Κεφάλαιο 11
Επιδημιολογία του καρκίνου
Μ. Παπαδάκου
στην ομάδα και πλησιάζουν περισσότε‐
ρο στα εργαστηριακά πειράματα λόγω
του ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
διεξάγονται, ελέγχονται από τον ερευ‐
νητή. Αν και θεωρούνται αλάνθαστες,
δεν πραγματοποιούνται σε ανθρώπους,
για ηθικούς λόγους, εκτός και αν υπάρ‐
χουν αποδείξεις ότι ο υπό μελέτη παρά‐
γοντας προστατεύει έναντι του καρκί‐
νου. Στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο
για την εκτίμηση της αποτελεσματικό‐
τητας διαφόρων θεραπευτικών πρωτο‐
κόλλων η προληπτικών μέτρων. Απου‐
σία δεδομένων από πειραματικές μελέ‐
τες στους ανθρώπους, η αιτιολογία του
καρκίνου μπορεί να προσεγγισθεί μέσω
των μελετών παρατήρησης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί
ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η
κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρ‐
διαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα με ε‐
κτιμήσεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής, 1 στους 2 άνδρες και 1 στις 3
γυναίκες περίπου, θα προσβληθούν από
καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής
τους1.
Η επιδημιολογία είναι η μελέτη της
εμφάνισης της νόσου στον πληθυσμό
και όχι στα άτομα μεμονωμένα και ως
εκ τούτου, οι αρχές και οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται στις επιδημιολογικές
μελέτες για την παρακολούθηση του
καρκίνου είναι λιγότερο γνωστές στους
κλινικούς ιατρούς απ’ ότι τα θέματα που
σχετίζονται με τη διάγνωση, τη θερα‐
πεία και την παθοφυσιολογία της νόσου
σε μεμονωμένους ασθενείς.
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει προσπά‐
θεια προσέγγισης για το πως οι επιδη‐
μιολογικές μελέτες συμβάλουν αφ’ ενός
στην κατανόηση και στην παρακολού‐
θηση των τάσεων της εμφάνισης του
καρκίνου (επίπτωση, θνησιμότητα) και
αφ’ ετέρου στην αναγνώριση των παρα‐
γόντων που προκαλούν ή εμποδίζουν
την ανάπτυξή του. Οι επιδημιολογικές
μελέτες, κατατάσσονται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες: τις πειραματικές μελέτες
και τις μελέτες παρατήρησης.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Στις μελέτες παρατήρησης ο ερευνη‐
τής παρατηρεί τι συμβαίνει η τι συνέβη
στα άτομα σε σχέση με την έκθεση και
το αποτέλεσμα. Οι επιδημιολογικές με‐
λέτες παρατήρησης διακρίνονται σε δύο
υποκατηγορίες: στις περιγραφικές και
στις αναλυτικές. Οι πρώτες εστιάζουν
στην κατανομή των νόσων ως προς το
άτομο, το χώρο και το χρόνο δηλ. Το
«ποιος, πού και πότε», ενώ οι δεύτερες
χρησιμοποιούνται συχνά για τον έλεγχο
των υποθέσεων.
Περιγραφική επιδημιολογία: Η δια‐
δικασία παρακολούθησης του καρκίνου
μελετά την επίπτωση, τη θνησιμότητα
και την επιβίωση των ασθενών με καρ‐
κίνο, καθώς και τις τάσεις των μεγεθών
αυτών με την πάροδο του χρόνου. Τυπι‐

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Οι πειραματικές επιδημιολογικές με‐
λέτες βασίζονται είτε στο άτομο είτε
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χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυ‐
τά μπορεί να αναφέρονται είτε στα άτο‐
μο ( ηλικία, φύλο, θρησκεία, επάγγελμα,
οικογενειακή, και κοινωνικοοικονομική
κατάσταση), είτε στο χώρο και στο χρό‐
νο εκδήλωσης της νόσου. Κάποια από
αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολυδιά‐
στατα όπως π.χ. η μετανάστευση ανα‐
φέρεται και στο άτομο και στη χώρα
προέλευσης και στο χρόνο της μετανά‐
στευσης.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό του καρ‐
κίνου είναι ότι η επίπτωση και η θνησι‐
μότητα αυξάνονται δραματικά με την
αύξηση της ηλικίας (διάγραμμα 1).

κά, τόσο η επίπτωση, (ποσοστό ανθρώ‐
πων στους οποίους διαγνώστηκε πρό‐
σφατα καρκίνος), η θνησιμότητα (ποσο‐
στό θανάτων από καρκίνο) όσο και η ε‐
πιβίωση (ποσοστό ανθρώπων που είναι
ζωντανοί και στους οποίους είχε κάποτε
διαγνωσθεί καρκίνος) εκφράζονται σε
αριθμό ανά 100.000 ανθρώπους το χρό‐
νο. Αυτός ο τρόπος μέτρησης βοηθά
στην σύγκριση ποσοστών μεταξύ πλη‐
θυσμών που διαφέρουν σημαντικά σε
μέγεθος ή σε διάρκεια παρατήρησης. Η
περιγραφική επιδημιολογία μελετά την
κατανομή των ασθενών με συγκεκριμέ‐
νους τύπους καρκίνου με βάση ορισμένα

Διάγραμμα 1. Επίπτωση και θνησιμότητα από καρκίνο σε σχέση με την ηλικία διάγνωσης.

Η αύξηση είναι τόσο μεγάλη που πά‐
νω από το 80% των διηθητικών καρκί‐
νων συμβαίνει σε άτομα ηλικίας άνω
των 55 ετών.

Ο χρόνος που απαιτείται ώστε τα κύτ‐
ταρα να αποκτήσουν τις γενετικές με‐
ταλλάξεις που παρατηρούνται στην πο‐
λυσταδιακή ανάπτυξη του καρκίνου α‐
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τηφόρος καρκίνος και για τα δύο φύλα,
ενώ ο καρκίνος του προστάτη (για τους
άνδρες) και του μαστού (για τις γυναί‐
κες) είναι οι κυρίαρχες περιπτώσεις
καρκίνων.
Τέσσερις καρκίνοι (πνευμόνων, μα‐
στού, προστάτη και παχέος εντέρου) συ‐
νιστούν πάνω από τις μισές περιπτώσεις
διηθητικών καρκίνων και θανάτων και
στα δύο φύλα.
Χρονικές Τάσεις στην εμφάνιση
καρκίνου: Τα ποσοστά επίπτωσης και
θνησιμότητας από τον καρκίνο έχουν
μεταβληθεί σημαντικά στην πάροδο του
χρόνου (διάγραμμα 2).
Στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής (διάγραμμα 3) δείχνουν ό‐
τι, η μεγαλύτερη αύξηση στη θνησιμό‐
τητα από καρκίνο του πνεύμονα στους
άντρες, παρατηρήθηκε από το 1930 (χρη‐
σιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το πι‐
στοποιητικό θανάτου) μέχρι και το 1991.
Από το 1992 μέχρι και το 1996 παρατη‐
ρήθηκε μείωση.
Στις γυναίκες αντίστοιχα, δεν υπήρξε
ανάλογη αύξηση στη θνησιμότητα μέχρι
το 1960, πιθανόν λόγω της καθυστερη‐
μένης έναρξης του καπνίσματος σε σχέ‐
ση με τους άντρες.
Τα ποσοστά θανάτου από καρκίνο του
πνεύμονα στις γυναίκες δεν έχουν αρχί‐
σει να μειώνονται ακόμα, ενώ έχει πα‐
ρατηρηθεί μικρή μείωση στα ποσοστά
των μικρότερων ηλικιών. Οι διαφορές
μεταξύ των φύλων που παρατηρούνται
σε αυτές τις χρονικές περιόδους αναφο‐
ρικά με τον καρκίνο του πνεύμονα σχε‐
τίζονται στενά με τις διαφορετικές συ‐
νήθειες των δύο φύλων στο κάπνισμα
και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες
στο κατά πόσο ο καπνός επηρεάζει τα
ποσοστά εμφάνισης και θνησιμότητας
καρκίνου του πνεύμονα.

νέρχεται σε 10 περίπου έτη, γεγονός που
ερμηνεύει την προοδευτική αύξηση της
επίπτωσης και της θνητότητας από
καρκίνο μετά τα 10 πρώτα χρόνια της
ζωής2.
Καρκίνοι οι οποίοι διαγιγνώσκονται σε
μικρή ηλικία (<5 ετών) οφείλονται πιθα‐
νότατα σε γενετικές μεταλλάξεις οι ο‐
ποίες ή κληρονομήθηκαν ή έλαβαν χώ‐
ρα στην ενδομήτρια ζωή. Η μείωση της
εμφάνισης καρκίνου που παρατηρείται
μετά την ηλικία των 84 ετών, πιθανότα‐
τα οφείλεται, στην πλημμελή διερεύνη‐
ση για διάγνωση, που γίνεται στα άτομα
αυτής της ηλικίας.
Η ηλικία επίσης επηρεάζει τόσο τους
τύπους των καρκίνων που εμφανίζο‐
νται, όσο και τη συχνότητά τους. Αυτό
φαίνεται από τις αλλαγές στην κατάτα‐
ξη των πιο κοινών θανατηφόρων καρκί‐
νων σε διαφορετικές ηλικίες στους άν‐
δρες και τις γυναίκες.3 Μέχρι την ηλικία
των 19 ετών, τέσσερις μορφές θανατη‐
φόρου καρκίνου είναι περισσότερο συ‐
χνές: η λευχαιμία, ο καρκίνος του εγκε‐
φάλου και του ΚΝΣ, των οστών και του
ενδοκρινικού συστήματος, με τη σειρά
να διαφέρει ελάχιστα μεταξύ ανδρών
και γυναικών. Μετά την ηλικία των σα‐
ράντα ετών, οι τέσσερις πιο κοινές μορ‐
φές καρκίνου είναι: ο καρκίνος των
πνευμόνων, του μαστού, του προστάτη
και του παχέος εντέρου – ορθού.
Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται οι δέκα
πιο συχνοί σε επίπτωση και θνησιμότη‐
τα τύποι καρκίνων στους αμερικανούς
άνδρες και γυναίκες, εκφρασμένων ως
ποσοστό στο σύνολο των διηθητικών
καρκίνων. Τα ποσοστά στα σχήματα αυ‐
τά βασίζονται στις εκτιμήσεις της
American Cancer Society για το έτος
1999.3 Ο καρκίνος των πνευμόνων και
των βρόγχων είναι ο πιο κοινός θανα‐
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Διάγραμμα 2. Επίπτωση και θνησιμότητα σε άνδρες και γυναίκες ανά 100.000 πλη‐
θυσμού κατά το χρονικό διάστημα 1930‐1991.

Διάγραμμα 3. Θνησιμότητα από καρκίνο πνεύμονα,προστάτη, παχέος εντέρου,
στομάχου, ήπατος σε άνδρες και γυναίκες κατά το χρονικό διάστημα 1930‐1991.
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Εικόνα 1. Επίπτωση και θνησιμότητα σε άνδρες και γυναίκες από καρκίνο σε σχέση με τη θέση
εντόπισης.

το χρονικό διάστημα μεταξύ 1989‐1992
και επικρατεί όλων των άλλων τάσεων
εμφάνισης καρκίνου30. Αυτό αποδίδεται
αφ’ενός στην εισαγωγή του PSA στα τέ‐
λη της δεκαετίας του 1980 και αφ’ ετέρου
στις διαγνωστικές τεχνικές που εφαρμό‐
ζονται και έχουν συμβάλλει στον εντο‐
πισμό όγκων οι οποίοι παλαιότερα δεν
θα διαγιγνώσκονταν.
Το ποσοστό θνησιμότητας από όλες
τις μορφές καρκίνου είναι διαφορετικό
ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Ενώ το
συνολικό ποσοστό θανάτων από καρκί‐
νο στους άνδρες αυξήθηκε από το 1930
έως και το 1991, στις γυναίκες το ποσο‐
στό παραμένει σχεδόν σταθερό από τη
δεκαετία του 1960. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός πως η μείωση στους θανάτους
από καρκίνο του στομάχου, του τραχή‐
λου της μήτρας και του παχέος εντέρου

Δυο ακόμα σημαντικές αλλαγές έχουν
παρατηρηθεί από το 1930 έως σήμερα
και αφορούν, αφ’ ενός τη μείωση των
θανάτων από καρκίνο του στομάχου και
στα δύο φύλα και αφ’ ετέρου τη μείωση
των θανάτων από καρκίνο του τραχή‐
λου της μήτρας στις γυναίκες.
Η μείωση των θανάτων από καρκίνο
του στομάχου οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην εισαγωγή της ψύξης (η ο‐
ποία μείωσε τη χρήση των αλατισμένων
και καπνιστών τροφών ενώ επέτρεψε
την ευρύτερη κυκλοφορία φρούτων και
λαχανικών) και η βελτίωση στα ποσο‐
στά θανάτων από καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας οφείλεται κυρίως στην έ‐
γκαιρη διάγνωση με την χρήση του PAP
τεστ. Από στατιστικά δεδομένα επίσης
φαίνεται ότι στους άνδρες ο καρκίνος
του προστάτη είναι σε μεγάλη αύξηση
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έχει ισοσταθμίσει την αύξηση των θα‐
νάτων από καρκίνο του πνεύμονα στις
γυναίκες αλλά όχι στους άνδρες.
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩ‐
ΝΙΚΟ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η επίδραση της κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης στην εμφάνιση και στη
θνητότητα στους ασθενείς με καρκίνο
εξετάζεται συνήθως έμμεσα, μέσω συ‐
γκρίσεων μεταξύ φυλετικών και εθνι‐
κών ομάδων.
Πολλές αναλύσεις στις Η.Π.Α. δεί‐
χνουν πως στους αφροαμερικανούς πα‐
ρατηρούνται δυσανάλογα υψηλά ποσο‐
στά καρκίνου αλλά λίγες από τις μελέ‐
τες διαχωρίζουν την επίδραση της φτώ‐
χειας και των παραγόντων κινδύνου
που αυτή επιφέρει από τις γενετικές
διαφορές που σχετίζονται με την φυλή.
Τα ποσοστά εμφάνισης και θανάτων
από όλες τις μορφές καρκίνου ήταν υ‐
ψηλότερα στους αφροαμερικανούς από
ότι στις υπόλοιπες φυλετικές και εθνι‐
κές ομάδες από το 1990 έως και το 1996.
Μοναδική εξαίρεση ήταν η εμφάνιση
καρκίνου του μαστού όπου το ποσοστό
ήταν μεγαλύτερο στην καυκάσιες γυ‐
ναίκες.
Σε μία μελέτη η οποία μέτρησε την
εμφάνιση καρκίνου σχετικά με την φυλή
σε συνάρτηση με το εισόδημα και την
μόρφωση και σε σύγκριση με άτομα πα‐
ρόμοιου εισοδήματος και μόρφωσης, οι
αφροαμερικανοί εμφανίζουν τα ίδια ή
και μικρότερα ποσοστά εκδήλωσης καρ‐
κίνου από τους καυκάσιους αμερικα‐
νούς. Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει το
γεγονός πως οι διαφορές στα ποσοστά
εμφάνισης καρκίνου που αποδίδονται
στην διαφορετική φυλή πιθανόν έχουν
τα αίτιά τους σε παράγοντες που σχετί‐
ζονται με την φτώχεια παρά με γενετι‐
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κές διαφοροποιήσεις μεταξύ των φυλών.
Η χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση
περιορίζει την ποιότητα της παρεχόμε‐
νης εκπαίδευσης, μειώνει την πρόσβαση
σε ιατρική παρακολούθηση και συχνά
σχετίζεται με τη μεγαλύτερη έκθεση
στον καπνό, την υπέρμετρη κατανάλω‐
ση αλκοόλ, την κακή διατροφή, τη πα‐
χυσαρκία και άλλους επιβλαβείς παρά‐
γοντες για καρκίνο.
Και άλλες εθνικές ομάδες στις Ηνω‐
μένες Πολιτείες εμφανίζουν διαφορετι‐
κή συμπεριφορά στον καρκίνο. Σε σχέση
με τους καυκάσιους, τα ποσοστά εμφά‐
νισης και θανάτου από καρκίνο της χο‐
ληδόχου και του στομάχου στους ισπα‐
νόφωνους αμερικανούς είναι μεγαλύτε‐
ρα. Οι ινδιάνοι αμερικανοί εμφανίζουν
σημαντικά μικρότερα ποσοστά εμφάνι‐
σης σχεδόν για όλες τις μορφές καρκί‐
νου. Στους γιαπωνέζους αμερικάνους,
παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά
καρκίνου του ήπατος και του στομάχου.
Πολλές από αυτές τις διαφορές πιθανο‐
λογείται ότι οφείλονται σε παράγοντες
όπως το κάπνισμα, διατροφή, έκθεση σε
φλεγμονώδεις παράγοντες (ιός ηπατίτι‐
δας Β και C, ελικοβακτηρίδιο, ιός ΗPV), ή
σε ελλιπή ιατρική παρακολούθηση.
Το χαμηλό ποσοστό του καρκίνου του
παχέος εντέρου που απαντάται στην
Ιαπωνία, αυξάνει σημαντικά στην πρώ‐
τη γενιά των ιαπώνων που μεταναστεύ‐
ουν στις Η.Π.Α. Αντιθέτως, το χαμηλό
ποσοστό καρκίνου του μαστού στο σύ‐
νολο των γυναικών της Ιαπωνίας που
μεταναστεύουν στις Η.Π.Α συνεχίζει να
αυξάνεται στη δεύτερη γενιά μετά τη
μετανάστευση. Τελευταία, τα ποσοστά
εκδήλωσης καρκίνου του μαστού στις
ιαπωνοαμερικανίδες είναι ίσα ή και υ‐
περβαίνουν αυτά των καυκασιανών α‐
μερικανίδων8. Οι παρατηρήσεις αυτές

ποτελεσμάτων (SEΕR) του Εθνικού Α‐
ντικαρκινικού Ινστιτούτου (NCI)1,4.
Οι διεθνείς στατιστικές σχετικά με την
εμφάνιση του καρκίνου διεξάγονται από
το Διεθνές Γραφείο για την Έρευνα του
Καρκίνου‐International Agency for Re‐
search on Cancer (IARC) και από άλλες
υπηρεσίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας (ΠΟΥ)5,6,7,29. Δεδομένα σε εθνικό
επίπεδο είναι διαθέσιμα σε λίγες μόνο
χώρες. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την επί‐
πτωση, το IARC χρησιμοποιεί στατιστι‐
κές θνησιμότητας που περιλαμβάνουν,
την ηλικία, το φύλο και το είδος του
καρκίνου για κάθε ασθενή, για να υπο‐
λογιστούν τα ποσοστά της επίπτωσης.
Τα διεθνή δεδομένα είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα της IARC (Globocan
website www.dep‐iarc.fr).

επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή περιβαλ‐
λοντικών παραγόντων.
Η χρονική πορεία των χωρών αναδει‐
κνύει, επίσης, τη σημασία των εξωγε‐
νών, καθώς και των γενετικών παραγό‐
ντων, στην εμφάνιση του καρκίνου. Επι‐
δημιολογικές μελέτες που έγιναν στην
Ιαπωνία κατά τη χρονική περίοδο 1955‐
1985 έδειξαν αύξηση στη θνησιμότητα
από καρκίνο του παχέος εντέρου και σε
μικρότερο βαθμό από καρκίνο του μα‐
στού9.
Οι μεγάλες αλλαγές στη διατροφή των
Ιαπώνων μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
όπως αυξημένη κατανάλωση του λί‐
πους, ολικών θερμίδων, κρέατος και
μειωμένη κατανάλωση φρέσκων φρού‐
των, λαχανικών, σε συνδυασμό με περι‐
βαλλοντικούς παράγοντες πιθανότατα
είναι οι αιτίες για τις μεταβολές στην
επίπτωση και τη θνησιμότητα του καρ‐
κίνου.
Συλλογή δεδομένων και αναφορά: Η
ποιότητα των περιγραφικών μελετών
εξαρτάται από την ποιότητα των συλλε‐
χθέντων δεδομένων, τα οποία διαφέ‐
ρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το
σύστημα υγείας της κάθε μιας26‐28.
Ο ιδανικός πληθυσμός για την εκτί‐
μηση των ποσοστών εμφάνισης καρκί‐
νου θα ήταν ένας μεγάλος, ποικίλος
πληθυσμός, με μικρή μετανάστευση, με
σύστημα υγείας που θα παρείχε φροντί‐
δα υψηλής ποιότητας από τη γέννηση
ως το θάνατο του κάθε ατόμου. Τα πλέ‐
ον αξιόπιστα επιδημιολογικά δεδομένα
παγκοσμίως συγκεντρώνουν οι Η.Π.Α.
και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Σκανδινα‐
βικές χώρες. Στις Η.Π.Α. επιδημιολογικά
δεδομένα που αφορούν την εμφάνιση
του καρκίνου συλλέγονται, από το 1973,
μέσω του προγράμματος Παρακολού‐
θησης, Επιδημιολογίας και Τελικών Α‐

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Οι αναλυτικές επιδημιολογικές μελέ‐
τες καταγράφουν τη συσχέτιση μεταξύ
μιας ορισμένης έκθεσης και μιας νόσου,
χρησιμοποιώντας πληροφορίες από με‐
μονωμένα άτομα, και όχι από το σύνολο
του πληθυσμού. Ο όρος «έκθεση» χρη‐
σιμοποιείται ευρέως για να δηλώσει
παράγοντες συμπεριφοράς (κάπνισμα ή
διατροφή), περιβαλλοντικούς παράγο‐
ντες μόλυνσης (αμίαντος), προσωπικά
χαρακτηριστικά (παχυσαρκία ή τάση
για ηλιακά εγκαύματα), ανθρωπομετρι‐
κές μετρήσεις (δείκτης μυϊκής μάζας),
γενετικά χαρακτηριστικά και άλλους
μετρήσιμους βιολογικούς παράγοντες
που μπορούν να επηρεάσουν την εκδή‐
λωση καρκίνου.
Οι δύο πιο κοινοί τρόποι μελέτης στην
αναλυτική επιδημιολογία είναι ο έλεγ‐
χος σε πληθυσμιακή ομάδα (κοόρτη, co‐
hort) και ο έλεγχος κατά περίπτωση,
ανάλογα με το αν τα υποκείμενα ταυ‐
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κτεθειμένα άτομα μείον το λόγο σε μη
εκτεθειμένα. Στο παραπάνω παράδειγ‐
μα με τον καρκίνο του τραχήλου της μή‐
τρας και τον ιό ΗPV, ο ΑΚ θα αντιστοι‐
χούσε στο απόλυτο μέγεθος της αύξη‐
σης των εμφανίσεων καρκίνου που σχε‐
τίζονται με μόλυνση από τον ΗPV. Ο ΑΚ
είναι χρήσιμος, καθώς περιγράφει την
απόλυτη επίπτωση της έκθεσης επί της
εκδήλωσης της νόσου, και μάλιστα, κα‐
λύτερα από ότι ο ΣΚ.
Ένας επιπλέον δείκτης συσχέτισης εί‐
ναι ο αποδιδόμενος κίνδυνος, ο οποίος
εκτιμά το κομμάτι των νόσων στον πλη‐
θυσμό που προκαλείται από έκθεση.
Αυτό μπορεί να εκφρασθεί είτε ως το
ποσοστό επί τοις εκατό των ασθενειών
που προκαλούνται από έκθεση στο σύ‐
νολο των εκτεθειμένων ατόμων, είτε ως
το αντίστοιχο ποσοστό επί τοις εκατό
στο σύνολο του πληθυσμού (εκτεθειμέ‐
νων και μη εκτεθειμένων ατόμων). Και
στις δύο περιπτώσεις, ο υπολογισμός
του δείκτη αυτού βασίζεται στη υπόθεση
ότι η συσχέτιση δεν είναι ανεξάρτητη
της έκθεσης, και άρα δεν αναφέρεται σε
τυχαίους ή ανεξέλεγκτους παράγοντες.

τοποιούνται πρώτα με βάση τα χαρα‐
κτηριστικά τους ή την κατάσταση των
ασθενειών τους. Και οι δύο προσεγγίσεις
καταγράφουν το συσχετισμό μεταξύ
μιας ορισμένης έκθεσης και μιας δεδο‐
μένης ασθένειας, παρέχοντας και οι δύο
ισχυρότερη βάση για συμπεράσματα, σε
σχέση με τις απλές περιγραφικές μελέ‐
τες.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
Η συσχέτιση μεταξύ της ατομικής έκ‐
θεσης και της εμφάνισης νόσου εκφρά‐
ζεται ως σχετικός κίνδυνος (ΣΚ) σε μια
πληθυσμιακή μελέτη ή ως λόγος πιθα‐
νοτήτων (ΛΠ) σε μια μελέτη κατά περί‐
πτωση.10 Για παράδειγμα, μια πληθυ‐
σμιακή μελέτη μπορεί να μετρήσει τη
συσχέτιση μεταξύ της μόλυνσης από
τον ιό ΗPV των κονδυλωμάτων και του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, μέ‐
σω του προσδιορισμού της εκδήλωσης
του καρκίνου αυτού σε ένα ορισμένο σύ‐
νολο γυναικών, οι οποίες είτε έχουν είτε
δεν έχουν μολυνθεί από τον ιό ΗPV. Η
αύξηση η οποία σχετίζεται με τη μόλυν‐
ση από τον ιό μπορεί να εκφρασθεί ως
ΣΚ, δηλαδή το λόγο της εμφάνισης καρ‐
κίνου σε μολυσμένες γυναίκες προς την
εμφάνιση σε μη μολυσμένες γυναίκες.
Τόσο ο ΣΚ, όσο και ο ΛΠ χαρακτηρί‐
ζουν τη συσχέτιση μεταξύ έκθεσης και
ασθένειας με σχετικό τρόπο. Και οι δύο
δείκτες αναφέρονται στη συχνότητα της
εμφάνισης ασθενειών σε εκτεθειμένα
άτομα, ως πολλαπλασίου του ίδιου λό‐
γου σε μη εκτεθειμένα άτομα. Ένας δεύ‐
τερος, σπανιότερα χρησιμοποιούμενος,
δείκτης συσχέτισης είναι η απόλυτη αλ‐
λαγή του κινδύνου που σχετίζεται με
την έκθεση. Αυτός μπορεί να εκτιμηθεί
σε μια μελέτη κοόρτης, αλλά όχι σε μια
μελέτη κατά περίπτωση. Ο απόλυτος
κίνδυνος (ΑΚ) ισούται με το λόγο σε ε‐

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΟΟΡ‐
ΤΗΣ)
Οι μελέτες αυτές εντοπίζουν πληθυ‐
σμούς (κοόρτες) ατόμων εκτεθειμένων ή
μη σε ένα συγκεκριμένο παράγοντα και
τους παρακολουθούν στο πέρασμα του
χρόνου, έως ότου αναπτυχθεί επαρκής
αριθμός καρκίνων. Οι μελέτες αυτές έ‐
χουν συμβάλει σημαντικά στην κατα‐
νόηση του τρόπου με τον οποίο ο κα‐
πνός, η ακτινοβολία και άλλοι περιβαλ‐
λοντικοί παράγοντες επιδρούν στην αύ‐
ξηση εμφάνισης καρκίνου, καθώς επί‐
σης πώς διατροφικοί και γενετικοί πα‐
ράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον
κίνδυνο αυτό. Δύο είναι τα κύρια χαρα‐
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να» ή «μη εκτεθειμένα» και παρακολου‐
θούνται για καιρό, προκειμένου να ε‐
λεγχθεί η εμφάνιση της νόσου. Οι μελέ‐
τες αυτές μπορεί να είναι «προοπτικές»,
οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες πλη‐
ροφορίες σχετικά με την έκθεση, είτε
«αναδρομικές», οι οποίες βασίζονται σε
προϋπάρχουσες καταγραφές έκθεσης
και εκδήλωσης της νόσου.
Η ικανότητα των μελετών αυτών να
εκτιμούν την κατάσταση της έκθεσης,
πριν την εκδήλωση της νόσου, είναι ι‐
διαίτερα σημαντική, καθώς αποφεύγε‐
ται η πιθανότητα ανάμιξης παραγόντων
που προκύπτουν από την ίδια τη νόσο
και οι οποίοι θα άλλαζαν τις μετρήσεις
της έκθεσης12. Άλλο πλεονέκτημα των
μελετών αυτών είναι η ικανότητά τους
να μελετούν ασυνήθιστες εκθέσεις (π.χ.
ασυνήθιστη περιβαλλοντική και επαγ‐
γελματική έκθεση) και να καταγράφουν
τα πραγματικά ποσοστά εμφάνισης της
νόσου, καθώς και το δείκτη απόλυτου
κινδύνου. Τα μειονεκτήματά τους έγκει‐
ται στο ότι είναι δαπανηρές, ακατάλλη‐
λες για τη μελέτη σπάνιων ασθενειών
και απαιτούν κόπο προκειμένου να δια‐
σφαλισθεί η δυνατότητα παρακολούθη‐
σης των περισσοτέρων ατόμων της ομά‐
δας στο μέλλον συνθήκη που είναι ανα‐
γκαία για την αξιοπιστία και εγκυρότη‐
τα της μελέτης.
Μια πρόσφατη εξέλιξη σε μεγάλες
πληθυσμιακές μελέτες τουλάχιστον ό‐
σον αφορά στον καρκίνο, είναι η δυνα‐
τότητά τους να μετρούν βιολογικούς
δείκτες στο αίμα, στα ούρα και σε άλ‐
λους ιστούς και να τους συσχετίζουν με
την επακόλουθη εμφάνιση νόσου. Μερι‐
κοί δείκτες, όπως οι μετρήσεις των με‐
ταβολιτών αφαλατοξίνης στα ούρα,13 ή η
νικοτίνη στον ορό ή στα ούρα παθητι‐
κών καπνιστών14 δίνουν πιο ακριβείς

κτηριστικά αυτών των μελετών: (1) οι
συμμετέχοντες επιλέγονται με βάση ένα
κοινό χαρακτηριστικό που προηγείται
της νόσου που μελετάται και παρακο‐
λουθούνται για ορισμένη χρονική περί‐
οδο (σε αντίθεση με τις μελέτες κατά
περίπτωση) και (2) οι συμμετέχοντες δεν
εκτίθενται με τυχαίο τρόπο στους παρά‐
γοντες έκθεσης.
Σε μερικές μελέτες, ο πληθυσμός κα‐
θορίζεται με βάση σχετικά αρχεία που
αναφέρονται στον παράγοντα έκθεσης
που μελετάται. Παραδείγματα τέτοιων
μελετών είναι αυτή των επιζώντων της
ατομικής βόμβας, αυτή των εργατών
υπόγειων ορυχείων ουρανίου και αυτή
των εργατών εκτεθειμένων σε αμία‐
ντο.11 Σε αυτές τις μελέτες τα ιστορικά
αρχεία από σημεία με ασυνήθιστα υψη‐
λά επίπεδα έκθεσης χρησιμοποιούνται
για να καθορίσουν την πληθυσμιακή
ομάδα και να εκτιμήσουν το βαθμό της
έκθεσης. Η υγεία της ομάδας παρακο‐
λουθείται στη συνέχεια για ορισμένη
χρονική περίοδο κατά την οποία μετρά‐
ται η εκδήλωση της νόσου.
Εναλλακτικά, οι πληθυσμιακές ομά‐
δες καθορίζονται από μια κοινή ιδιότητα
(π.χ. το επάγγελμα τους) η οποία τις
καθιστά ευκολότερες στον προσδιορισμό
και στην παρακολούθηση και εκτίθενται
σε συνήθεις παράγοντες όπως το κά‐
πνισμα, τη διατροφή ή άλλους κοινούς
όπως ο γενικός πληθυσμός. Τα δεδομέ‐
να συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίων
κατά τη διάρκεια της μελέτης και περιο‐
δικά μετά από αυτή. Η έκθεση μπορεί να
μετράται σε δείγματα αίματος ή άλλων
ιστών τα οποία συλλέγονται πριν την
εκδήλωση της νόσου και στη συνέχεια
φυλάσσονται.
Σε όλες τις πληθυσμιακές μελέτες τα
άτομα χαρακτηρίζονται ως «εκτεθειμέ‐
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μπορεί να έχει επηρεάσει τις συγκε‐
ντρώσεις του IGF‐1.
Παρεμπιπτόντως, η παραπάνω μελέτη
δείχνει ότι ο τύπος της ανάλυσης που
γίνεται σε μια επιδημιολογική μελέτη
μπορεί να διαφέρει από τον αρχικό σχε‐
διασμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
πραγματοποιήθηκε, όχι τυχαία, ανάλυ‐
ση κοόρτης στα πλαίσια τυχαίας κλινι‐
κής δοκιμής. Η μελέτη που περιγράφηκε
παραπάνω σχεδιάσθηκε για να εξετάσει
εάν η τυχαία χορήγηση ασπιρίνης ή βή‐
τα‐καροτίνης μπορεί να μειώσει τον κίν‐
δυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα και
καρκίνο στους άνδρες και έδωσε σαφή
στοιχεία ότι ο IGF‐1 είναι δείκτης ή ακό‐
μα και παράγοντας που συμβάλλει στην
εμφάνιση καρκίνου του προστάτη.

πληροφορίες της έκθεσης, σε σχέση με
τα απλά ερωτηματολόγια. Σε μερικές
περιπτώσεις, εργαστηριακές μετρήσεις
βασισμένες σε ορό, ούρα ή DNA παρέ‐
χουν κατ’ αποκλειστικότητα αξιόπιστα
στοιχεία σχετικά με την έκθεση. Βιολο‐
γικά δείγματα είναι απαραίτητα στον
καθορισμό της παρουσίας ή όχι αντιγό‐
νων ηπατίτιδας Β ή C στον ορό, της συ‐
γκέντρωσης των οιστρογόνων στον ορό
μετα‐εμμηνοπαυσιακών γυναικών που
δεν λαμβάνουν συμπληρώματα ορμο‐
νών και του προφίλ ορισμένων γενετι‐
κών πολυμορφισμών που τροποποιούν
τη δεκτικότητα ενός ατόμου σε ένα συ‐
γκεκριμένο καρκινογόνο.
Βιολογικά δείγματα συλλέγονται συ‐
νήθως από όλα τα πρόθυμα μέλη της
ομάδας, επεξεργάζονται και φυλάσσο‐
νται για μακρά περίοδο σε υγρό άζωτο.
Όταν συλλεγεί επαρκής αριθμός περι‐
πτώσεων ενός συγκεκριμένου τύπου
καρκίνου, τα δείγματα αναλύονται και
στους νοσούντες και στους μάρτυρες.
Η μελέτη του Chan και συν. σχετικά με
τον αυξητικό παράγοντα‐1 (IGF‐1) που
μοιάζει με την ινσουλίνη, σε συνάρτηση
με τον καρκίνο του προστάτη15 αποτελεί
ένα παράδειγμα του τρόπου με τον ο‐
ποίο μετρήσεις ορμονών ή αυξητικών
παραγόντων δίνουν πληροφορίες για
τον καρκίνο. Αυτή η μελέτη αποκάλυψε
θετική συσχέτιση μεταξύ του IGF‐1 στο
πλάσμα ανδρών και της μετέπειτα εμ‐
φάνισης καρκίνου του προστάτη. Δείγ‐
ματα πλάσματος συλλέχθηκαν από
σχεδόν 15.000 ιατρούς, στο σύνολο των
22.000 που συμμετείχαν στη μελέτη. Το
γεγονός ότι τα δείγματα αίματος προη‐
γήθηκαν της διάγνωσης του καρκίνου
του προστάτη και ότι μετρήθηκαν επι‐
πλέον τα επίπεδα PSA οδήγησε στην
υπόθεση ότι ο καρκίνος του προστάτη

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Τα άτομα που συμμετέχουν στις μελέ‐
τες αυτές επιλέγονται με βάση εάν νο‐
σούν ή όχι (νοσούντες ‐ μάρτυρες) από
την ασθένεια που μελετάται. Και οι δύο
κατηγορίες περνούν από συνέντευξη
σχετικά με την έκθεσή τους στο παρελ‐
θόν και στο παρόν και η αναλογία των
περιπτώσεων σε μια ορισμένη έκθεση
συγκρίνεται με αυτή των μαρτύρων προ‐
κειμένου να καθορισθεί αν υπάρχει συ‐
σχέτιση μεταξύ έκθεσης και νόσου.10,12
Ο συνήθης τρόπος προσέγγισης στη
μελέτη αυτού του τύπου έγκειται στην
επιλογή των ατόμων, νοσούντων και
μαρτύρων, από τον ίδιο πληθυσμό. Στα
πλαίσια του εφικτού, οι ασθενείς πρέπει
να έχουν μόνο μία νόσο.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της μελέτης
έναντι της προηγούμενης είναι ότι θεω‐
ρούνται περισσότερο κατάλληλες για τη
μελέτη σπάνιων ασθενειών, χρειάζεται
μικρότερος χρόνος παρακολούθησης, εί‐
ναι λιγότερο δαπανηρές, λόγω του μι‐
κρού τους μεγέθους η συλλογή των
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φείο για την Έρευνα του Καρκίνου17 και
είναι τα κάτωθι:
1. η συσχέτιση να είναι έντονη
2. ο κίνδυνος να αυξάνεται ή να μειώνε‐
ται με την έκθεση σε διαβάθμιση δό‐
σης‐απόκρισης
3. τα συμπεράσματα να είναι παρόμοια
σε ποικίλες μελέτες,με διαφορετικούς
ερευνητές, πληθυσμούς και τρόπους
έρευνας
4. η έκθεση να προηγείται της νόσου
5. να κρίνεται βιολογικά εφικτό ότι η έκ‐
θεση μπορεί να προκαλεί τη νόσο
6. να υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ
της έκθεσης και μιας και μόνο νόσου
7. τα επιδημιολογικά ευρήματα να
ταιριάζουν με πληροφορίες από άλλες
ερευνητικές και επιδημιολογικές με‐
λέτες.
Ορισμένα από αυτά τα κριτήρια κρί‐
νονται πιο αναγκαία από άλλα. Για πα‐
ράδειγμα, μια συσχέτιση η οποία ανα‐
παράγεται σε πολλαπλές επιδημιολογι‐
κές μελέτες και είναι σταθερή και σε
άλλες κλινικές έρευνες είναι πιο αξιόπι‐
στη από μια συσχέτιση που πληροί μόνο
το κριτήριο της μονής αντιστοιχίας δη‐
λαδή μία έκθεση προκαλεί μία νόσο.
Στην πραγματικότητα, τα ατράνταχτα
στοιχεία που συνδέουν το κάπνισμα με
πολλούς τύπους καρκίνου ενισχύονται
από το μεγάλο αριθμό καρκίνων που
προκαλεί.

πληροφοριών γίνεται πιο εύκολα και το
δείγμα των ατόμων μπορεί να είναι μι‐
κρό, αφού απαιτούνται μόνο οι ασθενείς
και μερικοί μάρτυρες και όχι το σύνολο
του πληθυσμού.
Μειονέκτημα αυτής της μελέτης είναι
ότι τα άτομα έχουν επίγνωση της νόσου
τους και εμφανίζονται προκατειλημμέ‐
να όσον αφορά στην περιγραφή της έκ‐
θεσης. Οι μελέτες κατά περίπτωση είναι
ιδιαίτερα αποδοτικές στην έρευνα ασυ‐
νήθιστων μορφών καρκίνου, όπως αυ‐
τόν του εγκεφάλου.
ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ «ΑΠΟΔΕΙΞΗ» ΣΤΙΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ;
Υπάρχει έντονη φιλοσοφική και επι‐
στημονική συζήτηση για το τι συνιστά
«απόδειξη» στις επιδημιολογικές μελέ‐
τες. Οι πληθυσμιακές μελέτες και οι με‐
λέτες κατά περίπτωση είναι λιγότερο
καθοριστικές από ότι οι τυχαιοποιημέ‐
νες κλινικές δοκιμές, καθώς αδυνατούν
να ελέγξουν πλήρως τους μη καταγε‐
γραμμένους παράγοντες κινδύνου, οι
οποίοι μπορεί να σχετίζονται τόσο με
την έκθεση, όσο και με τη νόσο. Παρ’
όλα αυτά, τα δεδομένα από μελέτες βα‐
σισμένες στη παρατήρηση θεωρούνται
συχνά επαρκή για τη διατήρηση της δη‐
μόσιας υγείας και εξαιρούνται από την
μελέτη στοιχεία όταν αυτό κρίνεται α‐
ναγκαίο.
Η αποδοχή της αξιοπιστίας των δεδο‐
μένων από παρατήρηση είναι αναπό‐
φευκτη στις περιπτώσεις που οι τυχαιο‐
ποιημένες πειραματικές μελέτες δεν
μπορούν να εφαρμοστούν για ηθικούς ή
πρακτικούς λόγους. Τα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρί‐
σουμε μια συσχέτιση αιτιολογική προ‐
τάθηκαν αρχικά το 1964 από το Surgeon
General’s report on Smoking and Health16,
και στη συνέχεια από το Διεθνές Γρα‐

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ
Το Διεθνές Γραφείο για την Έρευνα
του Καρκίνου (IARC) έχει καθιερώσει
μια ορισμένη διαδικασία για το συστη‐
ματικό έλεγχο γνωστών και υποτιθέμε‐
νων καρκινογόνων17,18,19,20,26. Οι εκτιμή‐
σεις πραγματοποιούνται από διεθνείς
ομάδες ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι
συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία που
υπάρχουν και τα κατατάσσουν σε μια
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νέες περιπτώσεις καρκίνων συνεχίζουν
να εμφανίζονται, πιθανότατα λόγω ή
προηγούμενης έκθεσης ή μη αναγνωρι‐
σμένων μέχρι τώρα επαγγελματικών
καρκινογόνων.
Η λίστα των βιολογικών παραγόντων
με τεκμηριωμένη καρκινογένεση αυξά‐
νεται ραγδαία. Σε αυτή μεταξύ των άλ‐
λων περιλαμβάνονται παράγοντες ό‐
πως, στελέχη μυκήτων που παράγουν
αφαλατοξίνη και προκαλούν καρκίνο
ήπατος, ιοί όπως ο ιός της ηπατίτιδας Β
και C που προκαλούν επίσης καρκίνο
ήπατος, ο ιός Epstein‐Barr που συνδέεται
με καρκίνο του ρινοφάρυγγα, τη νόσο
Hodgkin’s, το λέμφωμα Burkitt και άλ‐
λοι. Οι περισσότεροι από αυτούς τους
παράγοντες είναι πιο συχνοί στις ανα‐
πτυσσόμενες χώρες. Το κάπνισμα φαί‐
νεται να είναι ένας από τους κυριότε‐
ρους παράγοντες κινδύνου για την εμ‐
φάνιση διαφόρων τύπων καρκίνου, ενώ
τα αλκοολούχα ποτά και η ιονίζουσα
ακτινοβολία είναι διαπιστωμένοι παρά‐
γοντες με μικρότερη όμως σημασία. Η
μη‐ιονίζουσα ακτινοβολία όπως ραδιο‐
συχνότητες, ηλεκτρικά και μαγνητικά
πεδία υπερβολικά χαμηλών συχνοτή‐
των, δεν έχουν συσχετισθεί μέχρι στιγ‐
μής με αυξημένη επίπτωση καρκίνου
στον άνθρωπο.
Ως προς τη διατροφή, υπάρχουν συ‐
γκλίνοντα στοιχεία ότι τα λαχανικά και
τα φρούτα έχουν προστατευτική δράση,
ενώ το κόκκινο κρέας και το λίπος αυ‐
ξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
(π.χ. παχέος εντέρου, προστάτη, μα‐
στού). Επίσης η υπερβολική κατανάλω‐
ση αλατιού πιθανολογείται ως ένας από
τους παράγοντες για καρκίνο του στο‐
μάχου και η παχυσαρκία ενοχοποιείται
για καρκίνο του ενδομητρίου, των νε‐
φρών και της χοληδόχου κύστεως. Τέ‐

από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:
1. Επαρκείς αποδείξεις καρκινογένεσης
στον άνθρωπο (ύπαρξη αιτιολογικής
σχέσης μεταξύ ουσίας και ανθρώπι‐
νου καρκίνου).
2. Περιορισμένες αποδείξεις καρκινογέ‐
νεσης (η ουσία σχετίζεται με αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης ανθρώπινου καρ‐
κίνου, αλλά δεν μπορούν να εξαλει‐
φθούν με σιγουριά στοιχεία παρα‐
πλανητικά).
3. Ανεπαρκείς αποδείξεις καρκινογένε‐
σης (οι υπάρχουσες μελέτες είναι ανε‐
παρκούς ποιότητας, εγκυρότητας και
στατιστικής ισχύος, προκειμένου να
επιτρέπουν τη σχετική εξαγωγή συ‐
μπερασμάτων ή δεν υπάρχουν στοι‐
χεία για την καρκινογένεση της ουσί‐
ας στον άνθρωπο).
4. Δεν υπάρχουν δεδομένα καρκινογένε‐
σης (μελέτες χρήσης ή έκθεσης στην
ουσία επιμένουν σταθερά στην απου‐
σία αυξημένου κινδύνου).
Σύμφωνα με τα ως τώρα δεδομένα, οι
αιτίες που πιθανολογούνται ότι προκα‐
λούν καρκίνο στον άνθρωπο, κατατάσ‐
σονται σε: επαγγελματικές, φαρμακευ‐
τικές, μολυσματικές, σχετικές με τον
τρόπο ζωής και διατροφικές. Η κατηγο‐
ριοποίηση είναι, βέβαια, τεχνητή και ο‐
ρισμένοι παράγοντες, π.χ. ιονίζουσα α‐
κτινοβολία, μπορούν να περιληφθούν σε
αρκετούς πίνακες.
Η πλειοψηφία των πληροφοριών σχε‐
τικά με τα ανθρώπινα καρκινογόνα α‐
φορά επαγγελματικούς παράγοντες,
αφού η έκθεση σε αυτούς είναι περιστα‐
σιακά πολύ υψηλή για εργάτες αρκετών
ειδικοτήτων, διευκολύνοντας έτσι την
εμπειρική τεκμηρίωση. Παρ’ όλα αυτά,
έχει διαπιστωθεί ότι στις ανεπτυγμένες
χώρες παρά τη μειωμένη έκθεση σε κα‐
θιερωμένα επαγγελματικά καρκινογόνα
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στρατηγικών αποφυγής της νόσου, πολ‐
λές δεκαετίες πριν προσδιορισθεί ο α‐
κριβής αιτιολογικός μηχανισμός της.

λος, η φυσική δραστηριότητα φαίνεται
ότι μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του
παχέος εντέρου και ίσως και άλλων
καρκίνων.
Η γενετική προδιάθεση φαίνεται να
παίζει ρόλο στην εμφάνιση καρκίνου
στον άνθρωπο, κυρίως μέσω αλληλεπί‐
δρασης με περιβαλλοντικούς παράγο‐
ντες. Επιπλέον, ορισμένα γονίδια με υ‐
ψηλή διεισδυτικότητα μπορεί να ευθύ‐
νονται από μόνα τους για ένα μικρό πο‐
σοστό καρκίνων. Τέλος, ορισμένες φυ‐
σιολογικές διαδικασίες, περιλαμβανο‐
μένων κα των αναπαραγωγικών λει‐
τουργιών, επηρεάζουν τον κίνδυνο για
καρκίνο, πιθανά μέσω ορμονικών μηχα‐
νισμών. Τέτοιοι παράγοντες περιλαμ‐
βάνουν την ηλικία της εμμηναρχής και
την ηλικία της 1ης εγκυμοσύνης όσον
αφορά στον καρκίνο του μαστού, την η‐
λικία της 1ης εγκυμοσύνης όσον αφορά
στον καρκίνο των ωοθηκών, ενώ αυξη‐
μένο κίνδυνο για καρκίνο του ενδομη‐
τρίου εμφανίζουν οι άτεκνες γυναίκες.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ανάγκη συστηματικής καταγραφής
και ανάλυσης για τη μελέτη του καρκί‐
νου παγκόσμια είναι ήδη γνωστή από το
1930. Στην Ελλάδα οι πρώτες προσπά‐
θειες ξεκίνησαν στη δεκαετία του 1960,
χωρίς όμως επιτυχία. Το 1988 ιδρύθηκε
το Ελληνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ)
με σκοπό τη μελέτη και τον έλεγχο του
καρκίνου στην Ελλάδα και δόθηκαν
στοιχεία για το χρονικό διάστημα 1990‐
1991 που δείχνουν ότι ο καρκίνος κατά
σειρά συχνότητας ήταν για μεν τους άν‐
δρες: καρκίνος ουροδόχου κύστεως,
πνεύμονα, δέρματος, παχέος εντέρου,
προστάτη, στομάχου, λάρυγγα, λεμφώ‐
ματα και για δε τις γυναίκες: καρκίνος
μαστού, δέρματος, παχέος εντέρου, τρα‐
χήλου και σώματος μήτρας, λεμφώματα,
θυρεοειδής.
Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σχετικά
με τον καρκίνο σε παγκόσμια κλίμακα
δημοσιεύθηκαν το 200518 από το Διεθνές
Γραφείο για την Έρευνα του Καρκίνου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IARC το
έτος 2002 παγκοσμίως διαγνώστηκαν
10,9 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρ‐
κίνου, πέθαναν από τη νόσο τους 6,7 ε‐
κατομμύρια και 24,6 εκατομμύρια ζού‐
σαν έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο την
τελευταία πενταετία (διαγράμματα 4‐
9)19.
Ο καρκίνος του πνεύμονα εξακολου‐
θεί να είναι ο πλέον συχνός καρκίνος
στον κόσμο, τόσο στον αριθμό των νέων
περιπτώσεων (1,35 εκατομμύρια), όσο
και στον αριθμό των θανάτων (1,18 εκα‐
τομμύρια) ετησίως.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι πληθυσμιακές έρευνες συμβάλ‐
λουν στην κατανόηση του καρκίνου σε
πολλά επίπεδα. Για την παρακολούθηση
του καρκίνου, χρησιμοποιούνται επιδη‐
μιολογικές μέθοδοι που καταγράφουν
την επίπτωση, τη θνησιμότητα και την
επιβίωση και έτσι οι ερευνητές μπορούν
να προσδιορίσουν τις ομάδες υψηλού
κινδύνου και να ελέγχουν την πρόοδο, ή
όχι, στη καταπολέμηση της νόσου. Επι‐
δημιολογικές μελέτες υπήρξαν κρίσιμες
στον προσδιορισμό και το χαρακτηρισμό
της καρκινογένεσης του καπνού, της α‐
κτινοβολίας και πολλών άλλων επαγ‐
γελματικών, περιβαλλοντικών και μο‐
λυσματικών παραγόντων. Οι μελέτες
αυτές συχνά μας δίνουν πληροφορίες
για την εφαρμογή αποτελεσματικών
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Πνεύμων (965241)
Προστάτης (679023)
Μαστός (410712)

14%

Στόμαχος(603419)

Πνεύμων (330786)

17%

30%

Τράχηλος μήτρας (273505)

Παχύ έντερο (550465)

28%

11%

Ήπαρ (181439)

Οισοφάγος (315394)

3%
3%

9%

4%

10%

Ουροδ. Κύστη (273858)

8%

Πάγκρεας (107479)

9%

4%
6%

9%

Ωοθήκες (124860)
Οισοφάγος (124730)

4%

5%
5%

Στόμαχος (254297)
Παχύ έντερο (250532)

Ήπαρ (442119)

12%

9%

Άλλο (869556)

Στοματική κοιλότητα
(175916)
Μη Hodgkin λέμφωμα
(175123)
Άλλο (1621281)

Διάγραμμα 7. Παγκόσμια θνησιμότητα σε γυναί‐
κες σύνολο 2.927.896.

Διάγραμμα 4. Παγκόσμια επίπτωση σε άνδρες σύ‐
νολο 5.801.839.

Προστάτης (2368659)
Παχύ έντερο (1515221)

Μαστός (1151298)

Στόμαχος (951403)

Τράχηλος μήτρας
(493243)

21%

Παχύ έντερο (472687)
23%

Ουροδ. Κύστη (860299)

Πνεύμων (386891)

28%

13%

Στόμαχος (330518)
10%

3%
3%

Ωοθήκες (204499)

4%

3%

7%

Στοματική κοιλότητα
(466683)
Μη Hodgkin λέμφωμα
(427086)

8%
4%

Σώμα μήτρας (198783)

4%

Πνεύμων (938759)

29%

Λάρυγγας (396304)

8%

9%

4%
4%

7%

Νεφρός, κλπ (362404)

Ήπαρ (184043)

8%

Άλλο (3260647)

Οισοφάγος (146723)
Άλλο (1491972)

Διάγραμμα 8. Παγκόσμιος πενταετής επιπολα‐
σμός σε άνδρες ηλικίας>15 ετών, σύνολο
11.547.465.

Διάγραμμα 5. Παγκόσμια επίπτωση σε γυναίκες
σύνολο 5.060.657.

Μαστός (4406080)

Πνεύμων (848132)
Τράχηλος μήτρας
(1409265)

Στόμαχος (446052)

Παχύ έντερο (1315195)
16%

Ήπαρ (416882)

26%

Σώμα μήτρας (775542)

2%
2%

Παχύ έντερο (278446)
Οισοφάγος (261162)

22%

26%

Ωοθήκες (538499)

2%

8%

Πνεύμων (423467)

Προστάτης (221002)

7%

30%

3%

12%

3%

Λευχαιμία (125142)

3%

6%
7%

Θυρεοειδής (394698)

Άλλο (2904795)

11%
7%

4%

Μελάνωμα (332953)

Πάγκρεας (119544)

3%

Στόμαχος (522156)

Ουροδ. Κύστη (108310)
Άλλο (971319)

Διάγραμμα 9. Παγκόσμιος πενταετής επιπολα‐
σμός σε γυναίκες ηλικίας>15 ετών, σύνολο
13.022.650.

Διάγραμμα 6. Παγκόσμια θνησιμότητα σε άνδρες
σύνολο 3.795.991.
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γότερες περιπτώσεις (83.000) από τον
καρκίνο του σώματος της μήτρας
(136.000) και των ωοθηκών (97.000).

Πνεύμων (5474)
Προστάτης (2920)
Ουροδ. Κύστη (2080)

Πνεύμων (4878)
23%

24%

Παχύ έντερο (1937)
Προστάτης (1310)
Ήπαρ (1265)
Ήπαρ (1166)

3%

Στόμαχος (1151)

4%
4%

20%

Παχύ έντερο (1025)

13%

33%

Εγκέφαλος, Νευρ. Σύστ.
(836)

5%
6%

9%

9%

Στόμαχος (887)

4%

Λευχαιμία (786)

4%

Ουροδ. Κύστη (764)

4%

Νεφρός, κλπ (672)

πάγκρεας(651)

5%

Άλλο (5026)

9%

6%
7%

Εγκέφαλος, Νευρ. Σύστ.
(615)

8%

Λευχαιμία (563)
Άλλο (2973)

Διάγραμμα 10. Επίπτωση σε άνδρες στην Ελλάδα
(όλες οι ηλικίες), σύνολο 22.214.

Διάγραμμα 12. Θνησιμότητα στην Ελλάδα σε άν‐
δρες, σύνολο 14.832, όλων των ηλικιών.

Μαστός (4543)
Παχύ έντερο (1832)

27%

Πνεύμων (942)

Μαστός (1569)

Ωοθήκες (780)

Παχύ έντερο (1006)

32%

Σώμα μήτρας (700)

Πνεύμων (874)
17%

Στόμαχος (680)
11%

3%
4%
4%

4%

4%

5%

6%

Ήπαρ (663)

30%

Εγκέφαλος, Νευρικό
Συστ. (639)

11%

Ήπαρ (596)

Πάγκρεας(561)
Στόμαχος (524)

9%

4%

Τράχηλος μήτρας (578)

5%
5%

Άλλο (5348)

7%
6%

6%

Εγκέφαλος, Νευρ. Σύστ.
(466)
Ωοθήκες (444)
Λευχαιμία (392)

Διάγραμμα 11. Επίπτωση σε γυναίκες στηνΕλλάδα
(όλες οι ηλικίες), σύνολο 16.638.

Άλλο (2842)

Ο καρκίνος του πνεύμονα παρά το ότι
σε μερικές ανεπτυγμένες χώρες φαίνε‐
ται να υποχωρεί, δεύτερος σε συχνότητα
μετά τον καρκίνο του προστάτη, η συνε‐
χώς αυξανόμενη εμφάνιση νέων περι‐
στατικών στις αναπτυσσόμενες χώρες
όπου η καπνιστική συνήθεια εξαπλώνε‐
ται, αντισταθμίζει τις απώλειες.
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι δεύ‐
τερος σε συχνότητα, ενώ στις αναπτυγ‐
μένες χώρες είναι μόλις έβδομος, με λι‐

Διάγραμμα 13. Θνησιμότητα στην Ελλάδα σε γυ‐
ναίκες, σύνολο 9.341, όλων των ηλικιών.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο δεύτε‐
ρος σε συχνότητα (1,15 εκατομμύρια πε‐
ριστατικά) και ο πέμπτος σε θνησιμότη‐
τα λόγω καλύτερης πρόγνωσης (δυνα‐
τότητα πρόληψης και έγκαιρης διάγνω‐
σης).
Κακή πρόγνωση εξακολουθούν να έ‐
χουν ο καρκίνος του στομάχου (934.000
νέα περιστατικά και 700.000 θανάτους)
και του ήπατος (626.000 νέα περιστατικά
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τύπους καρκίνου είναι χειρότερη ίσως
και από αυτή που καταγράφεται στη
Νότια Αμερική.
Σε ότι αφορά τον επιπολλασμό, (αριθ‐
μός ασθενών με καρκίνο σε συγκεκρι‐
μένη χρονική στιγμή), στις πρώτες θέ‐
σεις βρίσκονται ο καρκίνος του μαστού
(17,9 %), του παχέος εντέρου (11,5 %) και
του προστάτη (9,6 %).
Σ’ ότι αφορά την Ελλάδα, το IARC πα‐
ραθέτει στοιχεία που τα στηρίζει σε δε‐
δομένα από τοπικές πηγές σχετικά με τη
θνησιμότητα και από στοιχεία γειτονι‐
κών χωρών με όσο δυνατόν κοινά χαρα‐
κτηριστικά τα οποία επεξεργάζονται με
αποδεκτές στατιστικές μεθοδολογίες.
Στα διαγράμματα 10‐15 παρατίθενται τα
σχετικά με την Ελλάδα στοιχεία. Σε σύ‐
γκριση με τα παγκόσμια δεδομένα φαί‐
νεται ότι:
στους άνδρες:
- Ο καρκίνος του πνεύμονα ακολουθεί
την παγκόσμια επίπτωση, αποτελεί ό‐
μως μόνο το 16,6% του συνόλου των νέ‐
ων περιπτώσεων έναντι 24,7% στην Ελ‐
λάδα. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στo
κάπνισμα.
- Ο καρκίνος του στομάχου, τρίτος σε ε‐
πίπτωση διεθνώς, στην Ελλάδα έχει την
6η θέση, πιθανότατα λόγω διατροφικών
συνηθειών.
- Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του
προστάτη ακολουθούν την παγκόσμια
επίπτωση (4η και 2η αντίστοιχα).
- Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως
στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται
σε υψηλή θέση, τρίτος, ενώ παγκόσμια
κατέχει την 7η θέση, πιθανότατα λόγω
παραγόντων σχετικούς με το κάπνισμα.
- Τις τέσσερις πρώτες αιτίες θανάτων
παγκοσμίως αποτελούν ο καρκίνος του
πνεύμονα, του στομάχου, του ήπατος
και του παχέος εντέρου, ενώ στην Ελλά‐

και 598.000 θανάτους). Καλύτερη πρό‐
γνωση φαίνεται να έχει ο καρκίνος του
παχέος εντέρου (1,02 εκατομμύρια νέα
περιστατικά και 529.000 θανάτους).
Προστάτης (8568)
Ουροδ.κύστη (6951)
Πνεύμων (5899)
19%

24%

Παχύ έντερο (5069)
Λάρυγγας (1901)

2%

15%

4%
4%

Νεφρός κ.λ.π. (1872)
Στόμαχος (1812)

4%
4%

13%
11%

Λευχαιμία (1768)
Μη Hodgkin λέμφωμα
(991)
Άλλο (10956)

Διάγραμμα 14. Πενταετής επιπολασμός στην Ελ‐
λάδα σε άνδρες, σύνολο 45.787, ηλικίες>15 ετών.

Μαστός (19333)
Παχύ έντερο (5184)
24%

Σώμα μήτρας (2737)
39%

Τράχηλος μήτρας (2181)
Ωοθήκες (2090)

2%

Λευχαιμία (1289)

3%

Νεφρός κ.λ.π. (1248)

3%

Ουροδ. Κύστη (1231)

3%
4%

6%
5%

11%

Πνεύμων (1098)
Άλλο (12021)

Διάγραμμα 15. Πενταετής επιπολασμός στην Ελ‐
λάδα σε γυναίκες, σύνολο 48.412, ηλικίες>15 ετών.

Η συχνότητα εμφάνισης των διαφό‐
ρων μορφών καρκίνων καθώς και η επι‐
βίωση διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.
Φαίνεται ότι η επιβίωση είναι καλύτερη
στις αναπτυγμένες χώρες απ’ ότι στις
αναπτυσσόμενες, λόγω της καλύτερης
πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και
της αποτελεσματικότερης θεραπείας.
Εξαίρεση αποτελεί η Ανατολική Ευρώπη
όπου η επιβίωση για τους περισσότερους
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ρου‐ορθού (203.700 θάνατοι), ο καρκίνος
του στομάχου (137.900 θάνατοι) και ο
καρκίνος του μαστού (129.900 θάνατοι).
Στους άνδρες από το 1.534.700 νέων
περιπτώσεων οι πλέον συχνοί κατά σει‐
ρά τύποι καρκίνου είναι: καρκίνος πνεύ‐
μονα 298.600 (19,4%), καρκίνος προστάτη
237.800 (15,5 %), καρκίνος παχέος εντέ‐
ρου‐ορθού 197.200 (12,8%) και καρκίνος
στομάχου 102.800 (6,7%). Από τους
962.600 θανάτους που καταγράφηκαν
στους άνδρες, πάνω από το ¼ οφειλόταν
σε καρκίνο του πνεύμονα, να ακολουθεί
ο καρκίνος του παχέος εντέρου‐ορθού με
103.300 θανάτους (10,7%) και ο καρκίνος
του προστάτη με 85.200 θανάτους (8,9%).
Στις γυναίκες ο μαστός είναι ο πλέον
συχνός τύπος καρκίνου, με 370.100 νέες
περιπτώσεις (27,4%), ακολουθεί ο καρκί‐
νος του παχέος εντέρου‐ορθού με
179.200 (13,25%), της μήτρας 133.800
(9,9%) και του πνεύμονα με 82.900 (6,5%).
Ο μαστός είναι η πρώτη αιτία θανάτου
με 129.900 θανάτους (17,4%), ακολου‐
θούν ο καρκίνος του παχέος εντέρου‐
ορθού με 100.400 θανάτους (13,4%) και
73.500 θάνατοι από καρκίνο του πνεύ‐
μονα (9,8%).

δα αντίστοιχα ο καρκίνος του πνεύμονα,
του προστάτη, του ήπατος και του παχέ‐
ος εντέρου. Η αυξημένη θνησιμότητα
από καρκίνο του προστάτη στην Ελλάδα
πιθανότατα οφείλεται σε καθυστερημέ‐
νη διάγνωση και ως εκ τούτου σε μη ρι‐
ζική θεραπεία.
στις γυναίκες:
- Ο καρκίνος του μαστού έχει την ίδια
επίπτωση και θνησιμότητα όπως και
παγκοσμίως (1η θέση νοσηρότητας, 1η
αιτία θανάτων).
- Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
παρουσιάζει διαφοροποίηση, 2ος σε συ‐
χνότητα διεθνώς, στην Ελλάδα είναι 9ος.
- Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 3ος διε‐
θνώς (9,3% επί του συνόλου των καρκί‐
νων), στην Ελλάδα 2ος (με ποσοστό 11%).
- Ο καρκίνος του πνεύμονα ενώ διεθνώς
είναι στην 4η θέση, στην Ελλάδα έχει την
3η θέση.
- Ο καρκίνος του πνεύμονα 2η αιτία θα‐
νάτου διεθνώς, 3η στην Ελλάδα.
- Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
ενώ διεθνώς είναι η 3η αιτία θανάτων,
στην Ελλάδα φαίνεται να είναι η 10 η αι‐
τία θανάτων από καρκίνο.
Τον Φεβρουάριο του 200520 δημοσιεύ‐
θηκαν στοιχεία σχετικά με την επίπτω‐
ση και τη θνητότητα του καρκίνου στην
Ευρώπη για το 2004. Σύμφωνα με αυτά
τα στοιχεία το 2004 καταγράφηκαν: 2,9
εκατομμύρια νέες περιπτώσεις (54% σε
άνδρες, 46% σε γυναίκες) και 1,7 εκα‐
τομμύρια θάνατοι (56% στους άνδρες,
44% στις γυναίκες).
Ο πλέον συχνός τύπος καρκίνου είναι
ο καρκίνος του πνεύμονα (13,3 %), ακο‐
λουθεί ο καρκίνος του παχέος εντέρου
(13,2%) και ο καρκίνος του μαστού (13%).
Η συχνότερη αιτία θανάτου είναι ο καρ‐
κίνος του πνεύμονα (341.800 θάνατοι),
ακολουθεί ο καρκίνος του παχέος εντέ‐

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗ
Η επιβάρυνση από τον καρκίνο επιβε‐
βαιώνεται σε γενικές γραμμές από τη
θνησιμότητα και τις στατιστικές των
περιστατικών διαφόρων τύπων καρκί‐
νου. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από
χώρα σε χώρα στην εκδήλωση των πε‐
ρισσότερων τύπων καρκίνου. Αυτές οι
διαφορές εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό
από εξωγενείς παράγοντες και όχι από
κληρονομούμενες διαφορές μεταξύ των
πληθυσμών. O Parkin και συν.21,22 Εκτι‐
μούν ότι στις ανεπτυγμένες χώρες οι
πλέον συχνοί τύποι καρκίνου είναι: ο
173

παραμένουν οι πιο σημαντικοί παράγο‐
ντες κινδύνου για τους δύο τύπους καρ‐
κίνος του οισοφάγου. Άλλοι παράγοντες
που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο
καρκίνος του οισοφάγου είναι, για το εκ
πλακωδών κυττάρων καρκίνωμα, η κοι‐
νωνικοοικονομική κατάσταση και για το
αδενοκαρκίνωμα, η παχυσαρκία. Δύο
επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι
η χρήση ασπιρίνης προστατεύει έναντι
της εμφάνισης ΚΟ23,24. Παρόμοια συσχέ‐
τιση βρέθηκε στον καρκίνο του παχέος
εντέρου‐ορθού και έχει αποδοθεί στην
αναστολή της σύνθεσης της προστα‐
γλανδίνης από μη στεροειδή αντιφλεγ‐
μονώδη φάρμακα. Όσον αφορά στις δια‐
τροφικές επιπτώσεις, οι περισσότερες
μελέτες έλαβαν χώρα σε περιόδους και
τόπους όπου η πλειοψηφία των καρκί‐
νος του οισοφάγου ήταν εκ πλακωδών
κυττάρων, λίγες μόνο μελέτες εστιάζο‐
νται στο αδενοκαρκίνωμα. Έχει αποδει‐
χθεί, πάντως, η προστατευτική δράση
της υψηλής κατανάλωσης φρούτων και
λαχανικών. Οι βιταμίνες Α και C και η
ριβοφλαβίνη θεωρούνται προστατευτι‐
κοί παράγοντες25.
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η
διαφραγματοκήλη,η οισοφαγίτιδα και ο
οισοφάγος του Barett έχουν συνδεθεί με
αυξημένο κίνδυνο για αδενοκαρκίνωμα
του οισοφάγου. Επίσης, εικάζεται ότι
φαρμακευτικοί παράγοντες που προκα‐
λούν χάλαση του σφιγκτήρα του οισο‐
φάγου, όπως αντιχολινεργικά, τρικυκλι‐
κά αντικαταθλιπτικά και αναστολείς
της αντλίας ασβεστίου, μπορεί να αυξή‐
σουν τον κίνδυνο για αδενοκαρκίνωμα,
αλλά η υπόθεση αυτή δεν έχει υποστη‐
ριχθεί επαρκώς.

καρκίνος του πνεύμονα, του παχέος ε‐
ντέρου‐ορθού, του μαστού, του στομά‐
χου, οι λευχαιμίες και τα λεμφώματα, ο
καρκίνος του προστάτη, της ουροδόχου
κύστεως, του σώματος και του τραχήλου
της μήτρας, του παγκρέατος, των ωοθη‐
κών και του ήπατος. Τα τελευταία 30
χρόνια, με τη βοήθεια των αναλυτικών
επιδημιολογικών μελετών, έχει γίνει
σημαντική πρόοδος στην κατανόησή
των αιτιολογικών παραγόντων αυτών
των καρκίνων. Η σειρά που ακολουθεί‐
ται είναι σύμφωνα με τη Διεθνή Κατά‐
ταξη των Ασθενειών.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Ο καρκίνοςτου οισοφάγου είναι ο 9ος
συνηθέστερος τύπος καρκίνου παγκο‐
σμίως και το 80% των νέων περιστατι‐
κών εμφανίζεται στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Τα υψηλότερα ποσοστά ανιχνεύ‐
ονται στην Κίνα, Βραζιλία, Ιαπωνία κα‐
θώς και σε περιοχές γύρω από την Κα‐
σπία θάλασσα. Ο καρκίνος του οισοφά‐
γου είναι συχνότερος στους άνδρες από
ότι στις γυναίκες (3:1). Σύμφωνα με πα‐
λαιότερες εκτιμήσεις, τα ¾ του καρκίνου
του οισοφάγου ήταν εκ πλακωδών κυτ‐
τάρων, με νεότερες όμως εκτιμήσεις το
½ είναι αδενοκαρκινώματα. Η συνολική
επίπτωση και η θνησιμότητα από καρ‐
κίνο του οισοφάγου έχουν αυξηθεί κατά
15% τις τελευταίες 3 δεκαετίες και η αύ‐
ξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αδενο‐
καρκινώματα. Πολλά από τα δημοσιευ‐
μένα στοιχεία σχετικά με τους παράγο‐
ντες κινδύνου έχουν σχέση με το καρκί‐
νωμα εκ πλακωδών κυττάρων. Η μεγά‐
λη αύξηση των περιστατικών με αδενο‐
καρκίνωμα οισοφάγου οδήγησε τους ε‐
ρευνητές στην υπόθεση ότι οι δύο τύποι
καρκίνος του οισοφάγου μπορεί να έ‐
χουν μεν διαφορετικές αιτιολογίες, αλλά
το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
Ο καρκίνος του στομάχου είναι ο 2ος
πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως, μετά
174

αυτές επικεντρώνονται στον ενδογα‐
στρικό σχηματισμό Ν‐νιτρωδών συ‐
μπλόκων, τα οποία μπορεί να αναστέλ‐
λονται από τη βιταμίνη C και άλλα α‐
ντιοξειδωτικά και να ενεργοποιούνται
από τροφές πλούσιες σε άμυλο. Η βιτα‐
μίνη C και τα καροτενοειδή που απα‐
ντούν σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά
προστατεύουν έναντι του καρκίνος του
στομάχου., μέσω των αντιοξειδωτικών
τους ιδιοτήτων ή του ρόλου τους στη
ρύθμιση της κυτταρικής διαφοροποίη‐
σης. Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα
σε αλάτι μπορεί να συντελούν στην α‐
νάπτυξη καρκίνος του στομάχου, μέσω
της καταστροφής τoυ γαστρικού βλεν‐
νογόνου και του ακολουθούμενου κυτ‐
ταρικού πολλαπλασιασμού. Άλλοι πα‐
ράγοντες κινδύνου για καρκίνος του
στομάχου πιθανολογούνται η κοινωνι‐
κοοικονομική κατάσταση, η ομάδα αί‐
ματος Α και το κάπνισμα.
Στοιχεία από οικολογικές συσχετίσεις
και αναλυτικές επιδημιολογικές μελέτες
υποστηρίζουν ότι το βακτήριο Helico‐
bacter pylori31 είναι σημαντικός παράγο‐
ντας κινδύνου για γαστρικό καρκίνο.
Παρ’ όλα αυτά, η μόλυνση επικρατεί σε
αρκετούς πληθυσμούς με μειωμένα ό‐
μως περιστατικά καρκίνος του στομά‐
χου, γεγονός που δείχνει ότι το Helico‐
bacter pylori αποτελεί μόνο ενδεικτικό
παράγοντα.

τον καρκίνο των πνευμόνων. Τη δεκαε‐
τία του 1930, ήταν η κύρια αιτία θανάτου
από καρκίνο στις Η.Π.Α. Η μεγάλη μεί‐
ωση των περιστατικών του άπω (distal)
γαστρικού καρκίνου στους περισσό‐
τερους πληθυσμούς τις τελευταίες 4‐5
δεκαετίες και η απόδειξη ότι ο κίνδυνος
για καρκίνος του στομάχου μειώνεται σε
μεταναστεύοντας πληθυσμούς, από χώ‐
ρες υψηλού σε χώρες χαμηλού κινδύνου,
υποστηρίζουν ότι η έκθεση σε εξωγενείς
παράγοντες είναι καθοριστικής σημασί‐
ας στην παθογένεση της νόσου. Αντιθέ‐
τως, τα ποσοστά του λιγότερο κοινού
καρκινώματος της καρδιακής μοίρας του
στομάχου αυξάνονται περίπου 4% ανά
έτος, από το 1970. Ο καρκίνος του στο‐
μάχου είναι σχεδόν αποκλειστικά αδε‐
νοκαρκίνωμα. Επειδή ο βλεννογόνος του
στομάχου φυσιολογικά παραμένει σε
επαφή με μεγάλη ποικιλία καταναλω‐
θέντων τροφών, ένας αριθμός διατροφι‐
κών παραγόντων ενοχοποιήθηκε, ως
καθοριστικός για την ανάπτυξη καρκί‐
νος του στομάχου. Αναλυτικές επιδη‐
μιολογικές μελέτες επανειλημμένα έ‐
χουν υποστηρίξει ότι η κατανάλωση
φρέσκων φρούτων και λαχανικών μειώ‐
νει τον κίνδυνο γαστρικού καρκίνου. Οι
μελέτες αυτές έχουν, επίσης, δείξει υψη‐
λό κίνδυνο σχετιζόμενο με πρόσληψη
αλμυρών και καπνιστών τροφών. Βασι‐
ζόμενοι στα ευρήματα αυτά, η μείωση
των περιστατικών γαστρικού καρκίνου
μπορεί να αποδοθεί, σε μεγάλο βαθμό,
στη μειωμένη εξάρτηση του πληθυσμού
σε συντηρημένα τρόφιμα, στην αφθονία
φρέσκων φρούτων και λαχανικών και
στην χρήση της ψύξης.
Αρκετές υποθέσεις έχουν προταθεί
προκειμένου να εξηγηθεί ο ρόλος της
διατροφής στην παθογένεση του γα‐
στρικού καρκίνου. Οι περισσότερες από

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ‐ΟΡΘΟΥ
Ο 4ος συνηθέστερος καρκίνος μετά τον
καρκίνο του μαστού, των πνευμόνων και
του προστάτη και η 2η πιο συχνή αιτία
θανάτου μετά από τον καρκίνο του
πνεύμονα. Η επίπτωση του καρκίνου
του παχέος εντέρου είναι παρόμοια σε
άνδρες και γυναίκες, ενώ ο καρκίνος του
ορθού είναι πιο συχνός στους άνδρες. Τα
ποσοστά εμφάνισης ποικίλουν παγκο‐
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ταλλάξεις στα p‐53, K‐ras και APC (το
γονίδιο της οικογενούς αδενωματώδους
πολυποδίασης) εμπλέκονται στην ανά‐
πτυξη του καρκίνου παχέος εντέρου‐
ορθού.
Υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι η σω‐
ματική δραστηριότητα προστατεύει έ‐
ναντι της εμφάνισης καρκίνου παχέος
εντέρου και ότι η παχυσαρκία είναι προ‐
διαθεσικός παράγοντας για την ανά‐
πτυξή του. Ένας μεγάλος αριθμός επι‐
δημιολογικών μελετών εξετάζουν τη
σχέση ανάμεσα στη διατροφή και την
εμφάνιση καρκίνου παχέος εντέρου.
Μεγάλη πρόσληψη κόκκινου κρέατος,
ζωικού λίπους και πρωτεϊνών και χαμη‐
λή πρόσληψη λαχανικών, φρούτων και
διαιτητικών ινών αυξάνουν τον κίνδυνο
αυτό. Άλλα δεδομένα υποστηρίζουν ότι
μεγάλη πρόσληψη αλκοόλ και υπερκα‐
τανάλωση φαγητού γενικά αυξάνουν
τον κίνδυνο, ενώ αντιοξειδωτικές ουσίες,
φιλικό οξύ, ασβέστιο και βιταμίνη D
μπορεί να έχουν προστατευτική δράση.
Δίαιτα πλούσια σε ζωικό λίπος μπορεί
να αυξήσει τον κίνδυνο για καρκίνος του
παχέος εντέρου, προκαλώντας υπερέκ‐
κριση χολικών οξέων τα οποία, με την
επίδραση της μικροβιακής χλωρίδας του
εντέρου μετατρέπονται σε δευτερογενή
χολικά οξέα και αυτά ενοχοποιούνται
για τη νεοπλασματική εξέλιξη. Υψηλή
πρόσληψη ινών μειώνει τον κίνδυνο α‐
νάπτυξης καρκίνος του παχέος εντέρου,
λόγω ότι οι φυτικές ίνες αυξάνουν τον
όγκο των κοπράνων, δεσμεύουν τα χο‐
λικά άλατα, μειώνουν το PH του εντερι‐
κού αυλού, μειώνουν τον χρόνο παρα‐
μονής των κοπράνων στο έντερο και έ‐
τσι περιορίζεται η έκθεση του εντερικού
βλεννογόνου σε πιθανά καρκινογόνα.

σμίως, με τα υψηλότερα ποσοστά στη Β.
Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη και τα
χαμηλότερα στην Ασία και την Αφρική.
Έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιστα‐
τικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε
μετανάστες από περιοχές με χαμηλή σε
περιοχές με υψηλή εκδήλωση. Στις ανε‐
πτυγμένες χώρες τα περιστατικά εμφά‐
νισης καρκίνου του παχέος εντέρου δεν
φαίνεται να συσχετίζονται με συγκεκρι‐
μένους κοινωνικοοικονομικούς παράγο‐
ντες. Αντιθέτως τα περιστατικά αυξά‐
νονται σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες,
ειδικά σε υψηλότερες κοινωνικοοικονο‐
μικές ομάδες και σε περιοχές με έντονη
αστικοποίηση και δυτικού τρόπου ζωής.
Άτομα με οικογενειακό ιστορικό εμ‐
φανίζουν περίπου 2 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέ‐
ος εντέρου, ενώ άτομα με οικογενή αδε‐
νωματώδη πολυποδίαση, έχουν σχεδόν
100% κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο.
Μια άλλη μορφή νεοπλασίας του παχέ‐
ος εντέρου που εμφανίζει οικογενή χα‐
ρακτήρα είναι ο κληρονομικός μη πολυ‐
ποδιασικός καρκίνος του εντέρου, ο ο‐
ποίος χαρακτηρίζεται από πρώιμη εκδή‐
λωση και εμφάνιση άλλων καρκίνων
στην οικογένεια. Εκτεταμένη ελκώδης
κολίτιδα και νόσος του Crohn έχουν συ‐
σχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο για καρ‐
κίνο του παχέος εντέρου.
Σημαντική πρόοδος έχει γίνει την τε‐
λευταία δεκαετία ως προς την κατανόη‐
ση των μοριακών – γενετικών αλλαγών
που σχετίζονται με τον καρκίνο του πα‐
χέος εντέρου. Δύο ταυτοποιημένα γονί‐
δια, σχετιζόμενα με όγκους, το DCC (De‐
leted in Colon Carcinoma) και MMC (Mu‐
tated in Colon Carcinoma) συμμετέχουν
σε πολλά στάδια του μετασχηματισμού
από φυσιολογικό εντερικό βλεννογόνο
σε μεταστατικό καρκίνωμα. Επίσης, με‐
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σαφή επιδημιολογικά ευρήματα ως προς
τις διατροφικές αιτίες του καρκίνος του
παγκρέατος. Αντιθέτως, οι επιδημιολο‐
γικές μελέτες δεν υποστηρίζουν σαφώς
τη συσχέτιση μεταξύ κορεσμένου λί‐
πους, ολικού λίπους και κινδύνου της
νόσου. Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος
σχετίζεται θετικά με κίνδυνο για καρκί‐
νος του παγκρέατος, πιθανά μέσω της
παραγωγής προϊόντων οξειδωτικής α‐
ποσύνθεσης, που σχηματίζονται όταν το
κρέας θερμαίνεται σε υψηλές θερμο‐
κρασίες.

σεται στη 13η θέση μεταξύ των καρκίνων
στις Η.Π.Α. Λόγω πτωχής πρόγνωσης,
αποτελεί τον 5ο κατά σειρά θανατηφόρο
καρκίνο.
Λίγα γνωρίζουμε για τους αιτιολογι‐
κούς παράγοντες του καρκίνου του πα‐
γκρέατος και το κάπνισμα αποτελεί τον
μόνο καθιερωμένο καθοριστικό παρά‐
γοντα της νόσου.
Σύμφωνα με αναφορά της Διεθνούς
Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρκίνο, τα
συνολικά επιδημιολογικά στοιχεία δεν
υποστηρίζουν αιτιολογική συσχέτιση
μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και κινδύ‐
νου για καρκίνο παγκρέατος. Όσον α‐
φορά στην κατανάλωση καφέ, ένα άρ‐
θρο της Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας
για τον καρκίνο το 1991, υποστήριζε ότι
τα δεδομένα δεν αποκλείουν «μια μικρή
σχέση μεταξύ υψηλών επιπέδων κατα‐
νάλωσης καφέ και εκδήλωσης καρκίνος
του παγκρέατος». Τα αποτελέσματα αρ‐
κετών επιδημιολογικών μελετών από
τότε δεν έχουν εντοπίσει συσχέτιση με‐
ταξύ αλκοόλ ή καφεΐνης και της νόσου
αυτής.
Ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη και
χρόνιας παγκρεατίτιδας έχουν συνδεθεί
με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνος του
παγκρέατος. Έχει αναφερθεί ότι η συ‐
σχέτιση με σακχαρώδη διαβήτη οφείλε‐
ται στην άμεση καταστροφή κυτταρικών
νησίδων από τον ίδιο τον όγκο, αλλά η
ερμηνεία αυτή δεν εξηγεί τη συχνή εμ‐
φάνιση διαβήτη αρκετά χρόνια ή και δε‐
καετίες πριν την εμφάνιση καρκίνος του
παγκρέατος.
Λίγες δημοσιευμένες έρευνες για τον
καρκίνος του παγκρέατος έχουν περι‐
λάβει ολοκληρωμένες διατροφικές μελέ‐
τες. Αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ καρ‐
κίνος του παγκρέατος και κατανάλωσης
φρούτων και λαχανικών είναι τα πιο

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ο καρκίνος του πνεύμονος είναι ο
πλέον συχνός καρκίνος αυτή τη στιγμή
παγκοσμίως και αποτελεί την κύρια αι‐
τία θανάτου μεταξύ των καρκίνων
στους αμερικανούς άνδρες από την αρχή
της δεκαετίας του 1950. Στις Η.Π.Α, η
αναλογία θανάτων ανδρών και γυναι‐
κών έχει μειωθεί σε 2:1 από 7:1 που ήταν
το 1964, ενώ τα ποσοστά θανάτου από
καρκίνος του πνεύμονος στις γυναίκες
αυξάνονται γρηγορότερα από αυτά ο‐
ποιασδήποτε άλλης μορφής καρκίνου.
Τόσο η επίπτωση όσο και η θνησιμότητα
ανά ηλικία και φύλο σε διαφορετικές
χώρες εξηγούνται σχεδόν αποκλειστικά
από αλλαγές στις εθνικές συνήθειες
καπνίσματος.
Οι αιτίες του καρκίνος του πνεύμονος
φάνηκαν από επιδημιολογικές μελέτες,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά το
Β’ παγκόσμιο πόλεμο.32,33,34,35 Το κάπνι‐
σμα είναι η κυριότερη αιτία καρκίνος
του πνεύμονος και, στην πραγματικότη‐
τα, όλων των καρκίνων στον άνθρωπο.
Για τον καρκίνος του πνεύμονος, ο κίν‐
δυνος είναι ανάλογος του αριθμού των
τσιγάρων που καπνίζονται, καθώς και
των χρόνων που έχουν μεσολαβήσει
από την έναρξη του καπνίσματος. Μετά
177

της δυσκολίας εξακρίβωσης της μακρο‐
χρόνιας έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύ‐
πανση. Αρκετές μελέτες έδειξαν, είτε
καθόλου συσχέτιση, είτε μικρές θετικές
συσχετίσεις, που συχνά περιορίζονται σε
άτομα που ταυτόχρονα εκτίθενται και
σε άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως
το κάπνισμα. Το θέμα παραμένει άλυτο,
αλλά είναι λογικό να υποτεθεί ότι μα‐
κροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα αύξανε
ελαφρά τον κίνδυνο για καρκίνος του
πνεύμονος.
Το ραδόνιο αποσυντίθεται σε βραχύ‐
βια προϊόντα, μερικά από τα οποία εκ‐
πέμπουν ιονίζοντα σωματίδια(α). Επι‐
δημιολογικά δεδομένα από μελέτες σε
εργάτες ορυχείων υποστηρίζουν ότι υ‐
ψηλές συγκεντρώσεις ραδονίου και των
προϊόντων αποσύνθεσής του σχετίζο‐
νται αιτιολογικά με καρκίνος του πνεύ‐
μονος. Οι συγκεντρώσεις ραδονίου σε
κατοικίες εμφανίζονται σημαντικά χα‐
μηλότερες από αυτές που μετρούνται σε
ορυχεία ουρανίου. Αφού δεν έχει προσ‐
διορισθεί όριο δράσης για την ιονίζουσα
ακτινοβολία, έχει υποτεθεί ότι έκθεση
σε ραδόνιο σε εσωτερικούς χώρους επί‐
σης προκαλεί καρκίνος του πνεύμονος,
αν και δεδομένα από επιδημιολογικές
μελέτες της έκθεσης σε κατοικίες δεν
έχουν καταλήξει μέχρι σήμερα σε συ‐
μπεράσματα. Μερικά στοιχεία υποστη‐
ρίζουν ότι το εντός της οικίας ραδόνιο
αλληλεπιδρά με το κάπνισμα, υποθέτο‐
ντας ότι οι καπνιστές μπορεί να είναι ι‐
διαίτερα δεκτικοί σε καρκίνος του πνεύ‐
μονος που πιθανόν προκαλείται από
ραδόνιο. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής
Προστασίας των Η.Π.Α εκτιμά ότι περί‐
που 14.000 θάνατοι από καρκίνος του
πνεύμονος, κυρίως σε καπνιστές, προ‐
καλούνται ετησίως από ραδόνιο, καθι‐

τη διακοπή του καπνίσματος, ο σχετικός
κίνδυνος μειώνεται περίπου 50% μετά
από 5 χρόνια και 80% μετά από 10 χρό‐
νια. Το μέγεθος του τσιγάρου και ο χρό‐
νος που αυτό παραμένει στο στόμα εί‐
ναι, επίσης, σημαντικά, ενώ τα τσιγάρα
με φίλτρο, καθώς και αυτά με λιγότερη
πίσσα και νικοτίνη είναι λιγότερο επι‐
βλαβή. Από ιστολογική άποψη, το κά‐
πνισμα προκαλεί κυρίως πλακώδη, μι‐
κροκυτταρικά και μεγαλοκυτταρικά και
σε μικρότερο βαθμό αδενοκαρκινώματα.
Από το 1981, όταν αναφέρθηκε για
πρώτη φορά η συσχέτιση μεταξύ παθη‐
τικού καπνίσματος και καρκίνος του
πνεύμονος, πάνω από 30 επιδημιολογι‐
κές μελέτες εξέτασαν το θέμα αυτό. Οι
περισσότερες έρευνες έγιναν σε μη κα‐
πνίστριες γυναίκες και η κυρίαρχη έκ‐
θεση που μελετήθηκε ήταν οι καπνιστι‐
κές συνήθειες του συζύγου. Συνολικά,
από αυτές τις έρευνες προκύπτει, ότι
υπάρχει συνήθως θετική, ανάλογη με
την έκθεση συσχέτιση μεταξύ παθητι‐
κού καπνίσματος και καρκίνος του
πνεύμονος. Η συσχέτιση αυτή είναι α‐
πίθανο να οφείλεται σε τυχαίους παρά‐
γοντες και δεν συγχέεται με κανέναν
από τους καθιερωμένους παράγοντες
κινδύνου για τον καρκίνος του πνεύμο‐
νος. Αρκετοί μελετητές κατέληξαν στο
ότι το παθητικό κάπνισμα πρέπει να
θεωρείται σαν διαπιστωμένη αιτία καρ‐
κίνος του πνεύμονος στον άνθρωπο, με
σχετικό κίνδυνο περίπου ίσο με 1,3. Οι‐
κολογικές μελέτες έχουν δείξει επαν‐
ειλημμένα μεγαλύτερη επίπτωση και
αυξημένη θνησιμότητα από καρκίνος
του πνεύμονος σε αστικές περιοχές με
μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση απ’
ότι σε αγροτικές περιοχές. Αναλυτικά
επιδημιολογικά δεδομένα, κυρίως σε μη
καπνιστές, είναι περιορισμένα, εξαιτίας
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έχουν οδηγήσει στη βιταμίνη Α (ρετινό‐
λη) σαν πιθανό υποψήφιο, αλλά δεν υ‐
πάρχουν επιδημιολογικές αποδείξεις
που να προτείνουν κάποιο συγκεκριμέ‐
νο ρόλο για τη ρετινόλη στις αιτίες καρ‐
κίνος του πνεύμονος. Η ευεργετική δρά‐
ση των φρούτων και των λαχανικών
μπορεί να αποδοθεί στην υψηλή συγκέ‐
ντρωση καροτενοειδών, τα οποία δε‐
σμεύουν μονήρεις ρίζες οξυγόνου και
ελεύθερα ραδιενεργά σωματίδια, τα ο‐
ποία σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να
προκαλέσουν επιβλαβείς βιοχημικές α‐
ντιδράσεις, περιλαμβανομένης της λιπι‐
δικής υπεροξείδωσης. Παρ’ όλα αυτά, σε
μια μελέτη σε μακροχρόνιους καπνιστές
στη Φινλανδία, ο κίνδυνος για καρκίνος
του πνεύμονος δεν βρέθηκε χαμηλότε‐
ρος σε όσους χορηγήθηκαν μεγάλες δό‐
σεις συμπληρώματος β‐καροτενίου. Εί‐
ναι πιθανό άλλα συστατικά των φρού‐
των και λαχανικών, όπως τα καροτενο‐
ειδή που δεν σχετίζονται με τη βιταμίνη
Α ή σύμπλοκα ινδόλης να αποτελούν
προστατευτικούς παράγοντες.
Κατά τον 20 αιώνα παρατηρήθηκε έ‐
ξαρση του καρκίνου του πνεύμονα η ο‐
ποία κορυφώθηκε στο τέλος του αιώνα
και έκτοτε παρουσιάζεται μείωση που
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παρ’ όλα αυ‐
τά συνεχίζει να είναι ο πλέον συχνότε‐
ρος καρκίνος παγκοσμίως και η πρώτη
αιτία θανάτου από καρκίνο.
Σε πολλές επιδημιολογικές μελέτες
που έγιναν τα τελευταία 40 χρόνια, το
κάπνισμα αναγνωρίστηκε σαν τη βασι‐
κή αιτία πρόκλησης του καρκίνου του
πνεύμονα, αλλά και άλλοι παράγοντες
σχετιζόμενοι με το εργασιακό περιβάλ‐
λον ως και άλλοι περιβαλλοντικοί πα‐
ράγοντες.

στώντας έτσι το ραδόνιο τη 2η σημαντι‐
κότερη αιτία πρόκλησης καρκίνος του
πνεύμονος.
Υπάρχουν ορισμένα εμπειρικά στοι‐
χεία ότι γενετικά χαρακτηριστικά τρο‐
ποποιούν τον κίνδυνο ενός ατόμου για
καρκίνος του πνεύμονος προκαλούμενο
από κάπνισμα ή λόγω επαγγέλματος.
Οικογενειακές μελέτες έχουν δείξει στα‐
θερά την ύπαρξη αυξημένου κινδύνου
για καρκίνος του πνεύμονος σε μη κα‐
πνιστές με οικογενειακό ιστορικό καρκί‐
νος του πνεύμονος, σε σχέση με μη κα‐
πνιστές χωρίς οικογενειακό ιστορικό.
Μηχανισμοί που υποστηρίζουν αυτή την
οικογενειακή συσχέτιση ερευνώνται και
πιθανολογούν ότι η γενετικά καθορι‐
σμένη ικανότητα μεταβολισμού καρκι‐
νογόνων μπορεί να παίζει σημαντικό
ρόλο στην τροποποίηση του κινδύνου
για καρκίνος του πνεύμονος. Ασθενείς
με καρκίνος του πνεύμονος έχουν πα‐
ρουσιάσει αυξημένη ικανότητα ενεργο‐
ποίησης της αρυλο‐υδροκαρβονικής υ‐
δροξυλάσης. Αυτό το ένζυμο, η συγκέ‐
ντρωση του οποίου υπόκειται σε γενετι‐
κό έλεγχο, ενεργοποιεί πολυκυκλικούς
αρωματικούς υδρογονάνθρακες και α‐
ρυλαμίνες που εντοπίζονται στον καπνό
του τσιγάρου, μετατρέποντάς τους σε
πιθανά καρκινογόνα.
Η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τον
κίνδυνο για καρκίνος του πνεύμονος.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι,
μεταξύ καπνιστών, αυτοί που κατανα‐
λώνουν περισσότερα φρούτα και λαχα‐
νικά έχουν μικρότερο κίνδυνο για καρ‐
κίνος του πνεύμονος, αν και δεν υπάρχει
κοινή ομολογία σχετικά με συγκεκριμέ‐
να θρεπτικά συστατικά των τροφών αυ‐
τών που να ευθύνονται για την προστα‐
τευτική δράση. Φυσιολογικές μελέτες
και αποτελέσματα από έρευνες σε ζώα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πρώτος
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ξηση του κινδύνου για καρκίνος του μα‐
στού στη χρήση αντισυλληπτικών χα‐
πιών, αν και αυξημένοι κίνδυνοι έχουν
αναφερθεί κυρίως σε μακροχρόνια χρή‐
ση και σε συγκεκριμένες υπο‐ομάδες
γυναικών, περιλαμβανομένων των προ‐
εμμηνοπαυσιακών, των άτοκων και αυ‐
τών που τα χρησιμοποιούν πριν την 1η
ολοκληρωμένη εγκυμοσύνη. Θεραπεία
υποκατάστασης οιστρογόνων οδηγεί σε
μικρή αύξηση κινδύνου για καρκίνος του
μαστού στις προ‐εμμηνοπαυσιακές γυ‐
ναίκες, ειδικά μετά από εκτεταμένη
χρήση. Η ινοκυστική νόσος του μαστού
αποτελεί καθιερωμένο παράγοντα κιν‐
δύνου για καρκίνος του μαστού, ειδικά
όταν συνοδεύεται από κυτταρικό πολ‐
λαπλασιασμό και ατυπία.
Ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά του
μαστού, τα οποία ανακαλύπτονται με τη
μαστογραφία, αποτελούν ισχυρούς δεί‐
κτες κινδύνου για καρκίνος του μαστού
(πρότυπα μαστογραφίας του Wolfe). Δεν
έχει βρεθεί συσχέτιση μεταξύ μεγέθους
του μαστού και καρκίνος του μαστού, αν
και η μάζα των μαστικών αδένων σχετί‐
ζεται θετικά με υψηλό κίνδυνο.
Ο ρόλος της διατροφής στην αιτιολο‐
γία του καρκίνος του μαστού δεν είναι
σαφής. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα υ‐
ποστηρίζουν μικρή, αν όχι ανύπαρκτη,
συσχέτιση μεταξύ του ολικού διατροφι‐
κού λίπους κατά την ενήλικη ζωή και
του κινδύνου για καρκίνος του μαστού,
ενώ πρόσληψη βιταμίνης Α και η υψηλή
πρόσληψη φρούτων και λαχανικών
μειώνουν τον κίνδυνο. Μελέτες που έγι‐
ναν σε Μεσογειακές χώρες, όπου το ε‐
λαιόλαδο καταναλώνεται σε μεγάλες
ποσότητες, υπογραμμίζουν την προστα‐
τευτική του δράση. Συσχέτιση μεταξύ
κατανάλωσης αλκοόλ και κινδύνου για
καρκίνος του μαστού αναφέρεται συχνά,

σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες
και η δεύτερη αιτία θανάτου, μετά από
αυτόν των πνευμόνων. Υπάρχει σαφής
γεωγραφική κατανομή, με τα υψηλότε‐
ρα ποσοστά να αναφέρονται στις βιομη‐
χανοποιημένες χώρες της Βόρειας Αμε‐
ρικής και Βόρειας Ευρώπης και τα χαμη‐
λότερα στην Άπω Ανατολή. Ενώ τα πο‐
σοστά εμφάνισης αυξάνονται σε ολό‐
κληρο τον κόσμο, τα ποσοστά θνησιμό‐
τητας αυξάνονται με πιο αργό ρυθμό ή
έχουν παραμείνει σχετικά σταθερά τις
τρις τελευταίες δεκαετίες. Σε αυτό έχει
συμβάλει τόσο η πρώιμη διάγνωση με τη
μαστογραφία όσο και η πρόοδος στη θε‐
ραπευτική αγωγή.
Πρώιμη εμμηναρχή, καθυστερημένη
εμμηνόπαυση και άτοκες σχετίζονται με
αυξημένο κίνδυνο για καρκίνος του μα‐
στού. Αν η 1η ολοκληρωμένη εγκυμοσύ‐
νη πραγματοποιηθεί σε νεαρή ηλικία
υπάρχει αντίστροφη συσχέτιση με τον
κίνδυνο για καρκίνος του μαστού. Γυ‐
ναίκες άνω των 35 ετών στην 1η τους ο‐
λοκληρωμένη εγκυμοσύνη εμφανίζουν
αυξημένο κίνδυνο για καρκίνος του μα‐
στού. Πλέον, είναι γενικά αποδεκτό ότι
η εγκυμοσύνη έχει διπλή δράση στον
κίνδυνο για καρκίνος του μαστού:
- μια βραχυπρόθεσμη παροδική αύξηση
του κινδύνου, που ακολουθεί μια ολο‐
κληρωμένη εγκυμοσύνη και
- μια μακροπρόθεσμη μείωση του κινδύ‐
νου αυτού.
Ο θηλασμός για μακρές περιόδους
μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνος του
μαστού, αλλά η προστασία περιορίζεται
μόνο σε προ‐εμμηνοπαυσιακές γυναί‐
κες. Φυσική δραστηριότητα, ειδικά σε
νεαρή ηλικία, μπορεί να μειώσει τον
κίνδυνο για καρκίνος του μαστού.
Οι περισσότερες επιδημιολογικές με‐
λέτες καταλήγουν σε αναπόδεικτη αύ‐
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BRCA1 στο χρωμόσωμα 17q. Ο κίνδυνος
ανάπτυξης καρκίνος του μαστού στις
γυναίκες που φέρουν την κληρονομική
προδιάθεση είναι περίπου 85%.
Mετάλλαξη στο κατασταλτικό ογκο‐
γονίδιο p53 παίζει σημαντικό στη συνύ‐
παρξη καρκίνος του μαστού με άλλους
καρκίνους, όπως η λευχαιμία, το σάρ‐
κωμα μαλακών ιστών, το οστεοσάρκω‐
μα και οι όγκοι εγκεφάλου (σύνδρομο Li‐
Fraumeni).

με τα επίπεδα της κατανάλωσης που
απαιτούνται για να αυξηθεί ο κίνδυνος
να κυμαίνονται από λίγα μόνο ποτά την
εβδομάδα έως τουλάχιστον 3 ποτά την
ημέρα. Παρ’ όλα αυτά, η συσχέτιση είναι
σχετικά ασθενής, και δεν έχει βρεθεί εύ‐
λογη εξήγηση.
Τα επιδημιολογικά στοιχεία για θετική
συσχέτιση μεταξύ ύψους του ενήλικα
και καρκίνος του μαστού είναι ισχυρά,
τόσο από διεθνείς συσχετίσεις, όσο και
από αναλυτικές επιδημιολογικές μελέ‐
τες. Το ύψος του ενήλικα αντιπροσω‐
πεύει την ενεργειακή πρόσληψη κατά τη
διάρκεια των πρώιμων σταδίων της ζω‐
ής. Η παχυσαρκία συνδέεται αντίστρο‐
φα με τον κίνδυνο για καρκίνος του μα‐
στού στις προ‐εμμηνοπαυσιακές γυναί‐
κες.
Αντιθέτως, στις μετα‐εμμηνοπαυσια‐
κές γυναίκες η παχυσαρκία αυξάνει τον
κίνδυνο, πιθανά μέσω της θετικής της
συσχέτισης με τα ολικά οιστρογόνα και
της αντίστροφης συσχέτισης με τη
σφαιρίνη που προσδένεται στις ορμόνες
του φύλου.
Επιδημιολογικές μελέτες σταθερά το‐
νίζουν ότι το οικογενειακό ιστορικό α‐
ποτελεί ισχυρό και ανεξάρτητο παράγο‐
ντα που συμβάλλει στον κίνδυνο για
καρκίνος του μαστού. Γυναίκες των ο‐
ποίων οι αδερφές ή οι μητέρες είχαν
καρκίνος του μαστού εμφανίζουν δι‐
πλάσιο κίνδυνο για καρκίνος του μα‐
στού, σε σχέση με γυναίκες, οι οικογέ‐
νειες των οποίων δεν εμφανίζουν ιστο‐
ρικό καρκίνος του μαστού. Υποστηρίζε‐
ται ότι περίπου 5% όλων των καρκίνος
του μαστού μπορεί να αποδοθεί σε κλη‐
ρονομικότητα γονιδίων που έχουν υψη‐
λό κίνδυνο. Στην πληρέστερη κατανόη‐
ση της αιτιοπαθογένειας της νόσου συ‐
νέβαλλε η αποκάλυψη του γονιδίου
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