. Polipo hiperplasikoak. Anatomia Patologikoko txostenean deskribatzen dira. Osagai adenoma-
tosorik edo zerradunik ez dagoela egiaztatu behar da.  
 
2. Arrisku txikiko adenomak (adenoma ez-aurreratuak). < 10 mm-ko 1-2 adenoma tubular, maila 
txikiko displasiarekin.  
 
3M. Arrisku ertaineko adenomak (adenoma aurreratuak).Inguruabar hauetakoren bat gertatzen 
den guztietan: adenoma kopurua 3tik 4ra bitartekoa izatea, edo adenoma horietakoren bat ≥ 10 mm 
eta < 20 mm artekoa izatea, edo osagai bilotsua edo tubulobilotsua izatea, edo maila handiko dis-
plasia egotea, edo polipo zerradun ez-hiperplasikoak. 
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3A1. Arrisku handiko adenoma (adenoma aurreratuak). Lesio sesil edo laua, ≥ 20 mm, sesila erauz-
keta zatikatuarekin 
 
3A2. Arrisku handiko adenomak (adenoma aurreratuak). 5 adenoma baino gehiago edo adenoma 
horietakoren batek ≥ 20 mm  
 
5. Kartzinoma. Submukosa inbaditzen duen lesioa, beste egitura batzuetan askotariko infiltrazio-
mailak izan ditzakeena. Halako kasuei zaintza zorrotza egin behar zaie, behin betiko sailkapena lor-
tzeko. 
 
6. Beste patologia batzuk.Heste-hanturazko gaixotasunarekin (kolitis ultzeraduna, Crohn-en gaixo-
tasuna) eskuarki lotuta dauden endoskopiako aurkikuntzak dira. Digestio-aparatuko espezialistak ja-
rraipena egitea eskatzen dute. Hemen sartzen dira poliposia duten kasuak eta azterlan geneti-
koa/hereditarioa egitea eskatzen duten entitateak. 
 
7. Ez erabakigarria. FIT positiboa eman eta kolonoskopian behin betiko diagnostikorik jaso ez duen 
norbait, edo beste proba bat egin bazaio eta horretan ere ez badu diagnostiko erabakigarririk jaso.  

 
BESTELAKO PROBAK 
 
Hainbat arrazoi direla-eta ezin bada kolonoskopia optikoa egin (pazientearen oinarrizko patologia, 
kolonaren ezaugarriak, eta abar), OTA eta, sarriago, kolonoskopia birtuala egin daitezke. Oraingoz, 
proba horiek ez dira gold estandardtzat hartzen; beraz, patologikoa ez bada ere, une jakin batean 
behin betiko proba optikoren bat egin beharko da.  
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JARRAIPENA KOLONOSKOPIAKO AURKIKUNTZEN ARABERA 
 

1. Lesioen jarraipena egiteko algoritmoa: 
 

 
3. TAULA ZAINTZA BEHAR DUTEN ETA BEHAR EZ DUTEN PAZIENTEEN ARRISKU-TALDEEN SAIL-

KAPENA 

Zaintza endoskopikoa 
egin behar ez zaien pa-
zienteak 

• 1 edo 2 lesio adetomatoso tubular MADarekin eta < 10∘mm 
• Displasiarik gabeko <;∘10∘mm-ko lesio zerradunak (barne hartzen du ondeste-sig-
mako polipo hiperplasikoen edozein kopuru, baldin eta < 10 mm) 

Zaintza endoskopikoa 
egin behar zaien pazi-
enteak 

• 3 lesio adetomatoso tubular edo gehiago MADarekin eta <∘10∘mm• • Gutxienez 1 
lesio adetomatoso osagai bilotsuarekin (>∘%∘20), MADarekin edo ≥∘10∘mm 
• Gutxienez 1 lesio zerradun displasiarekin edo ≥∘10∘mm-koa 

MAD: maila altuko displasia; MBD: maila baxuko displasia. Autoreek eurek eginda. 

 
 

 
 

AHK: arrisku handiko kontsulta; KOM: kolon eta ondesteko minibizia; MAD: maila altuko displasia; PZ: polipo zerradunak; 
PZS: poliposi zerradunaren sindromea. Autoreek eurek eginda. 
Iturria: AEG gidaren gomendioak (2018), SNSaren Minbizia Bahetzeko Sareak onartutakoak 2020ko ekainean 
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BAHEKETA-KOLONOSKOPIAREN OSTEKO JARRAIPENA 
 
 

 
 
 
0. Normaltasuna. Baheketatik bazter uztea 10 urte igaro arte. Errutinazko TSOH baheketa 10 urte 
barru. 

 
1. Nodulu hiperplasikoak. Baheketatik bazter uztea 10 urte igaro arte. Errutinazko TSOH baheketa 
10 urte barru. 
 
2. Arrisku txikiko adenomak (adenoma ez-aurreratuak). 1-2 lesio adenomatoso tubular, DGBarekin 
eta < 10 mm-koak. FITa berriro egingo da 5-10 urte barru (2021ean ezartzeko berrikusten). PKZaren 
gonbidapen-gutuna jasoko du. 

 
3. Arrisku ertaineko adenomak (adenoma aurreratuak). 3-4 adenoma edota adenometako bat 
≥ 10 mm-koa izatea, osagai bilotsua, maila handiko displasia egotea (DAG). Kolonoskopia berriro 
3 barru.  
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4. Arrisku handiko adenomak 1 (adenoma aurreratuak). Lesio sesil edo laua, ≥ 20 mm-koa eta erauz-
keta zatikatuarekin: jarraipena arreta espezializatuan eta kolonoskopia 6 hilabeteko epean. 

5. Arrisku handiko adenomak 2 (adenoma aurreratuak). ≥ 5 adenoma edo haietako baten batek 
≥ 20 mm neurtzen badu. Kolonoskopia berriro 3 barru. 

6. Digestio-aparatuko balorazioa eskatzen duten beste patologia batzuk. 
 

- (Heste-hanturazko gaixotasuna): kontsulta espezializatua. 

- Poliposi hiperplasikoa duen lehen mailako ahaideren bat badu eta kolon sigmoidea-
ren polipo hiperplasiko proximalak baditu, edozein dela ere kopurua. 

- > 30 polipo hiperplasiko, edozein tamainatakoak, kolonean zehar. Banakako segi-
mendua. 

 

7. Kolon-ondesteko minbizia 
 
PKGetan ezarritako protokoloei eta ESI bakoitzeko arreta-zirkuituei jarraituko zaie. 
 
Azalpena: 
 
Adenomek aldaketa displasikoen sorta zabala agertzen dute, eta nomenklatura duela gutxi aldatu da. 
Hala, lehen, displasia arina, moderatua, larria eta in situ kartzinoma esaten zitzaien, baina, gaur egun, 
maila handiko displasian biltzen dira displasia larria eta in situ kartzinoma, eta maila txikiko displa-
sian, aldiz, displasia arina eta moderatua (XVI. eranskina).  

KOM duten paziente guztiei estadifikazioa egingo zaie, ahal izanez gero TNMren sailkapenari jarraikiz 
(XVI. eranskina). 

 
 
 
LESIO ZERRADUNEN SAILKAPENA (polipo hiperplasikoak, lesio sesil zerradunak eta adenoma zerradun tradi-
zionala) 
 

 

 

AURRERATUAK ≥ 10 mm edota displasia dau-
kate* 

ZAINKETA ENDOSKOPIKOA EGIN BEHAR 
ZAIE 

EZ-AURRERATUAK < 10 mm eta ez daukate displa-
siarik 

EZ ZAIE ZAINKETA ENDOSKOPIKORIK 
EGIN BEHAR 

*Ondesteko eta sigmoideko polipo hiperplasikoak barne 

 
Iturria: AEG gidaren gomendioak (2018), SNSaren Minbizia Bahetzeko Sareak onartutakoak 2020ko 
ekainean 
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3. ENDOSKOPIA UNITATEAN ETA ALTA EMATEAN ERIZAINTZAKO ERREGISTROA 
EGITEKO IRIZPIDE OROKORRAK 

 
Erizaintzako erregistroak asistentzia sanitarioaren funtsezko alderdietako bat dira, eta pazientearen 
historia klinikoan txertatuta daude. Ondorioz, eraginak dituzte eta erantzukizun jakin batzuk dakar-
tzate, bai lanbidearen bai legearen alorrean, eta behar besteko zorroztasun zientifikoz gauzatu behar 
dira, kalitatez egiten direla bermatzeko moduan. 
 
Barne har ditzaketen datuen izaera dela eta, edukiaren konfidentzialtasuna ziurtatu behar da, baita, 
horrenbestez, informazioan aipatzen den pertsonaren intimitatea ere. Beraz, nahitaez erregistratu 
behar dira ibilbide klinikoko datu guztiak eta pazienteak tratamenduari emandako erantzuna, ingre-
satzen duenetik alta ematen zaion arte. 
 
Erregistroetan jaso beharrekoak 
 

Informazio objektibo, zehatz eta doitua 
Argi eta garbi irakurtzeko moduan idatzia  
Asistentzia eman eta aldi berean 

 
1. Aurreonarpena: 

Egiaztatu pazientea identifikatzeko datuak 
 

2. Anamnesia 
 Egiaztatu honako hauei buruzko aurrekariak historia klinikoan: 

- Alergiak, diabetesa, hipertentsioa, BGBK  
- Kirurgia abdominal eta ginekologikoak 
- Aurrez egindako endoskopiak 
- Koagulazioaren alterazioak  
- Ohiko tratamendua: Antiagregatzaileak eta antikoagulatzaileak 

Burdina 
Antsiolitikoak eta antidepresiboak 

Egiaztatu endoskopiaren eta sedazioaren baimen informatua ezagutzen duela eta sinatu du-
ela 

 
3. Miaketa egiten den bitartean 

 Erregistratu zain-bidearekin eta arnasbidearekin lotutako guztia 
 Erregistratu proba egin bitartean konplikaziorik gertatu den: 

- Arnas depresioa 
- Bradikardia 
- Mina 
- Odoljarioa 
- Zulaketa 

4. Miaketa egin ondoren 
 Egiaztatu Anatomia Patologikora bidaltzen zaizkion laginetan datu hauek biltzen direla: 

 - Pazientearen filiazioa eta identifikazioa 
 - Pazienteari buruzko informazio kliniko garrantzitsua 
 - Azterketa endoskopikoko aurkikuntzak 
 - Endoskopian zehar hartutako laginak 
- Ontzi bakoitza behar bezala identifikatuta eta zenbakituta 
 

 Lagin endoskopiko edo ontzi bakoitzean, egiaztatu honako hauek aipatzen direla: 
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- Lokalizazioa 
- Lagina hartzeko aplikatutako teknika 
- Diagnostikorako biopsia den edo lesio bat erauzteko egin den 
- Erauzketaren bat egin bada, osoa, osatugabea edo zatikatua izan den 
- Lesioaren morfologia 
- Lesioaren tamaina 
 

 

5. Susperraldiaren iraupena 
 

Aplikatu Aldrete-ren eskala (atala: anestesia osteko altaren indizea) 
 

6. Alta osteko gomendioak 
 

Jakinarazi eta entregatu idatziz alta osteko gomendioak, eta erregistratu 
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4. KOLONOSKOPIA EGIN ETA ALTA EMAN ONDORENGORAKO GOMENDIOAK 
 
Kolonoskopia heste lodiko lesioak detektatzeko egiten den proba diagnostiko bat da. Prozedura egi-
tean polipoak aurkitzen dira sarritan, eta erauzi egiten dira. Kolonoskopiaren konplikazioei aurrea 
hartzeko, arretaz irakurri orri hau, eta bertan jarritakoari jarraitu. Zerbait ez baduzu behar bezain 
ondo ulertu, galdetu mediku edo erizainei, ospitaletik irten aurretik. Ez zalantzarik izan horretarako. 

  
PROBA BUKATUTAKOAN, HAU SENTI DEZAKEZU: 

• Distentsio abdominala, haizeak botatzeko beharra, hantura edo sabelaldeko arranpak. Ho-
riek guztiak proban sartutako aireak sortzen ditu, eta, ondoeza arintzeko, haizeak bota egin 
behar dira. 

• Odola uzkitik, baldin eta poliporen bat erauzi badizute. 
• Logura, proban erabilitako lasaigarriengatik. 
• Buruko min arina eta ondoez orokorra. 

  

HURRENGO 24 ORDUETAN: 
• Kolonoskopia egin ondoren, ez gidatu autorik eta ez lanik egin makina astunekin. Era be-

rean, ez sinatu dokumenturik eta ez hartu erabaki garrantzizkorik. Izan ere, lasaigarriek zure 
ahalmena gutxitu dezakete, bai kontzentratzeko, bai eta erreakzionatzeko ere. 

• Ez edan alkoholik. Alkohola eta lasaigarriak nahasiz gero, kaltegarria izan liteke zure osasu-
nerako. 

• Atseden hartu eta ez egin esfortzurik. Kolonoskopia egitean baliteke polipoak atera izana. 
Hartu atseden, hesteak bere onera etor daitezen eta odoljariorik izan ez dezazun. 

• Hasi apurka ohiko dieta egiten. Hasieran likidoak edan eta, ondo toleratuz gero (ez gora-
korik, ez sabelaldeko minik), janari solido bigunak jan. Saihestu janari oso onduak edo oso 
koipetsuak, bai eta haziak dauzkatenak ere. Ez hartu edari gasdunik. 

  
LARRIALDIETARA JO BEREHALA, HONAKO SINTOMA HAUEK IZANEZ GERO: 

• Arnasa hartzeko zailtasuna 
• Ondoez orokorra 
• Zorabio larriak, ahultasuna edo bihotzeko erritmo bizkortua 
• Sukarra edo hotzikarak 
• Etengabeko edo aldizkako odoljarioa, arintzen ez dena edo ugaria 
• Sabeleko min larria 
• Goragale eta gorako larriak 
• Jateko ezintasuna 
• Mina edo gorritasuna seruma jarri zizuten lekuan 

 

GOMENDIO PERTSONALIZATUAK 
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RECOMENDACIONES AL ALTA TRAS REALIZACIÓN DE COLONOSCOPIA 
 
La colonoscopia es una prueba diagnóstica cuyo objetivo es detectar lesiones en el intestino grueso. 
Es frecuente encontrar pólipos que serán extirpados durante el procedimiento. Para prevenir las po-
sibles complicaciones de la colonoscopia debe usted leer atentamente esta hoja y seguir las pautas 
que se le indican. No dude en consultar al equipo médico y de enfermería antes de abandonar el 
Hospital todo lo que no le haya quedado suficientemente claro. 

  
UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA USTED PUEDE SENTIR 

• Distensión abdominal, necesidad de expulsar gases, hinchazón o calambres abdomi-
nales. Esto se debe al aire insuflado en la prueba, por lo que es muy importante su 
expulsión para aliviar sus posibles molestias. 

• Sangrado rectal leve si le han extirpado algún pólipo. 
• Cierta tendencia al sueño, por los sedantes utilizados tras la prueba. 
• Ligero dolor de cabeza y malestar general. 

  
DURANTE LAS SIGUIENTES 24 HORAS 

• No conduzca un automóvil ni trabaje con maquinaria pesada después de la colonoscopia. 
Tampoco debe firmar documentos ni tomar decisiones importantes ya que los sedantes pu-
eden interferir con su habilidad para concentrarse o disminuir su capacidad de reacción. 

• No beba bebidas alcohólicas. La combinación de alcohol y sedantes puede afectar negativa-
mente a su salud. 

• Repose y no haga esfuerzos. Durante la colonoscopia pueden haberle extirpado pólipos y 
debe descansar para que se recupere su intestino, evitando el sangrado. 

• Vuelva a su dieta habitual de manera gradual. Comience tomando líquidos y si los tolera 
bien (sin vómitos ni dolor abdominal) tome alimentos sólidos blandos, por lo que debe evi-
tar alimentos muy condimentados o muy grasos, así como aquellos que contengan semillas. 
Evite también las bebidas gaseosas.  

  
ACUDA AL SERVICIO DE URGENCIAS INMEDIATAMENTE SI TIENE ALGUNO DE ESTOS SÍNTO-
MAS  

• Dificultad para respirar 
• Malestar general 
• Mareos severos, debilidad o ritmo cardiaco acelerado 
• Fiebre o escalofríos 
• Sangrado continuo o intermitente que no cede o es abundante 
• Dolor abdominal severo 
• Nauseas y vómitos severos 
• Incapacidad para alimentarse 
• Dolor o enrojecimiento en la zona en la que le colocaron el suero 

 
RECOMENDACIONES PERSONALIZADAS 
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VII. ERANSKINA. PROGRAMAKO ALDAGAIAK 
 

 

 
ALDAGAIAREN IZENA DESKRIBAPENA BALIOAK 
DATU PERTSONALAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTA-DATUAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOKALEKU SANITARIOA 
 
 
 
 
GUTUNAK BIDALTZEA 

Izena 
1. abizena 
2. abizena 
IKK  
OTI 
NAN 
Jaioteguna 
Sexua 
 
 
Kalea 
Ataria 
Bis 
Blokea 
Eskailera 
Solairua 
Atea 
P.K. 
Telefonoa 
Probintzia 
Udalerria 
Herria 
 
Eskualdea 
LMAko medikuaren kodea 
LMAko medikuaren izena 
Osasun-zentroa 
 
Bazterketa-gutuna 
 
Informatzeko gutuna + liburuxka 
 
 
 
 
 
 
Argibideen gutuna + kita 
 
Kita bidaltzeke 
 
Kita entregatzeko gogorarazpena 
 
FIT emaitza positiboa 
 
FIT emaitza negatiboa 
 
FIT emaitza erroreduna 
 
Kolonoskopiaren emaitza negatiboa 

Testua 
Testua 
Testua 
Katea 
Katea 
Katea 
Data 
0 gizona 
1 emakumea 
 
Testua 
Orokorra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osabideko kodeak 
Osabideko kodeak 
Osabide 
Osabideko kodeak 
 
Kargaren eguna 
 
Adin-tartea: 
0. 50-54 urte 
1. 55-59 urte 
2. 60-64 urte 
3. 65-59 urte 
4. > 69 urte 
 
Data  
 
Data 
 
Data 
 
Data 
 
Data 
 
Data 
 
Data 
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Parte-hartzea 
FIT entregatzea/prozesatzea 
 
 
 
 
 
Kolonoskopia 
 
 
 
 
Kolonoskopiaren emaitza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kita bidaltzea 
Lagina jasotzea 
FIT emaitza 
FIT emaitza 
FIT balioa 
Behin betikoa 
 
Egitea / Ez agertzea / Ezeztatzea 
Zita erregistratzea 
Zita 
 
 
Behin betiko diagnostikoa 
Ospitalea 
Endoskopia 
Miaketaren hedadura 
 
Miaketaren iraupena 
 
Prestaketaren kalitatea  
 
Sedazioa/Analgesia 
 
Konplikazioak (ez-baztertzaileak) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurkikuntzak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarraipena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egitea 
Biopsia 
Balioa 
 
Behin betiko diagnostikoa 
Zentroa 
Proba 
Mota 
Emaitza 
Tamaina 
 

 
Data 
Data 
Data 
Positiboa/Negatiboa/Errorea 
(ng/ml) 
Bai/Ez 
 
Data 
Data 
Data 
 
 
Bai/Ez 
Osabideko kodea 
Data 
Osoa / Osatugabea / Ez aplikagarria 
 
(minutuak) 
 
Egokia / Hala moduzkoa / Txarra / Ez aplikagarria 
 
Sedaziorik ez / S. sakona / S. arina / Ez aplikagarria 
 
1. Ez 
2. Heriotza 
3. Ez da aplikagarria 
4. Polipektomia osteko sindromea 
5. Odoljarioa: ingresua/transfusioa 
6. Zulaketa: ebakuntza kirurgikoa / tratamendu 
kontserbadorea 
7. Sedazioa:  
 - Arinak: bihotz-erritmoaren alterazioa, arnas de-
presioa, intolerantzia, oka, beste batzuk 
- Larriak: asistolia, anafilaxia, desaturazioa, bronko-
xurgapena, beste batzuk   
  
0. Normala / Garrantzirik gabeko aurkikuntzak 
1. Polipo ez-neoplasikoak 
2. Arrisku txikiko adenomak 
3M. Arrisku ertaineko adenomak 
3A. Arrisku handiko adenomak 
5. Kartzinoma 
6. Garrantzitsua ez-neoplasikoa 
7. Ez erabakigarria 
8. Ez aplikagarria 
 
0. Jarraipenik ez / FIT 10 urte barru < 60 urte 
0A. Kolonoskopia/FIT 5 urte barru 
1. Kolonoskopia 10 urte barru 
2. Kolonoskopia 5-10 urte barru 
3. Kolonoskopia 5 urte barru 
4. Kolonoskopia 3 urte barru 
5. Kolonoskopia 1-2 urte barru 
6. Kolonoskopia < 1 urte barru 
7. Kontsulta espezializatua 
8. Ez aplikagarria 
 
Data 
Zenbakia 
SNOMED kodea 
 
 
Bai/Ez 
Osabideko kodea 
Data 
Kolonoskopia birtuala / Enema opakua / OTA / 
Beste batzuk 
Normala / Patologikoa / Ez erabakigarria 
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Anatomia Patologikoa 
 
 
 
Kolonoskopia birtuala 
 
 
Lesioen jarraipena 5. kasuan. Kartzinoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polipoak 

 
Topografia 
Morfologia 
T 
M 
N 
Estadioa 
 
 
Diferentziazio-maila 
 
 
 
 
 
 
Kolonoskopia ez bada erabakigarria 
 
 
Lehen tratamendua 
 
Tratamendu mota 
 
 
 
Ospitalea 
 
Tratamendu koadjubantea 
 
Kopurua 
Kendutakoak 
Tamaina 
Kokapena 
Histologia 
Erauzketa 

 
Alfanumerikoa 
Alfanumerikoa 
Alfanumerikoa 
Alfanumerikoa 
Alfanumerikoa 
0/I/IIA/IIB/IIC/IIIA/IIIB/IIIC/IVA/IVB / Zehaztu edo 
adierazi gabe 
 
Ona / Ertaina / Eskasa edo txarra / Diferentziaziorik 
gabe edo anaplasikoa / Zehaztu edo adierazi gabe 
 
 
 
 
 
Patologikoa bai/ez 
 
 
Data 
 
Tratamendurik ez / Kirurgia / Kimioterapia / Erradi-
oterapia / Endoskopiko erradikala / Beste terapia 
batzuk / Sintomatikoa 
 
Osabideko kodea 
 
BAI/EZ 
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Ebaluaziorako adierazleak 

 Egituraren ebaluaziorako adierazleak 
Adierazlea Algoritmoa Informazio-iturria 

Informatutako profesionalen % Gutxienez saio batean parte hartu duten profe-
sionalen kopurua / unitateko/osasun-zen-
troko/zerbitzuko profesional kopurua 

Langileak  

Bertaratzeen erregistroa 

Programara bideratutako baliabideen % 

Giza baliabideak, ekipamenduak, materialak 

Programara bideratutako baliabideen kopurua 
/ aurreikusitako baliabideak 

Kontratazioa 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 

Prozesuaren adierazleak 

Adierazlea Algoritmoa Informazio-iturria 

Baliozko gonbidapenen % Populazioa / Populazio hautagarriak  Itzulitako gutunak 

Jakinarazpenak  

Baliozko test prozesatuen % Behin betiko FIT emaitza duen populazioa (posi-
tiboa nahiz negatiboa) / kita entregatu duten 
pertsonen kop. 

Gestlab 

Intzidentziak 

FIT emaitza positiboa duten pertsonen % FIT emaitza positiboa duten pertsonen kop. / 
behin betiko FIT emaitza duten pertsonen kop. 

Gestlab 

Guztira egin diren kolonoskopien kop. Programan guztira egin diren kolonoskopien 
kop. 

Osabide 

Kolonoskopia-tasaren % Guztira egin diren kolonoskopien kop. / azken 
emaitza FIT (+) duten parte-hartzaileei egindako 
kolonoskopien kop. * 100 

Osabide 

Kolonoskopien % emaitzen arabera: Kolonoskopia egin zaien pertsonen kop. emaitza 
larrienaren arabera / kolonoskopia egin zaien 
eta FIT (+) emaitza duten pertsonen kop. * 100  

Osabide-Integra  

SNOMED 

Kolonoskopia osoen % Heste itsura iritsi diren kolonoskopien kop. / 
programan guztira egin diren kolonoskopien 
kop. * 100 

Osabide-Integra 

Konplikazioen % Konplikazioak izan dituzten kolonoskopien kop. 
/ sigman egindako kolonoskopien kop. * 100 

Osabide-Integra 

Kolonoskopien %, konplikazio motaren arabera 
(odoljarioa/zulaketa/heriotza/bestelakoak) 

Konplikazioak izan dituzten kolonoskopien kop., 
motaren arabera / programan guztira egin diren 
kolonoskopien kop. * 100 

Osabide-Integra 

Jarraipenean dauden pertsonen %, aurkikuntzaren 
arabera  

Aurkikuntzaren ondorioz jarraipenean dauden 
pertsonen % / kolonoskopia egin zaien pertso-
nen kop. * 100  

Osabide-Integra 
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Antolamendu-adierazleak 

Adierazlea Algoritmoa Informazio-iturria 

Parte-hartzaileen % > 10 egun emaitza bidal-
tzeko  

Parte-hartzaileen kop., non emaitzaren bidalketa - gutunaren data 
> 10 egun / parte-hartzaileen kop. guztira  

Osabide KOMBP 

Parte-hartzaileen % > 28 egun kolonoskopia egi-
teko 

Parte-hartzaileen kop., non 1. kolonoskopiaren data - LMAko me-
dikuaren harreman-data > 28 egun / FIT positiboaren ostean 1. ko-
lonoskopiarako data duten parte-hartzaileen kopurua guztira 

Osabide 

Tratamendua hasi eta > 30 egunera ondesteko 
eta koloneko minbiziaren aurkikuntza endosko-
pikoa (KOMBP 5. kodea) izan duten parte-har-
tzaileen % 

1. tratamenduaren data - kolonoskopiaren data (5. motako aurki-
kuntza) > 30 egunera izandako kasu kop. / KOM aurkikuntza 
(KOMBP 5. kodea) izan duten parte-hartzaileen kopurua guztira 

Osabide 

 

Atzerapenak (P25, mediana, eta P75), TSOH+ 
emaitzaren eta 1. tratamenduaren artean KOM 

Atzerapen egunen kopurua / parte-hartzailea pertzentiletan KOM programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emaitzen adierazleak 
Adierazlea Algoritmoa Informazio-itu-

rria 

Estaldura Lehen txandan gonbidatutako pertsonak / xede-populazioko pertso-
nak * 100 

KOM programa 

Minbizi inbaditzailearen detekzio-tasa. 5. motako aurkikuntza izandako kasuen kop. / kita entregatu duten 
parte-hartzaileen guztizko kopurua * 1000 

KOM programa 

Arrisku handiko adenomen detekzio-tasa 3A motako aurkikuntza izandako kasuen kop. / (kita entregatu duten) 
parte-hartzaileen guztizko kopurua * 1000 

KOM programa 

Arrisku ertaineko adenomen detekzio-tasa 3.M motako aurkikuntza izandako kasuen kop. / (kita entregatu du-
ten) parte-hartzaileen guztizko kopurua * 1000 

KOM programa 

Arrisku txikiko adenomen detekzio-tasa 2. motako aurkikuntza izandako kasuen kop. / (kita entregatu duten) 
parte-hartzaileen guztizko kopurua )* 1000 

KOM programa 

Polipo ez-neoplasikoen detekzio-tasa (1. 
motako aurkikuntza) 

1. motako aurkikuntza izandako kasuen kop. / (kita entregatu duten) 
parte-hartzaileen guztizko kopurua * 1000 

KOM programa 

I. eta II. estadio aurreratua duten pertsonen 
tasa 

KOM I. eta II. estadioan izandako kasuen kop. / (kita entregatu duten) 
parte-hartzaileen guztizko kopurua * 1.000 

 
KOM programa 

KOM I. eta II. estadioan duten pertsonen % 5. motako aurkikuntzak izan eta I. eta II. estadioko balioaren jarrai-
pena egiten zaien kasuen kop. / 5. motako aurkikuntzak izan dituzten 
pertsonen kop. * 100 

KOM programa 

FIT balio iragarle positiboa KOM/AHA/AEA/ATA duten kasuen kop. / FIT positiboa duten pertso-
nen kop. * 100 

KOM programa 

Minbizirako balio iragarlea 5. motako aurkikuntzak guztira / FIT positiboa eman eta kolonosko-
pia egin zaien pertsona kop. guztira * 100 

KOM programa 

Arrisku handiko adenomen balio iragarlea 3A motako aurkikuntza izandako kasuak guztira / TSOH positiboa 
eman eta kolonoskopia egin zaien parte-hartzaile kop. guztira * 100 

KOM programa 
 

FITeko parte-hartze tasa Kita entregatu eta behin betiko baliozko emaitza (positibo edo nega-
tiboa) izan duten pertsonen kop. / guztizko baliozko gonbidapenen 
kop. * 100 

KOM programa 

Gogorarazpen-gutunaren parte-hartze % Gogorarazpen-gutuna bidali zaien pertsonak, FIT kita entregatu du-
tenak (positiboa edo negatiboa) / gogorarazpen-gutuna jaso eta kita 
entregatu duten pertsonen kopurua guztira * 100 

KOM programa 

FIT emaitza positiboarekin kolonoskopia 
onartu dutenen % 

Kolonoskopia egin zaien pertsonen kopurua / FIT positiboa izan du-
ten pertsonen kopurua * 100 

KOM programa 

Kolonoskopiari uko egin dioten pertsonen 
kopurua 

Kolonoskopiari uko egiteagatik bazter utzi diren pertsonen kopurua 
/ FIT positiboa duten pertsonen kopurua * 100 

KOM programa 

 

Atzerapenak (p25, mediana, eta p75), FIT+ emaitzaren eta KOM lehen tratamenduaren artean 

 P25 P50 P75 

Diagnostikoa atzeratutako egu-
nak 

   

Tratamendua atzeratutako egu-
nak 

   

Guztira atzeratutako egunak    
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Gogobetetasun-adierazleak 

Adierazlea Algoritmoa Informazio-iturria 

Programa hasieran jasotako informazioarekin po-
zik dauden pertsonen % 

Oso egokia / Egokia / Ez oso egokia / Dese-
gokia 

Inkesta 

Programaren jarraipenarekin pozik dauden per-
tsonen % 

Oso egokia / Egokia / Ez oso egokia / Dese-
gokia 

Inkesta 

Kolonoskopia egin arte itxarondako denborarekin 
pozik dauden pertsonen % 

Oso egokia / Egokia / Ez oso egokia / Dese-
gokia 

Inkesta 

Profesionalak eman dien tratuarekin pozik dau-
den pertsonen % 

Oso egokia / Egokia / Ez oso egokia / Dese-
gokia 

Inkesta 

Parte-hartzaileei bidalitako informazioarekin po-
zik dauden profesionalen % 

Oso egokia / Egokia / Ez oso egokia / Dese-
gokia 

Inkesta 

Kolonoskopia egin arte itxarondako denborarekin 
pozik dauden profesionalen % 

Oso egokia / Egokia / Ez oso egokia / Dese-
gokia 

Inkesta 

Kolonoskopia osteko jarraipenarekin pozik dau-
den profesionalen % (medikuntzakoak/erizaintza-
koak) 

Oso egokia / Egokia / Ez oso egokia / Dese-
gokia 

Inkesta 

Herritarren parte-hartzearekin pozik dauden pro-
fesionalen % 

Oso egokia / Egokia / Ez oso egokia / Dese-
gokia 

Inkesta 

Programaren Koordinazio Zentroaren aldetik jaso-
tako prestakuntza eta informazioarekin pozik dau-
den profesionalen % 

Oso egokia / Egokia / Ez oso egokia / Dese-
gokia 

Inkesta 

Programari buruzko alderdien arreta-denborare-
kin pozik dauden profesionalen % 

Oso egokia / Egokia / Ez oso egokia / Dese-
gokia 

Inkesta 
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OSASUN SISTEMA NAZIONALAREN ONDESTEKO ETA KOLONEKO MINBIZIA 
BAHETZEKO PROGRAMAREN SAREKO ADIERAZLEAK (2011KO AZAROAN 
ADOSTUTAKOAK) 
 
1.- INFORMAZIOA: www.cribadocancer.org 
 
Kontuan harturik zein garrantzitsuak diren estandarizazioa eta konparagarritasuna, Osasun Sistema 
Nazionalaren baheketa-sarearen ezaugarriak eta bertan erabiltzen diren adierazleak deskribatuko 
dira atal honetan. 

 
Autonomia-erkidegoa  

   
1. Datu orokorrak (2010eko abenduaren 31n)  Urtez urteko datuak 
 

1.1 Geografikoki zabaltzen duten erkidegoetarako (50-69 urte) 

 
Programaren hasiera-urtea 

   

<=2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 
Xede-populazioa 50-69 urtekoa (n) 

       

 
Egungo xede-populazioa (n) 

       

 
Egungo estaldura (%) 

       

 
1.2 Adin-kohortearen arabera zabaltzen duten erkidegoetarako 

Programaren hasiera-urtea        
Xede-populazioaren osasun-kohor-

tea 
  

 

<=2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Xede-populazioa 50-69 urtekoa (n)        
Uneko kohortearen xede-popula-

zioa (n) 
       

Egungo estaldura (%)        
 

2.  Baheketa-testa 
 

Baheketa-testa  

Baheketa-testaren erabilera-epea 
(hasiera- eta amaiera-data) 

 

Uneko baheketa-testa  

Uneko baheketa-testaren erabilera-
epea  (hasiera- eta amaiera-data) 

 

 
3.  Informazioa eskuratu eta emateko epea 
 

Noiztik  

  Noiz arte  

 

 

1. Datu orokorrak 

Fitxategiaren lehen orria. Autonomia-erkidegoko ondesteko eta koloneko minbizia prebenitzeko pro-
gramaren informazio orokorra jasotzen du, hiru ataletan: 
 

a) Populazioa eta estaldura: 

Datuak zutabe batean antolatzen dira programaren datu globaletarako (ebaluatzen den urteko 
eta aurreko urteetako abenduaren 31n eguneratua).  
  

http://www.cribadocancer.org/
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 Programaren hasiera-urtea: ondesteko eta koloneko minbizia prebenitzeko programaren 
hasiera-urtea, pilotajea barne. 

 
 Xede-populazioa 50-59 urte bitartekoa (n): EINen erregistratutako 50 eta 69 urte arteko 

populazioa (gizon eta emakume), ebaluatzen den urteko abenduaren 31n autonomia-er-
kidegoan bizi dena. 

 Helburuko xede-populazioa (n): EINen erregistratutako 50 eta 69 urte arteko populazioa 
(gizon eta emakume), ebaluatzen den urteko abenduaren 31n autonomia-erkidegoan bizi 
dena. 

 Programaren xede-populazioa (n): autonomia-erkidegoko adin taldeko populazioa (gizon 
eta emakume), ebaluatzen den urteko abenduaren 31n unean uneko txandan gonbida-
tuak izan daitezkeenak, kolon-ondesteko minbiziaren prebentzio-programaren adin- eta 
bizileku-irizpideen arabera (autonomia-erkidego gehienetan, lurraldearen zati bat edo 
populazio-kohorte bat soilik hartzen da barne, eta horregatik jasotzen dugu aldagai hone-
tan gaur egun programan sartutako populazioa). 
Heriotzek ez dute betetzen xede-populazioan sartzeko irizpidea, eta horregatik, bazter 
uzteko arrazoietatik kanpo geratzen dira. Txandan zehar suertatutako heriotzak ez dira 
hurrengo txandarako xede-populazioan sartzen.  
o Xede-populazioaren bazterketak: populazioaren mugimendua prozesu aktiboa da 

eta erkidego bakoitzak hainbat modu eta unetan jaso dezake txandan zehar horren 
berri, bere antolamenduaren arabera. Erabakita daude programan bahetu behar ez 
diren pertsonak bazter uzteko arrazoiak, populazio hautagarria araztu eta ezaugarri-
tzeko: 

a. Ondesteko eta koloneko minbizia duten pertsonak 
b. Arrisku handiko aurrekariak dituztenez (polipo adenomaduna, heste-

hanturazko gaixotasuna eta ondesteko eta koloneko minbiziarekin 
lotutako familia-sindromeak) kolonoskopia bidezko jarraipenean 
dauden edo egongo diren pertsonak. Aurrekariak dokumentu bidez 
egiaztatu behar dira. Ez badira egiaztatu, baheketa-programan sartu 
beharko dira. 

c. Gaixotasun terminal atzeraezina 
d. Kolektomia duten pertsonak 
e. Aldi baterako baztertuta (5 urtez): kolonoskopia egin zaien baheke-

tako parte-hartzaileak 
f. Aztertu ez direnak ez dira bazter uzteko modukoak 

 

 Programako populazio hautagarria (n): ondesteko eta koloneko minbizia prebenitzeko 
programaren xede-populazioa, bazterketak egin ondoren araztua. 

 Gaur egungo estaldura (%):  
Programaren xede-populazioa / programaren helburu den populazioa (n) x 100 

 
b) Baheketa-testa:  

 Baheketa-testa: programa hasieran erabilitako testa 
 Baheketa-testaren erabilera-epea: testaren erabilera-epea (noiztik / noiz arte) (data) 
 Uneko baheketa-testa: uneko baheketa-testa. Erabilera-epearen laukitxoa bete behar 

izana eragin duen aldaketarik gertatu bada soilik. Kontuan izan behar da gerta daitekeela 
bi test mota erabiltzea aldi berean. 

 Baheketa-testaren uneko erabilera-epea: testaren erabilera-epea (noiztik / noiz arte) 
(data). 

 
c) Informazioa eskuratu eta emateko epea: 
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Gai aldakorra da. Programa hasi zenetik 2010. urtera arteko informazioa eduki nahiko genuke, 
baina gaur egun eskura eta eguneratuta dugun informaziora egokitu behar da soilik. 
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.- DIMENTSIOAK 
 

Programa abian jartzen denetik, ebaluatzen den urteko abenduaren 31ra arte, informazioa honako 
hauen arabera banandurik: 
 
Urtea:  

Ebaluatzen den urteko abenduaren 31ra arte egindako gonbidapen guztiei dagokien informazioa sar-
tzen da (parte-hartzaile ez direnen kasuan, bakarra zenbatuko da pertsona bakoitzeko). 2006a baino 
lehenagoko informazioa 2006ko informazioan sartuko da. 2007, 2008, 2009 eta hurrengo urteetako 
informazioa emango da. 
 
Adina:  

European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis - First edition 
gidaliburuak gomendatutakoaren arabera, adina erregistratu behar da: pertsonak gonbidapenaren 
unean duen adina (estaldura/parte-hartzea neurtzeko) edo baheketaren unean duena (baheketaren 
emaitzak neurtzeko).  
Kolon eta Ondesteko Minbizia Bahetzeko Espainiako Programen Sareak, adina erregistratzeko, kal-
kulu hau kontuan hartzea gomendatzen du: 
Estaldura eta parte-hartzea neurtzeko: pertsonaren adina kalkulatuko da.  

 Entregatutako (edo jasotako) testerako: jaiotegunaren eta testa entregatu den edo jaso den 
egunaren arteko aldera, eta horren araberakoak izango dira prozesuaren eta emaitzaren gaine-
rako adierazleak.  

 Entregatu ez den testerako: jaiotegunaren eta txandarako lehen gonbidapenaren egunaren ar-
teko aldea. 

Prozesua eta emaitzak neurtzeko: testa entregatzen edo jasotzen den egunean norbaitek duen 
adina; horrela, haren baheketaren emaitza adin-kategoria berean erregistratuko da episodio batean 
zehar. Emaitza, kolonoskopia, tumore eta abarren datu guztiak. 

 
Pertsonak behin soilik zenbatuko dira txanda bakoitzeko, hala zenbakitzailean nola izendatzailean. 
 
Erabiltzaileak adin-talde hauetan banatzen dira: 

 50-54 urte 

 55-59 urte 

 60-64 urte 

 65-69 urte 

 69 urtetik gora 

 50-69 urte (kalkulu automatikoa) 

 50=>69 urte (kalkulu automatikoa) 
50 eta 69 urtekoa ez den populazioa barne hartzen duten programek beren adin-taldeari dagozkion 
laukitxoak soilik beteko dituzte. 
 
Adibideak: 

- Norbait 2008an gonbidatu bada, eta testa 2009an entregatzen badu, 2009ko zenbakitzailean eta 
izendatzailean zenbatuko da. 
- Norbait lehen aldiz 2008an gonbidatu bada, eta 2009an gogorarazpena jaso eta oraindik parte-hartu 
ez badu, 2008ko zenbakitzailean eta izendatzailean zenbatuko da.  
- Norbaitek 2008an testean emaitza positiboa izan, eta 2009an kolonoskopia egin bazitzaion, haren 
datuak 2008an sartuko dira.  
 

 Sexua: informazioa emakumeen, gizonen eta bi sexuen arabera bilduko da. 

 Baheketaren tipologia (dimentsio honek bai gonbidapenean bai parte-hartzean du eragina) 
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 Hasierako lehen gonbidapena 
Baheketa-programaren barruan norbait lehenengo aldiz gonbidatzea, edozein dela ere 
txanda. 

 Hasierako bigarren gonbidapena edo segidakoak: 
Programan inoiz parte hartu ez duen norbait bigarrenez edo hurrengoz gonbidatzea, edozein 
dela ere txanda. 

 Segidako erregularra: 
Baheketa-programaren aurreko txandan parte hartu zuen norbaitek jasotako gonbidapena. 

 Segidako irregularra: 
Baheketa-programaren aurreko txandan ez, baina oraingo gonbidapena baino lehenagoko 
txanda batean parte hartu duen norbaitek jasotako gonbidapena. 
Baheketaren tipologia kalkulatzeko, erabaki da 30 hilabeteko mugarria erabiliko dela gonbi-
dapen edota parte-hartze bat segidako irregulartzat hartzeko atzerapen gisa.  

 Ezezaguna: 
Badakigu hasierakoa dela, baina sailkatu gabe dago (hasierako lehen gonbidapena eta hasie-
rako bigarren gonbidapena edo segidakoren bat), edo badakigu segidakoetako bat dela, 
baina sailkatu gabe dago (segidako erregularra eta segidako irregularra), edo ez dakigu bahe-
keta mota (hasierakoa edo segidakoa). 

 Test motak 

 Kimikoa (guaiakoa) 

 Immunologiko kualitatiboa  

 Immunologiko kuantitatiboa 

 Bestelakoak (zehaztu) 
3.- PARTE-HARTZEA 

 
PARTE-HARTZEA 
 

 

Gonbidatutako pertsonak 

Baliozko testa duten pertsonak (ustiatuak) 

Baliozko testa duten pertsonen parte-hartza tasa 
(baliozko testa duten pertsonak/gonbidatutako pertsonak *100) 

TEST DESEGOKIA DUTEN PERTSONAK 

Test desegokia duten pertsonen parte-hartza tasa 
(test desegokia duten pertsonak/gonbidatutako pertsonak *100) 

Testa duten pertsonak 

Testa duten pertsonen parte-hartza tasa 
(testa duten pertsonak/gonbidatutako pertsonak *100) 

 

Gonbidatutako pertsonen kopurua: 

Gonbidatutzat hartzen dira baheketarako gonbidapena jaso duten populazio hautagarriko kideak, 
programaren antolamenduaren arabera. Bidalitako gonbidapen guztiak ez ditu jendeak jasotzen. 
 

Baliozko gonbidapenak jaso dituzten pertsonen kopurua. Pertsona bakoitzeko gonbidapen bakarra 
hartuko da kontuan; ez dira aintzat hartuko txanda berean egindako gogorarazpenak. 
Populazioan sartuko dira irizpide hauetakoren bat betetzen duten biztanleak: 

- Sartzeko irizpideak: datu-basean agertzen ez ziren pertsonak (errolda edota osasun-txartela), 
baheketaren irizpideen arabera sartzekoak direnak (adina edota bizitokia). 

 
Xede-populaziotik kanpo utziko dira irizpide hauetakoren bat betetzen ez duten biztanleak: 

- Kanpoan uzteko irizpideak: kolon eta ondesteko minbiziaren arrisku handiko familia-aurreka-
riak (ezagutzen badira eta pertsona hori berariazko jarraipen-protokolo batean badago), jarraipen 
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kolonoskopikoa egitea beharrezko bihur dezaketen koloneko patologiako aurrekari pertsonalak 
(adenomak barne), gaixotasun terminala, ezintasuna. Edonola ere, kanpoan uzten dira ez-egoilia-
rrak (helbide-akatsak), adina identifikatzean izandako akatsak, datu-bikoiztasunak eta heriotzak. 
- Aldi baterako kanpoan utziko dira aurreko 10 urteetan egindako kolonoskopiak (osoa izan zela 
egiaztatu bada) edo aurreko 5 urteetan egindakoak (ez bada egiaztatu osoa izan zela). 

Baliteke txandako populazio hautagarria gonbidatzean baliozkoak ez diren gonbidapenak sortzea. 
Itzulitako gonbidapenak ez dira joko baliozkotzat. Itzulitakoak kanpoan utzi ondoren geratzen diren 
gonbidapenak izango dira baliozko gonbidapenak. 
 
Norbait osasuntsu badago eta ez baditu betetzen bazterketa-irizpideak, koloneko minbizia prebeni-
tzeko jarraipenean dagoela adierazten badu edo azterketapean badago edo berak hala eskatuta pro-
graman parte hartu nahi ez duela adierazten badu, hori EZ da izango baja emateko arrazoia. EZ dira 
PARTE-HARTZAILE izango. Begirunez jokatzeko, gonbidapenetan gogorarazpenik ez bidaltzeko meka-
nismoak ezar daitezke. Kasu bakan batzuetan, txandaz txanda behin eta berriz adierazten badute eta 
idatziz jasota uzten badute ez dutela parte hartu nahi, "baja" eman ahalko zaie zitazioaren ondorio-
etarako. Ohiz kanpoko kasua da oso, baina EZ parte-hartzaile izaten jarraituko dute. 
 
Baliozko testa duten pertsonak. Aurrekoen artean, baheketa-testa egin eta emaitza positibo edo 
negatiboa duten pertsonen kopurua. Testa programatik kanpo egiten duten pertsonak ez dira mia-
tutzat joko. 
 
 
Parte-hartzea baheketa motaren arabera 

- Hasierako 1. gonbidapena. Programara lehen aldiz gonbidatzen diren pertsonak. Testa egiten 
badute, lehen gonbidapeneko parte-hartzaile gisa sartuko dira. 

- Hasierako 2. edo segidako gonbidapena. Aurrez beste txanda batzuetan gonbidatuak izan diren 
baina testa egin gabe zuten pertsonak. Testa egiten badute, bigarren edo ondorengo gonbidape-
nean sartuko dira lehen aldiz parte-hartzaile gisa. 

- Segidako erregularra. Gonbidapen hau bidali aurretik gehienez ere duela 30 hilabete programa-
ren barruan miatu dituzten pertsonak, testa egin dutenak. 

- Segidako irregularra. Gonbidapen hau bidali aurretik duela 30 hilabete baino lehenago progra-
maren barruan miatu dituzten pertsonak, testa egin dutenak. Ez dira aurretiko miaketatzat jo 
behar aurreko bitarteko azterketak (guaiako testerako). 

 

Gonbidapen bakarra hartuko da kontuan pertsona bakoitzeko; ez dira aintzat hartuko txanda berean 
egindako gogorarazpenak.  
Gerta liteke elkarren segidako bi txandetan parte-hartzailea izatea eta, hala ere, bitarteko aldia 30 hi-
labetetik gorakoa izatea. Kasu horretan ez da segidako erregulartzat hartuko, irregulartzat baizik. 

Estaldura tasa: 100 x baliozko gonbidapenak / (xede-populazioa - bazterketak) 

Autonomia-erkidegoaren lurralde osoan, gutxienez gonbidapen bat jaso duen xede-populazioaren 
ehunekoa. Adina kalkulatzeko, jaiotegunaren eta zitazio-dataren arteko aldea hartzen da. 

 Izendatzaileko xede-populazioa programaren datu-basean sartutakoa da, autonomia-erki-
dego osorako erreferentziako adin-taldean, eta, modu osagarrian, datu-basearen edo errol-
daren araberako populazioaren arrazoia ematera behartzen du. 

 Zenbakitzailetik eta izendatzailetik bazterketak kentzen dira. 

Jarraian proposatutako adierazleetarako, honela kalkulatu da adina: jaiotegunaren eta entregatutako testari 
dagokion gonbidapenaren dataren arteko aldea (azken testa, denboraldi bat ebaluatzen bada eta behin baino 
gehiagotan parte hartu badu). 
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Baliozko testa duten parte-hartzaileen kopurua. Miatu dituzten pertsonen kopurua edo baheketa-
testa egin zaien pertsonen kopurua. Kanpo uzten dira testa entregatu, baliogabetzat jo, eta txanda 
berean baliozkotzat sailkatutako beste test bat entregatu ez duten pertsonak. Testa programatik 
kanpo egiten duten pertsonak ez dira joko miatutzat. 

Parte-hartze tasa: 

100 x baliozko testa duten parte-hartzaileak / baliozko gonbidapena duten pertsonak, guztira 
Parte-hartzea da zenbatek jaso edo entregatu dituzten testak (baliozkoak nahiz baliogabeak) ebalu-
azio-aldian, aldi horretan baliozkoak izan diren gonbidapenak kontuan harturik (x 100). Aldi horrek 
barne hartzen du egindako lehen gonbidapenetan sartutako informazioa.  
 
Baheketan parte hartzeko adierazleak kalkulatu ahal izateko, denboraldi bat utzi behar da infraesti-
mazio-efektua zuzentzeko (urtebete). Pertsonen erantzunaren eta programaren antolamenduaren 
atzerapenaren ondorioz gertatzen da, eta aurreikusteko zaila izaten da (sei hilabetera parte-hartzai-
leentzako gogorarazpenak, gonbidapenen metaketa urtearen azken hilabeteetan...).  

Akats teknikoak dituzten testak edo test desegokiak dituzten pertsonen kopurua. Arrazoi teknikoak 
direla-eta aztertu ezineko test bat duten pertsonak, lagina nahikoa izan ez delako edo dena delakoa-
gatik berriz egin behar izan delako, nahiz eta, ondoren, txanda berean, baliozko testa entregatu.  

Akats teknikoen edo desegokien tasa. 100 x errore teknikoak dituzten testak edo test desegokiak 
dituzten pertsonen kopurua / parte-hartzaileak guztira.  

Jarraian datozen adierazleetarako, honela kalkulatu da adina: jaiotegunaren eta positibo eman duen testaren 
entregari dagokion gonbidapenaren arteko aldea. Aldi bat ebaluatzen denean, test positibo baten ondorioz 
egin diren diagnostiko- eta tratamendu-jarduera guztiak eta haien emaitzak esleitu behar zaizkio test horri, 
ebaluatutako alditik kanpo egin badira ere. 
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4. BAHEKETAREN PROZESUA 
 
PROZESUA 
 

Miatutako pertsonak (baliozko testa duten pertsonak) 

Test positiboa duten pertsonak 

Test positiboa duten pertsonak 
(test positiboak dituzten pertsonak/miatutako pertsonak *100) 

Kolonoskopia agindu zaien pertsonak 

Kolonoskopia egin zaien pertsonak 

Egindako kolonoskopia osoak 

Kolonoskopia egitea onartu duten pertsonen tasa 
(kolonoskopia egin zaien pertsonak/kolonoskopia agindu zaien pertsonak *100) 

Egindako kolonoskopia osoen tasa 
(Kolonoskopia osoa egin zaien pertsonak/kolonoskopia egin zaien pertsonak *100) 
Konplikazioak izan dituzten pertsonak 

Kolonoskopian konplikazioak izan dituzten pertsonen tasa 
(kolonoskopian konplikazioak izan dituzten pertsonak/kolonoskopia egin zaien pertsonak *100) 

 

Baliozko testa duten miatutako pertsonak. Baheketa-testa egin eta emaitza positibo edo negatiboa 
duten pertsonen kopurua. Hasierako miaketetan, lehen aldiz egiten diren miaketa guztiak sartzen 
dira (lehen gonbidapenean, edo bigarren edo segidako gonbidapenetan). Segidako miaketa irregula-
rrek barne hartzen dituzte programaren barruan aurrez egindako miaketari dagokionez 30 hilabete-
tik gorako denbora-tartea dutenak.  

 
Test positiboen tasa. 100 x test positiboa duten pertsonak / baliozko testa duten parte-hartzaileak. 
Testean (kimikoa nahiz immunologikoa) emaitza positiboa izan duten pertsonen kopurua. Norbaiti 
hainbat test egin bazaizkio, bakarra hartuko da kontuan. (Datu honek agindutako kolonoskopia ko-
puruarekin bat etorri beharko luke, kontraindikazioak kenduta). 

Agindutako kolonoskopia kopurua. Kolonoskopia optikoa agindu zaien pertsonen kopurua; beraz, 
test positiboa duten pertsonak, kolonoskopia optikoa baztertzeko irizpiderik betetzen ez dutenak. 

Egindako kolonoskopien kopurua. Koolonoskopia optikoa egin zaien pertsonen kopurua, beraz, 
barne hartzen ditu edozein arrazoi dela-eta osatu ez direnak. 
Hemen sartuko dira beste zentro sanitario batzuetan egindako kolonoskopiak, txostena edukiz gero. 

Kolonoskopiaren onarpen-tasa. 100 x kolonoskopia egin zaien pertsonak / (kolonoskopia agindu 
zaien pertsonak). 

Kolonoskopia osoen tasa. Koolonoskopia egin zaien pertsonak, lehen aldian balbula ileozekalera iritsi 
bada. 

 Kolonoskopia osoen tasa parte-hartzaileei egiten zaien lehen kolonoskopiaren arabera kalkulatuko 
da, proba bat baino gehiago badute ere. Hau da, norbaiti hainbat proba egin bazaizkio ere, hasierako 
kolonoskopiaren emaitza erregistratuko da (izan ere, kolonoskopia osatugabe guztiak errepikatu be-
harko dira osoa lortu arte). 
 
Konplikazioak izan dituzten pertsonak 
Kolonoskopia egin eta 30 egun edo gutxiagoko epean hil diren pertsonak edota endoskopiari egoz-
teko moduko beste konplikazio larri batzuk (ospitalizazioa hurrengo 30 egunetan transfusioa eska-
tzen duen odoljario larria edukitzeagatik, zulaketagatik...) edo sindrome bagala edo peritonitisa izan 
dituzten pertsonak.  
Konplikazio larriak dira heriotza edo zulaketagatik, odoljarioagatik edo transfusioa behar delako in-
gresatzeko beharra dakartenak kolonoskopia egin eta hurrengo 30 eguneko epean. 
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 Hau informazio garrantzitsua da eta jaso egin behar da, baina zaila da. Informazio-iturri posibleak 
aztertuko dira (CMBD-altak, larrialdia, bilaketa aktiboa, inkesta telefonikoa, eta abar) kolonosko-
piek sortutako konplikazioak erregistratzeko irizpideak eta sistemak zehaztu ahal izateko. 
 
Kolonoskopian konplikazioak izan dituzten pertsonen tasa 
Kolonoskopian konplikazioak izan dituzten pertsonak / kolonoskopia egin zaien pertsonak * 100 
 

2. HAUTEMANDAKO LESIOAK 
HAUTEMANDAKO LESIOAK 

Miatutako pertsonak (baliozko testa duten pertsonak) 

Kolonoskopia negatiboa duten pertsonak 

(kolonoskopia negatiboa duten pertsonak / miatutako pertsonak * 100) 

Edonolako adenoma duten pertsonak 
(adenoma aurreratua duten pertsonak eta arrisku txikiko adenoma dutenak) 

Minbizia hauteman zaien pertsonak 

Edonolako adenoma duten pertsonen tasa 
(edonolako adenoma duten pertsonak / miatutako pertsonak x 1000) 

Arrisku txikiko adenoma duten pertsonen tasa  
(arrisku txikiko adenoma duten pertsonak / miatutako pertsonak x 1000) 

Arrisku ertaineko adenoma duten pertsonen tasa 
(arrisku ertaineko adenoma duten pertsonak / miatutako pertsonak x 1000) 

Arrisku handiko adenoma duten pertsonen tasa 
(arrisku ertaineko adenoma duten pertsonak / miatutako pertsonak x 1000) 

Minbizia duten pertsonen tasa 
(edonolako adenoma duten pertsonak / miatutako pertsonak x 1000) 

Adenomak eta minbizia dituzten pertsonen tasa 
(edonolako adenoma duten pertsonak / miatutako pertsonak x 1000 

 
Baliozko testa duten pertsonak 

Baheketa-testa egin eta emaitza positibo edo negatiboa duten pertsonen kopurua. Hasierako miake-
tetan, lehen aldiz egiten diren miaketa guztiak sartzen dira (lehen gonbidapenean edota bigarren edo 
segidako gonbidapenetan). Segidako miaketa irregularrek barne hartzen dituzte programaren ba-
rruan aurrez egin zen miaketari dagokionez 30 hilabetetik gorako denbora-tartea dutenak.)  
 
Kolonoskopia negatiboak dituzten pertsonak 
Kolonoskopiaren emaitzan adenoma (edonolako) edo minbizi gisa identifikatutako lesiorik diagnos-
tikatu ez zaien pertsonak. 
 
Kolonoskopia negatiboa duten pertsonen tasa 
Kolonoskopia negatiboa duten pertsonak / baliozko testa duten pertsonak * 100 
 
Europako gidak barne hartzen ditu edonolako lesioetarako gutxieneko adierazleak (ez soilik adeno-
metarako), baina ez du zehazten lesio mota (hiperplasia, adenomatosia...). Adierazle hori ez da barne 
hartuko, Baheketa Sareak "edonolako lesio mota" kontzeptuan zer sartzen den zehaztu eta adostu 
arte. 
2011tik aurrera, adenoma aurreratuak bereiz jasotzen dira, arrisku txiki, tarteko eta handiko ade-
noma gisa. 2011 baino lehenagoko adenomen kasuan, ordura arte jaso bezala utziko dira: arrisku 
txikiko adenomak eta adenoma aurreratuak edo arrisku handikoak. 
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Hautemandako minbizi inbaditzaileen kopurua. Gutxienez minbizi inbaditzaile bat hauteman zaien 
pertsonen kopurua. Pertsonak zenbatzen dira, ez minbiziak; hortaz, norbaiti bi minbizi inbaditzaile 
edo gehiago hautematen bazaizkio (polipo batean baino gehiagotan), behin soilik zenbatzen da.  

Adenomak sailkatzeko, kolonoskopiako eta anatomia patologikoko txostenak behar dira; izan ere, batzuetan, 
kolonoskopiarekin arrisku handiko polipotzat har litezke ondoren anatomia patologikoak halakotzat jotzen ez 
dituen kasuak. 

Hauteman diren arrisku handiko pertsonak. Arrisku handiko adenomaren irizpideetakoren bat bete-
tzen duten aurkikuntzak dituzten pertsonen kopurua. 
20 mm edo gehiagoko adenoma, edo >= 5 adenoma txiki.  
Hauteman diren arrisku ertaineko pertsonak. 3-4 adenoma, edo gutxienez >= 10 mm-ko eta 
< 20 mm-ko polipo bat, edo adenoma bilotsua (> % 20) edo maila handiko displasia.  

Hauteman diren arrisku txikiko pertsonak. Aurreko irizpidetako bat betetzen ez duten adenomak 
dituzten pertsonen kopurua.  
< 3 adenoma, eta biak txikiak (< 10 mm) edo ez dute maila txikiko neoplasiarik mukosan eta adenoma 
tubularrik. 
Hiru adenoma baino gutxiago daude eta 10 mm-tik beherakoak dira.  

Adierazle horiek baztertzaileak dira; beraz, pertsonak multzo horietako bakarrean sar daitezke, eta minbizitik 
gertuen dagoen taldeari esleituko zaio (minbizi inbaditzailea, arrisku handiko adenoma, arrisku ertaineko ade-
noma eta arrisku txikiko adenoma). 

Edonolako adenoma duten pertsonen tasa.  

Minbizi inbaditzailea duten pertsonen tasa.1.000 x minbizi inbaditzailea duten pertsonen kopurua / 
baliozko testa duten parte-hartzaileak. 

Arrisku handiko adenomen (AHA) detekzio-tasa. 1.000 x arrisku handiko adenoma duten pertsonen 
kopurua / baliozko testa duten parte-hartzaileak. 

Arrisku ertaineko adenomen (AEA) detekzio-tasa. 1.000 x arrisku ertaineko adenoma duten pertso-
nen kopurua / baliozko testa duten parte-hartzaileak. 

Adenomak eta minbizia dituzten pertsonen tasa. 1.000 x edonolako adenoma eta minbizia duten 
pertsonen kopurua / baliozko testa duten parte-hartzaileak. 

HAUTEMANDAKO TUMOREAK. Estadioa 
 

HAUTEMANDAKO TUMOREAK. Estadioa 

Miatutako pertsonak (baliozko testa duten pertsonak) 

Hautemandako tumoreak, guztira 

I. estadioan hautemandako tumoreak, guztira 

II. estadioan hautemandako tumoreak, guztira 

III. estadioan hautemandako tumoreak, guztira 

IV. estadioan hautemandako tumoreak, guztira 

Estadio ezezagunean hautemandako minbiziak, guztira 

I. estadioa duten minbizien ehunekoa 
(I. estadioa duten minbiziak / estadio ezagunean hautemandako minbiziak x 100) 

II. estadioa duten minbizien ehunekoa 
(II. estadioa duten minbiziak / estadio ezagunean hautemandako minbiziak x 100) 

III. estadioa duten minbizien ehunekoa 
(III. estadioa duten minbiziak / estadio ezagunean hautemandako minbiziak x 100) 

IV. estadioa duten minbizien ehunekoa 
(IV. estadioa duten minbiziak / estadio ezagunean hautemandako minbiziak x 100) 
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Estadio aurreratuetan dauden minbizien (TNM) detekzio-tasa. 1.000 x minbizi inbaditzailea estadio 
aurreratuan duten pertsonen kopurua / baliozko testa duten parte-hartzaileen kopurua, biak azter-
tutako aldian. 

 

BALIO IRAGARLE POSITIBOA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tis ez da minbizi gisa sailkatu behar, adenoma gisa baizik. Tamainaren arabera, arrisku handiko, er-
taineko edota txikiko atalean sailkatuko da. 
 

 
HAUTEMANDAKO TUMOREAK. Estadioa - TNMren arabera 

 

Estadioa Tamaina (T) Metastasi ganglionarrak (N) Distantziako metastasia (M) 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

 T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

IIB T4 N0 M0 

IIIA T1-T2 N1 M0 

IIIB T3-T4 N1 M0 

IIIC Edozein T N2 M0 

IV Edozein T Edozein N M1 

 
BALIO IRAGARLE POSITIBOA 
 

Adenomaren balio iragarle positiboa  
(arrisku txikiko/ertaineko/handiko adenoma duten pertsonak / kolonoskopia egin zaien pertsonak) 

Edozein adenomaren balio iragarle positiboa 
(adenoma hauteman zaien pertsonak / kolonoskopia egin zaien pertsonak) 

Minbiziaren balio iragarle positiboa 
(minbizia hauteman zaien pertsonak / kolonoskopia egin zaien pertsonak) 

(edozein adenoma eta minbizia hauteman zaien pertsonak / kolonoskopia egin zaien pertsonak) 
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Estadioa sailkatzeko, TNM sailkapena erabiliko da. Bestela, sailkapenerako erabilitako TNM bertsioa 
zehaztu beharko da.  
 
I. estadioan hautemandako minbizien ehunekoa 
I. estadioko minbizia duten pertsonak / estadio ezagunean hautemandako minbiziak guztira x 100 
 
II. estadioan hautemandako minbizien ehunekoa 
II. estadioko minbizia duten pertsonak / estadio ezagunean hautemandako minbiziak guztira x 100 
 
III. estadioan hautemandako minbizien ehunekoa 
III. estadioko minbizia duten pertsonak / estadio ezagunean hautemandako minbiziak guztira x 100 
 
IV. estadioan hautemandako minbizien ehunekoa 
IV. estadioko minbizia duten pertsonak / estadio ezagunean hautemandako minbiziak guztira x 100 
 

VIII. ERANSKINA. PROGRAMAREN KALITATE-IRIZPIDEAK (EUROPEAN COMMISSION, 2010) 
 

Adierazlea Onargarria Desiragarria 

Gonbidapena % 95 > % 95 

Parte-hartzearen tasa > % 45 > % 65 

TSOH desegokiaren tasa < % 3 < % 1 

Testa egiten denetik emaitza jaso arte  > % 90 15 egun 
baino gutxiago 

 

Kolonoskopiaren agintze-tasa % 90 > % 95 

TSOH (+) diagnostikatzen denetik kolonoskopia 
egin arte 

> % 90 31 egun 
baino gutxiago 

> % 95 31 egun baino 
gutxiago 

Kolonoskopia osoen tasa  > % 90 > % 95 

Behin betiko kolonoskopiatik eta tratamendura 
arte 

> % 95 31 egun 
baino gutxiago 

 

KOMa bahetzeko programako endoskopistek 
egin beharreko prozedura kopurua  

300 

 

> 300 

Programan identifikatutako biopsia eta lesioen 
zein ehuneko jakinarazi behar den formatuaren 
arabera 

> % 90  

Baheketa-programako kolonoskopian patolo-
giak erregistratutako neoplasia-maila handiko 
displasiaren (AHA) identifikazio-tasa 

< % 5  

Baheketa-programako kolonoskopian patolo-
giak erregistratutako neoplasia-maila handiko 
displasiaren (AHA) identifikazio-tasa 

< % 10  
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IX. ERANSKINA. SENTSIBILIZAZIOA ETA TREBAKUNTZA 
Aldez aurretik: 

1. Osasun-zentroetan banatzeko kartelak egitea. 

2. Programaren ezaugarriei eta berekin dakartzan probei buruzko liburuxkak egitea. Parte-har-
tzaileei posta bidez banatuko zaizkie, eta osasun-zentroetan eskuragai jarriko dira. 

3. Internet. Liburuxketan jasotako informazio berbera eta erlazionatutako aplikazioa Internet 
bidez eskuratu ahal izango da: http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal eta 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolondesteko web-orrietan eta domeinu berezi 
batekin. 

4. Doako informazio-telefonoa publikoarentzat eta profesionalentzat: 900 840 070 erantzun-
gailuarekin. 

5. Posta elektronikoko helbidea, harremanetan jartzeko eta zalantzak argitzeko: 
prevencionccr@osakidetza.eus  

6. Prozesuan aritzen diren profesionalei aurkezpena egitea, programaren, ibilbideen eta proto-
koloen ezaugarriak azalduta. Gutxienez bat arduradunekin, eta bat osasun-zentro eta erre-
ferentziako ospitale bakoitzeko, tarteko profesional guztientzat (medikuak, erizainak, erizain 
laguntzaileak, administrariak eta egokitzat jotzen den oro). 

 

 

Prestakuntza 

HELBURUAK. 

Helburu estrategikoa 

Lehen Mailako Arretako Unitateetako eta erreferentziako ospitaleetako profesionalek koloneko eta on-
desteko minbizia goiz detektatzeko programa eta lortutako emaitzak ezagutzea programa garatzeko be-
harrezko ekintzak planifikatzeko, eta profesionalen inplikazioa lortzea programa abian jarri eta haren ja-
rraipena egiteko. 

Helburu espezifikoak 

Ezagutzea: 
o Kolon eta ondesteko minbiziaren oinarri epidemiologikoak 
o KOMBPerako sortutako ibilbideak, baliozkoak 

 FIT+ laginak jaso eta prozesatzeko ibilbideak 
 FIT+ kasuen emaitzen kudeaketa:  

 Baimen informatua  

 Historia klinikoko datuak: ohiko medikazioa (antikoagulatzaileak, antia-
gregatzaileak), aurrekari pertsonalak eta familia-aurrekariak  

 Ebakuntza aurrekoa, hala badagokio 
 Kolonoskopiak egiteko prestaketa 
 Kolonoskopiaren emaitzak kudeatzea: aurkikuntzen sailkapena eta lesioen jarrai-

pena 
Garatzea: Programa abiarazi eta hari jarraipena egiteko gaitasunak, biztanleek parte hartzen dutela eta 
kasu positiboak behar bezala kudeatzen direla ziurtatzeko. 
Profesionalak programaren monitorizazioan eta ebaluazioan inplikatzea, kalitatea bermatzeko. 
Profesionalak hobekuntzaren, ebaluazioaren eta ikerkuntzaren alorretan inplikatzea, kolon eta ondes-
teko minbiziaren prebentzioan jardunbide egokiak eta ezagutza sustatzeko. 

file:///C:/Users/72403712B/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.osakidetza.euskadi.eus/
file:///C:/Users/72403712B/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.osakidetza.euskadi.eus/
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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Jardueraren garapena: 

1.- Epidemiologia, programaren oinarria. Prozesua eta lortutako emaitzak. 

2.- Laginak maneiatzea, kasu positiboak kudeatzea eta kolonoskopiara bideratzea. Kolonoskopiarako 
prestatzea. 

3.- Emaitzak LMAUen eta zerbitzu-erakundearen arabera ematea. Adinaren eta sexuaren arabera 
konparatzea. 

4.- LMAUn gonbidapenak planifikatzea. 

Prestakuntzaren metodologia: 

 Azalpen teorikoak 

 PowerPointak, bideoak eta Programaren dokumentazioa erabiliko dira. 
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X. ERANSKINA. PROGRAMAREN JARDUERAREN KALKULUAK ETA ARDURADUN NAGUSIAK 

 
URTEKO GONBI-
DAPENAK PLANIFI-
KATZEA  

Sarearen zen-
batespena 

Lehen Mai-
lako Arre-
tako zeregin 
nagusiak 

Koordinazio Zen-
troaren zeregin na-
gusiak 

Arreta espeziali-
zatua 

Xede-populazioa 300.000 Kanpainari eta 
iraupenari bu-
ruzko informa-
zio orokorra 

Osabidetik eta beste 
iturri batzuetatik 
hautatzea. Prozesua 
Zuzendaritza Nagu-
siko Informatikarekin 
baliozkotzea. 

  

Hautagarri ez dire-
nak araztea (% 10) 

30.000 Hautagarriak 
eta hautagarri 
ez direnak ba-
loratzea 

Osasun-zen-
troei/Gonbidatuei 
buruzko datu-baseak 
eta informazioa gu-
rutzatzea. Bazter-
tzeko gutuna bidal-
tzea  

  

Populazio gonbida-
garria  

270.000 Bazterketak 
eta parte har-
tuko ez dute-
nak jasotzea 

Gonbidapen-gutuna 
bidaltzea 

  

Baliozko gonbidape-
nak (% 96) 

259.200 Osasun-zen-
troan biltzeko 
modua jartzea 

Gutuna bidaltzea, 
kita eta informazio-li-
buruxka barne. Au-
rrez, baliozko helbi-
dea bilatzea 

Laginak aztertu 
eta baliozkotzea 

Parte-hartzea (FIT 
emaitza positi-
boa/negatiboa) 
(% 72,3) 

187.416 Gogorarazpen-
gutuna izanez 
gero, kitak 
ematea 

Emaitzen gutunak bi-
daltzea, edo akatsei 
buruzkoak, errepika-
tzeko 

  

Positiboak (% 5,0) 9.371 Kontrola Positiboen jarraipena Baheketa-agendak 
planifikatzea 

LMAko medikuak 
positiboen bisita ja-
sotzea (% 95) 

8.902 Kolonoskopiari 
buruzko infor-
mazioa, bai-
mena, eskaera 

Bisitaren kontrola. 
Zerrendak bidaltzea, 
bisitarik ezean ka-
suak aktiboki bila-
tzeko 

  

Kolonoskopien zitak 
kudeatzea (positi-
boen % 92) 

8.621 90057 zita - dx 
baheketa 

Itxarote-zerrendak 
kontrolatzea 

Baheketarako zi-
tak ematea  

LMAko erizainari 
egindako bisitak 
(% 95) 

8.902 Informazioa, 
dieta, presta-
kina, kolonos-
kopia osterako 
aholkuak 

Kasuen jarraipena Kolonoskopia egi-
teko ordua ema-
tea 

Kolonoskopia egitea 
(% 92) 

8.621   Kasu guztiak kode-
tzea 

Kolonoskopia, 
erauzketa, laginak 
hartzea 
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URTEKO GONBI-
DAPENAK PLANIFI-
KATZEA  

Sarearen zen-
batespena 

Lehen Mai-
lako Arre-
tako zeregin 
nagusiak 

Koordinazio Zen-
troaren zeregin na-
gusiak 

Arreta espeziali-
zatua 

Polipoak erauztea 
eta KOM biopsia 
(% 70) 

6.035   Kasu osatugabeen ja-
rraipena 

Anatomia patolo-
gikoko analisia 

Kolonoskopia oste-
rako gomendioak 

8.621 Pertsonak in-
formatzea, go-
mendioaren 
arabera 

Kasu guztiak kode-
tzea eta konplikazi-
oak monitorizatzea 

Kolonoskopiaren 
eta anatomia pa-
tologikoaren txos-
tenaren arabera 
egina 

Informazioa kasu ne-
gatiboetan eta hi-
perplasikoetan 
(% 30-40) 

3.018 Pertsonak in-
formatzea, go-
mendioaren 
arabera 

Negatiboa bada, gu-
tuna bidaltzea 

Kolonoskopia ne-
gatiboari buruzko 
informazioa 

Behin betiko dx ez 
duten kasuen bila-
keta aktiboa (% 10) 
eta galerak 

937 Kolonoskopiari 
uko egiteari 
edo kolonos-
kopia beste 
sistema batzu-
etan egiteari 
buruzko infor-
mazioa 

Kodetzea. Bilaketa 
aktiboa 

Kasu konplexuei / 
beste proba ba-
tzuei buruzko in-
formazioa 

Minbizi inbaditzai-
leen jarraipena (ko-
lonoskopien % 4) 

345 Informazioa 
eman eta ja-
rraipena egi-
tea 

Kodetzea eta jarrai-
pena egitea 

Kasuen jarraipena 

Arrisku txikiko ade-
nomen jarraipena 
(% 15) 

1.293 Gomendioaren 
arabera infor-
matzea 

Gonbidapen-gutuna 
5 urtera 

Gomendioaren 
arabera informa-
tzea 

Arrisku ertaineko 
eta handiko adeno-
men jarraipena 
(% 35-40) 

 
 
 

3.448 

Kolonoskopia-
eskaera 3 ur-
tera 
eta, zatikatue-
tan, 6 hilabe-
tera 

Datu-baseak gurutza-
tzea eta LMAra eta 
ospitalera bidaltzea 

Kontroleko bahe-
keta egiteko zitak 
ematea 
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XI. ERANSKINA. GUTUNAK 
N11_15 ARRISKU TXIKIKO ADENOMAREN GONBIDAPEN-GUTUNA
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N11_15 KOLONOSKOPIA ARRUNTAREN GONBIDAPEN-GUTUNA 
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N11_14 HELBIDE-ALDAKETEN GUTUNA 
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N11_13 BAZTERKETA-GUTUNA 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

N11_02 KITDUN GUTUNA 
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N11_03 GOGORARAZPEN-GUTUNA 
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N11_04 EMAITZA NEGATIBOARI BURUZKO GUTUNA 

 

 
 

 



  

 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

 

N11_05 EMAITZA POSITIBOARI BURUZKO GUTUNA 
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N11_06 EMAITZA ERROREDUNARI BURUZKO GUTUNA 
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N11_07 EMAITZA NEGATIBOARI ETA ADINAGATIKO BAJA EMATEARI BU-

RUZKO GUTUNA 
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N11_08 KOLONOSKOPIA NEGATIBOARI ETA ADINAGATIK BAJA EMATEARI 

BURUZKO GUTUNA 
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N11_09 KOLONOSKOPIA NEGATIBOARI BURUZKO GUTUNA 
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KOLONOSKOPIA PRIBATUARI BURUZKO GUTUNA 
 

 IZENA 1. ABIZENA 2. ABIZENA 

HELBIDEA  

UDALERRIA 

PROBINTZIA 

 

 

 

XX jaun/andre estimatua: 

 

Kolon eta Ondesteko Minbizia Goiz Detek-

tatzeko Programan parte hartu zenuen; 

hain zuzen, gorozkietan ezkutatutako 

odolaren presentzia detektatzeko Osaki-

detzak egiten duen azterketan, eta proba 

horren emaitza positiboa izan zen. 

Estimado/a XX: 

 

Usted participó en el estudio para detectar 

la presencia de sangre oculta en heces que 

Osakidetza desarrolla en el marco del Pro-

grama de Detección Precoz del Cáncer de 

Colon y Recto, cuyo resultado fue positivo. 

  

Gure datuen arabera, baieztapen diag-

nostikoaren proba ez zenuen Programak 

proposatutako zentro batean egin, beste 

batean baizik. Eskertuko genizuke bai 

kolonoskopiaren eta bai anatomia pa-

tologikoaren txostenaren kopia bana 

emango bazenizkigu, Programa hone-

tako prebentzio-lana egiten jarraitu ahal 

izateko. 

Según nuestros datos, usted se realizó la 

prueba de confirmación diagnóstica en un 

centro diferente al propuesto por el Pro-

grama. Le agradeceríamos que nos fa-

cilitara una copia tanto del informe de 

la colonoscopia como del informe de 

anatomía patológica con objeto de reali-

zar un seguimiento de la labor preventiva 

de este Programa. 
  

Ados bazaude, txosten horien kopia bat 

bakarrik bidali behar diguzu honekin ba-

tera doan gutun-azalean. Ez du frankeorik 

behar. 

Si está de acuerdo, tan solo deberá enviar 

una copia de los informes en el sobre que 

se adjunta. No necesita franqueo. 

Zalantzarik baduzu, jarri gurekin harre-

manetan 900 840 070 doako telefonoa-

ren edo prevencionccr@osakidetza.eus 

helbidearen bitartez. 

Si tiene cualquier duda, póngase en con-

tacto con nosotros en el teléfono gratuito 

900 840 070 o en el e-mail preven-

cionccr@osakidetza.eus. 
  

Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzako Osasun 

Sailak bultzatzen duen prebentzio-pro-

grama honetan parte hartzeagatik. Bada-

kizu prebentzio-programa horren helbu-

rua herritarren osasuna hobetzea dela. 

Agradecemos su participación en este pro-

grama preventivo que promueve el Depar-

tamento de Salud del Gobierno Vasco, que 

persigue la mejora de la salud de la ciuda-

danía. 

  

Bihotzez, agur bero bat, Reciba un cordial saludo, 
 

asteartea, 2021.eko otsailak 16a 

 

martes, 16 de febrero de 2021 

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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"TIS PAZIENTEARENTZAKO" jarraibideen diptikoa 
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XII. ERANSKINA. LAGINAK LABORATEGIRA BIDALTZEA 
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XIII. ERANSKINA. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA PREBENITZEKO PROGRAMAKO PARTE-
HARTZAILEEK TELEFONOZ EGINDAKO GALDEREI ERANTZUTEKO ESKULIBURUA (parte-har-
tzaileentzako gomendioak) 
  
KITAREN ERABILERA: ERABILERA 
 

 Jarraitu liburuxkako jarraibideei. 

 Zure edozein gorozkitik har dezakezu lagina. 

 Pixarekin edo komuneko likidoarekin nahastuta badago, ez duzu laginik hartu behar. 

 Ez hartu laginik gorozkietan odola ikusten baduzu. 

 Gorozkien lagina hartzeko ez duzu inolako dietarik egin behar, ezta zure ohiko tratamendua 
hartzeari utzi ere. 

 Ez baduzu lagina hartu den egunean bertan eramaten, gorde hozkailuan, poltsatxo berdea-
ren barruan, hiru egunez gehienez.  

 Sartu lagina zure osasun-zentroko BAEn aurkituko duzun edukiontzian, jendeari arreta ema-
teko ordutegian, asteko edozein egunetan, astelehenetik ostiralera.  

 Testaren emaitza gutun bidez iritsiko da zure helbidera, gehienez ere 2 asteko epean. Ez bada 
hala gertatzen, deitu Koordinazio Zentrora. 

 Barra-kodea kitean itsatsi behar da, ez poltsatxoan. 
 
TSOH (+) BADA: 
  

- Probaren emaitza posta bidez iritsiko zaizu. LMAko zure medikuarekin zita eskatu beharko 
duzu (+) emaitzari buruz hitz egiteko. Egiaztatzeko proba gisa, LMAko medikuak hesteak mi-
atzeko aukeraren berri emango dizu. Erizainak kolonoskopiarako prestatzeari buruzko azal-
penak emango dizkizu. Baimen informatua eta egiaztatze-proba egiteko argibideak eta libra-
tzailea emango dizkizute.  
 

- Pazienteak (+) emaitza dela-eta kezkatuta deitzen badu: "probak emaitza positiboa izateak 
ez du esan nahi tumore bat duzunik, baina zure Lehen Mailako Arretako medikuaren kontsul-
tara joan behar duzu. Han, testaren emaitzari buruzko informazioa emateaz gain, egiazta-
tzeko proba bat egitea proposatuko dizute".  
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KOLONOSKOPIA EGITEA: 
 
 

- Osasun-zentroan emango dizute kolonoskopiarako zita. 
 

- Kolonoskopia egiteko, baimen informatua eraman beharko duzu sinatuta, eta laguntzaile ba-
tekin joan beharko zara. 
 

- Zorrotz bete behar dituzu probarako prestatzeko pautak. 
 

- Proba amaitutakoan, endoskopistak lesioak aurkitu dituen ala ez jakinaraziko dizu.  
 

- Kolonoskopian aurkikuntzarik izanez gero, lesioak erauzi eta anatomia patologikora bidaliko 
dituzte aztertzeko. 30 eguneko epean, LMAko medikuarekin zita. 

 
 
ANATOMIA PATOLOGIKOKO EMAITZAK: 
 
 

- LMAko medikuari ≈ 2 astetan iritsiko zaio.  
 

- Eskatu zita LMAko medikuarekin emaitzari buruz hitz egiteko.  
 

- Lesio gaiztorik egonez gero, espezialistarengana deribatuko zaituzte, lehentasunez.  
ZERTAN DATZA 
PROGRAMA? 
ZERTAN DATZA PROGRAMA? 

 
- 50 eta 69 urte bitarteko gizon eta emakumeentzako osasun-programa bat da.  

 

- Programaren bidez, gorozkietan odol kantitate txikiak detektatzen dira, begiz ikusi ezin di-
renak.  

 

- Proba 2 urtean behin egiten da emaitza negatiboa denean.  
 

- Helburua “gaiztotu aurreko” lesioak eta lesio gaiztoak hasierako faseetan modu goiztiarren 
detektatzea da.  

 

- Lesio horiek goiz tratatzen baditugu, lesio gaizto bihurtzeko aukera murrizten dugu.  
 

- Programa ezartzeko oinarria hau da: egiaztatuta dago kolon eta ondesteko minbiziaren heri-
otza-tasa murriztu daitekeela, eta, gainera, minbizi aurreko polipoak ezabatzean, minbizia 
bera ere saihestu ahal dela.  

 
- Pertsonen bizi-kalitatea hobetzen du.  
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ZER DA KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA? 
 

ZER DA KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA? 

- Kolon eta ondesteko minbizia kolonaren eta ondestearen (HESTE LODI GISA ere ezagutzen 
da) barruko paretetan garatzen den gaixotasun bat da. Hesteetako polipo gisa hasten da, eta 
denboraren joanarekin tamainaz handitu eta ordenarik gabe haz daiteke, baita gorputzaren 
beste atal batzuetara hedatu ere. Prozesu horrek 10 urte iraun dezake minbizia agertu arte.  

 

- Kolon eta ondesteko minbizia (kolon-ondesteko minbizia) da herrialde garatuetako minbizi-
rik ohikoena. 
 

- Euskadin, urtero 1.800 kasu hautematen dira: emakumeen artean bigarren tumorerik ohiko-
ena da, bularreko minbiziaren ondoren, eta gizonen artean ere bigarrena da, prostatako min-
biziaren ostean. 

 

Zein dira KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIAREN SINTOMAK? 

 

 ▪ Hesteetako erritmoa aldatzen da. 
 

▪ Ageriko arrazoirik gabe, uzkitik odola ateratzen da.  
 
▪ Sabeleko min larriak.  
 
▪ Koskor bat sabelean.  
 

 Minbizi gehienak "isilak" dira; horregatik egiten dugu goiz hautemateko proba gorozkietan ezkuta-
tutako odolaren bidez. 
 

PREBENITU AHAL DA KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA? 

Bizi-ohitura osasungarriak dituzten pertsonek minbizia izateko arrisku txikiagoa dute. Beraz, hona 
hemen gure gomendioak:  
 

▪ Tabakorik eta alkoholik ez.  
 

 ▪ Egin ariketa fisikoa.  
 

▪ Argal mantendu.  
 
▪ Barazki eta fruta askoko dieta. 
 
▪ Ez jan haragi gorri asko. 
 

 

NORK IZATEN DU KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA? 

 Ez dago kolon eta ondesteko minbizia izateko kausa bakarra. Etnia, arraza eta adin-talde guz-
tietako gizon eta emakumeek dute kolon eta ondesteko minbizia izateko arriskua. 
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 Arriskuak gora egiten du adinarekin batera, eta gutxi gorabehera gaixotasuna garatzen dute-
nen % 90ak 50 urte baino gehiago ditu.  

 50 urtetik gorako herritar gehienak gaixotzeko arriskuan daude, beraz. Baliteke zuk kolon eta 
ondesteko minbizia garatzeko arrisku handiagoa izatea, zure familiako historian kolon eta 
ondesteko minbizirik izan bada, edo zuk zeuk kolon-ondesteko minbizia / polipoak badituzu 
zure historian. 

 ZERGATIK SARTU BEHARKO ZENUKE KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA BAHETZEKO PROGRAMA BATEAN?  

 

ZERGATIK SARTU BEHARKO ZENUKE KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA BAHETZEKO PROGRAMA 
BATEAN? 

 

 Kolon eta ondesteko minbizia denboraldi luze batean zehar egon daiteke seinalerik eta sin-
tomarik agertu gabe, apurka-apurka garatzen. Baheketaren bidez soilik hauteman daiteke 
kolon eta ondesteko minbizia hasierako estadioetan, eta estadio horretan tratamendua era-
ginkorragoa da eta ez da hain traumatikoa. Baheketan, polipoak ere hauteman daitezke (gaiz-
totu aurreko lesioak), eta lesio minbizidun bilakatu aurretik ken daitezke. Horrela, kolon eta 
ondesteko minbizia prebenitzen da.  

 Urtero, 2000 KOM kasu daude EAEn, eta 900 pertsona baino gehiago hiltzen dira arrazoi ho-
rregatik. 

 
 CA¿QUE  

ZER TEST ARI DIRA ERABILTZEN KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA BAHETZEKO? 

 
GOROZKIETAN ODOLA DAGOEN AZTERTZEKO PROBA (TSOH). Oso test eboluzionatua da, eta etxean 
egin dezakezu, gorozki-lagin bakarra harturik. Ondoren, lagina etiketatu egin behar duzu, Koordinazio 
Zentrotik bidaliko dizugun gutunean dagoen barra-kodea itsatsita. 
Lagin hori aztertu egingo da, osasun-zentroko BAEn aurkituko duzun edukiontzian utzi eta gero. 
 
KOLONOSKOPIA. 12 mm-ko tutu malgu eta argidun bat sartzen da uzkitik, kolon osoa aztertzeko. 
Proba honetarako oso garbi eduki behar da hestea; beraz, aurretik, dieta egin beharko duzu, eta osa-
sun-zentroko erreferentziako erizainak emango dizun prestakina hartu. Konplikazioak (adibidez, 
odoljarioa eta kolonaren zulaketa) ez dira oso ohikoak, baina kontuan hartu behar dira. Kolonoskopia 
sedazioarekin egiteko itxarote-zerrenda. 
 
BAZTERTUAK: 
 

PKZk hainbat bide ditu baztertu diren parte-hartzaileen datuak eskuratzeko: 

 

- Lehen Mailako Arretako medikuek bazter utzi diren parte-hartzaileei buruz eta baztertzeko 
arrazoiei buruz ematen duten informazioa. Informazio hori posta elektronikoz bidaltzen zaio 
PKZri (prevencion@osakidetza.eus) 

- Pazientea bera, programaren gonbidapena jasotzen duenean, Koordinazio Zentroarekin ha-
rremanetan jartzen da, posta elektronikoz edo telefonoz. (900.840.070) 

- Pazienteek gutunak itzultzen dituztenean, zergatik parte hartuko EZ duten adieraziz, osasun-
zentroek PKZri helarazten dizkiote astean behin. 

mailto:prevencion@osakidetza.eus
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XIV. ERANSKINA. OTIrik EZ DUTEN PERTSONEN GONBIDAPENA 
OTIrik EZ DUTEN PERTSONAK 

 

Zenbaitek, OTIrik gabe ere, programarako gonbidapena jasoko dute, balitekeelako haien da-

tuak eguneratu gabe egotea. Erabiltzaile horiek koordinazio-zentrora deitu behar dute. Or-

duan, alta emango zaie OTIrik EZ duen paziente gisa, azken parte-hartzetik 18 hilabete igaro 

direla egiaztatu ondoren, azkenekorik izan bada. 

 

 OTIrik izan EZ eta inguruabar hori dela eta programan sartu ez bada, haren izen-abi-

zenak, jaioteguna, NANa eta helbidea erregistratuko dira, PKZko "OTIrik EZ" erre-

gistroan sartzeko. Gonbidapenerako, PKZ harekin harremanetan jarriko da. 

 OTIrik EZ izan arren, programa egiten dela jakin eta alta emateko deitzen duten per-

tsonak. Halakoetan, inprimaki bat bidaltzen zaie posta elektroniko bidez. 

 Laginak Gurutzetako Ospitalean analizatuko dira. 

 Emaitzak gutun bidez jakinaraziko dira. Kasu positiboen kudeaketa osasungintza pri-

batuaren bidez egin beharko dute paziente horiek. 
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"OTIrik EZ" TRIPTIKOA 
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KITA POSTONTZIAN ENTREGATZEKO GUTUNAREKIN BATERA BIDALTZEN DEN 

GUTUN-AZALA 
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N11_20 MUTUALITATEETARAKO KITDUN GUTUNA 
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N11_21 EMAITZA NEGATIBOARI BURUZKO GUTUNA OTI-RIK EZ DUTENENTZAT 
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N11_21 EMAITZA POSITIBOARI BURUZKO GUTUNA OTI-RIK EZ DUTENENTZAT 
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KOLONOSKOPIA PRIBATUKO EMAITZAK BIDALTZEKO GUTUN-AZALA 
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N11_21 EMAITZA ERROREDUNARI BURUZKO GUTUNA OTI-RIK EZ DUTENENTZAT 
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N11_24 EMAITZA NEGATIBOARI ETA ADINAGATIKO BAJA EMATEARI BURUZKO 

GUTUNA OTI-RIK EZ DUTENENTZAT 
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XV. ERANSKINA. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIA PREBENITZEKO PROGRAMAKO GORA-
BEHERAK, KEXAK ETA ERREKLAMAZIOAK 
 

 Hauek dira gorabehera ohikoenak: 

- Kita ez da adierazitako edukiontzian utzi. Koordinazio Zentroari jakinarazi behar zaio, 
erroreari buruzko gutuna bidal dezan. 

- Kita identifikatu gabe utzi da. Baztertu egin behar da, ezin delako erabiltzailea iden-
tifikatu. 

- Kita zikin dago lagina gehiegizkoa delako. Koordinazio Zentroari jakinarazi behar zaio, 
erroreari buruzko gutuna bidal dezan. 

 
Osasun-zentroetan gertatzen diren gorabeherak, eskuarki, bi bide hauen bitartez iristen dira progra-
maren PKZra: 
 

- Programaren doako telefonoaren bidez.  

- Programaren helbide elektronikoaren bidez. 
 
 

 Kexa eta erreklamazioen kudeaketa. 
 

- Erreklamazioa jasotzea. 

- KOMBPen koordinazio zentroan erregistratzea. 

- Hura aztertzea. 

- Zergatiaren arabera: 
  

o Koordinazio zentrotik bertatik kudeatzen eta erantzuten da. 
o Dagokion zerbitzu-erakundera bidaliko da, behar bezala kudeatu eta pazienteari 

erantzuteko. 
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XVI. ERANSKINA. ANATOMIA PATOLOGIKOA 

 
KOMen Koordinazio Zentroaren eta Anatomia Patologikoko Lantaldearen artean 2019ko aza-
roan izandako bileraren ostean, erabaki zen Programan “LIBRO BLANCO DE ANATOMÍA PA-
TOLÓGICA EN ESPAÑA 2017, Recomendaciones del Club de Patología Digestiva de la SEAP” li-
burua sartzea:  

 

 
 

 

 

 

 
Polipektomia endoskopiko bidez erauzitako koloneko 
polipoen diagnostiko egituratua eta jarrera 
terapeutikoa 
 

Gomendio-orriak 
Josep Antoni Bombí1, Miriam Cuatrecasas1, Mar Iglesias2, Stefania 

Landolfi3, Eva Musulén4, María Eugenia Semidey3. Justyna Sza-

franska5. Anatomia Patologikoko, Gastroenterologiako eta Kirurgia 

Gastrointestinaleko Kataluniako Elkarteetako lantaldeak (ordena al-

fabetikoan) 
1 Hospital Clínic. Bartzelonako Unibertsitatea. Bartzelona. 

2 Hospital Del Mar. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa. Bartzelona. 

3 Vall d'Hebron Unibertsitate Ospitalea. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa. Bartzelona. 

4 Hospital Universitari General de Catalunya. Sant Cugat del Vallès. Kataluni-

ako Nazioarteko Unibertsitatea. Bartzelona. 

5 Sant Pau Ospitalea. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa. Bartzelona. 

 

 

 

I. DOKUMENTUAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Kolon eta ondesteko minbiziaren (KOM) populazioa bahetzeko programa baten testuingu-

ruan, Anatomia Patologikoko, Digestio Aparatuko eta Kirurgia Gastrointestinaleko Kataluni-

ako Elkarteek elkarrekin lan egin dugu dokumentu hau egiteko, egiaztapen-zerrenda gisa 

(checklist). Gure asmoa da koloneko polipoak diagnostikatzeko endoskopiari eta anatomia pa-

tologikoari buruzko txostenak erraztu eta homogeneizatzea, eta, horrela, pazienteen trata-

mendu eta jarraipen egokiak lortzeko behar den informazioa lortzea. 

Frogatuta dago koloneko polipoen erauzketak KOMagatiko intzidentzia eta hilkorta-

suna murrizten dituela. Polipektomia osteko zaintza-estrategia pazienteen estratifikazioan 

oinarritzen da, polipo metakronikoak garatzeko arriskuan oinarrituta, eta ezaugarri histo-

logikoen, tamainaren eta polipo kopuruaren araberakoa izango da, baita agertzeko adina-

ren eta kolon eta ondesteko neoplasiaren familia-aurrekarien araberakoa ere. 

 “Libro blanco de La anatomía patológica en España 2017” 
 Sociedad Española de Anatomía Patológica. International Academy of Pathology 

5. edizioa (2017) URL: www.seap.es/libros-blancos ISBN 978-84-697-3704-0 

http://www.seap.es/libros-blancos%20ISBN%20978-84-697-3704-0
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Funtsezkoa da endoskopista, patologo, kirurgialari eta klinikoek modu koordinatuan lan 

egitea, halako pazienteen maneiua behar bezala gomendatzea ahalbidetuko digun informa-

zioa partekatuz. Anatomia Patologikoko txostenak funtsezko tresna dira helburu hori lor-

tzeko. 

 

II. POLIPEKTOMIAREN MATERIALAREN ETA INFORMAZIOAREN EGIAZTAPEN-ZE-

RRENDA, ENDOSKOPIA DIGESTIBOAK ANATOMIA PATOLOGIKOKO ZERBITZUARI 

EMAN BEHARREKOA 

 
- Ahal dela, polipo bakoitza bereiz gorde behar da, flasko formoldun batean. 

- Flaskoak zenbakitu eta etiketatu egin behar dira, izen-abizenekin, historia klinikoaren zenbakiarekin eta en-

doskopiaren datarekin. 

- Azterketa anatomopatologikoa eskatzea, honako hauek jasota: 

• Pazientearen datuak: izen-abizenak; historia klinikoaren zenbakia; lagina noiz lortu zen; endoskopistaren izena. 

• Flasko/Polipo bakoitzaren edukiari buruzko informazioa 

• Polipoaren ezaugarri makroskopikoak (sesila; pedikulatua; laua)  

• Kokapena eta tamaina mm-tan. 

• Polipektomia/Mukosektomia: blokean edo zatituta. 

• Adierazi erauzketa erabatekoa edo partziala den 

(Informazio hori kolonoskopiaren txostenetik lor daiteke) 

- 10 mm-ko polipoetan, ahal dela, erauzketa-ertzaren identifikazioa (tintaz markatuta edo orratz bat jarrita zur-

toinaren ertzean). 

 

 

III. KOLONEKO POLIPOEN TXOSTEN ANATOMOPATOLOGIKOAREN EDUKIAREN 

EGIAZTAPEN-ZERRENDA 
 

Anatomia Patologikoari buruzko txostenaren goiburuan adierazitako informazioa, endoskopistak erantsitako da-

tuei buruzkoa. 

- Datu pertsonalak 

• Izen-abizenak 

• Historia Klinikoaren zk. 

• Lagina lortu den data 

• Txostenaren data 

• Biopsiaren zk. 

• Endoskopistaren izena 

- Polipoaren ezaugarriak: 

• Sesila 

• Pedikulatua 

• Laua 

- Polipoaren integritatea eta prozedura: 

• Polipektomia blokean 

• Polipektomia zatikatua 

• Mukosektomia zati bakarrean / blokean 

• Mukosektomia zatikatua 

• Adierazi, horrez gain, jakinez gero, polipoaren erauzketa partziala ala osoa izan den 

- Polipoaren diametroa mm-tan 
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- Polipoaren kokapen anatomikoa, kolonoskopiaren bidez berrets daitekeen lokalizazioa kontuan hartuta 

• Ondestea 

• Ondeste-sigmoidea 

• Kolona, uzki-ertzetik  .....  cm-ra (kolonoskopioa ateratzean neurtuta) 

• Balbula ileozekala 

• Zehaztugabea 

 

Analisi patologikoaren informazioa: 

- Polipoaren mota histologikoa 

• Adenoma tubularra 

• Adenoma bilotsua 

• Adenoma tubulobilotsua 

• Ohiko adenoma zerraduna 

• Adenoma/Polipo zerradun sesila 

• Polipo hamartomatosoa 

• Polipo fibroide inflamatorioa 

• Gazte-polipoa 

• Polipo inflamatorioa 

• Zehaztugabea 

• Bestelakoak (zehaztu) 

- Epitelioko displasia 

• Maila txikikoa 

• Maila altukoa (barne hartzen ditu maila altuko displasia eta in situ kartzinoma intraepiteliala) 

- Ertzen egoera; zehaztu alboetako ertzak, mukosoak eta sakonekoak: 

• Epitelio displasikorik ez (zehaztu ertzarekiko distantzia mm-tan, in situ kartzinomarik badago) 

• Maila txikiko epitelio displasiadunarekin kontaktuan 

• Maila altuko epitelio displasiadunarekin kontaktuan 

• Ez da identifikatzen erresekzio-ertzik 

• Ezin da baloratu, polipo zatikatua / polipoaren orientazio txarra 

 

 

IV. POLIPEKTOMIA ENDOSKOPIKO BIDEZ ERAUZITAKO KOLONEKO POLIPO 

GAIZTOTUAREN TXOSTEN ANATOMOPATOLOGIKOAREN EDUKIAREN 

EGIAZTAPEN-ZERRENDA 

 
Informazio hau gehitu beharko da koloneko polipoen aurretiazko egiaztapen-zerrendan: 

- Polipoaren tamaina (mm) 

- Kartzinomaren tamaina (mm), zabalerari dagokiona 

- Mota histologikoa 

• Adenokartzinoma 

• Adenokartzinoma muzinosoa edo koloidea (> % 50 osagai muzinosoa) 

• Zigilu-eraztuneko zelulen adenokartzinoma (> % 50) 

• Kartzinoma adenoezkatatsua 

• Kartzinoma ezkatatsua 

• Kartzinoma medularra 

• Kartzinoma ez-diferentziatua 

• Bestelakoak (zehaztu):    

• Kartzinoma. Ezin da mota zehaztu. 

- Maila histologikoa 

• Maila baxukoa (barne hartzen ditu diferentziazio ona eta moderatua; osaera guruinen 
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≥ % 50). 

• Maila altukoa (barne hartzen ditu zigilu-eraztuneko zelulak, zelula 

txikia, diferentziazio txikia edo ez-diferentziatua; osaera guruinen 

< % 50). 

• Ezin da zehaztu. 

• Bestelakoak:   

- Adenokartzinomaren infiltrazio-maila polipo sesil eta pedikulatuen kasuan (1. eta 2. 

eranskinak): 

Haggitt-en sailkapena bakarrik polipoa oso ondo orientatuta, berauren ardatz nagusiarekiko perpendikular 

dagoenean eta Muscularis propria geruza identifikatzen denean bakarrik aplikatu ahal da polipo pediku-

latuetan. Ez da ezinbestekoa Haggitt-en sailkapena aplikatzea. Ahal denean soilik aplikatu da. Infiltrazioa 

neurtzeko, polipoaren buruaren eta zurtoinaren arteko lerroa erabili behar da (Haggitt-en lerroa). 

Polipoaren buruan konfinatutako tumorea ez da joko infiltratzailetzat (0 µm inbasioa) (*Pai RK Mod 

Pathol 2017n oinarrituta). 

 

Polipo sesiletarako Kikuchi-ren sailkapena bakarrik aplikatu ahal da geruza submukoso-

aren osotasuna identifikatzen denean (Muscularis propria geruza identifikatzen da poli-

pektomia-piezan). 

Infiltrazioak, mm-tan, nahikoa informazioa ematen du (1. eta 2. eranskinak). 

• Ezin da zehaztu. 

• Lamina propioa, submukosara heldu gabe, nahiz eta Muscularis mu-

cosae-a fokalki infiltratu, hura gainditu gabe). Kartzinoma intramu-

kosoa (pTis) 

• Submukosa (pT1) (zehaztu submukosaren inbasioaren sakonera, mm-tan).* Ikusi erans-

kina. 

 

- Haggitt aplikatu ahal denean polipo pedikulatuetan (infiltrazio submukosoa-

ren mm-ak ere adieraztea komeni da). 
• Polipoaren burura mugatua (Haggitt 1) (pT1) 

• Polipoaren lepora zabaldua (Haggitt 2) (pT1) 

• Zurtoineko edozein zatitara zabaldua (Haggitt 3) (pT1). Zehaztu infiltrazioaren mm-ak. 

• Zurtoina infiltratzen du, eta submukosaren gainerakora zabaltzen da, Muscularis propria-ren 

gaine  tik (Haggitt 4) (pT1). Zehaztu infiltrazioaren mm-ak. 

 

- Kikuchi aplikatu ahal denean polipo sesiletan (infiltrazio submukosoaren 

mm-ak ere adieraztea komeni da). 
• Adenokartzinomak submukosaren gainazaleko herena infiltratzen du 

(Kikuchi sm1) (pT1). Zehaztu infiltrazioaren mm-ak. 

• Adenokartzinomak submukosaren gainazaleko bi heren infiltratzen ditu 

(Kikuchi sm2) (pT1). Zehaztu infiltrazioaren mm-ak. 

• Adenokartzinomak submukosaren gainazaleko hiru herenak infiltratzen 

ditu (Kikuchi sm3) (pT1). Zehaztu infiltrazioaren mm-ak. 

• Muscularis propria (pT2). 

 

- Kalibre txikiko hodien inbasio baskularra (infiltrazio tumoral angiolinfatikoa) 

• Ez du 

• Badu 

• Zehaztugabea 
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- Inbasio perineurala 

• Ez du 

• Badu 

 

 

 

 

 

- Budding motako tumorea (zelula tumoral isolatuak edo < 4 zelula tumoraleko habiak tumorearen ertz 

infiltratzailean) (*Pai RK Mod Pathol 2017en oinarritua) 

• Ez du 

• Badu (budding gehien duen eremua –hau da, hot-spot-a– x10 luparekin aukera-

tzea eta zenbatu x20ean) 

• Maila baxua (0-4 bud –zelula isolatuak edo < 5 zelula tumoraleko habiak– / eremua 

x20; okularra x10/22 (0,95 mm2) 

• Maila altua (≥5 bud –zelula isolatuak edo < 5 zelula tumoraleko habiak– / eremua 

x20; okularra x10/22 (0,95 mm2) 

- Kartzinoma garatu duen polipo mota 

• Adenoma tubularra 

• Adenoma bilotsua 

• Adenoma tubulobilotsua 

• Ohiko adenoma zerraduna 

• Adenoma/Polipo zerradun sesila 

• Polipo hamartomatoso 

• Zehaztugabea 

- Alboetako erresekzio-ertzak, mukosoak eta sakonekoak 

• Ez da identifikatzen polipoaren erresekzio-ertza (orientazio txarra) 

• Polipo zatikatua; ezin da zehaztu erresekzio-ertzaren egoera (salbu eta kartzino-

maren osotasuna zati bakarrera mugatzen bada, eta ondo ebaluatu ahal bada sa-

koneko ertza, hori izango litzatekeelako jakinaraz daitekeen bakarra). 

• Erresekzio-ertzak ez du tumorerik (adierazi ertzarekiko distantzia mm-tan) 

• Erresekzio-ertza maila txikiko displasiadun epitelioarekin dago kontaktuan 

• Erresekzio-ertza maila altuko displasiadun epitelioarekin dago kontaktuan 

• Kartzinoma erresekzio-ertzarekin dago (zehaztu albokoa edo sakonekoa den) 

• Tumoreak erresekzio-ertzarekiko daukan distantzia (zehaztu albokoa edo sakonekoa  

den) 

a) < 1 mm (zehaztu: ..... mm) 
b) > 1 mm (zehaztu:....mm) 

- pTNM 8. edizioa 2017 

• pTx Ezin da ebaluatu tumore primarioa 

• pT0 Ez dago tumore primarioaren zeinurik 

• pTis in situ kartzinoma: tumore intraepiteliala; in situ adenokartzi-

noma; maila altuko displasia epiteliala; maila altuko neoplasia intraepi-

teliala. 

• pTis Adenokartzinoma intramukosoa (lamina propioa infiltratzen 

duen tumorea, Muscularis mucosae-aren afektazioarekin edo ez, 

submukosa infiltratu gabe). 

• pT1 Submukosa infiltratzen duen tumorea. 

• pT2. Muscularis propria 

- Beste aurkikuntza gehigarri batzuk 

- Ikerketa gehigarriak (4. eranskina) 

• DNAren gen konpontzaileetako proteinen immunohistokimika (MLH1, MSH2, 
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MSH6, PMS2) 

• Mikrosateliteen ezegonkortasuna PCR bidez (patologia molekularra) 

• KRAS, NRAS eta BRAF geneen mutazioen ikerketa (patologia molekularra) 

- Iruzkinak 
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1. IRUDIA. Jarrera terapeutikoa irizpide kliniko eta patologikoen arabera (ikusi 3. 

eranskina) 

 

 

 
**Alboko ertzaren kasuan jarraipentzat hartu ahalko da 

+- Pazientearen edo zentro motaren arabera 
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1. ERANSKINA. Polipo pedikulatu eta sesilen kasuan, submukosaren infiltrazioaren sako-

neraren neurketa.*Pai RK Mod Pathol 2017 

 

Polipo sesilak: Muscularis mucosae-a ukitu gabe badago, Muscularis mucosae-aren behe-

aldetik tumorearen zatirik sakonenera arteko distantzia neurtu behar da. 

 

Inbasioa > 2 mm-koa bada, kirurgia 

egin behar da (1 mm gida japoniarre-

tan). 

 

 

 

 

Infiltrazio tumoral batek Muscularis mucosae-a alteratzen badu, lesioaren gainazaletik tumo-

rearen zatirik sakonenera arteko distantzia neurtu behar da. 

 

Inbasioa > 2 mm-koa bada, kirurgia 

egin behar da (1 mm gida japoniarre-

tan). 

 

 

 

Polipo pedikulatuak:ondo orientatutako polipoetan, Muscularis mucosae-aren irregular-

tasuna dela-eta, oso zaila edo ezinezkoa da inbasioa neurtzea. Infiltrazioa neurtzeko, polipoa-

ren buruaren eta zurtoinaren arteko lerroa erabili behar da (Haggitt-en lerroa). Ez dago inba-

siorik polipoaren buruaren barruan (0 µm). Zurtoinaren inbasioa neurtzen da, mm-tan. 

Lerro bat egin behar da polipoaren buruaren eta zurtoinaren artean (bertan aldatu ohi da 

epitelioa displasikoa izatetik normala izatera). 

 

Zurtoinaren inbasioaren distan-

tzia, mm-tan, Haggitt-en lerrotik. 
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2. ERANSKINA.- Kikuchi-ren eta Ueno-ren sailkapena (polipo sesiletarako) eta Haggitt-en 

sailkapena (polipo pedikulatuetarako), adenokartzinomak submukosan duen infiltrazioa eba-

luatzeko 
 

Kikuchi-ren sailkapena tumore lau ez-pedikulatuetako adenokartzinomak submukosan duen infiltrazioa 

ebaluatzeko. 

Sailkapen hori geruza submukosoaren osotasuna identifikatzen denean (Muscularis 

propria geruza identifikatzen da polipektomia-zatian) bakarrik aplikatu ahal da. (Kikuchi 

R, et al. Dis Colon Rectum 1995; 38:1286-95). 

- Adenokartzinomak submukosaren gainazaleko herena infiltratzen du (Kikuchi sm1) (pT1) 

- Adenokartzinomak submukosaren gainazaleko bi heren infiltratzen ditu (Kikuchi sm2) (pT1) 

- Adenokartzinomak submukosaren gainazaleko hiru herenak infiltratzen ditu (Kikuchi sm3) (pT1) 

Ueno-ren sailkapena infiltrazio submukosoa ebaluatzeko, ezin bada lortu geruza sub-

mukoso osoa polipektomian (Gastroenterology. 2004; 127:385-94.) 

- Adenokartzinomak Muscularis mucosae-a infiltratzen du eta 2000 m baino gutxiago 

sartzen da submukosan (pT1) (gongoiletako metastasiaren arrisku txikia –% 2,5–). 

- Adenokartzinomak Muscularis mucosae-a infiltratzen du eta 2000 m baino gehiago sartzen 

da submukosan (pT1) (gongoiletako metastasiaren arrisku handia –% 18,2–). 

Haggitt-en sailkapena adenokartzinomagatiko infiltrazio submukosoa ebaluatzeko lesio pedikulatuetan (ge-

ruza submukosoa osotasunean identifikatu behar da) (Haggitt RC, et al. Gastroenterology 1985; 89: 328-36). Kasu 

oso zehatzetan bakarrik erabiliko da: polipoa oso ondo orientatuta eta zurtoinarekiko perpendikularki moztuta 

dagoenean. 
 

Adenokartzinomak submukosa infiltratzen du (pT1): 

- Infiltrazio submukosoa polipoaren burura mugatzen da (Haggitt 1) (pT1) 

- Infiltrazio submukosoa polipoaren lepora zabaltzen da (Haggitt 2) (pT1) 

- Infiltrazio submukosoa zurtoineko edozein zatitara zabaltzen da (Haggitt 3) (pT1). 

- Zurtoina infiltratzen du, eta submukosaren gainerakora zabaltzen da, Mus-

cularis propria-ren gainetik (Haggitt 4) (pT1) 
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3. ERANSKINA.- BLOKEAN ERABAT ERAUZITAKO ADENOKARTZINOMA 

INFILTRATZAILEDUN KOLON ETA ONDESTEKO POLIPOAK IZATEKO ARRISKUA 

DUTEN TALDEKAKO ESTRATIFIKAZIOA 
 

GONGOILETAKO METASTASIAREN ARRISKU HANDIA; PRONOSTIKO TXARRERAKO 

IRIZPIDEAK 

- Maila altua, seguruenik diferentziatua 

- Kartzinomaren tamaina > 4000 μm 

- Submukosaren infiltrazioaren maila 

• Polipo lau eta sesiletan: submukosaren infiltrazioa > 1.000 µm sakonean edo 4.000 µm 

baino gehiago zabaleran. 

• Polipo pedikulatuetan: adenokartzinomaren fokoa Haggitt-en lerro-

aren azpitik > 1000 µm zabaltzen/infiltratzen bada. 

- Inbasio baskularra/linfatikoa. 

- Maila altuko budding (budding gehien duen eremua –hau da, hot-spot-a– 

x10 luparekin aukeratzea eta zenbatu x20ra; ≥ 5 bud –zelula isolatuak edo 

< 5 zelula tumoraleko habiak– / eremua x20; okularra x10/22 –0,95 mm–2) 

- Sakoneko ertza < 1000 μm (1 mm) 

 

GONGOILETAKO METASTASIAREN ARRISKU ERTAINA HALA MODUZKO PRONOSTI-

KORAKO IRIZPIDEAK 

- Submukosaren inbasioaren sakonera: 

• Polipo sesil edo lauak: submukosaren infiltrazioa < 1000 μm (< 1 mm) 

• Polipo pedikulatuak: adenokartzinomaren fokoa Haggitt-en lerroa-

ren azpitik < 1000 µm zabaltzen/infiltratzen bada. 

- Sakoneko ertza ez baloragarria edo = 1 mm 

- KOMaren tamaina < 4000 μm (4 mm) 

- Maila baxuko budding (budding gehiegin duen eremua –hau da, hot-spot-a– 

x10 luparekin aukeratzea eta zenbatu x20ra; 0-4 bud –zelula isolatuak edo 

< 5 zelula tumoraleko habiak– / eremua x20; okularra x10/22 –0,95 mm–2)  

 

GONGOILETAKO METASTASIAREN ARRISKU TXIKIA PRONOSTIKO ONERAKO IRIZPI-

DEAK 

- Maila histologiko baxuko tumoreak (diferentziazio ona/moderatua) 

- Submukosaren inbasioaren sakonera: 

• Polipo sesil edo lauak: submukosaren infiltrazioa < 1000 μm (< 1 mm) 

- Polipo pedikulatuak: adenokartzinomaren fokoa Haggitt-en lerroaren azpitik 

< 1000 µm zabaltzen/infiltratzen bada. Ez dago inbasio baskularrik/linfatiko-

rik. 

• Ez dago budding-ik (0) 

• Sakoneko ertza ≥ 1000 μm (1 mm) 
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4. ERANSKINA. AZTERKETA OSAGARRIAK 

Mikrosateliteen ezegonkortasuna (zehaztu analisi-metodoa:  ) 

- Egonkorra (MSS) 

- Baxua (MSI-L) 

- Altua (MSI-H) 

 

DNAren proteina konpontzaileen ikerketa immunohistokmikoa 

 

MLH1 

- Positibotasun nuklear ukigabea zelula tumoraletan (normala) 

- Positibotasun-galera zelula tumoraletan 

- Egiteke 

- Bestelakoak (zehaztu):    
 

MSH2 

- Positibotasun nuklear ukigabea zelula tumoraletan (normala) 

- Positibotasun-galera zelula tumoraletan 

- Egiteke 

- Bestelakoak (zehaztu):    
 

MSH6 

- Positibotasun nuklear ukigabea zelula tumoraletan (normala) 

- Positibotasun-galera zelula tumoraletan 

- Egiteke 

- Bestelakoak (zehaztu):    
 

PMS2 

- Positibotasun nuklear ukigabea zelula tumoraletan (normala) 

- Positibotasun-galera zelula tumoraletan 

- Egiteke 

- Bestelakoak (zehaztu):    
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I. SARRERA 
Elvira González Obeso. 

 

SEAPeko Digestio Klubak koloneko minbiziari buruzko kapitulu hau aurkezten dizue, 

heste lodiko zati baten erauzketari aurre egiten lagungarria izan dadin. Gure ustez esan-

guratsuenak diren datuak bildu ditugu, nazioarteko literaturan oinarrituta eta gure esperi-

entziaren ikuspegitik. Espero dugu erabilgarria eta kontsultak egiteko erreferentziazko 

gida izatea. Datozen urteetan apurka-apurka eguneratzen joatea espero dugu. Eskerrak 

eman nahi dizkiet kapitulu honen egileei, eta gida egiteko izan duten dedikazioa, prestu-

tasuna eta lanerako gaitasuna azpimarratu nahi dut. 

 

 

II. GOGOETA OROKORRAK 
Jordi Tarragona 

 

Koloneko eta ondesteko adenokartzinoma da digestio-hodiaren prozesu gaizto ohikoena, 

eta minbiziagatiko heriotzen % 10 eragiten du, gutxi gorabehera. Epidemiologikoki, in-

tzidentziari eta hilkortasunari dagokionez, hirugarrena da tumore gaiztoen zerrendan, bai 

emakumeengan, bai gizonengan. Intzidentzia oso lotuta dago bizimoduarekin, bereziki 

elikadura-ohiturekin. Minbiziaren aurkako Espainiako Elkartearen arabera, urtean 

22.000 kasu inguru diagnostikatzen dira Espainian; hain zuzen ere, gizonen tumoreen 

% 12,7 (12.500 kasu) eta emakumeen tumoreen % 15 (9.500 kasu). Zifra horiek hazten 

ari dira, batez ere hasierako faseetan tumorearen detekzio goiztiarreko baheketa-progra-

mak abian jarri zirenetik. 
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Kapitulu honen helburu nagusia da kolon eta ondesteko patologiari dagozkion pieza on-

kologikoak manipulatzeko gida erabilgarri bat eskaintzea. Patologiaren arlo honen iker-

ketan aurrera egiteak terapia biologiko zuzenduei erantzuteko diagnostiko-potentziala, pro-

nostiko-potentziala eta potentzial prediktiboa duten markatzaileak ekartzen ditu. Patologia di-

gestiboen arloan diharduen patologoak aurrerapen horiek ezagutu beharko lituzke, eta haietan 

parte hartu, eta eremu klinikoan baliozkoak diren markatzaileak txertatu beharko lituzke bere 

eguneroko lanean. Beste espezialitate askotan bezala, kolon eta ondesteko minbiziaren trata-

mendua eta pronostikoa ikerketa immunohistokimiko eta molekularraz lagundutako diagnos-

tiko histopatologikoaren araberakoa bada ere, diziplina anitzeko batzordeetan hartu behar dira 

paziente bakoitzarentzako terapia indibidualizatuko erabakiak. Batzorde horietan, datu pato-

logikoak baloratzeaz gain, datu kliniko, kirurgiko eta erradiologikoak ere hartzen dira kon-

tuan. Beharrezkoa da digestio-patologian espezializatutako patologo batek funtsezko kide gisa 

hartzea parte batzorde horietan. Kolon eta ondesteko minbiziaren txosten anatomopatologikoa 

zehatza eta osoa izan behar da; izan ere, txosteneko irizpide askok estadifikazioan eta pronos-

tikoan eragiten dute, eta horrek zuzeneko eragina du erabakiak hartzean. Patologoek egokitu 

egin behar dute txosten hori, beren banakako jardunbidearen edo praktika instituzionalaren 

arabera, eskura dituzten baliabideak kontuan hartuta. Nolanahi ere, gure ustez, txosten bakoi-

tzean gutxieneko batzuk jaso behar dira. 

Gure gomendioak funtsezko zortzi alderditan oinarritzen dira: informazio diagnostikoa, pro-

tokolo makroskopikoa, protokolo mikroskopikoa, diagnostikoa, datu molekularrak, herentzi-

aren azterketak, kolon eta ondesteko minbiziaren baheketarekin lotutako azterketak eta txos-

ten anatomopatologikoaren kalitate-irizpideak. Espero dugu gida praktiko hauek irakurle guz-

tientzat baliagarriak izatea kolon eta ondesteko patologia onkologikoa hobeto bideratzeko. 

 

 

III. INFORMAZIO DIAGNOSTIKOA 
Jordi Tarragona 

 

Kirurgialariek kirurgia bidez erauzitako piezekin batera eman beharko lituzketen gutxie-

neko datuak zerrendatuko ditugu jarraian. Nahiz eta egungo sistema informatikoekin pa-

zienteen historia klinikoan sartzea patologoentzat errazagoa den, uste dugu kolon eta on-

desteko minbiziaren pieza kirurgikoen azterketa anatomopatologikoa eskatzean gutxie-

neko datu kliniko batzuk jaso behar direla, pazientea testuinguruan jartzeko eta korrelazio 

kliniko-erradiologiko egokia egin ahal izateko, zeina, gero, diziplina anitzeko batzordee-

tan aurkezpenak egiteko balioko duen. Hona hemen gutxieneko datu horiek: 

 

1. Prozedura kirurgikoaren mota 

- Eskuineko hemikolektomia 

- Ezkerreko hemikolektomia 

- Koloneko segmentu baten erresekzioa (goranzkoa, beheranzkoa edo ze-

harkakoa) 

- Sigmoidektomia 
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- Aurreko goiko ondesteko erauzketa 

- Aurreko beheko ondesteko erauzketa 

- Hartmann-en ebakuntza 

- Anputazio abdominoperineala (Miles-en ebakuntza) 

- Erresekzio transanal lokalak: TEM edo TAMIS. 

- Beste batzuk; besteak beste, ebakuntza kirurgiko aringarriak 

 

2. Tumorearen aurretiko ikerketa histologikoa 

Kirurgia programatuen kasuan, zentroan aldez aurretik egindako biopsiaren diagnostikoa 

jaso behar da, edo, beste zentro batean egin bazen, haren emaitza. 

Tumorearen konplikazioen (oklusioa, odoljarioa, etab.) ondorioz presazko ebakuntza ki-

rurgikoa egin behar denean, gerta liteke aldez aurreko biopsiarik ez edukitzea lotuta, bal-

din eta konplikazio hori tumorearen debut klinikoa izan bada. 

Bereziki interesgarria da tratamendu neoadjubantea duten ondesteko tumoreetan aldez 

aurreko biopsiaren erreferentzia izatea; izan ere, tumoreak osorik desagertzen bada, hura 

izan liteke tumore-ehunaren adierazpen bakarra, bestelako ikerketak egiteko beharko ba-

genu ere. 

Atal honetan, halaber, tumorazioaren azterketa endoskopikoaren datuak sar ditzakegu. Bi-

opsia egin duen digestologoaren txosten endoskopikoak lesioaren distantziaren eta lesioaren 

itxura makroskopiko endoskopikoaren (adibidez, tamaina, forma, ultzeren presentzia, odol-

jarioaren zantzuak) berri emango du, baita datu klinikoena ere, hala nola familia-aurrekari 

posibleak minbiziaren forma familiarren bat susmatuz gero. 

 

3. Tumorearen aurretiazko azterketa erradiologikoa 

Kirurgiako edozein pieza motatan, txosten erradiologikoaren emaitzarekin batera rTNM de-

lakoa aurkeztu beharko litzateke. Txosten hori, batez ere ondesteko tumoreen kasuetan, erre-

sonantzia magnetikoaren (EMN) bidezko azterlan bat da, eta, bertan, honako hauek jaso behar 

dira: hormaren infiltrazio-maila, gongoil erasanik dagoen ala ez eta faszia mesorrektalarekiko 

distantzia. Era berean, garrantzitsua da jasotzea pazienteari OTA bidezko hedapen-azterketa-

rik egin zaion, distantziako gaixotasunak baztertzeko (batez ere, gibeleko edota biriketako 

metastasiak). 

Bereziki interesgarria da azterketa erradiologikoaren erreferentzia izatea tratamendu ne-

oadjubantea duten ondesteko tumoreetan; izan ere, tumorearen erremisio osoaren kasuan, 

aurretiko infiltrazio-maila zein zen eta gongoil erasanik zegoen ala ez jakiteko erreferen-

tzia bakarra izan liteke. 

 

4. Tratamendu neoadjubantea 

Ondesteko tumore askok tratamendu onkologikoa jasotzen dute ebakuntzaren aurretik. Hala 

bada, jasotako tratamendu mota (kimioterapia-erradioterapia bidezko ohiko tratamendua edo 

erradioterapiako ziklo laburra) eta tratamenduaren amaiera-data jaso behar dira. 

Tratatu ez diren tumoreen kasuan, komeni da hala adieraztea, nahasterik egon ez dadin. 
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5. Lesioaren orientazioa 

Mikrokirurgia transanala (TEM) edo kirurgia transanal minimoki inbaditzailea 

(TAMIS) egiten denean, komeni da pieza kirurgikoa behar bezala orientatuta bi-

daltzea, ertz distalari, ertz proximalari, alboetako ertzei eta sakoneko ertzari dago-

kienez. Horrela, berreraikitze espazial ona egin ahalko da, eta, hala badagokio, 

erasandako ertzei buruzko informazio egokia eman. 

Oso lagungarria da poliespanezko edo kortxozko zati batean jasotzea pieza eba-

kuntza-gelatik, orratzez iltzatuta, eta, ezin bada halakorik egin, behar bezala ori-

entatuta iltzatzea freskoan Anatomia Patologikoko Zerbitzuan jaso ondoren. 

 

6. Interes anatomopatologikoa duten datu kirurgikoak 

Atal honetan, pieza aztertzeaz arduratzen den patologoak jakin beharreko gorabe-

herak edo ebakuntzarekin lotutako alderdiak jaso behar dira; honako hauei buruzko 

datuak, hain zuzen: koloneko paretaren balizko zulaketa iatrogenikoa; kolektomia 

handitzea, zalantzazko ertzen kasuetan; kirurgiako zailtasunak tratamendu neoad-

jubantea duten ondesteko tumoreetan (bereziki, mesorrektoko exeresiarekin lotuta-

koak); kirurgia laparoskopikoa kirurgia ireki bihurtzea, eta ebakuntzan zehar aurki-

tutako beste aurkikuntza batzuk. 

 

7. Diziplinarteko batzordearen erabakiak 

Kasuak batzordean aurkeztu direnean, interesgarria da hartutako erabakia ezagu-

tzea pazientearen testuinguru klinikoan jartzeko; izan ere, batzuetan, gida onkolo-

gikoekin bat ez datozen neurriak hartu behar izaten dira. 
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IV. IKERKETA MAKROSKOPIKOA 
Elvira González Obeso 

 

1. Koloneko edo ondesteko pieza kirurgikoaren azterketa makroskopikoa egiteko, ego-

kiena da piezak freskoan jasotzea da. Gainera, oso komenigarria litzateke kirurgialariak zetaz 

markatzea sustrai baskularrak (arteria ileokoapendikularra, eskuineko kolon-arteria, erdiko ko-

lon-arteria, ezkerreko kolon-arteria, arteria sigmoidea eta ondesteko arteria). Horrez gain, ko-

meni da ertz kirurgiko distala ere markatzea, batez ere beheranzko kolon-sigmoideko erresek-

zio-piezetan, non anatomiak ez duen uzten pieza erraz orientatzen (goranzko koloneko eta on-

desteko piezetan, aldiz, erraz orientatu ahal dira). Azkenik, kirurgialariak heste lodiko segmen-

tuarekin batera erauzten diren egitura guztiak markatu beharko lituzke zeta batekin, adibidez: 

hodi deferenteko segmentu bat, ureterrekoa, prostatakoa, maskurikoa, baginakoa. 

Ezin bada pieza freskoan bidali, formolez ondo estalitako ontzi batean gorde behar da, finkapen 

ondoko azterketa egiteko. Beste aukera bat da pieza ontzi hermetiko batean gordetzea, 4º C-

tan, gehienez ere 24 orduz, finkatu aurretik azterketa makroskopikoa egin ahal izateko. Nola-

nahi ere, pieza gehienez 48 orduz finkatu ahal da, eta, pieza handien kasuan, komeni da zehar-

kako ebaketa bat egitea tumorearen lodiera handieneko eremuan, finkapena errazteko. 

 

2. Bilgarritik atera ondoren, bai freskoan badator, bai formolean finkatuta badago, haren 

azterketa makroskopikoa egin behar da, eta ertz kirurgiko proximalaren, distalaren eta erradio-

zirkunferentzialaren osotasuna egiaztatu behar da. Azken ertz horrek piezaren gainazal seroso-

aren eta peritoneoz estali gabeko gainazalaren egoera arretaz behatzea eskatzen du. Antzema-

teko errazena den erretroperitoneo zatia aurreko beheko erauzketako eta anputazio abdomino-

perinealetako piezetako mesorrektoa da, baina koloneko gainerako segmentuetan ere badago 

erretroperitoneo-zati bat. Mesorrektoaren osotasunaren Vikingo azterketa egin ondoren, ebalu-

azioa egiten da; aukeran: osorik, partzialki osorik –5 mm-ko sakonera baino gehiagoko jarrai-

tutasun-soluzioak edo gainazalean disrupzioak daudenean– eta ez nahikoa –jarraitutasun-solu-

zioa Muscularis propria geruzara iristen denean–. Beste egitura batzuk badaude (heste-segmen-

tua, deferentea, ureterra, prostata, maskuria, bagina...), hala adierazi behar da. 

Anputazio abdominoperinealeko piezen kasuan, uzki-eskualdeko esfinterren egoera adierazi 

behar da, hau da, horien erauzketaren osotasun-maila baloratu behar da, eta, horretarako, zer 

prozedura kirurgiko mota egin den zehaztu da (erresekzio interesfinterianoa edo beste mota 

bat). Uzki-kanalaren erresekzioaren kalitatea honela sailkatzen da: egokia (disrupziorik gabe, 

plano estraelebatzailean egindakoa), partzialki egokia (disrupzioak ditu, plano esfinterianoan 

egindakoa) eta ez da nahikoa (plano intresfinterikoan egindakoa, submukosara iritsita –edo ez– 

edo zulaketa dago). 

Behaketa horiek guztiak egin ondoren, piezaren guztizko luzera, peritoneoaren gainazalaren 

egoera, neurriak eta ertz proximalaren, distalaren eta erradial-zirkunferentzialaren egoera ida-

tzi behar dira eta igortzen diren piezari dagozkion egitura guztiak deskribatu behar dira (gehi-

garri ileozekala, deferentea, ureterra, prostata, maskuria). 
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Ahal den neurrian, pieza makroskopikoen argazkiak egitea komeni da, honela: ireki gabeko 

pieza (ondesteko erresekzio-piezen kasuan, mesorrektoan zentratua), pieza irekia eta zehar-

kako ebakiak eginda lodiera handieneko eremuetan. 

 

3. Hurrengo urratsa bidalitako piezaren mutur proximal eta distaleko grapa-josturak 

kontu handiz kentzea izango litzateke, eta argia irekitzea ertz antimesenterikotik moztuta, mu-

kosa agerian jartzeko. Nolanahi ere, badira urrats horretarako salbuespen batzuk: 1) Ondestea 

barne hartzen duten erresekzio-piezak: gainazal mesorrektala tintaz pintatzea komeni da (ha-

ren osotasuna baloratu ondoren); gero, muturretatik josturak kendu eta aurpegi antimesenteri-

kotik ireki behar dira, erreflexio peritonealetik 2 cm ingurura iritsi arte (ez gehiago), meso-

rrektoa osorik gera dadin atzeko zein aurreko aldean. Formolean bustitako papera jarriko li-

tzateke ondeste-argian, errazago finkatzeko. 2) Heste-argiaren % 100 hartzen duten tumoreak: 

pieza ertz antimesenterikotik ireki beharko litzateke, eta 1 cm utzi noranzko proximalean eta 

1 cm distalean. Horrela, piezaren ertz erradial-zirkunferentziala osoki eta errazago baloratu 

ahal izango da aurpegi antimesenterikoan. 

 

4. Mukosaren azterketa makroskopikoa hesteetako eduki guztia kendu ondoren egin ahal 

izango da, hasieran eskuarekin edo tresna baten laguntzarekin arrastaka eramanez eta gero ur 

azpian kontu handiz, mukosari kalterik ez egiteko. 

Lehenik eta behin, tumorea lokalizatuko da, haren luzeraren eta hartzen duen argiaren 

ehunekoaren neurriak hartuz, eta infiltrazioaren gehienezko lodieraren neurketa finkatze 

ondoko tailatze-unerako utziko da. Tumoretik hurbilen dagoen ertz kirurgikora dagoen 

distantzia neurtuko da. 1 cm baino gutxiagoko distantzia makroskopikoak arriskuan jar-

tzen du ertza. Hala ere, kirurgialariek esan ohi dute piezaren distantziaren neurriari jostura 

mekanikoarekin hestearen grapatutako 2-3 mm gehitu behar zaizkiola, eta anastomosia-

ren errodetetik 6-8 mm gehiago. Nolanahi ere, pieza kirurgikoari hartutako neurriak balio 

objektiboa dira, baina ertz kirurgikoaren benetako egoera txosten mikroskopikoan egiaz-

tatuko da. Ondesteko erresekzio-piezetan garrantzitsua da tumoretik erreflexio peritone-

ala dagoen distantzia adieraztea. 

 

Tumorea deskribatu ondoren, zehatz-mehatz aztertu behar da pieza kirurgikoaren gaine-

rako mukosaren egoera, eta beste lesio batzuk bilatu behar dira, hala nola tumore sinkro-

nikoak, polipoak, lipomak, angiomak, gorputz arrotz kolpatuak... Horiek neurtu eta hur-

bilen dagoen ertz kirurgikoaren arabera kokatuko dira. Halaber, jarraitutasun-soluzioak 

(zulaketak) bilatuko dira piezan eta tumorearekiko zer kokapen duten adieraziko da, tu-

morea zulatuta badago estadiajea aldatu egiten baita. 

Bereziki aintzat hartzekoak dira adenoma tubularreko edo tubulobilotsuko pT1 estadioan ko-

loneko adenokartzinoma diagnostikatu ondoren estadiajea osatzeko egindako erresekzio-pi-

eza kirurgikoak. Polipektomia egin ondoren, eskara bat egon ohi da, handiagoa edo txikiagoa, 

endoskopistak kirurgia egin aurretik tinta proximalarekin edota distalarekin piezaren 2. edo 4. 

koadranteetan markatu duen polipoaren ezarpen-eremuan. Pieza kirurgikoa jasotzen dugu-

nean, ahal dela freskoan, piezaren paretatik mesoaren gantzera migratu duten tinta-markak 
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bilatu behar ditugu (markatze endoskopikoa egin eta 15-20 egun igaro ondoren gertatzen da 

hori). 

Pieza irekitzean, ezarpen-oinarriko eskara ez ebakitzen saiatu behar gara. Pieza lokaliza-

tzeko, kontu handiz hazta daiteke mukosa tinta-marken artean, eta pieza irekitzean, ez da 

moztu behar. Ireki ondoren, eskaratik hurbilen dagoen ertz kirurgikora dagoen distantzia 

neurtu behar da. Pieza poliespanezko kortxo batean (edo beste material bilgarri batean) 

iltzatzeko aukera azter daiteke, behar bezala finkatzeko eta gero errazago zizelkatzeko. 

Garrantzitsua da piezan tumorerik geratzen den aztertzea; izan ere, horrek tumorearen 

estadiajea alda dezake, sakoneko infiltrazioa handiagoa izateagatik edo gongoil metasta-

sikoak egoteagatik. 

 

5. Azterketa eta deskribapen makroskopikoa egin ondoren, pieza (poliespanean iltza-

tua edo ez) % 4ko formaldehidoa duen ontzi batean murgildu behar da (% 1eko etanola-

rekin egonkortua edo ez). Erabat estalita eta ahalik eta hedatuen dagoela ziurtatu behar 

da. Horrela, finkapenak eragindako artefaktuak murrizten dira, eta errazagoa da finkatu 

ondoren pieza zizelkatzea. 

 

6. Finkatze-denbora igaro ondoren (gutxienez 24 ordu, gehienez ere 72 ordu), pieza 

atera eta uraz ondo garbitu behar da formaldehidoa kentzeko. Batzuetan, baliagarria izan 

daiteke zizelkatu baino ordubete lehenago uretan sartuta uztea eta, gero, lehortzea, for-

maldehido asko kentzen baita horrela. Pieza oso handia bada, baliteke beste finkatze-den-

bora bat behar izatea: zizelkatu ondoren, beste 24 ordu utzi ahalko da blokeetan finkatzen. 
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Ikerketa histologikorako laginak hautatzeko zizelkatzen da pieza. Aukera ona izaten da 

piezaren eskema bat egitea eta haren gainean kapsula bakoitzean sartzen diren laginak 

markatzea. Irudian, eskuineko hemikotomia pieza baten adibidea agertzen da, goranzko 

koloneko tumore bat eta tumoretik gertu dagoen lipoma bat dituena: 

Lagin hauek hartuko dira: 

• Arteria ileozekoapendikularraren sustraiaren mutur proximala (1. blokea) 

• Arteria ileozekoapendikularraren sustraiaren tarteko gongoilak (2. eta 3. blokeak) 

• Piezaren ertz proximal eta distala (4) 

• Apendize ileozekala (5) 

• Lipoma submukosoa (6) 

• Tumorearen zeharkako mozketa seriatuak, argiarekiko perpendikularrak, proximaletik dis-

talera (7-9, 10-12, 13-15). Mozketa horiei esker, erraz balora daiteke ertz kirurgiko erradial-

zirkunferentziala. Mozketek tumorearen infiltrazio handieneko eremuak eta itxura makros-

kopiko diferenteetako eremuak (mukia duten eremuak, eremu solidoak…) barne hartu be-

har dituzte. Azterketa histologikoa, immunohistokimikoa (adibidez, DNAren proteina kon-

pontzaileak) eta molekularra (RAS, BRAF, mikrosateliteen ezegonkortasuna…) berma-

tzeko adina laginketa hartu behar dira. 

• Meso peritumoraleko gongoilak (16-18) 

• Tumorearekiko heste-segmentu proximaleko mesoko gongoilak (19-20) 

• Tumorearekiko heste-segmentu distaleko mesoko gongoilak (21-22) 
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V. IKERKETA MIKROSKOPIKOA 
Rebeca Fernández Victoria 

 

Jasaten ari garen presio asistentzialak eta txostenak egiteko protokoloei jarraitu 

behar izateak murriztu egin dute txosten mikroskopikoaren atala, deskribapen ma-

kroskopiko eta diagnostiko zabalagoaren alde. Hala ere, beharrezkoa da tumorea-

ren zenbait alderdi mikroskopiko ezagutzea, aztertu eta txostenean behar bezala 

adierazi ahal izateko. 

A. OMEk 10 motatan sailkatzen ditu tumoreak, mota histologikoaren arabera: 

- Adenokartzinoma 

- Adenokartzinoma muzinosoa (koloidea) –% 50 edo gehiago muzinosoa– 

- Zigilu-eraztuneko zeluladun kartzinoma –% 50 edo gehiago zigilu-eraztuneko zelulek osa-

tua– 

- Kartzinoma ezkatatsua 

- Kartzinoma adenoezkatatsua 

- Kartzinoma medularra 

- Komedokartzinoma kribiformea eta adenokartzinoma mikrokapilarra, zerraduna edo zelula fusi-

formeduna 

- Kartzinoma neuroendokrinoa, zeina zelula handi eta txikien tamainaren 

arabera sailkatzen den 

- Kartzinoma misto adeno-neuroendokrinoa 

- Kartzinoma ez-diferentziatua 

 

Arauz, zigilu-eraztuneko zeluladun kartzinoma, zelula txikietako kartzinoma eta diferen-

tziaziorik ez duten kartzinomak maila altukoak dira. Bestalde, zigilu-eraztuneko zelula-

dun kartzinomek eta zelula txikietako kartzinoma neuroendokrinoek soilik daukate pro-

nostiko txarra, estadioa edozein dela ere. 

Kartzinoma medularra oso lotuta dago mikrosateliteen ezegonkortasun handiarekin (MSI-H). 

Kartzinoma mota hori esporadikoki edota minbizia ez-poliposiko hereditarioari lotuta ager 
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daiteke. Kartzinoma medularrean, habi solidoak hazten dira eta patroi organoide edo trabeku-

larrak izaten ditu, diferentziazio neuroendokrinoko ezaugarri immunohistokimikorik gabe. 

Horrez gain, hainbat linfozito intratumoral izaten ditu. 

B. Maila histologikoa beste faktore pronostiko bat da, estadioarekiko independentea. Maila altuak 

pronostiko txarra ekarri ohi du. Behatzaile-arteko eta behatzaile bakarreko aldakortasuna handia izaten da 

maila baxuetan, eta handia, ordea, maila altuetan. Horregatik, komeni da bi kategoria bakarrik erabiltzea, 

beste lokalizazio batzuetan gertatzen den bezala: maila baxua (diferentziazio ona eta moderatua: % 50eko 

edo gehiagoko guruin-diferentziazioa duten tumoreak) eta maila altua (diferentziazio txarra edo ez-diferen-

tziatua: % 50eko edo gutxiagoko guruin-diferentziazioa). 

C. Komeni da baloratzea mikrosateliteen ezegonkortasuna iradokitzen duen ezaugarri histologi-

korik dagoen. CAParen arabera, hauek dira ezaugarri horiek: tumore barneko linfozitoak (nulua; moderatua 

–1-2 linfozito/cga–); nabarmena (3 linfozito edo gehiago/cga), Crohn motako tumore inguruko linfozito 

infiltratuak, muzinosaren eta zigilu-eraztuneko zelulen diferentziazioa eta hazkunde-eredu medularra. 

D. Tumorearen hedapen mikroskopia ebaluatzea ere komeni da. Horretarako, infiltratzen dituen pare-

taren geruzak adierazi behar dira, baita zein eredurekin hazten den ere: hedatzailea edo infiltratzailea, bu-

dding fenomenoarekin edo gabe. Nahiz eta CAParen gomendioen eskuliburuan oraindik ez den jotzen kon-

tuan hartu beharreko parametrotzat, "budding tumorea" egotea pronostiko txarreko faktore independentea 

da askotan. Budding tumoreetan, zelula tumoral solteak edo 5 zelula tumoraleko habi txikiak egoten dira 

inbasio tumoralaren frontean (peritumoral buds) edo tumore nagusiaren barruan (intratumoral buds). Az-

ken urteotan, dirudienez, halako tumoreak hauekin lotu ohi dira: gongoiletako metastasia, distantziako gai-

xotasun metastasikoak, errekurrentzia lokala, biziraupen globaleko indize txarragoa eta gaixotasunik ga-

beko denbora-tarte laburragoak. Antza, trantsizio epitelial-mesenkimala (EMT) sufritzen duten zelulak 

dira, eta mekanismo hori, hain zuzen, garrantzitsua da tumore epitelialen garapenean. 

E. Inbasio linfobaskularrak hodi txikiak hartu ohi ditu (linfatikoak, kapilarrak eta benula postkapila-

rrak); gongoiletako metastasiarekin lotu ohi da eta, dirudienez, pronostiko txarraren faktore independente 

bat da. Inbasio benosotzat jotzen da nodulu tumoral ongi zirkunskribatuak daudenean lamina elastiko ikus-

garriaz inguratuta daudenean hematoxilinarekin edota teknika histokimikoekin. Komeni da txostenean adi-

eraztea tumoreak hartzen dituen hodiak ertainak edo handiak diren eta afektazioa nolakoa den: intramurala 

(submukosa edo Muscularis propria) ala estramurala (Muscularis propria-tik kanpo). Izan ere, azken hori 

pronostiko txarreko beste faktore independente bat da. 

F. Metakin tumoraltzat jotzen da tumore-habiak daudenean gantz perikoliko edo perirrektalean neoplasiaren 

beheko mugatik harago, gongoil-ehunen ebidentziarik gabe baina tumore primarioaren drainatze linfatikoaren 

barruan. Ez dira erasandako gongoil linfatikotzat hartu behar. Metakin tumoralak daudenean, gehienetan, inbasio 

benosoa dago, eta, gutxiagotan, inbasio perineurala edo hodi txikiena. Metakin tumoralak daudenean, guztizko 

biziraupena txikiagoa izaten da, eta gaixotasunik gabeko denbora-tarteak laburragoak. Halako metakin bat edo 

beste antzematen bada gongoil linfatiko metastasikorik gabe, N1c gisa sailkatu behar da TNMn. Gongoil linfa-

tiko metastasikoak aurkitzen badira, ez da N aldatuko; hura, kasu honetan, presentziarekin eta erasandako gon-

goil kopuruarekin soilik zehazten da. 

G. Adenokartzinoma zenbait polipo motatan sor daiteke: adenoma tubularra, adenoma bilotsua, ade-

noma tubulobilotsua, adenoma zerradun tradizionala, adenoma/polipo zerradun sesila edo polipo hamarto-

matoso baten gainekoa. 

H. Ondesteko minbizian terapia neoadjubantea erabiltzen denean, baliteke erantzun tumoral bat ego-

tea, eta erantzun hori eskaletan oinarrituta mailaka daiteke, pieza kirurgikoan geratzen den tumorearen hon-

dar-kantitatearen arabera. Tumorearen erregresio-maila tumore primarioaren kokapenean baloratu behar 

da, eta ez gongoil metastasikoetan. Baliteke aurretik terapia jaso duten pazienteek muki-laku azelularrak 

izatea, eta hori tumorearen erabateko erradikazioaren seinaletzat jotzen da; beraz, ez dira pT estadioan era-

bili behar, ezta gongoil positibotzat zenbatu behar ere gongoil linfatiko batean agertzen direnean. 
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VI. DIAGNOSTIKOA 
Mª Jesús Fernández-Aceñero 

 

Azken txosteneko gutxieneko datuak hauek izan behar dira: 

2. Aztertutako pieza kirurgiko mota 

3. Mota histologikoa 

4. Maila histologikoa 

5. Neoplasiaren tamaina 

6. Tratamendu neoadjubatea jaso bada, erregresio-maila (tratamendu-

ari erantzuna) 

7. Neoplasiaren hedadura lokala 

8. Gongoilen afektazioa 

9. Erresekzioaren egokitasuna 

10. Afektazio baskularra eta afektazioaren maila 

11. Bestelako aurkikuntzak 

12. Estadifikazioa 

13. Datu gehigarriak: immunohistokimika, patologia molekularra 

 

Jarraian azaltzen den informazioa koloneko minbiziari buruzko txostenetarako gomendi-

oen laburpen bat da, patologoen elkargo amerikar, britaniar eta australiarren gidetatik ate-

ratakoak. 

 

 

1. Pieza mota (zehaztu pieza kirurgikoaren mota): 

- Ezkerreko edo eskuineko hemikolektomia, ohikoak edo zeharkakora zabalduak 

- Sigmoidektomia 

- Ondestea: aurreko erresekzio baxua edo ultrabaxua, anputazio abdominoperineala 

- Kolektomia subtotala 

- Erresekzio lokalak: 

• Polipektomia 

• Mukosektomia 

• Mikrokirurgia transanal endoskopikoa (TEM, ingeleseko siglak) 

 

2. Mota histologikoa (OMEren irizpideei jarraikiz, honako hauek dira oinarrizko tumore mo-

tak): 

- Adenokartzinoma enteroidea (konbentzionala) 

- Adenokartzinoma muzinosoa (koloidea): % 50 baino gehiago muzina estrazelularra 

- Zigilu-eraztuneko zelulen kartzinoma: % 50 baino gehiago zigilu-eraztuneko zelulak 

- Kartzinoma epidermoidea 

- Kartzinoma adenoezkatatsua 

- Kartzinoma medularra: IMSari lotuta; patroi sinzitiala eta infiltrazio linfozitario dentsoa ditu 

ezaugarri gisa 

- Kartzinoma kribiformea 
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- Kartzinoma mikropapilarra 

- Adenokartzinoma zerradunak 

- Kartzinoma fusozelularra 

- Kartzinoma neuroendokrinoa 

• Zelula handikoa 

• Zelula txikikoa 

- Kartzinoma misto adenoneuroendokrinoa 

 

3. Maila histologikoa (gaur egun, lesio guztiak honela sailkatzea gomendatzen da): 

- Maila baxua: diferentziazio on eta moderatuko tumoreak; guruinen % 50 baino gehiago 

- Maila altua: diferentziazio txikiko tumoreak; guruinen % 50 baino gutxiago 

4. Zelula txikikoak eta zigilu-eraztunekoak maila altukotzat jotzen dira beti 

 

5. Tumorearen tamaina: 

- Hiru dimentsio cm-tan 

- Polipo gaiztotuen kasuan, garrantzitsua da infiltrazio-fokuaren tamaina neurtzea 

 

6. Neoadjubazioarekiko erantzuna. Pazienteak tratamendu neoadjubante bat jaso badu, ezin-

bestekoa da tratamenduarekiko erantzunaren maila baloratzea. Egun, AJCC/ACPren maila-

keta-sistema erabiltzea gomendatzen da. Sistema hori Ryan-en sistema aldatua da. Sistema 

horrek lau maila ezartzen ditu: 

- 0 mailako erregresioa: erabateko erantzuna; ez dago tumorerik mozketetan, pieza guztia 

barne hartuta 

- 1. mailako erregresioa: ia erabateko erantzuna; zelula multzo isolatu eta bakunak 

- 2. mailako erregresioa: erantzun partziala; tumoreak badirau, baina fibrosi ugari 

- 3. mailako erregresioa: erantzun txarra edo nulua; tumorea nagusi da, erregresio-datuekin 

edo haiek gabe 

Erregresioak tumore primarioa soilik hartzen du kontuan, ez gongoiletan dagoena. 

* Badira erregresioa kuantifikatzeko beste eskala batzuk; besteak beste, Dworak-ena, bost kate-

goria dituena: erabateko erremisioa - 4. maila, zelula tumoral isolatuak - 3. maila, fibrosia gai-

lentzen da - 2. maila, zelula tumoralen habi ugari - 1. maila eta erregresiorik ez - 0 maila. 

Beharrezkoa da Tumoreen Batzordeetan zein erabiliko den adostea. 

7. Tumorearen hedapen lokala: 

- Polipektomiako piezen kasuan, infiltrazio-maila adierazi behar da, hauek erabiliz: 

• Polipo pedikulatuak edo semipedikulatuak: Haggitt-en mailak 

- 0 maila: gainazaleko gaiztotzea (adenokartzinoma intramukosoa) 

- 1. maila: submukosaren inbasioa polipoaren buruan 

- 2. maila: submukosaren inbasioa polipoaren lepoan 

- 3. maila: submukosaren inbasioa polipoaren oinarrian 

- 4. maila: submukosaren inbasioa polipoaren oinarriaren azpitik 

• Polipo sesilak:  Haggitt-en sailkapeneko bi mailatan soilik daudenez halakoak (0 eta 

4), hobe da Kudo-ren sailkapena erabiltzea, hiru mailatan: 

- Sm1: submukosaren goiko herena 

- Sm1: submukosaren erdiko herena 

- Sm1: submukosaren beheko herena 

* Halaber, garrantzitsua da adieraztea adenokartzinomak polipoaren guztizkoaren zein ehu-

neko hartzen duen, eta zein den adenokartzinomaren gutxieneko distantzia polipoaren erre-

sekzio-oinarriarekiko. Azkenik, komeni da pronostiko txarreko faktoreak adieraztea: 

- Inbasio linfobaskularra 

- Ertzarekiko distantzia < 1 mm-koa 

- Maila altuko fokuak edota tumorearen ertz infiltratiboa budding fenomenoarekin. 
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Polipoa pieza kirurgikoan dagoenean, pTNM ere gehitu ahal da. 

 

8. Gongoilen afektazioa: 

- Neoplasia zein geruza parietalera iristen den adierazi behar da. 

- Gutxienez 12 gongoil behar dira kasua baloragarritzat jotzeko. 

* Hobe esanda, 12 gongoil negatibo behar dira; izan ere, positiboak badira, ez da gutxieneko 

gongoil kopururik behar, III estadiora pasako baita afektazioa zuzenean. N0 gisa sailkatu 

aurretik gongoil negatibo nahikotxo edukitzea da asmoa. 

- Beti zehaztu behar da erasandako gongoil kopurua/aztertutako gongoil kopurua 

- Urruneko gongoilak erasanda badaude (iliakoak, paraaortikoak), M1 gisa sailkatu behar da. 

- Mikrometastasiak (0,2 mm baino gehiagoko eta 2 mm edo gutxiagoko metakinak) aurki-

tzen badira, N+ (mic) gisa sailkatuko da kasua. 

- Zelula tumoral isolatuak (0,2 mm baino gutxiagoko metakinak) aurkitzen badira, N0 man-

tentzea gomendatzen da. 

 

9. Erresekzio-ertzak (libre dagoen edo ez zehaztu behar da, eta distantzia): 

 

- Proximala 

- Distala 

- Erradiala: ertz hau peritoneoz inguratutako koloneko eremuetan bakarrik aztertuko da 

(hau da, ondestea; batez ere, heren distala, goranzko kolona eta beheranzkoa atzeko al-

dean). 

- Polipektomia-piezetan, ezinbestekoa da sakoneko ertzaren (submukosoa) distantzia 

neurtzea eta ertz mukosoen egoera adieraztea, ahal izanez gero. 

- Ondesteko lesioen erresekzio lokaleko piezetan (mukosektomia edo TEM), ertz guztie-

kiko distantzia neurtu behar da, baldin eta pieza orientatuta badator (goikoa, behekoa, al-

boak eta sakonekoa). 

* Komeniko litzateke kirurgialariek piezak orientatuta bidaltzea eta poliespanean edota 

freskoan bidaltzea iltzatzea guk iltzatzeko. 

- Ertza libre dago baldin eta tumorea ertzetik 1 mm baino gehiagora badago. 

- Irizpide honekin, erauzketa honelakoa izan daiteke: R0 (erabatekoa), R1 (ertzen afektazio 

mikroskopikoa) edo R2 (ertzaren afektazio makroskopikoa) 

 

10. Inbasio baskularrak: 

- Hodi txikia 

- Hodi handia 

- Inbasio baskularren gehieneko sakonera zehaztu behar da: submukosoa, intramusku-

larra edo estramuskularra 

 

 

11. Beste aurkikuntza batzuk: 

- Dibertikulosia 

- Adenomak: kopurua eta displasia-maila 

- Beste polipo batzuk 

- Hesteetako gaixotasun inflamatorioaren datuak 

 

12. Estadioa: adenokartzinomaren azken txostenak tumorearen uneko pTNM estadioa jaso 

behar du, irizpide hauen arabera: 

- T estadioa: neoplasiaren hazkunde lokala 

• TX: ezin da tumorea ebaluatu 

• T0: ez dago tumorerik 
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• Tis: adenokartzinoma intraepiteliala edo lamina propioa inbaditzen duena 

** Maila altuko neoplasia mukosoa terminoa ere erabil liteke (Viena alda-

tua), baina ezinbestekoa da kirurgialariekin terminoak adostea irizpide 

egokiak betetzen dituzten lesioak erauz daitezen, "neoplasia"-"minbizia" 

shunt-ik gerta ez dadin. 

• T1: tumoreak submukosa inbaditzen du 

• T2: Muscularis propria infiltratzen duen tumorea 

• T3: gantz peribiszeralera iristen den tumorea 

• T4: ondoz ondoko beste egitura batzuetara hedatzen da: 

- T4a: peritoneora heltzen da 

- T4b: ondoz ondoko egituren inbasioa edo atxikipena 

** Ondesteko tumoreetan ez dago pT4a estadiorik. 

** Dataset for colorectal cancer histopathology reports (Royal College of Pa-

thologists (RCPath), 3. edizioa) dokumentuaren arabera, pT4b gisa 

sailkatu behar dira ertz zirkunferentzialari erasaten dion tumorean 

zulaketa lokalizatua duten pieza kirurgikoak. 

- N estadioa: gongoilen afektazioa 

• Nx: ezin dira baloratu eskualdeko gongoilak 

• N0: ez dago metastasirik 

• N1: metastasia 1-3 gongoiletan, honela banatuta: 

- N1a: metastasia gongoil batean 

- N1b: metastasia 2-3 gongoiletan 

- N1c: gantz suberosoan tumore ez-jarraituen ezarpenak (gongoi-

len afekziorik ez dagoenean soilik aplikagarria) 

• N2: metastasia 4 gongoiletan edo gehiagotan 

- N2a: metastasia 4-6 gongoiletan 

- N2b: metastasia 7 gongoiletan edo gehiagotan 

- M estadioa: afektazio metastasikoa 

• M0: ez dago metastasirik 

• M1a: organo batera mugatutako metastasia 

• M1b: zenbait organotako metastasia 

Ezinbestekoa da adieraztea zein pTNM erabiltzen den une bakoitzean. 

2010eko uneko sailkapena honako hau da: 
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Estadioa T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

IIB T4a N0 M0 

IIC T4b N0 M0 

IIIA T1/T2 N1 M0 

T1 N2a M0 

IIIB T3/T4a N1 M0 

T2/T3 N2a M0 

T1/T2 N2b M0 

IIIC T4a N2a M0 

T3/T4a N2b M0 

T4b N1/N2 M0 

IVA Edozein T Edozein N M1a 

IVB Edozein T Edozein N M1a 

 

 

Garrantzitsua da hauek gogoan izatea: 

- TNM estadioaren esleipenak informazio klinikoa eta ikerketa makroskopikoa eta histologi-

koa bildu behar ditu. 

- Beti erabiltzen da "p" aurrizkia. 

- Pazienteak tratamendu neoadjubantea jaso badu, "y" aurrizkia idatzi behar da dagokion "c" edo 

"p" hizkiaren aurretik. 

- Tumorearen berragertze bat bada, "r" aurrizkia erabili ahal da. 

- Histologikoki metastasia berresten bada, M estadioa jarri ahal da; edo, c bat erabili ahal da 

metastasiaren berri ematen bada. Bestela, pMx idatzi beharko da, eta pieza kirurgikoaren 

gutxieneko estadio esleitu behar zaio. 

** Badira beste estadifikazio-sistema oso erabili batzuk (esaterako, Dukes-ena), 

baina erreferentzia unibertsal gisa TNM erabiltzea komeni da. 

 

13. Txostenaren bukaeran, iruzkin bat gehi daiteke immunohistokimikako edota patologia mole-

kularreko azterketa osagarriren bat egiteke badago. 
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VII. KOLONEKO MINBIZIAREN BIOMARKATZAILEEI BURUZKO IKERKETA 
Elvira González Obeso 

 

Biomarkatzailea odolean, gorputz-jariakinetan edo ehunetan aurki daitekeen molekula bat da, 

prozesu edo baldintza baten normaltasuna edo anormaltasuna adierazten duena. Biomarka-

tzaileak, oro har, DNA, RNA, mikroRNA (miRNA), aldaketa epigenetikoak edo antigorpu-

tzak dira. Biomarkatzaile kopurua etengabe hazten ari da. 

Biomarkatzaileak funtsezko tresna dira medikuntza pertsonalizaturako eta osasun-sistemaren 

iraunkortasuna bermatzeko. Arrakasta terapeutikorako probabilitatea hobetzeko ere ezinbes-

tekoak dira. 

Bi helburu nagusi daude: batetik, minbiziak profil molekularren arabera sailkatzea (adibidez, 

mutazio-egoeraren arabera), eta, bestetik, are garrantzitsuagoa, minbiziak terapia desberdine-

kiko izan dezaketen erantzunaren arabera sailkatzea (hau da, testuinguru kliniko eta erradio-

logikoan, tumorea biomarkatzaile indibidualen arabera sailkatzea, tratamendu terapeutikoa 

arrakasta-probabilitate handiagoarekin definitu ahal izateko). Tumore baten profil molekula-

rraren eta farmakologikoaren konbinazioa da arrakasta izateko probabilitate handiena duen 

estrategia terapeutikoa. 

Koloneko minbizian, oraindik ere ari dira deskribatzen eta aztertzen biomarkatzaile berriak. 

Azken urteotan, honako zerrenda hau sortu da: MSI, 18q kromosomako heterozigositate-ga-

lera (18qLOH), p53, KRAS, BRAF, NRAS eta PIK3CAren mutazioak, alterazioak PTEN adi-

erazpenean, polimorfismoak UGT1A1 genean eta ezrina proteinan. Horietatik guztietatik, 

eguneroko praktikan, DNA proteina konpontzaileak ikertzen dira, eta KRAS, NRAS eta BRA-

Fen mutazioak detektatzen. 

Zizelkatze-prozesuan zehar, garrantzitsua da tumorearen lagin zabalak hartzea, tumorearen 

azterketa histologiko egokia egiteko. Azterketa histologikoa egin ondoren, komeni da tumo-

rearen bloke adierazgarriena zein den adieraztea. Bloke horretan ikusten dira patroi gehienak, 

gehieneko infiltrazio-lodiera, eta, ahal dela, non den nekrosi- eta muki-kantitatea txikiagoa. 

Horrela, erraz jo ahal izango da beti bloke horretara beharrezkoak diren biomarkatzaile-azter-

keta guztiak egiteko, kasuaren kristal guztiak banan-banan berrikusi beharrik gabe tumore 

blokerik onena aurkitzeko. 
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RASaren mutazioak aztertzeko, bi gene erabiltzen dira: K-RAS eta N-RAS. Gene horiek ko-

lon metastasikoko minbizi guztietan aztertu behar dira, tumoreak EGFR antigorputz mono-

klonaletan oinarritutako tratamenduarekiko duen sentsibilitatea baloratzeko. Hori egiteko, 

hainbat plataforma komertzial erabil daitezke, eta, horretarako, DNA erauzketa bat egiten da 

eta gene bietako 2., 3. eta 4. exoiak aztertzen dira, sekuentzialki edo aldi berean. 2012an 

Hernández-Losak Revista Española de Patología aldizkarian argitaratutako berrikuspen-arti-

kuluan, sakonki berrikusten da gaia eta oso gomendio erabilgarriak ematen dira. 

Koloneko minbizietan, BRAFaren mutazioen azterketa ere egin behar da; hain zuzen, V600E 

mutazioaren ikerketa. Gene horren mutazioa tumoreen % 5-9an aurkitzen da, eta pronostiko 

txarreko faktore bat izaten da, tratamenduarekiko erantzuna txarra izaten delako. Koloneko 

minbizi metastasiko guztietan analizatu behar da. Askotariko plataforma komertzialak erabil 

daitezke horretarako 
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VIII. KOLONEKO ETA ONDESTEKO MINBIZIAREN HEREDAGARRI-

TASUNARI BURUZKO IKERKETAK 
Carolina Martínez Ciarpaglini 

 

Kolon eta ondesteko kartzinoma heredagarri ez-poliposikoaren sindromea da (CCHNP edo 

Lynch-en sindromea) KOM hereditarioaren motarik ohikoena, eta KOM kasu guztien 

% 2tik % 5era bitarte sortzen du. Sindrome hori duten pazienteek 70 urte bete aurretik 

KOM garatzeko % 70-80ko probabilitatea dute, tumore sinkronikoak edo metakronikoak 

izateko arrisku handiagoa, bai eta adenomaren eta kartzinomaren progresioa azkarragoa 

izateko arrisku handiagoa ere. Emakumeengan, sindrome horrek endometrioko minbizia 

izateko arrisku handia dakar (% 42-60); arrisku hori are handiagoa da KOM garatzeko 

arriskua baino (% 54). Horrez gain, paziente horiek beste tumore batzuk garatzeko proba-

bilitate handia dute, hala nola urdaileko minbizia (% 13-19), obulutegiko minbizia (% 9-

12), heste meharrekoa, pankreakoa, gibel-behazuneko traktukoa eta gernu-traktukoa (% 2-

4). Paziente horiek 45 urte ingururekin garatzen dute kolon eta ondesteko minbizia; hau da, 

populazio orokorrari baino nabarmen lehenago agertzen zaie (63 urte inguru). 

Kolon eta ondesteko kartzinoma heredagarriaren sindromeari buruzko nazioarteko lanki-

detza-taldeak gaixotasunaren diagnostikorako irizpide batzuk ezarri zituen 1991an (Ams-

terdameko irizpideak). Geroago, irizpide horiek aldatu egin ziren (Amsterdam II-ko iriz-

pideak, 1999), diagnostiko-irizpideetan tumore estrakolonikoak sartzeko. Ondoren, beste 

irizpide multzo bat garatu zen: Bethesda-ren irizpideak. Irizpide horiek Amsterdam-

ekoek baino sentikortasun askoz handiagoa dute, baina zehaztasun txikiagoa. 2004an, gi-

daren irizpide batzuk aldatu eta Bethesda-ren irizpide moldatuak sortu ziren. Horietan, 

mikrosateliteen (IMS-H) ezegonkortasun-maila handiaren presentziarekin lotutako ezau-

garri histopatologikoak sartu ziren aurreneko aldiz (1. eta 2. taulak). 

DNAren proteina konpontzaileak (MLH1, MSH2, MSH6 o PMS2) kodetzen dituen geneetako 

bat inplikatzen duen mutazio germinalak eragiten du kolon eta ondesteko kartzinoma he-

redagarriaren sindromea. Mutazioen % 90 MLH1 eta MSH2 geneetan gertatzen da, eta pro-

teina hondatu edo moztuak eragiten ditu (nonsense or frameshit mutations). Egoera norma-

letan, mikrosateliteen proteina konpontzaileak DNA erreplikatzean berez gertatzen diren 

kalteak konpontzeaz arduratzen dira, eta, proteina horiek akatsak dituztenean, erreplika-

zioan ere akatsak gertatzen dira, hau da, mikrosateliteen ezegonkortasuna (IMS) gertatzen 

da. 
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1.taula:Bethesda-ren irizpide moldatuak: 

Bethesda-ren irizpide moldatuak: 

1. KOM diagnostikatua 50 urte baino gutxiagoko paziente bati 

2. KOM sinkronikoa edo metakronikoa edota kolon eta ondesteko kartzinoma heredagarriaren 

sindromearekin* lotutako beste neoplasia bat egotea, adina gorabehera 

3. IMS maila altua (IMS-H) iradokitzen duen histologiadun KOM diagnostikatua 60 urte baino 

gutxiagoko paziente bati 

4. KOMa duen pazientea, eta bere lehen mailako senide batek kolon eta ondesteko kartzinoma he-

redagarriaren sindromeari* lotutako neoplasia izatea, haietako bat 50 urte bete baino lehen diag-

nostikatua 

5. KOMa duen pazientea, eta bere lehen edo bigarren mailako senide bik edo gehiagok kolon 

eta ondesteko kartzinoma heredagarriaren sindromeari* lotutako neoplasia izatea, diagnos-

tiko-adina gorabehera 

* Kolon eta ondesteko kartzinoma heredagarriaren sindromeari lotutako neoplasiak: kolon eta on-

desteko kartzinoma, endometrioko kartzinoma, kartzinoma gastrikoa, obulutegiko kartzinoma, 

ureterreko/pelbiseko kartzinoma, gernu-maskuriko kartzinoma, kartzinoma zerebrala, traktu hepa-

tobiliarreko kartzinoma eta larruazaleko kartzinoma (sebo-guruinetako neoplasiak) 

 

2. taula.IMS-Hari lotutako irizpide histopatologikoak. 

Irizpide histopatologikoak Definizioa 

Kartzinoma muzinosoa / Zigilu-

eraztuneko zeluladun kartzinoma 

Kartzinoma muzinosoa: tumore-eremuaren % 50 baino gehiago 

zelulaz kanpoko muzinak osatzen du. 

Zigilu-eraztuneko zeluladun kartzinoma: tumorearen % 50 baino 

gehiago zigilu-eraztunen morfologia duten zelulek osatzen dute. 

Kartzinoma medularra / Diferentzia-

zio eskaseko kartzinoma 

Kartzinoma medularra: diferentziazio eskaseko edo diferentzia-

ziorik gabeko tumoreak, ertz ondo definituak dituzten zelula-

masa solidoek osatuak eta infiltrazio linfozitario peritumoral eta 

intratumoral nabarmenarekin. 

Diferentziazio eskaseko kartzinoma: guruinetan diferentziazio 

minimoa duten edo muzina sortzen duten baina oso guruin irre-

gularrak dituzten tumoreak, diferentziatzeko zailak direnak. 

Infiltrazio linfozitario intratumorala Gutxienez hazkunde handiko 10 eremu aztertuta, hazkunde han-

diko eremu batean (40X) gutxienez 5 linfozito intraepitelial ikus-

ten direnean. 

Crohn motako erreakzio linfozita-
rioa 

Hazkunde txikiko eremu batean (4x) gutxienez 4 linfoide nodular 

agregatu identifikatzen direnean, normalean fronte inbaditzai-

lean edo azpiserosoan. 

* Diferentziazio-maila diferentziazio eskasena duten eremuetan baloratu behar da, eta ez eremu 

agerikoenetan, alde batera utzita desdiferentziazioa edo gemazio tumorala (tumoral budding) 

fronte inbaditzailean. 
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Bethesda-ren irizpide moldatuetan, azterketa genetikoetarako pazienteak hautatzeko me-

todo gisa, mikrosateliteen proteina konpontzaileak baloratzea gomendatzen da, immu-

nohistokimika-tindaketaren bidez (MLH1, MSH2, MSH6 eta PMS2), edo, bestela, IM-

Saren azterketaren bidez, PCRa eta elektroforesi kapilarra erabilita. Teknika immunohis-

tokimikoa da, zalantzarik gabe, erabiltzeko errazena zentro guztietan, eta, gaur egun, ego-

kitzat jotzen da hasierako hurbilketa-metodo gisa. Teknika immunohistokimikoaren eba-

luazioan, garrantzitsua da barne-kontrol positibo nuklearra behatzea linfozitoetan, zelula 

estromaletan eta mukosa normalean. Ikerketa immunohistokimikoaren emaitza honela in-

terpreta daiteke: 

- Adierazpena dauka: positibotasun nuklearra ikusten denean zelula tu-

moraletan, barne-kontrol positiboarekin. 

- Adierazpena galdu du: tindatze nuklearrik ikusten ez denean zelula tu-

moraletan, barne-kontrol positiboarekin. 

- Ez da baloragarria: ez denean barne-kontrolik ikusten. 

 

Kontuan hartu behar da MLH1 proteinaren galera immunohistokimikoa (dela jatorri es-

poradikokoa, dela jatorri germinalekoa) bere dimero PMS2 proteinaren galerarekin lotzen 

dela. Lotura-eredu bera dago MSH2 eta MSH6 geneen artean. Hain zuzen, PMS2 edo 

MSH6 genearen mutazio germinalen kasu bakan batzuetan bakarrik ikusten da gene ho-

rien galera isolatua. 

Proteina konpontzaileen adierazpen immunohistokimikoaren adierazpenaren galera duten 

edo IMS-H duten kasu gehienak jatorri esporadikokoak dira. BRAF genearen V600E mu-

tazioa IMS-Hko KOM kasuen % 40-50ean gertatzen da eta, talde horretan, jatorri espo-

radikoko MLH1aren adierazpenaren galerari lotutakoetan agertzen da esklusiboki. Beraz, 

MLH1 proteinaren galera immunohistokimikoa duten kasuetan, komeni da BRAF genea-

ren V600E mutazioaren edota MLH1aren metilazioaren azterketa egitea jatorri esporadi-

koko kasuak identifikatu eta mutazio germinalak zehazteko pazienteak hautatzeko (1. iru-

dia). 

Duela gutxi jakin da EPCAM genearen (Epithelial Cellular Adhesion Molecule) delezioa kolon eta 

ondesteko kartzinoma heredagarriaren sindromea eragiten duen alterazioetako bat dela. Kal-

kulatzen da EPCAM genearen delezioa MSH2 proteinaren galera duten baina mutazio germi-

nalik detektatu ez zaien kolon eta ondesteko kartzinoma heredagarriaren sindrome-kasu guz-

tien % 20-25 sortzen duela, hau da, guztizkoaren % 2-3. Horrek esan nahi du gene horren 

mutazioak maizago gertatzen direla MSH6 eta PMS2 proteinen alterazio isolatuak baino eta, 

beraz, ezinbestekoa dela gaixotasun horren ohiko algoritmo diagnostikoan EPCAMen azter-

keta sistematikoa txertatzea. 
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1. irudia. Kolon eta ondesteko kartzinoma heredagarriaren sindromea diagnostikatzeko 

algoritmoa. 

 

* Orain dela gutxi egiaztatu da EPCAM genearen alterazioa dela kolon eta ondesteko kartzinoma 

heredagarriaren sindromearen sortzaileetako bat. EPCAM proteinaren azterketa immunohistoki-

mikoa algoritmo diagnostikoan sartu behar da, MSH2aren adierazpenaren galera duten kasu guz-

tietan behintzat. 

 

Azterketa immunohistokimikoaren sentikortasuna % 94koa da eta, PCR teknika ere era-

biliz gero, % 100ekoa; beraz, irizpide klinikoak betetzen dituzten eta proteinen adieraz-

pen immunohistokimikoa galtzen ez duten kasuetan, metodo biak konbina daitezke. Izan 

ere, kasu batzuetan, baliteke noranzko-aldaketako mutazioak (missense mutations) aurki-

tzea; hain zuzen, mutazio horiek proteina anomalo bat sortzen dute, azterketa immunohis-

tokimikoetan detekta daitekeena. 

Komeni da mikrosateliteen proteina konpontzaileak aztertzea 50 urte bete aurretik KOM 

diagnostikatu zaien pazienteengan, edo, bestela, edo 50 eta 59 urte bitartean diagnostikatu 

zaienengan baldin eta IMSri lotutako ezaugarri histopatologikoetakoren bat badute, bere-

ziki eskuineko koloneko tumoreetan (sindromearekin lotutako KOMen % 60-70 bertan 

agertzen dira). Hala ere, gaur egun onartzen da kolon eta ondesteko kartzinoma hereda-

garriaren sindromea duten pazienteen KOM kasu batzuk 60 urte bete ondoren agertzen 

direla, eta sindrome hori duten pazienteen % 30ak ere ez dituela betetzen Bethesda-ren 

irizpide klinikoak. Beraz, horrek justifikatzen du KOM diagnostikatu berri zaien kasu 

guztiei baheketa unibertsala egitea, familia-historia edozein dela ere. 
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IX. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIAREN BAHEKETA 
Carolina Martínez Ciarpaglini, Elvira González Obeso 

 

Kasu gehienetan, kolon eta ondesteko kartzinoma (KOM) adenoma deritzen lesio aurre-

gaiztoetatik sortzen da. Adenomak kolon eta ondesteko traktuaren edozein zatitan ager 

daitezke, eta, mutazioak pilatu eta adenomak arian-arian hazten badira, baliteke maila 

altuko neoplasiak garatzea, zeinak heste-paretako submukosa edo beste zati sakonago ba-

tzuk inbadi ditzaketen. Kalkulatzen da adenoma-kartzinoma sekuentzia horrek 10 urte in-

guru irauten duela eta gaixotasuna asintomatikoa izaten dela aldi horretan. Klinikaren 

aurreko tarte luze horretan, gaixotasuna diagnostikatu egin ahal da eta tratamenduarekiko 

sentikorra da. Horrek aukera bikaina ematen du KOMa fase goiztiarretan detektatzeko 

eta, horregatik, oso garrantzitsuak dira baheketa-azterlanak. KOMaren baheketarako Eu-

ropako gidek test sentikor bidezko populazio-azterketak egitea gomendatzen dute eta di-

agnostiko- eta jarraipen-prozesu osorako kalitate-gidak eskaintzen dituzte. Gida horietan 

adierazten da gorozkietan ezkutatutako odolaren azterketa (SOH) dela populazioa hauta-

tzeko metodorik onena. Ondoren, kasu positiboetan, kolonoskopia osoa egin behar da, 

hainbat biopsia hartu, eta lesio susmagarrien exeresia egin. Eredu horrek eragin nabar-

mena izan du gaixotasunaren biziraupenean: heriotza-tasa % 14-16 murriztu da. Espai-

nian, programa hori Europako gomendioei jarraiki onartu eta aplikatzen da 50 eta 69 urte 

bitarteko gizon eta emakumeekin, proben artean 2 urteko tartea utzita. Beraz, polipekto-

miako espezimenen azterketa histopatologikoa asko eskatzen da KOMaren baheketa-pro-

grametan, eta, azken urteetan, lagin mota horrek hazkunde izugarria izan du anatomia 

patologikoko laborategietan. Horregatik, zalantzarik gabe, patologoa funtsezkoa da bahe-

keta-programetan, pazienteen maneiua diagnostikoaren kalitatearen eta zehaztasunaren 

mende baitago erabat. Programotan parte hartzen duen patologoak gai izan behar du lesio 

polipoideak behar bezala sailkatzeko, lesio gaiztoak identifikatu eta grabatzeko eta gai-

xotasunean balio pronostikoa duten faktore histopatologikoak baloratzeko. Beraz, gida 

hau lesio gaiztoak eta aurre-gaiztoak baloratzeko beharrezkoak diren irizpide histopato-

logikoetan oinarrituko dugu, egungo ebidentzian eta KOMaren baheketarako Europako 

giden gomendioetan oinarrituta. 

 

 Neoplasiaren mailaketa: 

Europako gida adostuak Viena sailkapen moldatua erabiltzea gomendatzen du baheketa-

biopsiak aztertzeko, sailkapen horrek kategoria bakoitzerako gomendio klinikoak jaso-

tzen baititu. Kontzeptuak bateratzeko eta erreproduzigarritasuna hobetzeko asmoz, sail-

kapena sinplifikatu egin da, eta bi kategoria baino ez dira erabiltzen: maila baxuko neo-

plasia eta maila altuko neoplasia. Horrez gain, "Zehaztugabea displasiarako" kategoria 

kendu da, oso gutxitan erabiltzen baita hesteetako hanturazko gaixotasunetik kanpo. 

"Maila altuko neoplasiak" kategorian, lamina propiora mugatutako inbasioa duten kartzi-

nomak ere sartzen dira. Gidan ez da gomendatzen kartzinoma intramukoso eta in situ 

kartzinoma terminoak erabiltzea, eta lesio horiek maila altuko neoplasien taldean 

sartzea gomendatzen da, kasuon maneiu klinikoa antzekoa baita. 
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Zentro batzuetan, Viena sailkapena ez dago inplementatuta. Nolanahi ere, espezialistak 

ados jarri behar dira hura erabiltzeko, batez ere diziplina anitzeko batzordeetan parte har-

tzen duten guztien artean, kontzeptu anatomopatologikoak argi gera daitezen. 

Adenomak, maila baxuko neoplasien kategorian daudenak, egitura bilotsuen proportzioaren 

arabera sailkatzen dira, honela: 

- Adenoma tubularra: ez dago egitura bilotsurik edo egitura bilotsuak lesioaren % 20an baino gutxi-

agoan daude. 

- Adenoma tubulo-bilotsua: lesioaren % 20 gutxienez egitura bilotsuek osatzen dute. Lagin za-

tikatu edo gainazalekoen kasuan, argi eta garbi identifika daitekeen bilo bat gutxienez egoteak justifikatzen 

du lesioa kategoria honetan sartzea. 

- Adenoma bilotsua: lesioaren % 80 gutxienez egitura bilotsuek osatzen dute. 

Behar-beharrezkoa da polipo hiperplasikoak eta beste lesio zerradun batzuk bereiztea, 

azken horiek potentzial gaizto oso txikia baitute eta ez baitute jarraipenik merezi. Aitzitik, 

displasiadun lesio zerradunetarako (hala nola ohiko adenoma zerradunetarako eta polipo 

mistoetarako), adenomekin hartutako ikuspegiaren antzekoa aplikatzea gomendatzen da. 

Komeni da patologia-txostenean lesio lauak edo morfologia deprimitua dutenak "lesio ez-

polipoide" gisa sailkatzea. Azterketa histopatologikoan, zaila izan daiteke lesio lau bat 

eta lesio polipode bat bereiztea; horregatik, oso lagungarria izaten da endoskopistak hai-

etaz egiten duen deskribapena. Gainera, komeni da aurkikuntza endoskopiko eta histolo-

gikoen arteko korrelazioa adieraztea. 
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1.taula:Viena sailkapen moldatua eta KOMaren baheketarako Europako gidan egin-

dako aldaketak. 

 
 

 
Viena sailkapen moldatua 

KOMaren baheketarako Euro-

pako gidan gomendatutako maila-

keta 

Gomendio klinikoak 

Viena 1: Negatiboa neoplasiarako Negatiboa neoplasiarako Jarraipena aukeran 

Viena 2: Zehaztugabea neoplasiarako Sailkapenetik ezabatua 
 

Viena 3: 

Maila baxuko neoplasia muko-

soa: Maila baxuko adenoma 

Maila baxuko displasia 

Maila baxuko neoplasia muko-

soa: Maila baxuko adenoma 

Maila baxuko displasia 

Erauzketa endoskopi-

koa eta jarraipena 

Viena 4: 

Maila altuko neoplasia mukosoa: 

Maila altuko adenoma/displasia Kar-

tzinoma ez-inbaditzailea (in situ kar-

tzinoma) 

Kartzinoma intramukosoa 

Maila altuko neoplasia mukosoa: 

Maila altuko adenoma/displasia 

Maila altuko neoplasia intraepiteli-

ala Kategoria honen barruan sartzen 

dira lamina propioan infiltrazio mu-

gatua duten neoplasiak (OME: pTis) 

Erauzketa endoskopi-

koa edo erauzketa ki-

rurgiko lokala 

Viena 5: Kartzinomaren inbasio 

submukosoa (pT1) 

Kartzinomak submukosa edo ha-

rago inbaditzen du (OME: pT1, pT2, 

pT3 eta pT4) 

Erauzketa kirurgikoa* 

 

* Aukeratu beharreko tratamendua lesioaren tamainaren, inbasioaren kokapenaren eta sakoneraren 

araberakoa da, eta horiek azterketa endoskopikoak, erradiologikoak edo ultrasonografikoak eta 

faktore orokorrek (pazientearen adina eta komorbilitatea, esaterako) zehazten dute. 

2. taula:Maila baxuko eta altuko neoplasiak diagnostikatzeko egitura-irizpi-

deak eta irizpide zitologikoak. (2) 

 
Maila altuko neoplasia mukosoa Maila baxuko neoplasia mukosoa 

Egitura-irizpideak - Gongoilen konplexutasuna 

- Gongoil-pareten fusioa (back to back) eta 

itxura kribiformea 

- Proiekzio papilar intraluminalak 

Egitura tubular edo bilotsua, egitu-

raz ez hain konplexua* 
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Irizpide zitologikoak - Gutxienez 2-5 nukleo-ilara, banako gon-

goiletan ilara kopuru desberdinarekin 

- Polaritatearen eta heldutasunaren galera, 

nukleoak epitelioaren gainazaleko bi here-

netan banatuta 

- Zelula kaltziforme atipikoak (besikula sub-

nuklearrekin) 

- Nukleo handiak nukleolo nabarmenarekin 

- Figura mitotiko atipikoak 

- Apoptosi irtena, detritusaren pilaketa edo 

nekrosi fokala 

Nukleo elongatuen oholesiak pola-

ritate kontserbatuarekin* 

 

Maila altuko neoplasiak diagnostikatzeko, bi irizpide zitologiko eta egiturazko bi irizpide 

egon behar dira batera gutxienez. Biopsia zatikatu edo txikietan, irizpide zitologikoak 

soilik aplika litezke, eta baliteke lesioaren exeresi osoa edo beste biopsia bat egitea go-

mendatzea egitura baloratu ahal izateko. 

* Maila altuko neoplasien diagnostikorako aipatutako irizpide zitologikoak banaka ager 

daitezke maila baxuko neoplasietan, bereziki gainazalean, non traumatismoa eta ultzera-

zioa gertatzen diren. Era berean, adarkatutako egitura tubularren ebaketa tangentzialek 

konplexutasuneko edo pareten fusioko irudiak eragin ditzakete maila baxuko neoplasie-

tan. 

 

 Lesioaren tamaina zehaztea: 

Lesioaren gehieneko diametro parametro garrantzitsua da, eta, gaur egun, patologoak 

prestaketa histologikoari buruz egiten duen neurketa da objektiboena. Patologoak egiten 

duen neurketa horretan, adenomaren edo lesio infiltratzailearen hedadura zehatz daiteke, 

mukosa normala kontuan hartu gabe. Lesioa oso handia bada eta hainbat bloketan sartu 

bada, azterketa makroskopikoan hartutako neurria erabili behar da. Espezimena zatituta 

badago, azterketa endoskopikoan zehaztutako neurria erabili behar da. 

 

Infiltrazio-maila baloratzea 

Baheketarako gida europarrean eta traktu gastrointestinaleko tumoreen OMEren 

sailkapenean, adenokartzinomatzat jotzen da zelula neoplasikoak submukosan sartzen di-

renean. Horrek esan nahi du Lamina propria mucosae-ra mugatutako inbasioa duten ne-

oplasiak maila altuko neoplasia mukoso gisa sailkatu behar direla (ez da kartzinoma in-

tramukoso terminoa erabili behar). Tumore horiei in situ kartzinoma (pTis) dei dakiekeen 

arren, baheketarako gida europarrak termino hori ere ez erabiltzea gomendatzen du. Be-

raz, neoplasia horiek, infiltratzaileak badira ere, inbasiorik gabeko neoplasia mukosoen 

antzera trata daitezke, frogatuta baitago ez dutela ahalmen metastasikorik, ziurrenik la-

mina propioan hodi linfatikorik ez dagoelako. 
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Beste ikuspegi bat CAPren protokoloek ematen dutena da. Protokolo horietan, adenokar-

tzinoma intramusokoaren garrantzia aitortzen da eta pTis gisa sailkatzen da. In situ kar-

tzinoma terminoa kendu egin da, eta maila altuko displasia hobetsi. Hala ere, RCPath-ek 

eta ESPak halakorik ez erabiltzea aholkatzen dute. Hori dela eta, ezinbestekoa da Dizi-

plina Anitzeko Batzordean adostea zer sailkapen anatomopatologiko erabiliko den, eta 

horren arabera proposatuko dira tratamenduak. 

Kalkuluen arabera, errutinaz aztertutako lesio polipoideen % 5-6k soilik dute neoplasia 

infiltratzailea. Azken horietan, inbasio-sakoneraren eta erresekzio-ertzen balorazioak 

ahalik eta esplizituena izan behar du; izan ere, faktore horien mende dago lesioaren esta-

dioa eta erresekzio kirurgikoa behar den zehaztea, eta horrek morbimortalitatea handitzea 

dakar. Hala ere, batzuetan ezin izaten da balorazio optimoa egin lagina zatituta edo gaizki 

orientatuta dagoelako. Azken kasu horretan, lesioaren balorazio egokia egitea galarazten 

duten faktoreak aipatu behar dira txostenean. 

 

Arriskuaren estratifikazioa pT1 neoplasietan 

Infiltrazio neoplasiko submukosoak bide bat zabaltzen du tumore-zelulak zirkulazio 

linfatiko eta benosoan sar daitezen, eta, ondorioz, metastasia izateko probabilitatea han-

diagoa da. Neoplasia horien maneiu klinikoa banan-banan definitu behar da kasuaren ara-

bera, gongoiletako metastasiaren edo distantziako metastasiaren presentzia aurreikusteko 

baliagarriak diren eta jarraipenaren eta kirurgiaren artean aukerarik onena zein den ze-

hazteko aukera ematen duten zer faktore dauden kontuan hartuta. Faktore horietako gehi-

enak histopatologikoak dira, eta honako hauek hartzen dituzte barnean: erresekzio-ertza-

ren balorazioa, inbasio submukosoaren sakonera, inbasio linfobaskularra edo perineurala 

egotea, diferentziazio histologikoaren maila eta gemazio tumorala (edo tumoral budding) 

fronte inbaditzailean. 

Kontuan hartu behar da ehun-seudoinklusioak ager daitezkeela eta horiek gertatzen direla 

polipoak pedikulu luzeekin tortsionatzen direlako edo polipoen prolapsoa eta hantura ger-

tatzen delako (gehienetan sigmoidean dauden polipoetan). Horren ondorioz, inbasioa si-

mulatzen duten guruin submukosoak egoten dira, batez ere inbasio horiek maila altuko 

neoplasia intramukosoak dituztenean. Halakoetan, ehuna disekatzen denean, muzin-la-

kuak edo guruin oso dilatatuak ikusten dira. Irudi horien aurrean, komeni da guruinak 

inguratzen dituen estroma baloratzea. Estroma desmoplasiko batek esan nahi du baliteke-

ela neoplasia infiltratzailea egotea; halako estromarik ez badago edo hemosiderofagoak 

badaude, ordea, esan nahi du balitekeela jatorria trumatikoa izatea, nahiz eta azken horiek 

neoplasia infiltratzaileetan ere ikusten diren batzuetan. 

CAPren protokoloak pT estadiajea erabiltzen du adenokartzinomak polipoarekiko daukan in-

filtrazio-sakonera baloratzeko. Protokolo hori erabiltzearen abantaila nagusia da ez dagoela 

behatzaileen arteko aldakortasunik endoskopistak ikusten duen polipo motaren eta guk finka-

tuta jasotzen dugun polipo motaren artean. Jasotzen ditugun polipo gehienek ez dute pediku-

lurik, endoskopistak ebakitzean hestearen paretan zati bat uzten duelako, finkapenean atzera 



  

 
ZUZENDARITZA NAGUSIA 

DIRECCIÓN GENERAL 

egiten duelako edo aurreko arrazoi bien arteko konbinazio bat gertatu delako. Horren ondo-

rioz, batzuetan zaila da Haggitt-en 2. eta 3. infiltrazio-maila graduatzea, eta Haggitt-en 4. 

maila nagusitzen da. 

Kikuchi-ren mailak erabiltzea zaila da, polipoaren erresekzioan ez dugulako jasotzen sm1 

eta sm2 mailak baloratzeko adinako azpimukosarik. Are gehiago, oso ezohikoa da balora 

dezakegun submukosaren sm3 maila duen polipektomia-pieza bat jasotzea. 

Beste eskala batzuk proposatu dira, hala nola Ueno-ren eskala, baina horiek ere zailak dira 

aplikatzen. Alderdi horren inguruan ere adostasuna lortu behar da, txosten anatomopatologi-

koaren interpretazio-akatsak eta pazientearen tratamenduan izan daitezkeen akatsak saihes-

teko. 
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X. KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIAREN TXOSTEN ANATO-

MOPATOLOGIKOAREN KALITATE-IRIZPIDEAK 
Mª Jesús Fernández-Aceñero 

 

Nazioarteko gomendio berrikusiek honako irizpide hauek proposatzen dituzte kolo-

neko minbiziari buruzko azken txostenen kalitate-kontrol gisa: 

- Piezetan isolatutako gongoilen kopuru medianoa: 12 gongoil 

- Afektazio serosoa koloneko minbizien % 20an 

- Afektazio benosoa koloneko minbizien % 30ean (edozein maila) 

- Txostenen % 95 aurrez sortutako protokolo baten araberakoak 

- Txostena jaulkitzeko denbora: 8-10 egun 

 

Oso erabilgarria litzateke azterketa osagarrietarako multzorik onena zehaztea diagnos-

tikoan. Horrek asko erraztuko luke besteen lana bigarren iritzia eskatzeko kontsultetan, 

eta laborategiko lana asko arinduko.  
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XVII. ERANSKINA. JARDUTEKO JARRAIBIDEAK KOLON-ONDESTEKO MINBIZIAREN FAMILIA-
AURREKARIAK DITUZTEN PERTSONENTZAT 
 

*Berrikusten (2020ko urria) 

 
CCHNP: kolon eta ondesteko kartzinoma heredagarri ez-poliposikoaren sindromea; KOM: kolon eta ondesteko 

minbizia; IK: indize-kasu; 1S: lehen mailako senidea; 2S: bigarren mailako senide; 3S: hirugarren mailako se-

nide; SOHi: gorozkietan ezkutatutako odola, immunologikoa. Autoreek eurek eginda. 

 

Iturria: AEGren gidaren gomendioak (2018) 

 

 

 

 
 
 


