


Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η Σ O W N E R 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙίΕΙΠΤΚΟΥ 

Τ σ ό χ α 2 & Β α σ . Σ ό φ ι α ς , 115 21 Α θ ή ν α 

Τ η λ . : 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, F a x : 210-64.58.695 

HELLENIC SOCIETY OF GASTROINTESTINAL ONCOLOGY 

T s o h a 2 & V a s . S o f i a s , 115 21 A t h e n s 

T e l . : 210-64.58.695,210-49.15.097,210-58.19.481, F a x : 210-64.58.695 

Πρόεδρος: 

Αντιπρόεδρος: 

Γεν. Γραμματέας: 

Ταμίας: 

Μέλη: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ι . Κ Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ς 

Π . Κ ο α μ ί δ η ς 

Α Π α π α λ ό η ς 

Π . Χ α ι ρ α κ ά κ η ς 

Β . Γ κ ο β ό σ δ η ς 

Ε . Μ ε ρ ί κ α ς 

Δ . Ν ι κ ο λ ά κ η ς 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΠΤΡΟΙΙΗ 

Πρόεδρος: Π . Κ ο σ μ ί δ η ς 

Διευθυντής Σύνταξης: Ι . Κ . Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ς 

Επίκουροι Συντάκτες: Β . Γ κ ο β ό σ δ η ς , Α . Π α π α λ ό η ς 

Μέλη: Σ . Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς , Χ . Δ ε ρ β ε ' ν η ς 

Α . Ζ ε ρ β α κ ά κ η ς , Ε . Ε λ ε υ θ ε ρ ι ά δ η ς 

I . Ι α κ ω β ί δ α υ , Δ . Κ α ρ α μ α ν ώ λ η ς 

Δ . Κ α τ σ ι ώ χ η , Γ . Κ ό λ λ ι α ς , Κ . Κ ο τ ζ α μ π ά σ η 

I . Κ σ υ ν τ ο υ ρ ά ς , Κ Κ υ π ρ ι α ν ο ύ 

I . Λ ο υ κ ό π ο υ λ ο ς , Ε . Μ ε ρ ί κ α ς 

Χ . Μ π α κ σ γ ι ά ν ν η ς , Ε . Μ π ρ ι α σ ο ΰ λ η ς 

Γ . Ν α σ ι ο ΰ λ α ς , Δ . Ν ι κ ο λ ά κ η ς 

Ε . Π α π α β α σ ι λ ε ί ο υ , Σ . Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς 

Α ι κ . Π α ρ ά σ η , Ε . Π α τ η ρ ά κ η , Θ . Π ε ' π π α ς 

Δ . Π ε κ τ α σ ί δ η ς , Α . Π ο υ ρ τ σ ί δ η ς 

Μ . Σ υ ν ο δ ι ν ο ύ , Α . Σ ω τ η ρ ο π ο υ λ ο υ 

Χ . Τ ζ ά θ α ς , Κ λ . Τ σ α μ α κ ί δ η ς , Ε . Τ σ ι ά μ π α ς 

Π . Χ α ι ρ α κ ά κ η ς , Β . Χ ε ι μ ω ν ί τ σ η 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Γ . Α ν δ ρ ο υ λ ά κ η ς , Κ . Α ρ β α ν ι τ ά κ η ς , Ε . Β α σ ι λ ά τ ο υ 

Π . Δ α δ ι ώ τ η , Α . Ε μ μ α ν ο υ η λ ί δ η ς , Χ . Κ α λ ό φ ω ν ο ς 

I . Κ ό τ σ ο ς , Γ . Κ η τ ή ς , Χ . Μ α υ ρ ο γ ι ά ν ν η ς , Α . Ν ι κ ο λ ά ο υ 

Δ . Π α ν ο υ σ ό π ο υ λ ο ς , Ε . Π α ρ α σ κ ε υ ά ς , Θ . Ρ ο κ κ ά ς 

Δ . Σ κ ά ρ λ ο ς , Γ . Σ τ α θ ό π ο υ λ ο ς , Ν . Τ σ α β α ρ ή ς , Γ . Φ ο ύ ν τ ζ η λ α ς 

ΈΚΔΟΤΕΣ 

Μ ά ρ ω Ν ι κ η τ ά ί δ ο υ , Ε λ έ ν η Σ α μ α ρ ά κ η 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ε κ δ ό σ ε ι ς Δ ί κ τ υ ν ν α Ε Π Ε 

Ε υ φ ρ ο ν ί ο υ 2 5 , 1 1 6 3 4 Α θ ή ν α 

Τ η λ . : 210-72.28.614-15,210-72.28.624, F a x : 210-72.28.615 

GOVERNING BOARD 

President: J . K Triantafil l idis 

Vice President: P . K o s m i d i s 

Gen. Secretary: A . P a p a l o i s 

Treasurer: P . C h e r a c a k i s 

Members: V . G o v o s d i s 

E . M e r i k a s 

D . N i k o l a k i s 

EDITORIAL BOARD 

Chairman: P . K o s m i d i s 

Editor: J . K Triantafil l idis 

Assistant Editors: V . G o v o s d i s , A . Papa lo i s 

Members: S. G e o r g o p o u l o s , C h . D e r v e n i s 

A . Zervacaki s , E . Elef ther iadis 

J . I a k o v i d o u , D . K a r a m a n o l i s 

D . Kats iochi , G . Kol l ia s , K . K o t s a m b a s i 

J . K o u n t o u r a s , Κ K y p r i a n o u 

I . L o u k o p o u l o s , E . M e r i k a s 

C h . B a k o g i a n n i s . E . Briasonlis 

G . Nas iou las , D . N i k o l a k i s 

E . Papavassi l iou, S . P a p a d o p o u l o s 

A i k . Parasi, E . Patiraki, T h . P e p p a s 

D . Pectasidis, A . Pourtsidis 

M . S y n o d i n o u , A S o t i r o p o u l o u 

C h . Tzathas , K l . Tsamakid i s , E . T s i a m b a s 

P . C h e r a c a k i s , V . C h i m o n i t s i 

ADVISORY COMMITEE 

G . A n d r o u l a k i s , K . A r v a n i t a k i s , H . V a s i l a t o u 

P . D a d i o t i , A . E m m a n o u i l i d i s , H . K a l o f o n o s 

J . K a t s o s , G . K i t i s , C h . M a v r o g i a n n i s , A . N i k o l a o u 

D . P a n o u s o p o u l o s , E . P a r a s k e v a s , T h . R o k k a s 

D . S k a r l o s , G . S t a t h o p o u l o s , N . Tsavar i s , G . F o u n t z i l a s 

PUBLISHERS 

M a r o N i k i t a i d o u , E l e n i S a m a r a k i 

DESIGN - PRINTING SUPERVISION 

D i c t y n n a P u b l i c a t i o n s 

E f r o n i o u 2 5 , 1 1 6 3 4 A t h e n s 

T e l . : 210-72.28.614-15,210-72.28.624, F a x : 210-72.28.615 

Τιμή τεύχους 0 .01€ Price per issue 0.01€ 



Ετος Ογδοο · Μάιος - Αύγουστος 2008 

Τ Ο Μ Ο Σ 8, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 

Eight Year · May - August 2008 

V O L U M E 8, I S S U E 2 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ DIGESTIVE ONCOLOGY 
Τετραμηνιαίο Περιοδικό Quarterly Publication of the 

της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού Hellenic Society of Gastrointestinal Oncology 

Ε τ ο ς Ιδρυσης 2001 Founded in 2001 

Περιεχόμενα 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Η Π ρ ό λ η ψ η του Κ α ρ κ ί ν ο υ 

ως Στάση Ζ ω ή ς 59 

Ε. Βλάχου 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Διατροφικοί Παράγοντες 

οτον Κ α ρ κ ί ν ο του Π α χ έ ο ς Εντέρου και του Ο ρ θ ο ΰ 61 

Β. Θ. Καραγιάννη 

Ελεγχος (Screening) Πληθυσμού" για Κ α ρ κ ί ν ο Π α χ έ ο ς Εντέρου 77 

I. Κ. Τριανταφυλλίδης, Μ. Μυλωνάκη, Χ. Μάλλη 

Πρόληψη, Π ρ ώ ι μ η Διάγνωση και Θ ε ρ α π ε ί α 

του Κ α ρ κ ί ν ο υ Π α χ έ ο ς Εντέρου: Ο Ρόλος του Γενικού Ιατρού 88 

Α. Γκίκας 

Ο δ η γ ί ε ς προς τους Συγγραφείς 94 

Contents 

EDITORIAL 

Prevention of Colorectal Cancer: 

It is Time to After the Behaviour of the Average Population 59 

E. Vlachou 

REVIEW 

Nutritional Factors 

in Colorectal Cancer 61 

B. Th. Karagianni 

Screening of Colorectal Cancer 77 

J . K . Triantafillidis, M . Mylonaki, C h . Malli 

Prevention, Early Diagnosis and Management 

of Colorectal Cancer: The Role of Genera l Practitioner 88 

A. GIKAS 

Instructions to the Authors 94 

Copyright 2008 

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση χωρίς γραπτή άδεια 

της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού, των συγγραφέων και 

των εκδοτών. 

Copyright 2008 

All rights reserved. No part of this issue may be reproduced without 

permission of the Hellenic Society of Gastrointestinal Oncology, the 

writers and the publishers. 

ISSN 1108-009X 



Πρόλογος 

Το δεύτερο και τρίτο τεύχος τον περιοδικού Ογκολογία Πεπτικού τον έτους 2008, είναι αφιερωμένα στον καρκίνο τον παχέος 

εντέρου και τον ορθού. Οι επιδημιολογικές παράμετροι τον κακοήθους αυτού νεοπλάσματος εξακολουθούν και σήμερα να το 

κατατάσσουν μεταξύ των τριών ή τεσσάρων πρώτων σε συχνότητα με σημαντική ακόμη και σήμερα θνητότητα παρά τις προ

όδους στη χημείο- και ακτινοθεραπεία που σημειώθηκαν στη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

Το καρκίνωμα αυτό μπορεί να προληφθεί στη συντριπτική αναλογία των περιπτώσεων μέσω κατάλληλου προληπτικού ελέγ

χου του ασυμπτωματικού πληθυσμού. Παρά, όμως, τις έντονες προσπάθειες που καταβάλλονται διεθνώς με στόχο την ενημέ

ρωση του πληθυσμού για την ευκολία πρόληψης με τις διαθέσιμες σήμερα μεθόδους, η ανταπόκριση του πόρρω απέχει από το 

να είναι ικανοποιητική. 

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού αποφάσισε να περιλάβει στο τεύχος αυτό τρεις ανασκοπήσεις και ένα άρθρο σύντα

ξης. Η πρώτη ανασκόπηση αναφέρεται στον ρόλο των διαιτητικών παραγόντων στην αιτιοπαθογένεια του καρκίνου παχέος 

εντέρου και ορθού και η δεύτερη στους τρόπους ελέγχου του ασυμπτωματικού πληθυσμού (screening). Η τρίτη ανασκόπηση 

αναφέρεται στον ρόλο του ιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σχετικά με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική βοή

θεια την οποία μπορεί να παράσχει ο γενικός ιατρός στους ασθενείς και τους οικείους του. Των τριών αυτών ανασκοπήσεων 

προηγείται άρθρο σύνταξης γραμμένο από ψυχολόγο με εμπειρία στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών παραμέτρων και των 

επιπτώσεων που μπορεί να έχει η υιοθέτηση προγράμματος προληπτικού ελέγχου από τον γενικό πληθυσμό. 

Εχοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού θα αφιερώσει και το τρίτο τεύχος του έτους 2008 

στον καρκίνο του παχέος εντέρου περιλαμβάνοντας σε αυτό τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών στο 6ο Συνέδριο 

Ογκολογίας Πεπτικού (13 Δεκεμβρίου 2008). Η Συντακτική Επιτροπή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των ιατρών όσον 

αφορά στην αξία του προληπτικού ελέγχου, αλλά και στην παροχή σύγχρονων γνώσεων σχετικώς με την επιδημιολογία, διά

γνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του κακοήθους αυτού νεοπλάσματος. 

Από τη Σύνταξη 

Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλίδης 
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Ογκολογία Πεπτικού 2, 59-60, 2008 

Η Πρόληψη του Καρκίνου ως Στάση Ζωής 

Ευγενία Βλάχου 

Ψυχολόγος, ΟΕΚΚ 

Τ ο άρθρο αυτό έχει ως θέμα το ψυχολογικό υπόβαθρο της 

πρόληψης του καρκίνου. Πριν αναφερθούμε σε αυτό το θέ

μα, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε με άλλο τρόπο την παρά

θεση των δεδομένων, με ένα τρόπο δηλ. που μπορεί να εισαγάγει 

τον αναγνώστη από μόνο του στην πρόληψη. 

Ας μιλήσουμε για την ψυχολογική αντιμετώπιση του καρκίνου, 

που συνεπάγεται την ψυχολογική αντιμετώπιση της κάθε ασθένειας. 

Γνωρίζουμε από την αρχαία ελληνική γλώσσα ότι ασθένεια σημαί

νει: α-στερητικό και σθένος δηλ. χωρίς σθένος ή αλλιώς αρριύστια, 

α-στερητικό και ριόμη, χωρίς δύναμη. Από μόνη της λοιπόν η λέξη 

μας οδηγεί να βρούμε το νόημα της ασθένειας. Είναι μια κατάσταση 

που μας αποδυναμώνει, μας στερεί τη δύναμη μας, το σθένος μας. 

Μήπως όμως έχει έρθει κάτι να μας πει; Μήπως αν την αντιμετωπί

ζαμε σαν μια εμπειρία, σαν ένα μάθημα ζωής να καταφέρναμε να 

επωφεληθούμε από αυτήν και ακόμη, σε μερικές περιπτώσεις να 

την ξεπεράσουμε; Σίγουρα μια ασθένεια και μάλιστα μια ασθένεια 

σαν τον καρκίνο που είναι απειλητική για τη ζωή μας, το πρώτο 

πράγμα που θα μας προκαλέσει είναι σοκ, είναι ο πανικός. Μια 

ασθένεια μας προκαλεί κρίση σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Η 

κρίση όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί καταστροφικά, αποδυναμώ

νοντας τελείως τον οργανισμό μας, ή μπορεί να ιδωθεί ως στιγμή ευ

καιρίας. Από εμάς εξαρτάται το πώς θέλουμε να το δούμε. 

Σε αυτό το σημείο θα μας βοηθούσε αν σκεφτόμασταν λίγο ότι η 

ασθένεια δεν εκδηλώνεται σχεδόν ποτέ ξαφνικά. Τις περισσότερες 

φορές εκφράζεται πρώτα ως διαταραχή ιπο συναισθηματικό-ψυχο-

λογικό επίπεδο, όπου συνήθως παραμένει για αρκετό χρονικό διά

στημα ζητώντας λύση. Αυτή είναι μια κρίσιμη περίοδος, που μπο

ρούμε να παρέμβουμε πραγματικά και να αποτρέψουμε το επόμενο 

στάδιο που είναι η σωματοποίηση της δηλ. η εκδήλωση της στο σώ

μα1. Τι μας ζητείται λοιπόν σε αυτό το επίπεδο; Μας ζητείται να 

επανεξετάσουμε τη ζωή μας. Να δούμε αν οι επιλογές που έχουμε 

ακολουθήσει μέχρι σήμερα μας έχουν βοηθήσει ή μας έχουν οδηγή

σει σε τέτοια αδιέξοδα, που το μόνο που μας προκαλούν είναι πίεση 

και άγχος και εντείνουν τις αρνητικές συνέπειες στη ζωή μας. Η 

ασθένεια ζητάει από εμάς να αλλάξουμε τον τρόπο που έχουμε συ

νηθίσει μέχρι τώρα να λειτουργούμε, μας ζητάει να θυμηθούμε τις 

αξίες μας, να τις επαναπροσδιορίσουμε και να δούμε αν τώρα, υπη

ρετούν τον σκοπό της ζωής μας. 

Ετσι αν αντιμετωπίσουμε την ασθένεια σαν ευκαιρία θα κληθού

με να απαντήσουμε σε ερωτήματα, όπως: «μου αρέσει η ζωή μου 

όπως είναι σήμερα, είμαι ικανοποιημένος/η με τον τρόπο που ζω, με 

τις επιλογές που έχω ακολουθήσει, έχω φτιάξει στη ζωή μου τις συν

θήκες έτσι, που να εξυπηρετούν τους στόχους μου και να εκφράζουν 

τα συναισθήματα μου; Τί θέλω από τη ζωή μου, το έχω καταφέρει; 

Αν όχι πώς μπορώ να το καταφέρω, τί χρειάζεται να αλλάξω;» Ολες 

αυτές είναι ερωτήσεις που καλούμαστε κάθε στιγμή να κάνουμε στη 

ζωή μας, γιατί μας βοηθάνε να είμαστε σε μια συνεχόμενη επαφή με 

τα συναισθήματα μας και να προλαβαίνουμε τις αρνητικές συνέπειες 

που προκαλούνται από τις καταπιεσμένες επιθυμίες και τις ανικα

νοποίητες ανάγκες. 

Ας αναφερθούμε όμως τώρα στην ανάπτυξη του καρκίνου στον 

άνθρωπο. Οπως γνωρίζουμε, ο καρκίνος σχετίζεται με τη δημιουρ

γία καρκινικών κυττάρων, που διαιρούνται και αναπαράγονται ανε

ξέλεγκτα και προσβάλλουν τους υγιείς ιστούς και τα όργανα μέσα 

ιπο σώμα. Ας το εξετάσουμε αυτό από τη σκοπιά της ψυχολογίας. 

Είναι σαν να λέμε ότι μια πλευρά του εαυτού μου την οποία έχω κα

ταστείλει, συγκαλύπτοντας τη συνεχιός, επαναστατεί και αρχίζει και 

συγκεντρώνει όλη τη δύναμη του οργανισμού μου πάνω της, αδια

φορώντας για τις άλλες πλευρές και κάνοντας πόλεμο με όλο τον 

άλλο οργανισμό. Η μπορεί να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μια 

πλευρά του εαυτού μου δηλ., με την οποία προβάλλομαι προς τα έξω 

και είναι για έμενα η πιο οικεία, έχει συγκεντρώσει όλη τη ζωτική 

δύναμη του οργανισμού μου, μην αφήνοντας καμία άλλη πλευρά να 

εκδηλωθεί. Και στις δύο περιπτώσεις κάτι έχει ξεφύγει από τον 

έλεγχο μου, λειτουργεί αυτόνομα και δεν συνεργάζεται. 

Εγώ τί καλούμαι να κάνω; Αν ξεκινήσιο και αποστρέφομαι αυ

τήν την ασθένεια ή κατά επέκταση το κομμάτι του εαυτού μου που 

ασθενεί, τότε αυτή όλο και θα δυναμώνει, γιατί αυτό ακριβώς απο

ζητά από εμένα, να με εμπλέξει σε μια πολεμική διάθεση. Αν όμως 

την αποδεχτό) ημέρα με την ημέρα και συμφιλιωθιύ με την ιδέα ότι 

τώρα ασθενώ και προσπαθήσω να κατανοήσω τι έχει έρθει να μου 

πει, ίσιος τα πράγματα να πάρουν τότε διαφορετική τροπή. Φυσικά, 

δεν λέω να την αποδεχτιό μοιρολατρικά και να μην κάνω τίποτα για 

να θεραπευτώ, απλώς μιλάω για την καλλιέργεια μιας υπεύθυνης 

στάσης μέσα μου, που θα συνέβαλε πιο υποστηρικτικά στη θερα

πεία μου. Αναγνωρίζω δηλ. τι μου συμβαίνει και λειτουργώ όσο πιο 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, Μάιος - Αύγουστος 2008 
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υπεύθυνα μπορώ για να το αντιμετωπίσω. 

Αυτός είναι ο τρόπος που μας εισάγει να σκεφτούμε την πρόλη

ψη, που είναι με'ρος μιας υγιούς ψυχολογικής αντιμετώπισης. Η 

πρόληψη γεννιέται μέσα μας όταν ξεκινάμε να αντιμετωπίζουμε τον 

εαυτό μας με υπευθυνότητα και αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι φροντί

ζουμε τον εαυτό μας, ακούμε τις ανάγκες του, μαθαίνουμε να δίνου

με προσοχή στα σημάδια που μας δίνει το σώμα μας, γιατί το σώμα 

πάντα μας δίνει σημάδια, άλλο αν εμείς επιλέγουμε να μην τα βλέ

πουμε. Ετσι όταν θα αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ορ

γανισμό μας αντί να υιοθετήσουμε μια στάση αδιαφορίας, λέγοντας 

«ε, μωρέ δεν πειράζει, μπόρα είναι θα περάσει....», μπορούμε να 

δώσουμε σημασία σε αυτή μας τη δυσλειτουργία και να πάμε να κά

νουμε έναν προληπτικό έλεγχο. 

Ο προληπτικός έλεγχος ούτως ή άλλως είναι πάντα απαραίτητος 

και χρειάζεται να γίνεται πριν εμφανιστεί το οποιοδήποτε σύμπτω

μα. Είναι γνωστό ότι μέσα σε όλους μας κρύβεται ο φόβος ότι κάτι 

μπορεί να μην πηγαίνει καλά με τον οργανισμό μας και είναι συνή

θως καλύτερα να μην το ξέρουμε. Αν το μάθουμε θα κληθούμε να το 

αντιμετωπίσουμε, θα κληθούμε να πάρουμε θέση γι' αυτό που μας 

συμβαίνει και αυτό τις περισσότερες φορές το αποφεύγουμε. Και 

εδώ έρχεται να μας μιλήσει η αγάπη. Η αγάπη και η φροντίδα για 

τον εαυτό μας. Είναι καλύτερο πολλές φορές να προλάβεις κάτι στο 

ξεκίνημα του πάρα να αφεθείς σε μια παθητική στάση ελπίζοντας 

ότι όλα θα πάνε καλά2"4. Η αγάπη ζητάει από εμάς να αναλάβουμε 

μια ενεργητική στάση, να νοιαστούμε για τη ζωή μας, να συμμετά

σχουμε ενεργά σε αυτήν, να αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα τον εαυτό 

μας και να φροντίσουμε για την υγεία μας την οργανική, τη συναι

σθηματική και τη νοητική. Αυτό είναι η πρόληψη! 
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Διατροφικοί Παράγοντες στον Καρκίνο 

του Παχέος Εντέρου και του Ορθού 
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Περίληψη 

Ο ορθοκολικός καρκίνος ευθύνεται για λίγο περισσότερο από το 9% της συνολικής επίπτωσης καρκίνου και έχει διαπιστωθεί ότι στην 

αιτιολογία του διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, εκτός από τους γενετικούς, και διατροφικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων και οι 

διατροφικές συνήθειες. 

Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον εντοπισμό των σχετικών με τον τρόπο ζωής, τα ανθρωπομετρικά χαρακτηρι

στικά, τους διατροφικούς παράγοντες, την κατανάλωση τροφίμων και τον τρόπο διατροφής ενδείξεων που σχετίζονται με τον κίνδυ

νο ορθοκολικού καρκίνου. 

Αυτό το οποίο συμπερασματικά προέκυψε είναι ότι πειστικές ενδείξεις για τη μείωση του κινδύνου ορθοκολικού καρκίνου υπάρχουν 

για τη φυσική δραστηριότητα, ενώ για τψ αύξηση του, οι σχετικές ενδείξεις αναφέρονται στην κατανάλωση κόκκινου και βιομηχανι

κά επεξεργασμένου κρέατος, αλκοολούχων ροφημάτων (ιδιαιτέρως για τους άνδρες), στην παχυσαρκία, την κεντρική παχυσαρκία 

και το ύψος. 
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ορθοκολικός καρκίνος, κόκκινο κρέας, βιομηχανικά επεξεργασμένο κρέας, αλκοολούχα ροφήματα, παχυσαρκία, κεντρική παχυ

σαρκία. 
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Τάση, επίπτωση και επιβίωση 

Π ριν αναφερθούν τα σχετικά με την τάση, την επίπτωση και 

την επιβίωση του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορ

θού, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αδενοκαρκίνωμα του 

παχέος εντέρου αποτελεί τη συχνότερη κακοήθη νεοπλασία του 

(>95%)', καθώς επίσης και ότι ο όρος ορθοκολικός καρκίνος θα 

χρησιμοποιείται, στο εξής, για να περιγράψει από κοινού τους καρ

κίνους του παχέος εντέρου και του ορθού. 

Ο ορθοκολικός καρκίνος είναι, κυρίως, μια ασθένεια των χωρών 

υψηλού εισοδήματος, στις οποίες η συνολική τιμή είναι σχεδόν τέσ

σερις φορές υψηλότερη από τις αντίστοιχες των χωρών μέσου και 

χαμηλού εισοδήματος. Ο ορθοκολικός καρκίνος συχνά παράγει συ

μπτώματα σε αρκετά πρώιμα στάδια, στοιχείο το οποίο τον καθιστά 

ιάσιμο. Σε αυτή, κυρίως, την παράμετρο αποδίδεται το γεγονός ότι 

οι δείκτες πενταετούς επιβίωσης είναι σχετικά υψηλοί. Ετσι, ο δεί

κτης πενταετούς επιβίωσης είναι, κατά μέσο όρο, 50-55% στις χώ

ρες υψηλού εισοδήματος και 39% στις χώρες χαμηλού και μέσου ει

σοδήματος. Τέλος, αναφέρεται ότι ο ορθοκολικός καρκίνος ευθύνε

ται για λίγο περισσότερο από το 9% της συνολικής επίπτωσης καρ

κίνου, αλλά για περίπου 8% του συνόλου θανάτων από καρκίνο2. 

Αιτιολογία 

Τα αίτια του καρκινοίματος του παχέος εντέρου είναι άγνωστα, 

έχουν, όμως, διατυπωθεί ορισμένες συσχετίσεις. Οι γεωγραφικές 
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διαφορές της συχνότητας και οι μεταβολές της στις ομάδες που με

ταναστεύουν, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις επίδρασης διάφορων 

παραγόντων του περιβάλλοντος. Με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζεται 

η διατροφή, διότι φαίνεται ότι το νεόπλασμα παρατηρείται συχνότε

ρα μεταξύ TOW ατόμων που διατρέφονται με λιγότερες φυτικές τρο

φές και με περισσότερα ζωικά λίπη και πρωτεΐνες, ίσιος, μάλιστα, 

βοείου προέλευσης. Πιστεύεται, επίσης, ότι ο τύπος της εντερικής 

χλωρίδας που συνδυάζεται με τη διατροφή αυτού του είδους μπορεί 

να παράγει καρκινογόνες ουσίες παράγοντας τοξικούς μεταβολίτες, 

όπως τα τοξικά χολικά οξέα1. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στους ενήλικες Αμερικανούς ο καρ

κίνος του παχέος εντέρου συνιστά τη δεύτερη αιτία θανάτου. Εχει, 

δε, παρατηρηθεί ότι η επίπτωση και η θνησιμότητα του είναι υψηλό

τερη μεταξύ των Αφρικανών-Αμερικανών συγκριτικά με τους Ισπα-

νούς-Αμερικανούς. Από συγκριτικές έρευνες με γηγενείς Αφρικα

νούς προτείνεται ότι η γενετική προδιάθεση είναι μια μάλλον απί

θανη εξήγηση και ότι υπεύθυνες για την παρατήρηση αυτή είναι οι 

περιβαλλοντικές επιδράσεις. Ειδικότερα, φαίνεται ότι η υπερβολική 

πρόσληψη ζωικών προϊόντων και λίπους, σε συνδυασμό με διαφο

ρές που παρατηρούνται στον μεταβολισμό των βακτηριδίων του πα

χέος εντέρου αυτού του πληθυσμού, οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο 

καρκίνου παχέος εντέρου3. 

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο Burkitt, το 1971, ήταν ο πρώτος 

που περιέγραψε τη χαμηλή επίπτωση καρκίνου του παχέος εντέρου 

στους γηγενείς Αφρικανούς, αποδίδοντας τη στην παραδοσιακή βα

σική δίαιτα, η οποία ήταν πλούσια σε ακατέργαστα δημητριακά και, 

επομένως, σε περιεχόμενο φυτικών ινών. Ωστόσο, στην πορεία απο

δείχτηκε ότι η σύγχρονη αφρικανική δίαιτα είναι, σε μεγάλο βαθμό, 

χαμηλή σε φυτικές ίνες. Ωστόσο, η παρατήρηση αυτή δεν συνδέθη

κε με αύξηση στην επίπτωση του καρκίνου του παχέος εντέρου. Επί

σης, από άλλη έρευνα διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα θρεπτικά συ

στατικά με αναγνωρισμένη προστατευτική δράση έναντι του καρκί

νου παχέος εντέρου, όπως, για παράδειγμα, οι αντιοξειδωτικές βι

ταμίνες C, Α και Ε, αλλά και το ασβέστιο, παρουσίαζαν χαμηλές συ

γκεντρώσεις στους γηγενείς Αφρικανούς. Από την άλλη πλευρά, πα

ρατηρήθηκε ότι η κατανάλωση κρέατος, προϊόντων του και ζωικού 

λίπους ήταν ουσιαστικά χαμηλότερη στον πληθυσμό αυτό, στοιχείο 

το οποίο φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη ότι σημαντικότερο ρό

λο στη διαμόρφωση του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου δια

δραματίζουν τα επίπεδα πρόσληψης κρέατος και ζωικού λίπους. 

Τελικά, από τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, εξήχθη 

το συμπέρασμα ότι ο παρατηρούμενος υψηλότερος κίνδυνος παχέος 

εντέρου στους Αφρικανούς-Αμερικανούς απορρέει από διαφορές 

στο περιβάλλον του παχέος εντέρου, οι οποίες οφείλονται τόσο σε 

ουσίες προερχόμενες από το περιβάλλον όσο και στη βακτηριδιακή 

χλωρίδα, η οποία, ωστόσο, φαίνεται και αυτή να επηρεάζεται από 

το περιβάλλον. Επίσης, ένα συνολικό των σχετικών μελετών συμπέ

ρασμα είναι ότι η αποδιδόμενη σε περιβαλλοντικούς παράγοντες 

καρκινογένεση είναι πολύ περισσότερο σύνθετη αυτής που συνήθως 

εκτιμάται, καθώς και ότι ο κίνδυνος καθορίζεται συνολικά από τη 

διά βίου σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων που προ

άγουν την καρκινογένεση και αυτών που επιβαρύνουν την υγεία του 

βλεννογόνου. Πρόκειται για μια παρατήρηση, η οποία βοηθά στην 

ερμηνεία της προφανούς αποτυχίας πολυάριθμοι ερευνών παρέμ

βασης, στις οποίες χορηγήθηκαν ο)ς συμπληρο'ψατα σε μια βασική 

δίαιτα που περιλάμβανε και επιβαρυντικούς παράγοντες, θρεπτικά 

συστατικά με αναγνωρισμένη προστατευτική δράση για μικρό χρο

νικό διάστημα1. 

Εκτός από τους πιθανούς διατροφικούς παράγοντες, είναι γνω

στοί και μερικοί ατομικοί. Μεταξύ αυτών είναι η ηλικία, αφού ο κίν

δυνος της ανάπτυξης ορθοκολικού καρκινώματος αρχίζει να αυξά

νεται από την ηλικία των 40, περίπου, επον. Επίσης, πρόκειται για 

ασθένεια ελαφρώς περισσότερο συνηθισμένη στους άνδρες συγκρι

τικά με τις γυναίκες1. Σε αύξηση του κινδύνου είναι δυνατό να οδη

γούν και ορισμένες καταστάσεις που συνοδεύονται από αύξηση της 

απόπταισης και ανανέωσης των κυττάρων του βλεννογόνου, όπως, 

για παράδειγμα, οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες, ιδιαί

τερα η ελκώδης κολίτιδα. Περισσότερους, τέλος, κινδύνους ανάπτυ

ξης καρκινοίματος του παχέος εντέρου υποδηλώνουν το ιστορικό 

προγενέστερου καρκίνου ή αδενοίματοςτου οργάνου και το ιστορι

κό καρκίνου παχέος εντέρου σε συγγενή πρώτου βαθμού1. 

Αοιπά πιθανά αίτια 

Παθήσεις 

Από επιδημιολογικά δεδομένα έχει προταθεί η άποψη ότι το ιστο

ρικό σακχαρώδη διαβήτη, ιδιαιτέρως διαβήτη τύπου 2, αλλά και η μει

ωμένη ανοχή στην ινσουλίνη, συνιστούν παράγοντες κινδύνου ορθο

κολικού καρκίνου. Επισημαίνεται ότι οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 

παρουσιάζουν περιφερική αντίσταση στην ινσουλίνη και αναπτύσ

σουν, αντισταθμιστικά, υπερινσουλιναιμία. Αυτή η υπερινσουλιναιμι-

κή κατάσταση πιστεύεται ότι είναι ο υποκείμενος μηχανισμός στη συ

σχέτιση μεταξύ διαβήτη και ορθοκολικής καρκινογένεσης. 

Χρήση φαρμάκων 

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η ασπιρίνη 

και οι θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης σε μετεμμηνοπαυσια-

κές γυναίκες, φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέ

ος εντέρου2. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι από προοπτική συγκριτική 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχτεί η υπόθεση 

ότι η χρήση ασπιρίνης συσχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο επίπτοχτης 

ορθοκολικού καρκίνου, δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της λήψης ασπιρίνης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια λήψης της 

και την ημερήσια δόση, και του κινδύνου επίπτοχτης ορθοκολικού 

καρκίνου. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τα πειραματικά 

εργαστηριακά δεδομένα υποστηρίζουν τη βιολογική αληθοφάνεια 

μιας τέτοιας συσχέτισης. Ενας προτεινόμενος μηχανισμός περιλαμ

βάνει τον αποδεδειγμένο ρόλο της ασπιρίνης ως αναστολέα των μο

νοπατιών της κυκλοοξυγενάσης για τον σχηματισμό αντιφλεγμονιο-

δών διαμεσολαβητο'̂ ν στο έντερο, όπως η προσταγλανδίνη Ε2 και η 

προσταγλανδίνη Ρ. 

Πολλές έρευνες έχουν εξετάσει τη συσχέτιση μεταξύ των στατι-

νών, του συνηθέστερα χρησιμοποιούμενου τύπου φαρμάκου για τη 
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μείωση της χοληστερόλης, και της επίπτωσης του ορθοκολικού καρ

κίνου, αλλά δεν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτά συμπεράσμα

τα. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι μια μεγάλη έρευνα, η Molecular 

Epidemiology of Colorectal Cancer (MECC) Study, κατέδειξε ότι η 

χρήση στατινών, για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, συσχετί

στηκε με 47% μείωση στον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου. Ωστό

σο, σημειώνεται ότι η ίδια συσχέτιση διερευνήθηκε σε 132.136 άν

δρες και γυναίκες, εγγεγραμμένους στην Cancer Prevention Study II 

Nutrition Cohort, από τα ευρήματα της οποίας δεν επιβεβαιώνεται 

η υπόθεση ότι η χρήση φαρμάκων για τη μείωση της χοληστερόλης, 

ακόμη και για διάστημα πέντε ετών ή μεγαλύτερο, μπορεί να μειώ

νει την επίπτωση του ορθοκολικού καρκίνου. Αν και στην τελευταία 

έρευνα εξετάστηκε η χρήση φαρμάκων για τη μείωση της χοληστε

ρόλης γενικά, οι συγγραφείς επισήμαναν ότι, καθώς οι περισσότε

ροι συμμετέχοντες έκαναν χρήση στατινών, εάν οι τελευταίες είχαν 

κάποια επίδραση στον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, αυτή θα 

έπρεπε, σε ένα βαθμό, να αντικατοπτρίζεται στη συσχέτιση του με 

τη χρήση φαρμάκων για τη μείωση της χοληστερόλης78. Τέλος, ση

μειώνεται ότι οι δύο έρευνες χρησιμοποίησαν διαφορετικούς πλη

θυσμούς μελέτης, χωρίς, ωστόσο, να είναι γνωστή κάποια σαφής αι

τία για τη διαφορετική συσχέτιση των στατινών με τον ορθοκολικό 

καρκίνο μεταξύ των δύο αυτών πληθυσμών9. 

Ενδείξεις που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής 

Φυσική δραστηριότητα 

Από 11 προοπτικές έρευνες που εξέτασαν τη φυσική δραστηριό

τητα συνολικά, 12 επίσης προοπτικές έρευνες που εξέτασαν τη φυ

σική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας και 24 προοπτι

κές έρευνες που εξέτασαν τη φυσική δραστηριότητα εκτός εργα

σίας, οι περισσότερες ανέφεραν μια συσχέτιση μεταξύ της αυξημέ

νης φυσικής δραστηριότητας και του μειωμένου κινδύνου καρκίνου. 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες κα

τέδειξαν μειωμένη επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στον κίν

δυνο καρκίνου στο ορθό. Επίσης, δημοσιευμένη μεταανάλυση 19 

προοπτικών συγκριτικών ερευνών αναφέρει ότι η αύξηση της φυσι

κής δραστηριότητας επιφέρει στατιστικά σημαντική μείωση του κιν

δύνου καρκίνου στο παχύ έντερο, αλλά όχι και στο ορθό. 

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό ότι η διατήρηση μέτριας φυσικής 

δραστηριότητας αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό, καθώς επίσης και 

τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Μακροπρόθεσμα, τακτικές περίο

δοι τέτοιας δραστηριότητας αυξάνουν τη μεταβολική αποδοτικότη

τα και ικανότητα του σώματος, ενώ, παράλληλα, μειώνουν την πίεση 

του αίματος και την αντίσταση στην ινσουλίνη. 

Επιπρόσθετα, η φυσική δραστηριότητα αυξάνει την κινητικότητα 

του εντέρου2, μια κατάσταση η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

του χρόνου διέλευσης των κοπράνων, επομένως και τη μείωση, με τον 

τρόπο αυτό, του χρόνου έκθεσης του εντερικού επιθηλίου σε καρκινο

γόνα ή μεταλλαξιογόνα. Ωστόσο, ο χρόνος διέλευσης των κοπράνων 

δεν έχει με συνέπεια σχετιστεί με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου. 

Μια επίσης σχετική υπόθεση είναι ότι η άσκηση οδηγεί σε αύξη

ση της πρόσληψης νερού, η οποία έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίν

δυνο ορθοκολικών αδενωμάτων και καρκίνου. 

Ακόμη, έχει προταθεί ότι η φυσική δραστηριότητα μειώνει τον 

κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου μειώνοντας το σωματικό βά

ρος ή και με μηχανισμούς οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι της σύστασης 

του σώματος. Είναι, τέλος, πιθανό, η φυσική δραστηριότητα να δια

δραματίζει έναν αντιφλεγμονώδη ρόλο, δρώντας είτε άμεσα στο 

ανοσοποιητικό σύστημα, είτε μέσω των επιδράσεων της στην παχυ

σαρκία, η οποία φαίνεται να προκαλεί μια χαμηλού βαθμού συστη

ματική φλεγμονή και να συσχετίζεται με αύξηση των επιπέδων ορού 

πολυάριθμων δεικτών φλεγμονής10. 

Επισημαίνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα υπάρχοντα δεδομένα προ

τείνουν ότι η φυσική δραστηριότητα μειώνει τον καρκίνο παχέος εντέ

ρου, αλλά η συσχέτιση αυτή δεν έχει παρατηρηθεί με συνέπεια στις 

γυναίκες. Μια πιθανή εξήγηση αυτής της ασυνέπειας των ευρημάτων 

θα μπορούσε να είναι η χρήση θεραπειών ορμονικής υποκατάστασης, 

η οποία με συνέπεια συσχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου 

του παχέος εντέρου, να τροποποιεί τη συσχέτιση της φυσικής δραστη

ριότητας με αυτόν". Τέλος, από προοπτική συγκριτική έρευνα στην 

οποία εξετάστηκαν συσχετίσεις μεταξύ του τύπου της φυσικής δρα

στηριότητας, του υποεντοπισμού του όγκου, του δείκτη μάζας σώμα

τος (Body Mass Index - ΒΜΙ) και της ενεργειακής πρόσληψης, προέ

κυψε ότι η φυσική δραστηριότητα μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του 

παχέος εντέρου, ιδιαίτερα για τους συμμετέχοντες με χαμηλό ΒΜΙ, 

αλλά όχι και τον κίνδυνο καρκίνου του ορθού12. 

Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλές επιδημιολο

γικές ενδείξεις από προοπτικές συγκριτικές έρευνες, από τις οποίες 

προκύπτει ότι η αύξηση τόσο της συνολικής φυσικής δραστηριότη

τας όσο και της συχνότητας και της έντασης της μειώνει τον κίνδυνο 

καρκίνου παχέος εντέρου, ενώ η επίδραση της στον κίνδυνο καρκί

νου του ορθού δεν φαίνεται να είναι το ίδιο σαφής2. 

Επαγγελματική έκθεση σε χημικά καρκινογόνα 

Εχει διατυπωθεί η άποψη ότι η έκθεση σε αμίαντο οδηγεί σε αυ

ξημένο κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου. Ωστόσο, η συσχέτιση αυτών 

των δύο μεταβλητών παραμένει αμφιλεγόμενη. Η υπόθεση υποστη

ρίζεται από τα ευρήματα προοπτικής συγκριτικής έρευνας, στην 

οποία συμπεριλήφθηκαν 3.897 άνδρες, εκτεθειμένοι στα πλαίσια 

της εργασίας τους, και συμμετέχοντες, όλοι, της Beta-Carotene and 

Retinol Efficacy Trial (CARET) 1 3 . 

Ενδείξεις που σχετίζονται 

με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά 

Παχυσαρκία 

Από 60 προοπτικές και 86 αναδρομικές συγκριτικές έρευνες 

εξετάστηκε η συσχέτιση της παχυσαρκίας, όπως αυτή προσδιορίζε

ται με το ΒΜΙ (Kg/m2) με τον ορθοκολικό καρκίνο. Οι περισσότερες 

από τις προοπτικές συγκριτικές έρευνες κατέδειξαν αυξημένο κίν

δυνο με αυξημένο σωματικό βάρος. Η μεταανάλυση των δεδομένων 

τους κατέδειξε κατά 15% αυξημένο κίνδυνο για κάθε 5Kg/m2. Επει

τα από διάστρωση για τον εντοπισμό, προέκυψε ένας περισσότερο 

αυξημένος κίνδυνος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου συγκριτι-
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κά με τον ορθικό. Σημειώνεται ότι η παχυσαρκία επηρεάζει άμεσα 

τα επίπεδα πολλών από τις κυκλοφορούσες ορμόνες, δημιουργώ

ντας ε'να περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει την καρκινογένεση και 

αποθαρρύνει την απόπτωση. Επίσης, διεγείρει φλεγμονώδεις απο

κρίσεις του σώματος, στοιχεία τα οποία μπορούν, συνολικά, να συ

νεισφέρουν στην έναρξη και την εξέλιξη πολλών καρκίνων2. 

Ενώ η παχυσαρκία έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκί

νου παχέος εντέρου στους άνδρες, μια αδύναμη ή καθόλου συσχέτι

ση έχει παρατηρηθεί στις γυναίκες. Τα δε αποτελέσματα για τον 

καρκίνο του ορθού έχουν επίσης υπάρξει ασυνεπή. Από μια μεταα

νάλυση του ΒΜΙ από 30 προοπτικές συγκριτικές έρευνες προέκυψε 

ότι αύξηση του κατά 5Kg/m; συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο 

καρκίνου παχέος εντέρου στους άνδρες και τις γυναίκες, με τη συ

σχέτιση να είναι ισχυρότερη στους άνδρες. 

Επίσης, ο ΒΜΙ συσχετίστηκε θετικά με τον καρκίνο ορθού στους 

άνδρες, αλλά όχι και στις γυναίκες14. Από άλλη μεταανάλυση δεδο

μένων προερχομένων από 31, συνολικά, έρευνες που εξέτασαν τη 

συσχέτιση της παχυσαρκίας με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, 

προέκυψε ότι αύξηση του ΒΜΙ κατά 2Kg/m2 οδηγούσε σε αύξηση 

του κινδύνου ορθοκολικού καρκίνου κατά 7%15. 

Σε προοπτική συγκριτική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 170.481 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες από την Κορέα εξετάστηκε επίσης η 

συσχέτιση της παχυσαρκίας με τον κίνδυνο καρκίνου. Από την έρευ

να αυτή προέκυψε ότι με αύξηση των επιπέδων του ΒΜΙ παρατηρή

θηκαν σημαντικές θετικές τάσεις στον καρκίνο του παχέος εντέρου". 

Τέλος, σημειώνεται ότι έχει διαπιστωθεί ότι η λεπτίνη υπερεκφράζε-

ται στον ορθοκολικό καρκίνο, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι μπο

ρεί να συνεισφέρει στη δημιουργία και την πρόοδο τουΓ. 

Από τις περισσότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέ

χρι τώρα προτείνεται ότι η συσχέτιση της παχυσαρκίας με τον κίνδυ

νο ορθοκολικού καρκίνου στις γυναίκες έχει, γενικά, υπάρξει αδύ

ναμη και λιγότερο συνεπής. 

Τελευταία, δε, προτάθηκε η άποψη ότι η ίδια σχέση περιορίζεται 

σε συγκεκριμένες υποομάδες, ενδεχομένως με βάση την κατάσταση 

των οιστρογόνων. 

Ετσι, φαίνεται ότι η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο ορθοκολι

κού καρκίνου στις γυναίκες που έχουν ηλικία μικρότερη των 50 

ετών, αλλά όχι και στις μεγαλύτερες γυναίκες. Η μεταβολή στον κίν

δυνο φαίνεται να εντοπίζεται, χρονικά, κοντά στην εμμηνόπαυση. 

Αυτή η παρατήρηση, συνδυασμένη με τα ευρήματα μελετών που 

υποδεικνύουν ότι η μετεμμηνοπαυσιακή χρήση ορμονών μειώνει τον 

κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, έχει οδηγήσει κάποιους ερευνητές 

στη θεώρηση των οιστρογόνων ως πιθανού τροποποιητικού παρά

γοντα στη συσχέτιση της παχυσαρκίας με τον ορθοκολικό καρκίνο18. 

Τέλος, σημειώνεται ότι, προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση 

της αύξησης του σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια της ενήλικης 

ζωής στον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, διεξήχθη έρευνα στην 

οποία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα προερχόμενα από δύο, βασι

σμένες στον πληθυσμό, αναδρομικές συγκριτικές μελέτες. Στην 

έρευνα εξετάστηκε η συσχέτιση του ορθοκολικού καρκίνου με τον 

ΒΜΙ σε δύο ενδεικτικές περιόδους (ΒΜΙ δύο έτη πριν και ΒΜΙ στην 

ηλικία των 20 ετών), την αύξηση του σωματικού βάρους μέχρι την 

ηλικία των 20 ετών και το ύψος. Από τα ευρήματα προέκυψε ότι η 

παχυσαρκία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο σποραδικών και σχετι

κών με το Σύνδρομο Lynch καρκίνων στο παχύ έντερο και στο ορθό 

στους άνδρες, αλλά όχι και στις γυναίκες". 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι υπάρχουν άφθονες και συνε

πείς επιδημιολογικές ενδείξεις, ώστε η υπόθεση ότι η παχυσαρκία 

συνιστά αίτιο ορθοκολικού καρκίνου να φαίνεται αληθής2. 

Κεντρική παχυσαρκία 

Επτά προοπτικές και δύο αναδρομικές συγκριτικές έρευνες εξέ

τασαν τη συσχέτιση της περιφέρειας μέσης με τον κίνδυνο ορθοκολι

κού καρκίνου, ενοί έξι προοπτικές και τέσσερις αναδρομικές συγκρι

τικές έρευνες εξέτασαν τη συσχέτιση της αναλογίας μέσης-ισχίων με 

τον ίδιο κίνδυνο. Ολες οι προοπτικές συγκριτικές έρευνες κατέδειξαν 

αυξημένο κίνδυνο με αύξηση είτε της περιφέρειας μέσης είτε της ανα

λογίας μέσης-ισχίων. Η μεταανάλυση 4 συνολικά προοπτικών ερευ

νών, στις οποίες εκτιμήθηκε η περιφέρεια μέσης και 5 επίσης προο

πτικών συγκριτικών ερευνών, στις οποίες εκτιμήθηκε η αναλογία μέ-

σης-ισχίων, κατέδειξε κατά 5% αυξημένο κίνδυνο για κάθε 2,54cm 

προσαύξηση της περιφέρειας μέσης ή κατά 30% αυξημένο κίνδυνο 

για κάθε 0,1 προσαύξηση στην αναλογία μέοης-ισχίων2. 

Από μεταανάλυση ερευνών που εξέτασαν τη συσχέτιση μεταξύ 

της παχυσαρκίας και της κεντρικής παχυσαρκίας, όπως αυτή προσ

διορίστηκε με χρήση της περιφέρειας μέσης, με τον κίνδυνο ορθο

κολικού καρκίνου και στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 

προερχόμενα από 31 μελέτες, προέκυψε ότι ο κίνδυνος καρκίνου 

παχέος εντέρου αυξανόταν με αύξηση της περιφέρειας μέσης και 

της αναλογίας μέοης-ισχίων, τόσο ιπους άνδρες όσο και στις γυναί

κες14. Τέλος, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 161 ασθενείς 

διαπιστώθηκε ότι η σπλαγχνική συσσώρευση λίπους αποτέλεσε ση

μαντικό προγνωστικό δείκτη για την ελεύθερη ασθένειας επιβίωση 

ασθενών με χειρουργικά αφαιρέσιμο ορθοκολικό καρκίνο2". 

Από έρευνα, στόχος της οποίας ήταν η εξέταση της συσχέτισης 

των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων και η 

αναλογία μέσης-ισχίων, με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου σε 

συμμετέχοντες της European Prospective Investigation Into Cancer 

and Nutrition, διαπιστώθηκε ότι η κεντρική παχυσαρκία είναι ένας 

εξίσου ισχυρός παράγοντας κινδύνου καρκίνου παχέος εντέρου 

στους άνδρες και τις γυναίκες, σε αντίθεση με το σωματικό βάρος 

και τον ΒΜΙ. Μια πιθανή εξήγηση της ασυμφωνίας μπορεί να είναι 

το γεγονός ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετική σύστα

ση σώματος. Το επιθυμητό λίπος συνιστά ένα χαμηλότερο ποσοστό 

της συνολικής μάζας του σώματος στους άνδρες (περίπου 20%) συ

γκριτικά με το αντίστοιχο στις γυναίκες (περίπου 30%). Η σχέση 

του σωματικού βάρους με την κατανομή του λίπους επίσης διαφέρει 

μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Υψηλότερο σωματικό βάρος 

σχετίζεται πιο στενά με την κεντρική παχυσαρκία συγκριτικά με τη 

συσσώρευση περίσσειας λίπους χαμηλότερα στο σώμα στους άν

δρες, ενώ η ίδια κατάσταση σχετίζεται πιο στενά με τη συσσιόρευση 

λίπους στην περιοχή των γλουτών και των μηριόν συγκριτικά με την 
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κεντρική παχυσαρκία στις γυναίκες. Επιπλέον, το λίπος στα ανώτε

ρα μέρη του σώματος έχει καταδειχτεί ότι συσχετίζεται στενότερα 

με μεταβολικές ανωμαλίες, συγκριτικά με τη συσσώρευση λίπους 

στα χαμηλότερα μέρη του σώματος21. 

Αυτό το οποίο θα μπορούσε, συμπερασματικά, να λεχθεί είναι 

ότι η κεντρική παχυσαρκία συνιστά αίτιο ορθοκολικού καρκίνου2. 

Υψος 

Σε ό,τι αφορά στην αύξηση του ύψους γενικά παρατίθενται τα 

ευρήματα μελέτης, με δεδομένα προερχόμενα από δύο, βασισμένες 

στον πληθυσμό, αναδρομικές συγκριτικές έρευνες, στις οποίες εξε

τάστηκε, μεταξύ άλλων, η συσχέτιση του ύψους με τον κίνδυνο ορ

θοκολικού καρκίνου. Σύμφωνα με αυτά, η αύξηση του ύψους φάνη

κε να συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο σποραδικών και σχετι

κών με το Σύνδρομο Lynch καρκίνων στο παχύ έντερο και το ορθό 

στις γυναίκες, αλλά όχι και στους άνδρες". Ωστόσο, από δεδομένα 

προερχόμενα από την έρευνα EPIC, προέκυψε ότι το ΰψος σχετίζε

ται με τον κίνδυνο παχέος εντέρου και η συσχέτιση βρέθηκε το ίδιο 

ισχυρή στους άνδρες και τις γυναίκες21. 

Επίσης, σημαντική έρευνα έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου 

να εξεταστεί η συσχέτιση του αποκτηθέντος στην ενήλικη ζωή 

ύψους με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου. Ετσι, από 21 προοπτι

κές και 16 αναδρομικές συγκριτικές έρευνες καταδείχτηκε αυξημέ

νος κίνδυνος με αύξηση του αποκτηθέντος στην ενήλικη ζωή ύψους. 

Η δε μεταανάλυση των προοπτικών συγκριτικιόν ερευνών κατέδει

ξε κατά 9% αύξηση στον κίνδυνο για κάθε 5cm ύψους. Συμπερα

σματικά, αναφέρεται ότι η αύξηση του ύψους στην ενήλικη ζωή φαί

νεται να συνιστά αίτιο ορθοκολικού καρκίνου. Ωστόσο, αιτιολογι

κός παράγοντας δεν είναι το ίδιο το ύψος, αλλά άλλες παράμετροι 

που συνδέονται με την αύξηση του2. 

Ενδείξεις που σχετίζονται με την πρόσληψη θρεπτικών και 

μη θρεπτικών συστατικών της διατροφής 

Η αιτιολογία του ορθοκολικού καρκίνου είναι σύνθετη και περι

λαμβάνει τόσο γενετικούς όσο και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ποσοστό 50-80% των περιστατικών ορ

θοκολικού καρκίνου πιστεύεται ότι οφείλονται σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, στους οποίους σημαντικό ρόλο έχουν οι διατροφικές 

συνήθειες22. Από μία, μόνο, πρόσφατη ανασκόπηση προτάθηκε ότι 

οι ενδείξεις που υποστηρίζουν την άποψη ότι η διατροφή επιδρά 

στην επίπτωση του ορθοκολικού καρκίνου είναι μέτριας, μόνο, 

ισχύος και επηρεάζονται από την πολυπαραγοντική φύση της νό

σου23. Τα δεδομένα που παρατίθενται στη συνέχεια δεν στηρίζουν 

την τελευταία άποψη. 

Ζωικό λίπος 

Από πέντε προοπτικές συγκριτικές έρευνες που εξέτασαν τη συ

σχέτιση της κατανάλωσης ζωικού λίπους με τον κίνδυνο ορθοκολι

κού καρκίνου, προέκυψε αυξημένος κίνδυνος με αυξημένη πρόσλη

ψη. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι στην ερμηνεία αυτών των ευρημάτων 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πιθανότητα φαινομένων αλληλε

πίδρασης. Η μεταανάλυση των προερχομένων από αυτές τις έρευ

νες δεδομένων κατέδειξε μια μη σημαντική αύξηση στον κίνδυνο 

ορθοκολικού καρκίνου με αύξηση στην κατανάλωση ζωικού λίπους. 

Επισημαίνεται ότι οι πλούσιες σε λίπος δίαιτες οδηγούν σε αυξη

μένα επίπεδα χολικών οξέων στο παχύ έντερο. Τα πρωτογενή χολι

κά οξέα μεταβολίζονται, στη συνέχεια, σε δευτερογενή, για τα οποία 

είναι γνωστό ότι μπορούν να προάγουν την εμφάνιση καρκίνου στα 

τρωκτικά. Η μετατροπή των πρωτογενών χολικιόν οξέων σε δευτε

ρογενή φαίνεται να μειώνεται με τη μείωση του ρΗ, μια κατάσταση 

η οποία δημιουργείται από τα μικρής αλύσου λιπαρά οξέα. Αυτό το 

οποίο θα μπορούσε, συμπερασματικά, να σημειωθεί είναι ότι ο 

αριθμός των συνεπών ενδείξεων που προτείνουν ότι η κατανάλωση 

ζωικού λίπους συνιστά αίτιο ορθοκολικού καρκίνου είναι σχετικά 

περιορισμένος2. 

Κάποιες από τις παρατηρούμενες ασυμφωνίες ιπα ευρήματα θα 

μπορούσαν, ενδεχομένως, να αποδοθούν στο γεγονός ότι το λίπος 

εξετάστηκε σύμφωνα με την ποσότητα του, ως ολικό λίπος, την προ

έλευση του, ως ζωικό ή φυτικό λίπος ή τον τύπο του, ως κορεσμένο, 

μονοακόρειπο και πολυακόρεστο λίπος. Στην πραγματικότητα, σε 

πολύ λίγες έρευνες έχει δοθεί επαρκής προσοχή σε συγκεκριμένα 

λιπαρά οξέα, η συσχέτιση των οποίων με τον καρκίνο έχει αναφερ

θεί πειραματικά. Από αναδρομική συγκριτική έρευνα που πραγμα

τοποιήθηκε προκειμένου να ελεγχτεί εάν η διατροφική πρόσληψη 

συγκεκριμένων λιπαρών οξέων διαμορφώνει τον κίνδυνο ορθοκολι

κού καρκίνου, διαπιστώθηκε ότι ανεξάρτητα από τη συνολική θερ

μιδική πρόσληψη, η αντικατάσταση του αραχιδονικού οξέος από 

βουτυρικό, α-λινελάίκό οξύ ή ω-3 λιπαρά οξέα μπορεί να μειώνει 

τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου24. 

Σε ό,τι αφορά στο λίπος, επισημαίνεται ότι στη φύση απαντούν 

σε μεγαλύτερη αναλογία τα τριγλυκερίδια, στα οποία τα τρία υδρο

ξύλια της γλυκερόλης είναι εστεροποιημένα με τρία μόρια λιπαρών 

οξέων2". Τα λιπαρά οξέα μπορούν να είναι κορεσμένα ή ακόρεστα 

και τα ακόρεστα μπορεί να είναι μονοακόρεστα ή πολυακόρεστα, 

τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε ω-3 ή ω-6 πολυακόρεστα λιπα

ρά οξέα. Τα αποτελέσματα οικολογικών μελετών καταδεικνύουν 

ότι οι πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά οξέα δίαιτες συσχετίζονται με 

αυξημένο κίνδυνο καρκίνου συγκριτικά με τις πλούσιες σε ω-3 λιπα

ρά οξέα δίαιτες. Από εθνική προοπτική αναδρομική συγκριτική 

έρευνα, που εξέτασε την επίδραση λιπαρών οξέων στον κίνδυνο ορ

θοκολικού καρκίνου, προέκυψαν μέτρια ισχυρές, αντίστροφες και 

δοσο-εξαρτιόμενες συσχετίσεις μεταξύ του κινδύνου ορθοκολικού 

καρκίνου και της πρόσληψης ω-3 λιπαρών οξέων26. 

Ωστόσο, από ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε προκειμένου 

να γίνει σύνθεση τόσο των δημοσιευμένων όσο και των μη δημοσι

ευμένων ερευνών σχετικών με την επίδραση των ω-3 λιπαρών οξέ

ων στον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου ενδείξεοτν, δεν προέκυψε 

σημαντική συσχέτιση27. Τέλος, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης 

trans-λιπαρών οξέων και του κινδύνου ορθοκολικών αδενωμάτων, 

προέκυψε ότι η μεγάλη κατανάλωση τους μπορεί να αυξάνει τον 

κίνδυνο ορθοκολικών νεοπλασιών2". 
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Υδατάνθρακες 

Από επτά προοπτικε'ς και 16 αναδρομικές συγκριτικές έρευνες 

που εξέτασαν τη συσχέτιση των υδατανθράκων, ως συνολικά προ

σλαμβανομένων με τη διατροφή υδατανθράκων, σουκρόζης ή φρου-

κτόζης, με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, προέκυψε αυξημέ

νος κίνδυνος με αυξημένη πρόσληψη, με τα ευρήματα να είναι πε

ρισσότερο ενδεικτικά για τη φρουκτόζη. Ωστόσο, σημειώνεται ότι 

είναι περιορισμένες οι ενδείξεις που προτείνουν ότι οι συνολικοί 

προσλαμβανόμενοι με τη διατροφή υδατάνθρακες, η σουκρόζη ή η 

φρουκτόζη συνιστούν αίτια ορθοκολικού καρκίνου2. 

Φυτικές ίνες 

Εχει γίνει η υπόθεση ότι οι φυτικές ίνες μειώνουν τον κίνδυνο 

ορθοκολικού καρκίνου. Οι πιθανοί υποκείμενοι μηχανισμοί περι

λαμβάνουν τη διάλυση TOW περιεχομένων στα κόπρανα καρκινογό

νων και προκαρκινογόνων, τη μείωση του χρόνου μεταφοράς των 

κοπράνων μέσω του εντέρου, την παραγωγή λιπαρών οξέων μικρής 

αλύσου, τα οποία έχουν δείξει αντικαρκινογόνο δράση, και τη δέ

σμευση των καρκινογόνων χολικών οξέων. Προκειμένου να ελεγ-

χτεί η συσχέτιση της πρόσληψης φυτικών ινών με τον κίνδυνο ορθο

κολικού καρκίνου, πραγματοποιήθηκε εκ νέου ανάλυση των προερ

χομένων από 13 προοπτικές συγκριτικές έρευνες δεδομένων. Από 

την ανάλυση αυτή δεν προέκυψαν στοιχεία τέτοια που να υποστηρί

ζουν μια αντίστροφη συσχέτιση2". 

Επίσης, από έρευνα που διεξήχθη προκειμένου να διερευνηθεί η 

ίδια συσχέτιση σε ένα πληθυσμό με μεγάλη επίπτωση ορθοκολικού 

καρκίνου και χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών, προέκυψαν πιθανές 

προστατευτικές επιδράσεις των τελευταίων10. Τέλος, από την προοπτι

κή διερεύνηση της ίδιας συσχέτισης από δύο μεγάλες έρευνες προέ

κυψε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ουσιαστική συσχέτιση με

ταξύ της πρόσληψης φυτικών ινών και του κινδύνου ορθοκολικού 

καρκίνου, καθώς επίσης και ότι μάλλον είναι δύσκολος ο προσδιορι

σμός λόγω της σύγχυσης που δημιουργείται από λοιπούς διατροφι

κούς, αλλά και σχετικούς με τον τρόπο ζωής συνολικά, παράγοντες11. 

Φολικό 

Το φολικό, μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη του συμπλέγματος Β, φαί

νεται να διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην παθογένεια πολλών 

διαταραχών στους ανθρώπους. Οι μηχανισμοί μέσω TOW οποίων το 

φολικό θα μπορούσε να επηρεάζει την ορθοκολική καρκινογένεση 

σχετίζονται με τον βιοχημικό του ρόλο, που είναι η διαμεσολάβηση 

της μεταφοράς ενός ατόμου άνθρακα. Ετσι, φαίνεται να διαδραμα

τίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση, τη σταθερότητα, την ακεραιότη

τα και την επιδιόρθωση του D N A , διαταραχές των οποίων έχει φα

νεί ότι εμπλέκονται στη διαδικασία της ορθοκολικής καρκινογένε

σης12. Επισημαίνεται πάντως, ότι, προκειμένου να προσδιοριστεί με 

ακρίβεια ο ρόλος του φολικού στη διαδικασία αυτή, είναι απαραίτη

τη η καλύτερη κατανόηση των, υπό διαφορετικές διατροφικές συν

θήκες, συνδυασμένων επιδράσεων πολυάριθμων γενετικών παραλ

λαγών σε συγκεκριμένους δείκτες των βιολογικών λειτουργιών11. 

Από εννέα προοπτικές συγκριτικές έρευνες που εξέτασαν το 

προσλαμβανόμενο με τη διατροφή φολικό και δύο ακόμη επίσης 

προοπτικές συγκριτικές έρευνες που εξέτασαν το φολικό ορού, προ

έκυψε μειωμένος κίνδυνος ορθοκολικού καρκίνου με αυξημένη 

πρόσληψη του. Η μεταανάλυση των δεδομένων παρήγαγε ενδείξεις 

μείωσης του κινδύνου και, ειδικότερα, οδήγησε σε μια σαφή δοσο-

εξαρτώμενη σχέση2. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι από μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση εάν η συσχέτιση του προερχό

μενου από τη διατροφή φολικού με την επίπτωση ορθοκολικού καρ

κίνου ρυθμίζεται από την πρόσληψη καφεΐνης και το κάπνισμα, 

προέκυψε μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης φολι

κού και του κινδύνου καρκίνου παχέος εντέρου. Περαιτέρω, δε, 

προτάθηκε ότι οι καπνίστριες φαίνονται να ωφελούνται περισσότε

ρο από τις υψηλότερες προσλήψεις φολικού". 

Συμπερασματικά, σημειώνεται ότι, από πολυάριθμες προοπτικές 

συγκριτικές μελέτες, φαίνεται να προκύπτει μια δοσο-εξαρτώμενη 

αντίστροφη συσχέτιση των δεικτών πρόσληψης φολικού και του κιν

δύνου ορθοκολικού καρκίνου. Ωστόσο, το γεγονός ότι η διατροφική 

πρόσληψη φολικού σχετίζεται άμεσα με την πρόσληψη φυτικών 

ινών, φαίνεται να δημιουργεί σύγχυση στην εκτίμηση της αναφερό

μενης συσχέτισης2. 

Σίδηρος 

Από τέσσερις προοπτικές και 23 αναδρομικές συγκριτικές έρευ

νες που εξέτασαν τη σχέση του προσλαμβανόμενου με τη διατροφή 

σιδήρου με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου προέκυψε, συνολι

κά, αυξημένος κίνδυνος με αυξημένη πρόσληψη. Ωστόσο, σε δύο, 

μόνο, έρευνες παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Συ

μπερασματικά, θα μπορούσε να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενες στη 

συσχέτιση TOW επιπέδων σιδήρου με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρ

κίνου ενδείξεις είναι σποραδικές, χαμηλής ποιότητας και, γενικά, 

ασυνεπείς. Τα δε δεδομένα που προτείνουν ότι τα τρόφιμα που πε

ριέχουν σίδηρο συνιστούν αίτια ορθοκολικού καρκίνου είναι εξαι

ρετικά περιορισμένα2. 

Σελήνιο 

Το σελήνιο είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο, το οποίο εντοπίζεται 

στα δημητριακά, ιδιαιτέρως στο σιτάρι, στα γαλακτοκομικά προϊό

ντα, στο κρέας και στα ψάρια. Φαίνεται, δε, ότι μπορεί να εμποδίζει 

την καρκινογένεση μέσω πολυάριθμων βιοχημικών μονοπατιών, 

ένα από τα οποία είναι η αύξηση του ρυθμού φυσιολογικής απόπτω

σης, καθώς έχει προταθεί ότι η επίπτωση συγκεκριμένων παθήσεων, 

μεταξύ αυτών και του καρκίνου, αυξάνεται με την αναστολή της φυ

σιολογικής απόπτωσης. 

Από έρευνα που διεξήχθη προκειμένου να εκτιμηθεί η συσχέτι

ση μεταξύ σεληνίου και ορθοκολικών αδενωμάτων, διαπιστώθηκε 

ότι τα υψηλά επίπεδα σεληνίου, πιο πιθανόν αυτά που επιτυγχάνο

νται μέσω μιας εμπλουτισμένης με συμπληρώματα σεληνίου διατρο

φής, συσχετίστηκαν με χαμηλό επιπολασμό ορθοκολικών αδενωμά

των. Ωστόσο, η απόπτωση δεν φάνηκε να είναι ο υποκείμενος της 

παρατηρούμενης συσχέτισης μηχανισμός1-. Επίσης, από τη συγκε-
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ντρωτική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από τρία τυχαιοποιη

μένα πειράματα, καταδείχτηκε ότι το σελήνιο φάνηκε να διαδραμα

τίζει κάποιο ρόλο στη μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης ορθοκο-

λικών αδενωμάτων"1. 

Συμπερασματικά, αυτό το οποίο θα μπορούσε να αναφερθεί εί

ναι ότι οι διαθέσιμες ενδείξεις είναι σποραδικές και δεν μπορούν 

να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το σελήνιο προστατεύει από τον 

κίνδυνο εμφάνισης ορθοκολικού καρκίνου2. 

Μαγνήσιο 

Το μαγνήσιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κυτ

ταρικού κύκλου και τη διατήρηση της σταθερότητας του γενετικού 

υλικού. Επίσης, βρέθηκε ότι ένας πιθανός μηχανισμός μέσω του οποί

ου το μαγνήσιο φαίνεται να εμποδίζει την ανάπτυξη όγκων στο παχύ 

έντερο μπορεί να σχετίζεται με την αναστολή της έκφρασης του ογκο-

γονιδίου c-myc στα καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου, καθώς 

επίσης και στη μείωση των τοξικών επιδράσεων των χολικών οξέων 

στα επιθηλιακά του κύτταρα. Τέλος, σε ενδοκυττάριο επίπεδο, φαίνε

ται να ρυθμίζει αποτελεσματικά τη δραστικότητα της ινσουλίνης. 

Από μια προοπτική εκτίμηση της σχέσης μεταξύ της ολικής πρό

σληψης μαγνησίου και της επίπτωσης ορθοκολικού καρκίνου σε γυ

ναίκες μέσης ηλικίας και μεγαλύτερες, δεν προέκυψαν στοιχεία τέ

τοια που να υποστηρίζουν μια αντίστροφη συσχέτιση". Ωστόσο, από 

άλλη έρευνα που διεξήχθη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μια δί

αιτα πλούσια σε μαγνήσιο μειώνει τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκί

νου στις γυναίκες, διαπιστώθηκε μια αντίστροφη συσχέτιση". Τέλος, 

από προοπτική συγκριτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε γυ

ναίκες, διαπιστώθηκε ότι μία δίαιτα πλούσια σε μαγνήσιο μπορεί να 

μειώνει την εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου1". 

Ασβέστιο και Βιταμίνη D 

Το ασβέστιο μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο ορθοκολικών όγκων 

μέσω της δέσμευσης χολικών και λιπαρών οξέων στο έντερο και της 

συνεπακόλουθης μείωσης της έκθεσης του επιθηλίου τους παχέος 

εντέρου σε αυτές τις πιθανόν καρκινογόνες ενώσεις. Επίσης, υπάρ

χει και η πιθανότητα να δρα άμεσα στο επιθήλιο του παχέος εντέ

ρου και να επηρεάζει, με τον τρόπο αυτό, την κυτταρική διαφορο

ποίηση, την απόπτωση και διαδικασίες σχετικές με την πολλαπλα

σιαστική δραστηριότητα των κυττάρων. 

Σε ό,τι αφορά στα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, επισημαίνε

ται ότι από μελέτη που πραγματοποιήθηκε στον; συμμετέχοντες της 

Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Screening Trial, διαπιστώ

θηκε ότι το ασβέστιο παρέχει μιας μέτριας ισχύος προστασία έναντι 

των ορθοκολικών αδενωμάτων4". Επίσης, από άλλη έρευνα προτά

θηκε ότι η πρόσληψη ασβεστίου φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο 

ορθοκολικού καρκίνου41, ενώ, τέλος, από επτά προοπτικές συγκριτι

κές έρευνες που εξέτασαν τη συσχέτιση της συμπληρωματικής χο

ρήγησης ασβεστίου με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου αναφέρ

θηκε μείωση στον κίνδυνο. 

Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι υπάρχουν πολυάριθμες και 

σχετικά συνεπείς ενδείξεις, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το 

ασβέστιο, είτε προέρχεται από τη διατροφή είτε λαμβάνεται με τη 

μορφή συμπληρώματος, φαίνεται να ασκεί προστατευτική επίδραση 

στον κίνδυνο εμφάνισης ορθοκολικών αδενωμάτων και ορθοκολι

κού καρκίνου. 

Από 11 προοπτικές και 17 αναδρομικές συγκριτικές έρευνες που 

εξέτασαν τα επίπεδα της ολικής και/ή της προσλαμβανομένης με τη 

διατροφή βιταμίνης D και τέσσερις προοπτικές συγκριτικές έρευνες 

που εξέτασαν τα επίπεδα βιταμίνης D πλάσματος ή ορού σε σχέση 

με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, προέκυψε μειωμένος κίνδυ

νος με αυξημένη πρόσληψη. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι επιδράσεις 

της βιταμίνης D και του ασβεστίου συνδέονται στενά, καθώς και οι 

δύο εμποδίζουν την ανάπτυξη και καθορίζουν παραμέτρους, όπως 

είναι η διαφοροποίηση και η απόπτωση των εντερικών κυττάρων. 

Αλλωστε, οι διαμεσολαβούμενες από το ασβέστιο επιδράσεις εξαρ

τώνται στενά από τα επίπεδα βιταμίνης D 2 . 

Εχει επίσης προταθεί ότι η 1,25-διυδροξυβιταμίνη D και η πρό

δρομη ένιοσή της, η 25-υδροξυβιταμίνη D μπορεί επίσης να σχετίζο

νται με χαμηλότερο κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου σε γυναίκες με

γαλύτερης ηλικίας42. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει η ανά

γκη ταυτοποίησης πιθανών συγχυτικών παραγόντων και τροποποιη-

τών των βιολογικών αποκρίσεων στη βιταμίνη D, στους οποίους συ

μπεριλαμβάνονται λοιποί διατροφικοί παράγοντες, αλλά και παρά

μετροι που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής συνολικά45. 

Συμπερασματικά, σε ό,τι αφορά στη βιταμίνη D φαίνεται ότι οι 

μέχρι τώρα ενδείξεις είναι, σε γενικές γραμμές ασυνεπείς και μάλ

λον δεν προτείνουν ότι τα τρόφιμα που περιέχουν τη βιταμίνη αυτή 

ή τα αυξημένα επίπεδα της θα μπορούσαν να προιπατεύουν έναντι 

της εμφάνισης ορθοκολικού καρκίνου2. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα ευρήματα μελετών που έχουν πραγμα

τοποιηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί η από κοινού επίδραση των 

υψηλότερων προσλήψεων ασβεστίου και βιταμίνης D στον κίνδυνο 

ορθοκολικού καρκίνου, σημειώνονται τα ακόλουθα. Από έρευνα 

που έγινε στις συμμετέχουσες της US Women's Health Study, δεν 

προτάθηκε κάποιος προστατευτικός ρόλος της πρόσληψης ασβεστίου 

και βιταμίνης D στην επίπτωση του ορθοκολικού καρκίνου44. Από 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους συμμετέχοντες της Multieth

nic Cohort Study υποστηρίχτηκε η υπόθεση της προστατευτικής επί

δρασης του ασβεστίου στον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, τόσο 

στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, καθιός επίσης και της προστα

τευτικής επίδρασης των προσλήψεων βιταμίνης D, γάλακτος και γα

λακτοκομικών προϊόντων σε άνδρες και γυναίκες που δεν έκαναν 

συμπληρωματική χρήση ασβεστίου4". 

Επίσης, έχει προταθεί ότι η υψηλή πρόσληψη ασβεστίου μπορεί 

να μειώνει τον κίνδυνο ορθοκολικών αδενωμάτων σε γυναίκες, ενώ 

η υψηλή πρόσληψη βιταμίνης D, σε συνδυασμό με χαμηλή πρόσλη

ψη ρετινόλης, προτάθηκε ότι μπορεί να μεκόνει τον κίνδυνο αδενω

μάτων του παχέος εντέρου και του ορθού4". Από την Calcium Polyp 

Prevention Study, προτάθηκε ότι η συμπληρωματική χορήγηση 

ασβεστίου μπορεί να μειώνει την επανεμφάνιση πολυπόδων στο πα

χύ έντερο, αλλά η επίδραση του εξαρτάται από τα επίπεδα βιταμί

νης D ορού47. Τέλος, σημειώνεται ότι η καθημερινή συμπληρωματι-
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κή χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D για χρονικό διάστημα επτά 

ετών δεν είχε επίδραση στην επίπτωση του ορθοκολικού καρκίνου 

σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες48. 

Βιταμίνη Β6 

Από μεγάλη, αναδρομική συγκριτική μελέτη προέκυψε μια, μέ

τριας ισχύος, αντίστροφη, δοσο-εξαρτώμενη συσχέτιση μεταξύ του 

κινδύνου ορθοκολικού καρκίνου και των συνολικών προσλήψεων 

βιταμίνης Β6. Η μεταανάλυση των σχετικών δημοσιευμένων μελε

τών επίσης κατέδειξε μια αντίστροφη συσχέτιση4". Το φολικό, η με-

θειονίνη, η βιταμίνη Β6 και η βιταμίνη Β12 διαδραματίζουν σημαντι

κό ρόλο στις αντιδράσεις μεταφοράς ενός ατόμου άνθρακα, οι οποίες 

είναι καθοριστικής σημασίας για τη σύνθεση των νουκλεοτιδίων και 

τη μεθυλίωση του D N A . Εχει, δε, διαπιστωθεί ότι οι διαταραχές των 

τελευταίων μπορούν να οδηγήσουν στην καρκινογένεση, γενικά, και 

στην εμφάνιση ορθοκολικού καρκίνου, ειδικότερα. 

Σε ό,τι αφορά στα ευρήματα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση της βιταμί

νης Β6 με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, αναφέρονται τα ακό

λουθα: Από μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις συμμετέχουσες της 

Nurses' Health Study, προέκυψε ότι η βιταμίνη Β6 μπορεί να συσχετί

ζεται αντίστροφα με τον κίνδυνο ορθοκολικών νεοπλασιών*. Επίσης, 

από μελέτη που πραγματοποιήθηκε στους συμμετέχοντες της Japan 

Public Health Center-based Prospective Study προτάθηκε ότι η χαμηλή 

πρόσληψη βιταμίνης Β6 συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ορθοκολι

κού καρκίνου, ενώ φάνηκε ότι η υψηλή πρόσληψη βιταμίνης Β6 ήταν 

ιδιαίτερα ωφέλιμη σε άνδρες με υψηλότερη πρόσληψη αλκοόλ51. Επί

σης, από τη διερεύνηση της ίδιας συσχέτισης σε συμμετέχουσες κλινι

κού πειράματος που εξέταζε τη χρήση ασπιρίνης και βιταμίνης Ε στην 

πρόληψη ασθενειών, διαπιστώθηκε ότι οι υψηλότερες, προερχόμενες 

από τη διατροφή, προσλήψεις φολικού και βιταμίνης Β6, είχαν ως απο

τέλεσμα τη μείωση του κινδύνου ορθοκολικού καρκίνου στις γυναί

κες". Τέλος, από μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε άτομα προερχόμε

να από την The Aspirin/Folate Polyp Prevention Study, προτάθηκε ότι 

οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βιταμινών Β2 και Β6 στο πλάσμα δρουν 

προστατευτικά στην εμφάνιση ορθοκολικών αδενωμάτων53. 

Βιταμίνη C 

Οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες, όπως οι Ε και C, καθώς επίσης και 

το σελήνιο και ο ψευδάργυρος, έχουν προταθεί ως πιθανά αντικαρ-

κινογόνα μέσα διότι εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες 

μπορούν να προκαλέσουν οξειδωτική καταστροφή του D N A και να 

οδηγήσουν, ενδεχομένως, στην εμφάνιση καρκίνου. Ωστόσο, τα πει

ράματα χημειοπροφύλαξης που διεξήχθησαν απέτυχαν, προς έκ

πληξη όλων, να καταδείξουν μείωση στην επίπτωση του καρκίνου ή 

την επανεμφάνιση πολυπόδων στις ομάδες που προηγήθηκε συ

μπληρωματική χρήση αντιοξειδωτικών54. 

Φντοοιοτρογόνα 

Τα φυτοοιστρογόνα εντοπίζονται σε φυτικά τρόφιμα και έχουν 

οιοτρογονική δράση. Στα πιο σημαντικά, προσλαμβανόμενα με τη 

διατροφή φυτοοιστρογόνα ανήκουν οι ισοφλαβόνες, και οι λιγνά-

νες. Από τις υπάρχουσες επιδημιολογικές ενδείξεις προκύπτει ότι 

τα φυτοοιστρογόνα μπορούν να προστατεύουν από την εμφάνιση 

ορμονο-εξαρτώμενων μορφών καρκίνου, όπως είναι οι καρκίνοι 

του μαστού και του προστάτη. Εχει, δε, προταθεί ότι η προστασία 

αυτί] θα μπορούσε να επεκταθεί και στον ορθοκολικό καρκίνο, κα

θώς πιστεύεται ότι η εμφάνιση του επηρεάζεται από την έκθεση σε 

οιστρογόνα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές in 

vitro ενδείξεις των ανασταλτικών του καρκίνου επιδράσεων των φυ-

τοοιοτρογόνων, οι επιδημιολογικές ενδείξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφο

ρά στις λιγνάνες, είναι σποραδικές και ασυνεπείς, με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν, ακόμη, να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα55. 

Φλαβονοειδή 

Σε ό,τι αφορά στα φλαβονοειδή, επισημαίνεται ότι πρόκειται για 

βιολογικά ενεργούς, πολυφαινολικές ενώσεις, οι οποίες είναι ευρέ

ως διαδεδομένες στα φυτά. Εχουν περιγραφεί περισσότερα από 

6.000 φυτικά φλαβονοειδή και έχουν, με βάση τη χημική τους δομή, 

ταξινομηθεί σε τουλάχιστον δέκα ομάδες. Ωστόσο, οι πειραματικές 

και οι επιδημιολογικές έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε έξι υποκατη

γορίες των φλαβονοειδών: τις φλαβόνες, τις φλαβονόλες, τις κατεχί-

νες, τις προκυανιδίνες, τις φλαβανόνες και τις ισοφλαβόνες. Οι κύ

ριες διατροφικές πηγές των φλαβονοειδών διαφέρουν ευρέως ανά

λογα με τις υποκατηγορίες. 

Τα in vitro και in vivo εργαστηριακά δεδομένα υποδεικνύουν μια 

χημειοπροφυλακτική επίδραση των φλαβονοειδών στον ορθοκολικό 

καρκίνο. Ωστόσο, η επιδημιολογική μελέτη που έχει πραγματοποιη

θεί είναι περιορισμένη. Από αναδρομική συγκριτική έρευνα σε συμ

μετέχοντες της Study of Colorectal Cancer in Scotland προέκυψε ότι 

συγκεκριμένα φλαβονοειδή σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο ορθο

κολικού καρκίνου5". Από προοπτική διερεύνηση της ίδιας συσχέτισης 

σε συμμετέχοντες των Nurses' Health Study και Health Professionals 

Follow-Up Study προτάθηκε ότι δεν παρατηρούνται συσχετίσεις με

ταξύ της πρόσληψης φλαβονοειδών, συνολικά, ή συγκεκριμένων φλα-

βονολών ή της πρόσληψης των βασικών διατροφικών πηγών των φλα

βονοειδών και του κινδύνου ορθοκολικού καρκίνου57. 

Από την Polyp Prevention Trial, ένα τυχαιοποιημένο πείραμα 

διατροφικής παρέμβασης, προέκυψε ότι η πλούσια σε φλαβονοειδή 

διατροφή μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης αδενωμά

των58 ενώ, τέλος, από έρευνα στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τα δε

δομένα μιας ιταλικής αναδρομικής μελέτης, προτάθηκε ότι η συνο

λική πρόσληψη φλαβονοειδών δεν σχετίζεται με τον ορθοκολικό 

καρκίνο, ωστόσο μπορεί να υπάρχει μια αντίστροφη συσχέτιση του 

τελευταίου με την πρόσληψη ισοφλαβονών, ανθοκυανιδινών, φλα-

βονών και φλαβονολών". 

Καροτενοειδη' 

Τα καροτενοειδή είναι κόκκινες και κίτρινες λιποδιαλυτές χρω

στικές, οι οποίες βρίσκονται σε πολλά φρούτα και λαχανικά. Μπο

ρούν να διαιρεθούν σε αυτά που παρουσιάζουν και σε αυτά που δεν 

παρουσιάζουν δραστικότητα βιταμίνης Α. Τα κύρια καροτενοειδή 
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που εντοπίζονται στο πλάσμα των ανθρώπων και παρουσιάζουν 

δραστικότητα βιταμίνης Α είναι το α-καροτε'νιο, το β-καροτένιο και 

η β-κρυπτοξανθίνη, ενώ τα αντίστοιχα χωρίς δραστικότητα βιταμί

νης Α είναι το λυκοπε'νιο και η λουτεΐνη με τη ζεαξανθίνη, που εντο

πίζονται από κοινού. Από αναδρομικές συγκριτικές έρευνες έχει, 

γενικά, προκύψει ότι οι καρκίνοι του παχέος εντέρου και του ορθού 

φαίνονται να μειώνονται με την αύξηση της συνολικής πρόσληψης 

καροτενοειδών. Ωστόσο, τα σχετικά προερχόμενα από προοπτικές 

συγκριτικές έρευνες δεδομένα είναι αντιφατικά. 

Σημειώνεται ότι, από πρόσφατη συγκεντρωτική ανάλυση 11 προο

πτικών συγκριτικών ερευνών, δεν προτάθηκε ότι τα καροτενοειδή 

μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία του ορθο

κολικού καρκίνου"1. Από επίσης πρόσφατη έρευνα, η οποία διεξήχθη 

προκειμένου να εξεταστούν πιθανοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι 

οποίοι σχετίζονται με τον κίνδυνο ορθοκολικών αδενωμάτων και 

καρκίνων, υποστηρίχτηκε μια προστατευτική επίδραση του φολικού 

και των βιταμινών C και Β6, η οποία ήταν ανεξάρτητη της συνήθειας 

του καπνίσματος, ενώ η προστατευτική επίδραση του β-καροτενίου 

περιορίστηκε μόνο στους μη καπνιστές. Περαιτέρω, δε, προτάθηκε 

μια αντίστροφη επίδραση του β-καρστένιου στους καπνιστές". 

Από αναδρομική συγκριτική έρευνα που διεξήχθη προκειμένου 

να εκτιμηθεί η συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων πλάσματος 

λυκοπενίου, β-καροτενίου και α-τοκοφερόλης και του κινδύνου ορ

θοκολικών αδενωμάτων, προτάθηκε ότι οι συγκεντρώσεις πλάσμα

τος λυκοπενίου συσχετίζονται αντίστροφα με τον κίνδυνο ορθοκολι

κών αδενωμάτων, άρα και με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου62. 

Είναι γνωστό ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του ανάλογου με 

την ινσουλίνη αυξητικού παράγοντα I έχουν σχετιστεί με υψηλότερο 

κίνδυνο καρκίνου. Η πρόσληψη λυκοπενίου συσχετίζεται αντίστρο

φα με τον κίνδυνο καρκίνου και από πειραματικές μελέτες έχει κα-

ταδειχτεί ότι μπορεί να επηρεάζει το σύστημα του ανάλογου με την 

ινσουλίνη αυξητικού παράγοντα, ενδεχομένως μέσω κάποιας επί

δρασης στις δεσμεύουσες τον ανάλογο με την ινσουλίνη αυξητικό 

παράγοντα πρωτεΐνες63. 

Χολίνη και βεταϊνη 

Η χολίνη και η βεταΐνη εμπλέκονται στον μεταβολισμό των μεθυ-

λομάδων ως δότες των τελευταίων. Οπως και το φολικό μπορεί να συ

σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο ορθοκολικών αδενωμάτων. Από 

έρευνα που διεξήχθη σε συμμετέχουσες της Nurses' Health Study δεν 

υποστηρίχτηκε μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης βε-

ταΐνης και του κινδύνου ορθοκολικών αδενωμάτων. Η θετική, αντιθέ

τως, συσχέτιση που παρατηρήθηκε μεταξύ των τελευταίων και της 

πρόσληψης χολίνης πιστεύεται ότι αντανακλά επιδράσεις άλλων συ

στατικών των τροφίμων από τα οποία λαμβάνεται η τελευταία64. 

Ενδείξεις που σχετίζονται με την πρόσληψη τροφίμων 

Τρόφιμα που περιέχουν φυτικές ίνες 

Από τις περισσότερες από 16 προοπτικές και 91 αναδρομικές 

συγκριτικές έρευνες που εξέτασαν τη συσχέτιση των τροφίμων που 

περιέχουν φυτικές ίνες με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, προ

έκυψε, γενικά, μείωση του κινδύνου με αύξηση της πρόσληψης. Η 

μεταανάλυση των προοπτικών ερευνών οδήγησε στο ίδιο συμπέρα

σμα. Ενα θέμα στην εκτίμηση της συσχέτισης της πρόσληψης τροφί

μων πλούσιων σε φυτικές ίνες με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκί

νου είναι ότι η πρόσληψη τους συνδέεται στενά με την πρόσληψη 

φολικού. Ωστόσο, η διόρθωση που έχει πραγματοποιηθεί σε σχετι

κές έρευνες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη μείωση του κινδύνου που 

αποδίδεται στην πρόσληψη φυτικών ινών. 

Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι οι φυτικές ίνες ασκούν πολυά

ριθμες επιδράσεις στον πεπτικό σωλήνα, αλλά οι υποκείμενοι του 

προστατευτικού τους ρόλου στην ορθοκολική καρκινογένεση μηχα

νισμοί δεν είναι, ακόμη, πλήρως κατανοητοί. Είναι γνωστό ότι οι 

ίνες αραιώνουν το περιττωματικό περιεχόμενο, μειώνουν τον χρόνο 

διέλευσης του και αυξάνουν το βάρος τιον κοπράνων. Συμπερασμα

τικά, σημειώνεται ότι τα τρόφιμα που περιέχουν φυτικές ίνες φαίνε

ται ότι, σε κάποιο βαθμό, προστατεύουν έναντι της εμφάνισης ορθο

κολικού καρκίνου2. 

Μη αμυλώδη λαχανικά 

Από τη μεταανάλυση δεδομένων προερχομένων από 17 προοπτι

κές συγκριτικές έρευνες που εξέτασαν τη συσχέτιση της κατανάλωσης 

μη αμυλωδών λαχανικών με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, δεν 

προέκυψαν ενδείξεις τέτοιες που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

κατανάλωση τους μπορεί να προστατεύει από τον κίνδυνο εμφάνισης 

ορθοκολικού καρκίνου2. Επίσης, από περίληψη των δημοσιευμένων 

στα έτη 1994-2003 μελετών, διαπιστώθηκε μια αντίστροφη συσχέτιση 

μεταξύ της κατανάλωσης ωμών και μαγειρεμένων λαχανικών με τον 

κίνδυνο καρκίνου, αλλά τα σχετικά με τον ορθοκολικό καρκίνο ευρή

ματα δεν ήταν τόσο συνεπή65. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τα μη 

αμυλώδη λαχανικά δεν φαίνεται να ασκούν σημαντική προστατευτική 

επίδραση έναντι της εμφάνισης ορθοκολικού καρκίνου2. 

Σκόρδο και κρεμμύδι 

Από δύο προοπτικές και έξι αναδρομικές συγκριτικές έρευνες 

που εξέτασαν τη συσχέτιση του σκόρδου με τον κίνδυνο ορθοκολι

κού καρκίνου, αναφέρθηκε, γενικά, μείωση στον κίνδυνο με αύξηση 

στην πρόσληψη2. Επίσης, από ένα τυχαιοποιημένο κλινικό πείραμα 

αναφέρθηκε μια στατιστικά σημαντική, κατά 29% μείωση, τόσο στο 

μέγεθος όσο και στον αριθμό των αδενωμάτων του παχέος εντέρου 

σε ασθενείς που έλαβαν παλαιωμένο εκχύλισμα σκόρδου. 

Τέλος, δημοσιευμένη μεταανάλυση οκτώ αναδρομικών και προ

οπτικών συγκριτικών ερευνών κατέδειξε ότι η κατανάλωση ωμού 

και μαγειρεμένου σκόρδου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κιν

δύνου ορθοκολικού καρκίνου κατά 30%66. 

Από έρευνα στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα προερχό

μενα από πληθυσμούς της Ν. Ευρώπης, διαπιστώθηκε μια αντίστρο

φη συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας κατανάλωσης σκόρδου και 

κρεμμυδιού και του κινδύνου πολυάριθμων καρκίνων, μεταξύ των 

οποίων και ο ορθοκολικός67. Συμπερασματικά, σημειώνεται ότι η 

κατανάλωση σκόρδου φαίνεται να προστατεύει από τον κίνδυνο εμ

φάνισης ορθοκολικού καρκίνου2. 
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Φρούτα 

Περισσότερες από δέκα προοπτικές συγκριτικές έρευνες που 

έχουν εξετάσει τη συσχέτιση της κατανάλωσης φρούτων με τον κίν

δυνο ορθοκολικού καρκίνου, κατέδειξαν μειωμένο κίνδυνο με αυ

ξημένη πρόσληψη. 

Ωστόσο, η μεταανάλυση των δεδομένων τους δεν παρήγαγε σα

φείς ενδείξεις μιας συνολικής συσχέτισης, ενώ η διάστρωση για το 

φύλο έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου για τις γυ

ναίκες μόνο2. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους συμμετέ

χοντες της προοπτικής NIH-AARP Diet and Health Study, προέκυ

ψε ότι αυξημένος κίνδυνος ορθοκολικού καρκίνου παρατηρήθηκε 

στις περιπτώσεις πολύ χαμηλής πρόσληψης φρούτων και λαχανικών 

για τους άνδρες, ενώ, μεταξύ των λαχανικών, τα πράσινα φυλλώδη 

ήταν αυτά που συσχετίστηκαν με μείωση του κινδύνου στους άν

δρες. Η πρόσληψη φρούτων δεν συσχετίστηκε με τον κίνδυνο ορθο

κολικού καρκίνου στους άνδρες ή τις γυναίκες1*. 

Επίσης, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συμμετέχοντες 

της Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial, 

προέκυψε ότι οι πλούσιες σε φρούτα, σκούρα κίτρινα και σκούρα 

πράσινα λαχανικά, κρεμμύδι και σκόρδο δίαιτες συσχετίζονται μέ

τρια με μειωμένο κίνδυνο ορθοκολικών αδενωμάτων1". Τέλος, από 

έρευνα που διεξήχθη στις συμμετέχουσες της Nurses' Health Study 

(NHS), διαπιστώθηκε ότι η συχνή κατανάλιοση φρούτων συσχετί

στηκε αντίστροφα με τον κίνδυνο διάγνιοσης πολυπόδων7". Συμπε

ρασματικά, σημειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά στη συσχέτιση της κατα

νάλωσης φρούτων με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, τα διαθέ

σιμα δεδομένα είναι, γενικά, ασυνεπή και οι ενδείξεις που οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι τα φρούτα προστατεύουν έναντι του ορθοκολι

κού καρκίνου είναι περιορισμένες2. 

Κόκκινο κρέας 

Ολες, σχεδόν, οι προοπτικές συγκριτικές έρευνες που εξέτασαν 

τη συσχέτιση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος με τον κίνδυνο 

ορθοκολικού καρκίνου πρότειναν αυξημένο κίνδυνο με αύξηση 

στην πρόσληψη. Η μεταανάλυση τους κατέδειξε κατά 43% αυξημέ

νο κίνδυνο για κάθε εβδομαδιαία κατανάλωση κόκκινου κρέατος. 

Σε ό,τι αφορά στους υποκείμενους της συσχέτισης μηχανισμούς, 

φαίνεται να περιλαμβάνεται η δημιουργία των πιθανόν καρκινογό

νων νιτρωδών. Επίσης, όταν τα κρέατα μαγειρεύονται σε υψηλές 

θερμοκρασίες σχηματίζονται ετεροκυκλικές αμίνες και πολυκυκλι-

κοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, ενώσεις για τις οποίες έχει προ

ταθεί πιθανή καρκινογόνος δράση2. 

Σε ό,τι αφορά στα ευρήματα πρόσφατων σχετικών ερευνών ση

μειώνεται ότι έχει διαπιστωθεί ότι η παρατεταμένη μεγάλη κατανά

λωση κόκκινου και βιομηχανικά επεξεργασμένου κρέατος φαίνεται 

να αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου71. 

Ωστόσο, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 45.496 γυναίκες, 

κατοίκους των Η Π Α , δεν προέκυψαν ενδείξεις τέτοιες που να στη

ρίζουν τη συσχέτιση της κατανάλωσης κρέατος ή λίπους με τον κίν

δυνο ορθοκολικού καρκίνου72. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το μαγείρε

μα του κρέατος με διαδικασίες που διαρκούν μεγάλο χρονικό διά

στημα και στις οποίες χρησιμοποιούνται υψηλές θερμοκρασίες, έχει 

φανεί ότι οδηγεί στην παραγωγή ετεροκυκλικών αμινών και άλλων 

μεταλλαξιογόνων ενώσεων73. 

Από επίσης πρόσφατη έρευνα έχουν προκύψει ενδείξεις που 

υποστηρίζουν την υπόθεση μίας ρυθμιστικής των εμπλεκομένων 

στον μεταβολισμό γονιδίων στη συσχέτιση της πρόσληψης κρέατος 

και της έκθεσης σε ετεροκυκλικές αμίνες με τον κίνδυνο ορθοκολι

κών πολυπόδων74. Τέλος, έχει προταθεί και η άποψη ότι η έκθεση 

στα μεταλλαξιογόνα του κρέατος μπορεί να είναι ένας πιθανός υπο

κείμενος της εμφάνισης αδενωματωδών πολυπόδων μηχανισμός7". 

Συμπερασματικά, φαίνεται πειστική η πρόταση ότι η κατανάλωση 

κόκκινου κρέατος μπορεί να συνιστά αίτιο ορθοκολικού καρκίνου2. 

Βιομηχανικά επεξεργασμένο κρέας 

Οι περισσότερες από τις 14 προοπτικές συγκριτικές έρευνες που 

εξέτασαν τη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης βιομηχανικά επε

ξεργασμένου κρέατος και του κινδύνου ορθοκολικού καρκίνου κα

τέδειξαν αυξημένο κίνδυνο με αυξημένη πρόσληψη. Η μεταανάλυ

ση τους οδήγησε σε κατά 21% αυξημένο κίνδυνο για κάθε πρόσλη

ψη 50γρ. βιομηχανικά επεξεργασμένου κρέατος ημερησίως. Ανα

φορικά δε με τον υποκείμενο της συσχέτισης μηχανισμό, σημειώνε

ται ότι μάλλον ταυτίζεται με τον αντίστοιχο της συσχέτισης της κατα

νάλωσης κόκκινου κρέατος ίδιο κίνδυνο2. 

Από έρευνα που διεξήχθη προκειμένου να εξεταστεί η συσχέτι

ση της κατανάλωσης βιομηχανικά επεξεργασμένου κρέατος με τον 

κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου σε ένα πληθυσμό Ελβετών, διαπι

στώθηκε συσχέτιση, η οποία, μάλιστα, ήταν ισχυρότερη για τα μι

κρότερης ηλικίας άτομα και, ιδιαιτέρως, γι' αυτά που έκαναν μέτρια 

χρήση αλκοόλ και δεν ήταν καπνιστές76. 

Συμπερασματικά, φαίνεται πειστική η άποψη ότι η κατανάλωση 

βιομηχανικά επεξεργασμένου κρέατος μπορεί να συνιστά αίτιο ορ

θοκολικού καρκίνου2. 

Ψάρι 

Από τις περισσότερες από τις 19 προοπτικές συγκριτικές έρευνες 

που εξέτασαν τη συσχέτιση της κατανάλωσης ψαριού με τον κίνδυνο 

ορθοκολικού καρκίνου καταδείχτηκε, γενικά, μειωμένος κίνδυνος με 

αυξημένη πρόσληψη. Η δε μεταανάλυση τους κατέδειξε μια όχι ση

μαντική συσχέτιση. Προφανώς, ο υποκείμενος της συσχέτισης μηχα

νισμός εξαρτάται από την υψηλή περιεκτικότητα των ψαριών σε ω-3 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ενώ κάποιοι ερευνητές έχουν αναφερ

θεί και στην περιεκτικότητα τους σε σελήνιο και βιταμίνη D 2 . 

Από έρευνα που διεξήχθη προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση 

μεταξύ της διατροφικής πρόσληψης ω-3 λιπαρών οξέων και της 

αναλογίας ω-3/ω-6 λιπαρών οξέων και του κινδύνου εμφάνισης ορ

θοκολικού αδενωμάτων σε γυναίκες, προέκυψε ότι ούτε η αυξημέ

νη πρόσληψη ω-3 ούτε η μεγαλύτερη αναλογία ω-3/ω-6 λιπαρο5ν 

οξέων μειώνουν τον κίνδυνο77. Ωστόσο, από έρευνα που διεξήχθη 

σε άνδρες εγγεγραμμένους στη Physicians' Health Study, προέκυψε 

ότι η κατανάλο)ση ψαριών και ω-3 λιπαρών οξέων μπορεί να μειώ

νουν τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου75. 
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Επίσης, από μεταανάλυση προοπτικών συγκριτικών ερευνών 

διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση ψαριών φάνηκε να μειώνει ελα

φρά τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου7". Τε'λος, από προοπτική 

συγκριτική μελέτη με 37.112 συμμετέχοντες, κατοίκους της Αυστρα

λίας, προτάθηκε ότι η κατανάλωση φρέσκου κόκκινου κρέατος και 

βιομηχανικά επεξεργασμένου κρέατος φάνηκε να συσχετίζεται με 

αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του ορθού, ενώ η κατανάλωση πουλε

ρικών και ψαριών δεν φάνηκε να αυξάνει τον κίνδυνο8". Συμπερα

σματικά, από τις μέχρι τώρα ενδείξεις, δεν φαίνεται να επιβεβαιώ

νεται η άποψη ότι η κατανάλωση ψαριού προστατεύει από τον κίν

δυνο ορθοκολικού καρκίνου2. 

Γάλα 

Από τις περισσότερες από 13 προοπτικές συγκριτικές έρευνες 

που εξέτασαν τη συσχέτιση της κατανάλιοσης γάλακτος με τον κίν

δυνο ορθοκολικού καρκίνου φάνηκε, γενικά, μειωμένος κίνδυνος με 

αυξημένη πρόσληψη. Μια συγκεντρωτική ανάλυση δέκα προοπτι

κών μελετών, κατέδειξε κατά 15% μειωμένο κίνδυνο για τις ομάδες 

που κατανάλωναν το περισσότερο γάλα. Κάθε επίδραση του γάλα

κτος στη μείωση του ορθοκολικού καρκίνου φαίνεται να διαμεσολα-

βείται, τουλάχιστον κατά ένα μέρος της, από το περιεχόμενο σε αυ

τό ασβέστιο. Συμπερασματικά, από τα μέχρι τώρα δεδομένα προκύ

πτει ότι η κατανάλωση γάλακτος φαίνεται να προστατεύει από την 

εμφάνιση ορθοκολικού καρκίνου2. 

Τυρί 

Οι περισσότερες από τις 11 προοπτικές συγκριτικές έρευνες που 

εξέτασαν τη συσχέτιση της κατανάλωσης τυριού με τον κίνδυνο ορ

θοκολικού καρκίνου κατέδειξαν, γενικά, αυξημένο κίνδυνο με αυ

ξημένη πρόσληψη. Η δε μετα-ανάλυσή τους κατέδειξε μη σημαντική 

αύξηση του κινδύνου με αυξημένη κατανάλωση. Οι πιθανοί υποκεί

μενοι της συσχέτισης μηχανισμοί δεν είναι σαφείς. Προτείνεται, 

ωστόσο, ότι τα περιεχόμενα σε αυτό κορεσμένα λιπαρά οξέα μπο

ρούν να προκαλέσουν την παραγωγή φλεγμονωδών διαμεσολαβη

τών και την αυξημένη έκκριση ινσουλίνης, διαδικασίες για τις οποίες 

είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στην ορθοκολική καρκινογένεση2. 

Επίσης, έχει προταθεί η άποψη ότι μια δίαιτα πλούσια σε γαλα

κτοκομικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας μπορεί 

να συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου στην 

ενήλικη ζωή. Ωιπόσο, πρόκειται για εύρημα το οποίο χρειάζεται 

επιβεβαίυχτη και ερμηνεία με την ταυτοποίηση των υποκείμενο/ν μη

χανισμών81. Συμπερασματικά, αναφέρεται η υπόθεση πως η κατα

νάλωση τυριού συνιστά αίτιο ορθοκολικού καρκίνου δεν φαίνεται 

να είναι αληθής2. 

Αλκοολούχα ροφήματα 

Από τις 24 προοπτικές συγκριτικές έρευνες που εξέτασαν τη συ

σχέτιση της κατανάλωσης αλκοολούχων ροφημάτων με τον κίνδυνο 

ορθοκολικού καρκίνου, όλες, σχεδόν, κατέδειξαν αύξηση στον κίν

δυνο με αύξηση στην κατανάλωση. Στις μελέτες αυτές διατυπώθη

καν κάποιες προτάσεις σχετικά με την ύπαρξη φυλετικού διμορφι-

σμού, με μια πιθανόν μεγαλύτερη επίδραση στους άνδρες συγκριτι

κά με τις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά στους υποκείμενους της συσχέτι

σης μηχανισμούς, αναφέρεται ότι οι ενεργοί μεταβολίτες του αλκο

όλ μπορεί να είναι καρκινογόνοι. 

Επίσης, σημειώνεται ότι το αλκοόλ μπορεί να λειτουργεί ιος δια

λύτης, αυξάνοντας τη διείσδυση λοιπών καρκινογόνων μορίων στα 

κύτταρα του βλεννογόνου. Τέλος, επισημαίνεται ότι όσοι καταναλώ

νουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ μπορεί να ακολουθούν δίαιτες χα

μηλές σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, στοιχείο το οποίο καθι

στά τους ιστούς τους επιδεκτικότερους στην καρκινογένεση2. 

Από μια συγκεντροπική ανάλυση TOW πρωτογενών, προερχομέ

νων από οκτιό προοπτικές συγκριτικές έρευνες δεδομένων καταδεί

χτηκε μια μικρή, απόλυτη αύξηση στον κίνδυνο ορθοκολικού καρκί

νου με πρόσληψη αλκοόλ που ισοδυναμεί με μια μέτρια μερίδα σερ

βιρίσματος κρασιού (150mL) ημερησίως. Πάντιυς, ο κίνδυνος δεν 

φάνηκε να διαφοροποιείται με τον τύπο του αλκοολούχου ροφήμα

τος ή τον υποεντοπισμό του καρκίνου82. Συμπερασματικά, φαίνεται 

ότι οι ενδείξεις που προτείνουν ότι η πρόσληψη 3θγρ. αιθανόλης 

ημερησίως από τους άνδρες και, ενδεχομένως, και από τις γυναίκες, 

σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, φαίνεται 

να στηρίζουν επαρκώς την υπόθεση2. 

Ξηροί καρποί και σπόροι 

Πρόκειται για πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα, τα 

οποία παρέχουν πρωτεΐνη, λίπος, κυρίως με τη μορφή ακόρεστων 

λιπαρών οξέων, φυτικές ίνες και πολλά βιοδραστικά συστατικά, 

όπως είναι η νιασίνη, η βιταμίνη Ε και η βιταμίνη Β6, μέταλλα, μετα

ξύ των οποίων ο χαλκός, το μαγνήσιο, το κάλιο και ο ψευδάργυρος, 

αντιοξειδωτικά, φυτοοιστρογόνα και άλλα φυτοχημικά. 

Από τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της κατανάλοκτης ξη

ρών καρπών και σπόρων και του κινδύνου ορθοκολικού καρκίνου 

στους συμμετέχοντες της the European Prospective Investigation 

into Cancer and Nutrition, προέκυψε ότι η υψηλότερη κατανάλωση 

δεν φάνηκε να ασ/εί προστατευτική επίδραση στους άνδρες και τις 

γυναίκες συνδυαστικά. Ωστόσο, από τις αναλύσεις των υποομάδων 

κατά φύλο προτάθηκε ότι η κατανάλωση μπορεί να ασκεί προστα

τευτική επίδραση στον καρκίνο του παχέος εντέρου στις γυναίκες, 

ενώ συσχέτιση με τον ορθοκολικό καρκίνο δεν παρατηρήθηκε σε 

κανένα από τα δύο φύλα. Συμπερασματικά, σημειώνεται ότι η υπό

θεση ότι η κατανάλωση ξηρών καρπών και σπόρων μπορεί να δρα 

προστατευτικά στην εμφάνιση ορθοκολικού καρκίνου χρειάζεται 

περαιτέρω διερεύνηση81. 

Καφές 

Από τα αποτελέσματα των σχετικών επιδημιολογικών ερευνών δεν 

έχει, ακόμη, διευκρινιστεί εάν η κατανάλωση καφέ συσχετίζεται με 

τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου. Μια μεταανάλυση των σχετικών 

ερευνών κατέδειξε ότι τα αποτελέσματα 12 αναδρομικών συγκριτικών 

ερευνών πρότειναν ότι η κατανάλωση καφέ συσχετίζεται με μειωμένο 

κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε 

από τα ευρήματα πέντε προοπτικών συγκριτικοί ερευνών. 
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Σε ό,τι αφορά στους υποκείμενους της συσχέτισης μηχανισμούς 

επισημαίνεται ότι τα συστατικά του καφέ μπορεί να έχουν μεταλλα-

ξιογόνες ή αντιμεταλλαξιογόνες ιδιότητες. 

Επίσης, έχει γίνει η υπόθεση ότι η κατανάλωση καφέ μπορεί να 

μειώνει τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου αυξάνοντας την κινητι

κότητα στις περιοχές του ορθού και του σιγμοειδούς. 

Επιπρόσθετα, ο καφές μπορεί να μειώνει την έκκριση χολικών 

οξέων και στερολών στο έντερο, ενώ φαίνεται ότι η καφεΐνη μειώνει 

την ευαισθησία στη ινσουλίνη84. Από ανάλυση, στην οποία εξετάστη

κε προοπτικά η συσχέτιση της κατανάλωσης καφέ με τον κίνδυνο 

ορθοκολικού καρκίνου στους συμμετέχοντες δύο προοπτικών ερευ

νών, της Swedish Mammography Cohort και της Cohort of Swedish 

Men, δεν στηρίχτηκε η υπόθεση ότι η κατανάλωση καφέ μειώνει τον 

κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου85. 

Τσάι 

Προκειμένου να διερευνηθεί η συσχέτιση της κατανάλωσης τσαγιού 

με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, πραγματοποιήθηκε μεταανά

λυση, στην οποία συμπεριλήφθηκαν, συνολικά, 25 εργασίες, οι οποίες 

διεξήχθησαν στη Β. Αμερική και σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. 

Αυτό που συμπερασματικά προέκυψε ήταν ότι, παρά τις προερχόμε

νες από in vitro και in vivo έρευνες ενδείξεις που υποστηρίζουν τον πι

θανό ρόλο του πράσινου και του μαύρου τσαγιού ως πιθανού μέσου 

χημειοπροφύλαξης από τον ορθοκολικό καρκίνο, τα διαθέσιμα επιδη

μιολογικά δεδομένα δεν αρκούν προκειμένου να οδηγηθούμε στο συ

μπέρασμα ότι κάποιος από τους δύο τύπους τσαγιού θα μπορούσε να 

προστατεύσει από την εμφάνιση ορθοκολικού καρκίνου86. 

Βιολογικά τρόφιμα 

Ενώ δεν έχει, ακόμη, εξεταστεί η συσχέτιση της κατανάλωσης 

βιολογικών τροφίμων με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι κάποια από τα χημικά πρόσθετα των συμ

βατικών τροφίμων, μεταξύ των οποίων τα νιτρώδη, τα νιτρικά και τα 

φαινολικά αντιοξειδωτικά, έχει διαπιστωθεί ότι εμπλέκονται στις 

διαδικασίες της καρκινογένεσης. 

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 

Αναφορικά με αυτή την κατηγορία τροφίμων έχει διατυπωθεί η 

άποψη ότι δεν μπορεί, ακόμη, να αποκλειστεί, μεταξύ άλλων, και 

μια πιθανή εμπλοκή τους στις διαδικασίες της καρκινογένεσης. 

Προς το παρόν, δεν έχει διερευνηθεί η συσχέτιση της κατανάλωσης 

γενετικά τροποποιημένων τροφίμων με τον κίνδυνο ορθοκολικού 

καρκίνου και δεν είναι εύκολο να οδηγηθεί, κάποιος, σε ασφαλή 

συμπεράσματα σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση τους. 

Λειτουργικά τρόφιμα 

Ως λειτουργικά τρόφιμα ορίζονται οποιαδήποτε τροποποιημένα 

τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων, τα οποία μπορεί να παρέχουν κά

ποια οφέλη στην υγεία, πέρα από αυτά που παρέχονται από τα θρε

πτικά συστατικά που παραδοσιακά περιέχονται στα τρόφιμα87. Στα 

λειτουργικά τρόφιμα εντάσσονται τα προβιοτικά, τα πρεβιοτικά και 

τα συμβιοτικά τρόφιμα, οι επιδράσεις των οποίων διαμεσολαβού-

νται, σε μεγάλο βαθμό, από τις αλληλεπιδράσεις τους με τη μικρο

βιακή χλωρίδα του παχέος εντέρου88. 

Τα προβιοτικά είναι ζώντα βακτηρίδια με χαμηλή ή καθόλου πα-

θογονικότητα, τα οποία παρουσιάζουν ευεργετικές επιδράσεις στη 

μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου89. 

Τα πρεβιοτικά ορίζονται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να περιλαμβά

νονται τα επιλεκτικά επιδεκτικά σε ζύμωση συστατικά, που επιτρέ

πουν συγκεκριμένες αλλαγές τόσο στη σύσταση όσο και στη δρα

στηριότητα της μικροβιακής χλωρίδας, τέτοιες που να προάγουν την 

καλή γενική κατάσταση και την υγεία του ανθρώπου"1. 

Εχει ήδη αναφερθεί ότι, στην περίπτωση του ορθοκολικού καρκί

νου, τα υπεύθυνα καρκινογόνα προκαλούν μεταλλάξεις ή αυξάνουν 

τον ρυθμό της κυτταρικής ανάπτυξης. Οι φρουκτάνες τύπου ινουλίνης 

φαίνεται ότι μπορούν να εξουδετερώνουν αυτές τις επιδράσεις μέσω 

των διαμεσολαβούμενων από τη χλωρίδα του εντέρου, προϊόντων ζύ

μωσης τους. 

Σημαντικά προϊόντα ζύμωσης των φρουκτανών τύπου ινουλίνης 

από το παχύ έντερο των ανθρώπων είναι τα λιπαρά οξέα μικρής αλύ-

σου, κάποια από τα οποία έχει φανεί ότι αναστέλλουν την ανάπτυξη 

των καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου"1. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο όρος συμβιοτικά τρόφιμα χρησιμο

ποιείται για να περιγράψει συνδυασμούς των προβιοτικών και των 

πρεβιοτικών τροφίμων. 

Εχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα συμβιοτικά μπορεί να είναι πε

ρισσότερο δραστικά από τα προβιοτικά ή τα πρεβιοτικά μεμονωμέ

να, ενώ δεν αποκλείεται να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην πρό

ληψη του ορθοκολικού καρκίνου, ωστόσο πρόκειται για μια πρότα

ση η οποία χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση"2. 

Ενδείξεις που σχετίζονται με τον τρόπο διατροφής 

Από μελέτη που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διερευνη

θούν οι συσχετίσεις μεταξύ του τρόπου διατροφής και του ορθοκολι

κού καρκίνου σε Αμερικανούς μέσης ηλικίας, προέκυψε ότι τα προ

γράμματα διατροφής που χαρακτηρίζονταν από χαμηλή συχνότητα 

κατανάλωσης κρέατος και πατάτας και υψηλή συχνότητα κατανάλω

σης φρούτων, λαχανικών και τροφίμων με χαμηλά λιπαρά, φάνηκαν 

να σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο ορθοκολικού καρκίνου"1. 

Οι διατροφικές οδηγίες του 2005 για τους Αμερικανούς περιλαμ

βάνουν ποσοτικές συστάσεις για δυο τρόπους διατροφής, τον U S D A 

Food Guide και το U S D A Food Guide and the Dietary Approaches 

to Stop Hypertension (DASH) Eating Plan. Στόχοι των οδηγιών ήταν 

η βελτιστοποίηση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού και η 

μείωση του κινδύνου ασθενειών. 

Επίσης, η Μεσογειακού Τύπου Διατροφή συχνά προβάλλεται για 

τις ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία. Από τα ευρήματα έρευνας που 

διεξήχθη σε συμμετέχοντες της Prostate, Lung, Colorectal, and Ova

rian Cancer Screening Trial, διαπιστώθηκε ότι η υιοθέτηση των οδη

γιών διατροφής που αναφέρθηκαν ή των χαρακτηριστικών της Μεσο

γειακού Τύπου Διατροφής, μπορεί να βελτιώσει την πρόληψη και τον 

έλεγχο του ορθοκολικού καρκίνου, ιδιαιτέρως στους άνδρες"4. 
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Συμπεράσματα 

Από όσα αναφέρθηκαν θα μπορούσε, αρχικά, να επισημανθεί 

ότι τα τρόφιμα και τα επιμέρους συστατικά τους φαίνονται να δια

δραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία και την πρόληψη των 

καρκίνων του παχέος εντέρου και του ορθού. 

Σε περίληψη, μπορούν να σημειωθούν τα ακόλουθα στοιχεία. Οι 

ενδείξεις ότι η φυσική δραστηριότητα προστατεύει από τον ορθοκο

λικό καρκίνο είναι πειστικές, αν και ισχυρότερες είναι αυτές που 

αναφέρονται στο παχύ έντερο παρά στο ορθό. 

Οι ενδείξεις ότι το κόκκινο κρέας, το βιομηχανικά επεξεργασμέ

νο κρέας, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοολούχων ποτών 

από τους άνδρες και, ενδεχομένως, και από τις γυναίκες, η παχυ

σαρκία και η κεντρική παχυσαρκία, καθώς και παράγοντες που 

οδηγούν σε μεγαλύτερη αύξηση του ύψους κατά τη διάρκεια της 

ενήλικης ζωής ή οι συνέπειες αυτής της κατάστασης συνιστούν αίτια 

ορθοκολικού καρκίνου, φαίνονται πειστικές. 

Επίσης, τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, καθώς 

επίσης και το σκόρδο, το γάλα και το ασβέστιο, πιθανόν προστατεύ

ουν από αυτό τον τύπο καρκίνου. 

Τέλος, είναι, ακόμη, λίγες οι ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέ

ρασμα ότι τα μη αμυλώδη λαχανικά, τα φρούτα, τα τρόφιμα που πε

ριέχουν βιταμίνη D, το σελήνιο και τα τρόφιμα που το περιέχουν 

προστατεύουν από τον ορθοκολικό καρκίνο. 

Επίσης, λίγες είναι και οι ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρα

σμα ότι τα τρόφιμα που περιέχουν σίδηρο, το τυρί, τα τρόφιμα που 

περιέχουν ζωικό λίπος και τα τρόφιμα που περιέχουν σάκχαρα, συ

νιστούν αίτια αυτού του τύπου καρκίνου2. 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η συσχέτιση μεταξύ πολλών συ

στατικών της διατροφής και του κινδύνου ανάπτυξης ορθοκολικού 

καρκίνου έχει εξεταστεί από πολυάριθμες έρευνες και, βέβαια, εξα

κολουθεί να εξετάζεται. Ωστόσο, θα ήταν σφάλμα να αγνοηθεί το γε

γονός ότι η κάθε έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί προς αυτί] την κα

τεύθυνση έχει εστιάσει σε ένα, μόνο, ή σε λίγα τρόφιμα ή θρεπτικά ή 

διατροφικά συστατικά. Ετσι, ενώ αρκετές διατροφικές μεταβλητές 

έχουν συσχετιστεί με συνέπεια με τον κίνδυνο ορθοκολικού καρκί

νου, οι ενδείξεις για αρκετές ακόμη παραμένουν αμφιλεγόμενες. 

Λόγω, λοιπόν του μη καθοριστικού χαρακτήρα αρκετών ενδείξεων 

και λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της σύστασης των τρο

φίμων, των πιθανών αλληλεπιδράσεων των επιμέρους συστατικών 

τους, αλλά και την πολυσταδιακή βάση της νόσου, στο επίπεδο της 

πρόσληψης της θα ήταν περισσότερο χρήσιμο να προταθεί ένα δια

τροφικό πρότυπο τέτοιο, που, συνολικά, να προστατεύει από τον 

κίνδυνο εμφάνισης ορθοκολικού καρκίνου. 

Από τα μέχρι τώρα ευρήματα φαίνεται ότι, σε γενικές γραμμές, 

οι διατροφικές οδηγίες που πρέπει να δίνονται στον γενικό πληθυ

σμό με στόχο την πρόσληψη του ορθοκολικού καρκίνου, ταυτίζονται 

με τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακού Τύπου Διατροφής, 

η οποία, άλλωστε, έχει καταδειχτεί ότι ασκεί πολυάριθμες ευεργετι

κές επιδράσεις και μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην εμφά

νιση ενός συνόλου παθήσεων. 
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Ελεγχος (Screening) Πληθυσμού για Καρκίνο Παχέος Εντέρου 

Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλίδης, Μαρία Μυλωνάκη, Χρΰσα Μάλλη 

Γαστρεντερολογικό Τμήμα, ΓΝ Νίκαιας «Ο Αγ. Παντελεήμων» 

Περίληψη 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού (ΚΠΕΟ) μπορεί να προληφθεί μέσω των προ

γραμμάτων ελέγχου του ασυμπτωματικού πληθυσμού. Ο σκοπός του προληπτικού ελέγχου είναι να καταδείξει τη νόσο σε πρώιμο 

στάδιο. Ο ΚΠΕΟ είναι ιδανική νόσος για προληπτικό έλεγχο επειδή είναι συνήθης, εξορμάται από προκαρκινική κατάσταση (πολύ

ποδες) και εξελίσσεται μέσω διαφορετικών σταδίων. Εντούτοις, ιδανική μέθοδος έγκαιρης κατάδειξης του ΚΠΕΟ δεν υπάρχει και η 

συμμόρφωση του πληθυσμού παραμένει μη ικανοποιητική. Οι μέθοδοι ελέγχου περιλαμβάνουν την ανίχνευση αιμοσφαιρίνης κοπρά

νων, τψ εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση, τον βαριούχο υποκλυσμό και την κολονοσκόπηση. Ο έλεγχος πρέπει να αρχίζει από την ηλικία 

των 50 ετών με ετήσια διενέργεια αιμοσφαιρίνης κοπράνων, σιγμοειδοσκόπηση κάθε 5 χρόνια ή κολονοσκόπηση κάθε 10 χρόνια. Σε 

άτομα με θετικό οικογενειακό ιστορικό ο έλεγχος θα πρέπει να αρχίζει από την ηλικία των 40 ετών. Η κολονοσκόπηση θα πρέπει να 

επαναλαμβάνεται κάθε 3 ή 5 χρόνια σε άτομα με 2 ή περισσότερους συγγενείς πρώτου βαθμού με ΚΠΕΟ που εμφανίστηκε πριν από 

την ηλικία των 60 ετών. Τα άτομα με σύνδρομο κληρονομικού μη πολυποδιααικού καρκίνου του παχέος εντέρου πρέπει να αρχίζουν 

από την ηλικία των 25 ετών ή 10 χρόνια πριν από το έτος εμφάνισης του ΚΠΕΟ στον νεότερο συγγενή και ακολούθως κάθε 2 χρόνια. 

Στα άτομα αυτά είναι αναγκαίο να γίνεται έλεγχος και για καρκίνο ωοθηκών, ενδομητρίου, και στομάχου. Αλλα επίσης νοσήματα που 

προδιαθέτουν στην εμφάνιση ΚΠΕΟ περιλαμβάνουν τψ ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn, το σύνδρομο της οικογενούς πολυποδίασης 

και την ακτινοβόληση της περιοχής της πυέλου. Οι νεότερες τεχνικές, όπως η εικονική κολονοσκόπηση και η δοκιμασία ανίχνευσης 

του DNA των κοπράνων είναι αρκετά υποσχόμενες. Το μήνυμα που πρέπει να υιοθετηθεί είναι ότι ο ΚΠΕΟ είναι νόσος που μπορεί να 

προληφθεί. Η ενημέρωση του πληθυσμού και η εφαρμογή προληπτικών μεθόδων αποτελούν σημαντικά καθήκοντα του ειδικού γα

στρεντερολόγου αλλά και των οικογενειακών ιατρών. 

Λέξεις-κL·ιδιά 

έλεγχος ασυμπτωματικού πληθυσμού, χημειοπροφύλαξη, καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού. 

Υπεύθυνος Αλληλογραφίας 

Ιωάννης Κ Τριανταφυλλίδης 

Κερασούντος 8, 124-61 Χαϊδάρι, Αθήνα 

Τηλ. 210-58 19 481, Fax: 210-58 10 970 

E-mail: jkt@panafonet.gr 

Εισαγωγή" 

Μ ε τον όρο «screening» εννοούμε την «έρευνα για ύπαρξη 

συγκεκριμένης νόσου σε ασυμπτωματικά άτομα, με άλλη 

διατύπωση, ο όρος «screening» αφορά στην προσπάθεια 

ανεύρεσης νόσου σε κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει ότι μπορεί να πά

σχει από αυτή». 

Η «λογική» του screening όσον αφορά στον καρκίνο του παχέος 

εντέρου και ορθού (ΚΠΕΟ) στηρίζεται στο γεγονός ότι ποσοστό 

80% αυτού του καρκίνου εμφανίζεται σε έδαφος προϋπαρχόντων 

πολυπόδων. Ο πολύποδας αρχίζει ως ένα μικρό οζίδιο το οποίο αυ

ξάνεται σε μέγεθος σε διάστημα 10-20 ετών. Η πιθανότητα αιμορ

ραγίας από τον πολύποδα είναι σημαντικά μεγαλύτερη συγκριτικώς 

με τον περιβάλλοντα φυσιολογικό βλεννογόνο. Επομένως, είναι δυ

νατόν να ανιχνεύσουμε μικρούς πολύποδες επειδή αιμορραγούν μέ

σο) της θετικής για αιμοσφαιρίνη δοκιμασίας κοπράνο)ν. 

Στόχος του ελέγχου του φυσιολογικού πληθυσμού για Κ Π Ε Ο εί

ναι η μείωση της θνητότητας μέσω μείωσης της συχνότητας της προ

χωρημένης νόσου. Αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί με την κατάδειξη 
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πρώιμων καρκίνο» και με την κατάδειξη και εκτομή TOW αδενωμα

τωδών πολυπόδων. Οι αδενωματώδεις πολύποδες είναι συνήθεις σε 

άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Η πλειονότητα τους όμως δεν εξαλ-

λάσσεται. Οι δύο παράγοντες που συμμετέχουν στην πιθανότητα 

καρκινογένεσης είναι το μέγεθος και ο ιστολογικός τύπος. 

Οι πλέον συνήθεις αλλά και σημαντικοί από κλινικής πλευράς 

πολύποδες είναι αδενωματώδεις (1/2 ή 2/3 όλων των πολυπόδων) οι 

οποίοι συνδυάζονται με ανάπτυξη Κ Π Ε Ο . Επομένως, οι μελέτες 

επιτήρησης του πληθυσμού αφορούν στην κατάδειξη και αντιμετώ

πιση Κ Π Ε Ο και προχωρημένων αδενωμάτων (πολύποδες μεγέθους 

> km με υψηλόβαθμη δυσπλασία ή έντονο το λαχνωτό στοιχείο). 

Μέθοδοι ελέγχου πληθυσμού4^ 

Οι μέθοδοι ελέγχου του πληθυσμού διακρίνονται σε δοκιμασίες 

κοπράνο)ν (ανίχνευση αιμοσφαιρίνης κοπράνων και DN Α των απο-

πιπτόντα)ν κυττάραιν), ενδοσκοπικές εξετάσεις (σιγμοειδοσκόπηση 

με το εύκαμπτο ενδοσκόπιο και κολονοσκόπηση) και απεικονιστι

κές εξετάσεις (βαριούχος υποκλυσμός διπλής αντίθεσης και εικονι

κή κολονοσκόπηση). Οι εξετάσεις κοπράνων ανιχνεύουν την ύπαρ

ξη καρκίνου και ορισμένων προχωρημένων πολύποδοι, ενώ οι εν

δοσκοπικές καταδεικνύουν τόσο τα αδενοκαρκινώματα όσο και 

τους αδενωματώδεις πολύποδες. Οι εξετάσεις αυτές χρησιμοποιού

νται μόνες ή σε συνδυασμό με στόχο τη βελτίωση της ευαισθησίας 

αλλά και την επιβεβαίωση της πλήρους εξέτασης του παχέος εντέ

ρου αν η αρχική εξέταση ήταν ατελής. Οι δοκιμασίες ποικίλλουν 

όσον αφορά στις ενδείξεις, αποτελεσματικότητα (μείο)ση θνητότη

τας και συχνότητας Κ Π Ε Ο ) αποδοχή από τον πληθυσμό και κόστος. 

Εντούτοις, όλες μειώνουν τους θανάτους από Κ Π Ε Ο . 

Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι δοκιμασίες ελέγχου του πληθυσμού 

για Κ Π Ε Ο . 

Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης κοπράνων (FOBT) 

Η δοκιμασία επιτυγχάνει μείωση θνητότητας σε ποσοστό 16-30%. 

Υπολογίζεται ότι η ανά διετία διενέργεια F O B T σε 10.000 άτομα με 

συμμόρφωση 70% προλαμβάνει 8,5 θανάτους από Κ Π Ε Ο σε δέκα 

χρόνια (ευαισθησία 65%, ειδικότητα 98%). Στους ασθενείς με 

Κ Π Ε Ο , θετικό F O B T παρατηρείται στο 50-60% των περιπτώσεων 

(ανάγκη για επανάληψη της δοκιμασίας). Εφόσον υπάρξει θετική δο

κιμασία τότε 45% από αυτούς θα έχουν πολύποδες και 15% Κ Π Ε Ο 

(μη αποδεκτή ευαισθησία). Σε περίπτωση κατάδειξης Κ Π Ε Ο με 

FOBT, ο Κ Π Ε Ο έχει εξαιρετικά ευνοϊκή πρόγνωση αφού 60% αυ

τών θα είναι σταδίου Duke's Α. Η ανά διετία διενέργεια FOBT κατέ

δειξε μείωση της θνητότητας κατά 14% σε 10 χρόνια. Δεν υπάρχει 

αποδεδειγμένο όφελος όσον αφορά στη θνητότητα από Κ Π Ε αν η 

δοκιμασία επαναλαμβάνεται για μακρότερη χρονική περίοδο. 

Ομως, πραγματικά, το F O B T μειώνει τη θνητότητα από Κ Π Ε ; 

Τρεις μελέτες που περιέλαβαν 245.217 άτομα με 2.148 θανάτους 

από Κ Π Ε μετά από 3 εκατομμύρια patients-year παρακολούθηση, ο 

σχετικός κίνδυνος για θάνατο από Κ Π Ε στο σκέλος του FOBT ήταν 

0,87 ενώ ο σχετικός κίνδυνος για θάνατο άσχετο με Κ Π Ε πάλι στο 

σκέλος του F O B T ήταν 1,02 (ρ=0,015). Η αύξηση αυτή των θανά

των από άλλη αιτία στο σκέλος F O B T αντιρροπεί τη μείωση της 

θνητιττητας από Κ Π Ε εξιιχονοντας το τελικό αποτέλεσμα. 

Η ετήσια διενέργεια της δοκιμασίας ανίχνευσης της αιμοσφαιρί

νης κοπράνων μειώνει τόσο τη νοσηρότητα, όσο και τη θνητότητα 

από Κ Π Ε Ο . Η εξέταση είναι απλή και δεν προκαλεί οποιαδήποτε 

δυσφορία, εκτός φυσικά από την περίπτωση θετικής δοκιμασίας η 

οποία στη συνέχεια απαιτεί κολονοσκόπηση που από τη φύση της 

εμπερικλείει ορισμένους κινδύνους. Η ευαισθησία της μεθόδου πε

ριορίζεται από κακή συλλογή του δείγματος των κοπράνων, ανε

παρκή επεξεργασία και εσφαλμένη ερμηνεία. Από πολλούς εφαρ

μόζεται η δοκιμασία ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης σε δείγμα κοπρά

νων προερχόμενο από δακτυλική εξέταση. Η δοκιμασία, όμως, αυ

τή είναι σε μεγάλο βαθμό αναξιόπιστη. Τονίζεται με έμφαση ότι η 

εξέταση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τουλάχιστον 

για τα πρώτα τρία χρόνια και έκτοτε ανά δύο ή τρία χρόνια. 

Ανοσοχημικες δοκιμασίες 

Φαίνεται ότι το ανοσοχημικό F O B T σε άτομα με θετικό guaiac 

F O B T μειώνει αποτελεσματικά τον αριθμό των εσφαλμένως θετι

κών αποτελεσμάτων σε screening προγράμματα για Κ Π Ε Ο . 

DNA κοπράνων 

To D N A test κοπράνων είναι μια ανερχόμενη τεχνολογία η οποία 

καταδεικνύει D N A κύτταρο» προερχομένων από αδενώματα και 

καρκινο^ματα με χρήση διάφορων ομάδο» ανιχνευτών DNA. Τα πλε

ονεκτήματα της μεθόδου είναι η υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. 

Δεν απαιτείται εντερική προετοιμασία. Ελέγχει ολόκληρο το παχύ 

έντερο. Με βάση αυτή τη δοκιμασία η κολονοσκόπηση θα εφαρμόζε

ται σε αυτούς που αναμένεται να οχρεληθούν πραγματικά από αυτήν. 

Ο κατασκευαστής του test αυτού συνιστά επανεξέταση ανά 5 

χρόνια εφόσον η δοκιμασία ήταν αρνητική αν και η σύσταση αυτή 

φαίνεται να είναι υπεραισιόδοξη, αφού θα ήταν σωστή μόνο αν η 
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ευαισθησία του test ήταν τόσο μεγάλη ώστε να καταδεικνύει τόσο 

τους καρκίνους όσο και τους αδενωματώδεις πολύποδες, πράγμα 

που δεν έχει αποδειχτεί με τη δοκιμασία ανίχνευσης του D N A . Με 

βάση επομένως τα υπάρχοντα δεδομένα το διάστημα μεταξύ δύο 

αρνητικών δοκιμασιών δεν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί. 

Συμπερασματικά: 

• Οι δοκιμασίες ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων προλαμ

βάνουν τον Κ Π Ε Ο σε μικρότερο βαθμό συγκριτικώς με τις ενδο

σκοπικές εξετάσεις. 

• Οι δοκιμασίες αυτές προκειμένου να είναι αποτελεσματικές 

πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

• Εάν μια δοκιμασία είναι παθολογική, τότε θα πρέπει να ακο

λουθήσει κολονοσκόπηση. 

Εύκαμπτη σιγμοεώοσκόπηση2*37 

Καταδεικνύει ποσοστό 75% όλων των ΚΠΕ, όμως 18% των ασθε

νών που υποβλήθηκαν σε εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση θα χρεια

στούν στη συνέχεια ολική κολονοσκόπηση. Ποσοστό 60% των Κ Π Ε Ο 

που θα διαπιστωθούν είναι Duke's Α. Υπάρχει μικρός κίνδυνος αι

μορραγίας ή διάτρησης. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ομάδες υψη

λού κινδύνου. 

Το μείζον πλεονέκτημα της εύκαμπτης σιγμοειδοσκόπησης είναι 

ότι δεν απαιτεί ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία (μόνο 2 Fleet enemas), 

ούτε καταστολή, ενώ μπορεί να διενεργηθεί από ιατρούς αλλά και 

ειδικά εκπαιδευμένες αδελφές. Η χρήση πάντως υποκλυσμών ως 

μέσου καθαρισμού του εντέρου δεν είναι πάντοτε επαρκής, ενώ οι 

ασθενείς πολλές φορές προτιμούν τη λήψη πολυαιθυλενικής γλυκό-

λης από το στόμα παρά υποκλυσμών. Η μη χρήση καταστολής είναι 

βέβαιο ότι αυξάνει τη δυσφορία των εξεταζομένων. 

Τέλος, ένας ακόμη περιορισμός σχετίζεται με το διαφορετικό 

βάθος εισόδου του ενδοσκοπίου στο έντερο, καθώς και με τον δια

φορετικό αριθμό αδενωμάτων που διαγινώσκονται από διαφορετι

κούς ερευνητές. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι το γεγο

νός ότι εξετάζει τμήμα μόνο του παχέος εντέρου (ορθοσιγμοειδές 

και κατιόν). Οι επιπλοκές της εξέτασης περιλαμβάνουν σπανίως 

διάτρηση ακόμη και χωρίς προηγούμενη λήψη βιοψιών (μία περί

πτωση ανά 20.000 εξετάσεις). 

Αν και το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εξετάσεων δεν έχει 

καθοριστεί με ακρίβεια φαίνεται ότι πρέπει να διενεργείται ανά πέ

ντε χρόνια. Ορισμένοι συνιστούν παράλληλα και τη διενέργεια δο

κιμασίας ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων. Οι ασθενείς θα 

πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους περιορισμούς της εξέτα

σης κυρίως για το ότι η μέθοδος ερευνά μόνο το αριστερό κόλον. 

Τέλος οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θετική δοκιμασία συ

νεπάγεται ολοκλήρωση της εξέτασης με κολονοσκόπηση. 

Κολονοσκόπηση*us 

Αποτελεί την πλέον κατάλληλη μέθοδο ελέγχου του πληθυσμού 

για Κ Π Ε Ο . Συνιστάται η εφαρμογή της σε όλες τις ομάδες υψηλού 

κινδύνου. Απαιτεί ενδοσκόπο επαρκώς εκπαιδευμένο. Είναι δυνα

τόν να είναι ατελής λόγω πλημμελούς εντερικής προετοιμασίας. Το πο

σοστό ολικής εξέτασης του παχέος εντέρου κυμαίνεται από 80-90%. 

Μπορεί να διενεργηθεί με ασφάλεια σε άτομα ηλικίας 80 ετών ή και 

μεγαλύτερης ακόμη. 

Εντούτοις, υπάρχει κάποιος κίνδυνος θανάτου (1-3/10.000 εξετά

σεις), διάτρησης (14/1.000 εξετάσεις) και αιμορραγίας (1%). Υπάρχει 

αμφιβολία αν πρέπει να εφαρμόζεται σε άτομα χαμηλού κινδύνου. 

Ασθενείς με πολύποδες παχέος εντέρου πρέπει να ελέγχονται 

περιοδικά για τον κίνδυνο ανάπτυξης μετάχρονιον πολυπόδων. Οι 

μικροί πολύποδες δεν αιμορραγούν πάντα και επομένως η δοκιμα

σία μπορεί να επαναλαμβάνεται ανά διετία. Σε πρόσφατη μελέτη 

υποστηρίχτηκε η άποψη ότι άτομα με αρνητικά ευρήματα στην κο

λονοσκόπηση έχουν χαμηλό κίνδυνο ανάπτυξης Κ Π Ε Ο . Υποστηρί

ζεται από μερικούς ότι η επαναληπτική ενδοσκόπηση μπορεί να γί

νεται ανά 10 ή και 20 χρόνια. 

Το συνιστώμενο διάστημα μεταξύ δύο αρνητικών κολονοσκοπή-

σεων δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια λόγω έλλειψης στοιχείων μα

κράς παρακολούθησης. Επί του παρόντος διάστημα 10 ετών μεταξύ 

2 κολονοσκοπήσειον θεωρείται ως το ιδανικό, αρχής γενομένης από 

το 50ο έτος της ηλικίας. 

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα μειονε

κτήματα της εξέτασης ιδιαίτερα για το γεγονός ότι μπορούν να δια

λάβουν βλάβες ακόμη και καρκίνοι και προχωρημένα αδενώματα 

ενώ υπάρχει μικρός έστω κίνδυνος διάτρησης, αιμορραγίας μετά 

πολυποδεκτομή με επακόλουθη νοσοκομειακή νοσηλεία, καθώς και 

σπάνιες άλλες επιπλοκές. 

Η καλή εντερική προετοιμασία είναι απαραίτητη πριν από την 

κολονοσκόπηση. Η καταστολή είναι επίσης απαραίτητη προκειμέ

νου να μειωθεί η δυσφορία των εξεταζομένων. 

Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ο πλήρης έλεγχος του 

εντέρου. Ο έλεγχος συνδυάζεται με ενδοσκοπική πολυποδεκτομή. 

Ολες οι μέθοδοι προληπτικού ελέγχου απαιτούν τη διενέργεια κο-

λονοσκόπηοης εφόσον αποβούν θετικές. 

Η κολονοσκόπηση, όμως, έχει και αρκετούς περιορισμούς. Προη

γούνται διαιτητικοί περιορισμοί τουλάχιστον για μία ημέρα, ενώ η με

ταφορά του εξετασθέντος στο σπίτι πρέπει να γίνει με συνοδεία. Εί

ναι μια επεμβατική πράξη και οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι ο πλη

θυσμός προτιμά τις μη επεμβατικές μεθόδους. Η επιτυχία της μεθό

δου εξαρτάται από την καλή εντερική προετοιμασία η οποία από την 

πλειονότητα TOW εξετασθέντων θεωρείται ως το πλέον δυσάρεστο 

τμήμα της εξέτασης. Οι περιορισμοί της μεθόδου αναφέρθηκαν προη

γουμένως, ενώ η εμπειρία και η ικανότητα του εξεταστή ενδοσκόπου 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας της συνολικής διαδικασίας. 

Η κολονοσκόπηση δεν πρέπει να θεωρείται ως το αλάνθαστο 

gold-standard. Ελεγχόμενες μελέτες έδειξαν ότι είναι δυνατόν να 

«χάσει» μεγάλα αδενώματα (>10mm) σε ποσοστό 6-12%, ενώ για 

τον καρκίνο το ποσοστό είναι 5%. Ο κίνδυνος αιμορραγίας αυξάνε

ται αναλογικά με το μέγεθος των πολυπόδων αν και οι μικροί πολύ

ποδες αιμορραγούν και αυτοί αφού ο αριθμός τους είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος από των «προχωρημένων» πολύποδα και επομένως η 
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πιθανότητα αιμορραγίας είναι υπαρκτή. Η διάτρηση, ένας άλλος κίν

δυνος της πολυποδεκτομής, αυξάνεται με την ηλικία και με την πα

ρουσία εκκολπωμάτων. Υπολογίζεται σε 1 ανά 1.000 εξετάσεις. Τέ

λος, καρδιαγγειακές επιπλοκές είναι δυνατόν να εμφανιστούν αν και 

σπάνια. Οι επιπλοκές αυτές αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου των 

επιπλοκο» και σχετίζονται κυρίως με τη χορηγούμενη καταστολή. 

Εικονική κολονοσκόπηση**7" 

Είναι μέθοδος που χρησιμοποιεί τις εικόνες της αξονικής τομο

γραφίας προκειμένου να δημιουργήσει τρισδιάστατη εικόνα. Από 

τον χρόνο της εισαγωγής της (μέσα της δεκαετίας του '90) μέχρι σή

μερα σημείωσε σημαντικές προόδους. Οι σημερινές εικόνες είναι 

τομές 1-2 χιλιοστών, τομές που λαμβάνονται στο χρονικό διάστημα 

εθελούσιας διακοπής της αναπνοής. Ταυτόχρονα γίνεται ερμηνεία 

και των δισδιάστατων εικόνων. Ο συνδυασμός των δισδιάστατων 

και τρισδιάστατων εικόνων επιτρέπει την κατάδειξη και μικρών 

ακόμη πολυπόδων. Η επαρκής εντερική προετοιμασία και η εμφύ

σηση επαρκούς ποσότητας αέρα είναι αναγκαίες προϋποθέσεις επι

τυχίας της μεθόδου. Συνήθως δεν δίνεται ενδοφλεβίως σκιαγραφι

κό. Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 10 λεπτά και δεν είναι 

αναγκαίο να χορηγηθεί κατασταλτικό. Πλεονέκτημα αποτελεί η συ

χνή διαπίστωση ευρημάτων εκτός παχέος εντέρου (27%). 

Καταδεικνύει αδενώματα και καρκινώματα. Εναλλακτική της 

κολονοσκόπησης μέθοδος σε άτομα που δεν επιθυμούν ή δεν είναι 

δυνατό να υποβληθούν σε κολονοσκόπηση. Η ευαισθησία της μεθό

δου είναι συγκρίσιμη με αυτή της συμβατικής κολονοσκόπησης για 

πολύποδες μεγέθους >6mm με μικρό ποσοστό εσφαλμένως θετι

κών ευρημάτων. 
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Σε σχέση με την κατάδειξη του Κ Π Ε Ο και των προχωρημένων 

πολυπόδων του παχέος εντέρου που αποτελούν τον κύριο σκοπό 

των προγραμμάτων επιτήρησης για Κ Π Ε Ο , πρόσφατα δεδομένα 

υποδηλώνουν ότι η εικονική κολονοσκόπηση έχει παρόμοια δια

γνωστική αξία με άλλες διαγνωστικές μεθόδους όσον αφορά στην 

κατάδειξη πολυπόδων και καρκίνου σημαντικού μεγέθους. Φαίνε

ται ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για να περιληφθεί η εικονική 

κολονοσκόπηση στον έλεγχο των ατόμων άνω των 50 ετών για 

Κ Π Ε Ο αν και το διάστημα μεταξύ δύο αρνητικών εξετάσεων δεν 

έχει ακόμη καθοριστεί. Το διάστημα των 5 ετών θεωρείται από τους 

περισσότερους ως το πλέον cost-effective. Μέχρις ότου υπάρξουν 

περισσότερα δεδομένα συνιστάται η διενέργεια κολονοσκόπησης 

εφόσον διαπιστωθεί πολύποδας διαμέτρου τουλάχιστον 6mm. 

Βαριούχος υποκλυσμός διπλής αντίθεσης (BYAA)"'"" 

Τα πλεονεκτήματα του Β Υ Δ Α είναι ότι ελέγχει ολόκληρο το πα

χύ έντερο σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς και ότι καταδει

κνύει το μεγαλύτερο ποσοστό πολυπόδων και καρκίνων. Ο Β Υ Δ Α 

ενδείκνυται επίσης σε περιπτώσεις που η κολονοσκόπηση ήταν ατε

λής ή σε περιπτώσεις που η κολονοσκόπηση αντενδείκνυται. Ομως, 

ο Β Υ Δ Α έχει και αρκετά μειονεκτήματα. Απαιτεί πλήρη εντερική 

προετοιμασία, οι εξεταζόμενοι παρουσιάζουν δυσφορία σε κάποιο 

ποσοστό κατά τη διάρκεια ή μετά την εξέταση. Ατελής προετοιμα

σία έχει ως αποτέλεσμα μείωση της ευαισθησίας και ειδικότητας της 

μεθόδου. Επιπλέον δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης βιοψιών ή διε

νέργεια πολυποδεκτομής. Οποιοσδήποτε ασθενής με πολύποδα με

γαλύτερο των 6mm πρέπει να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση. Επι

πλέον εξαρτάται από τη διαγνωστική ικανότητα του εξεταστή ή του 

τεχνολόγου που διενεργεί την εξέταση. Είναι ασφαλής μέθοδος. Η 

συχνότητα διάτρησης είναι πολύ μικρότερη από αυτήν της κολονο

σκόπησης (1/25.000 vs 1/1.000-2.000). 

Ο Β Υ Δ Α διενεργούμενος ανά πενταετία αποτελεί αποδεκτή μέ

θοδο screening του πληθυσμού. Οπωσδήποτε θα πρέπει να εκτίθε

νται στον ασθενή τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της μεθό

δου, η ανάγκη επιμελούς εντερικού καθαρισμού και η ανάγκη διε

νέργειας κολονοσκόπηοης εφόσον η εξέταση είναι παθολογική. Η 

επιλογή του Β Υ Δ Α θα πρέπει να εξατομικεύεται και να λαμβάνο

νται υπόψη η προτίμηση του ασθενούς, το κόστος και το μέγεθος της 

ικανότητας του εξεταστή-ακτινολόγου ιατρού. 

Η χρήση των μεθόδων αυτών σε διάφορες κατηγορίες εξεταζο

μένου φαίνεται στον Πίνακα 2. 

Συστάσεις για άλλες καταστάσεις*"12 

Ασθενείς με χειρουργηθέντα ΚΠΕΟ 

Η εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης ασθενών με χει

ρουργηθέντα Κ Π Ε Ο βελτιώνει την πρόγνωση ασθενών με στάδιο Β 

και καρκίνο του ορθού. Η κολονοσκόπηση επαναλαμβάνεται μέχρι 

το 5ο έτος μετά την εκτομή του όγκου4'. Σε ομοφυλόφιλους άνδρες 

δεν θεωρείται απαραίτητη η εφαρμογή προληπτικού προγράμματος 

για ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία και καρκίνο*. 

Ελεγχος για Σύνδρομο Κληρονομικού 

μη Πολυποδιασικού Καρκίνου του Παχέος Εντέρου 

(Hereditary Colorectal Cancer, Lynch syndrome) 

Η κολονοσκόπηση πρέπει να αρχίζει σε ηλικία μικρότερη των 25 

ετών και να επαναλαμβάνεται μία φορά τον χρόνο. Στις γυναίκες η 

βιοψία του ενδομητρίου και το διακολπικό υπερηχογράφημα είναι 

οι συνιστώμενες εξετάσεις. 

Mesalazine και κίνδυνος ανάπτυξης ΚΠΕΟ 

Η Mesalazine μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης Κ Π Ε Ο . 

Η ελάχιστη δόση με την οποία μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος 

είναι άγνωστη. Σύμφωνα πάντως με πρόσφατη μελέτη «αποδείξεις 

από προοπτικές κλινικές μελέτες που να υποστηρίζουν ότι η κολονο

σκόπηση μειώνει πραγματικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ΚΠΕ σε ασθε

νείς με μακροχρόνια και εκτεταμένη ελκώδη κολίτιδα, δεν υπάρχουν». 

Εκπαίδευση κοινού 

Φαίνεται ότι από πλευράς πληθυσμού υπάρχει αδυναμία κατα

νόησης του γεγονότος ότι ο Κ Π Ε Ο είναι ένας από τους πλέον συνή

θεις και δυνητικά προλήψιμους καρκίνους. Δεν υπάρχει κατανόηση 

της σχέσης πολύποδα-ΚΠΕ. Δεν υπάρχει γνώση των παραγόντων 

που σχετίζονται θετικά ή αρνητικά με τον Κ Π Ε , όπως η «υγιεινή» 

δίαιτα, το κάπνισμα και η σωματική άσκηση. 
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Η συμμόρφωση κυμαίνεται από 40-80%. Επηρεάζεται από το 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Το άγχος για την εξέταση και το τυχόν δυ

σμενές αποτέλεσμα επηρεάζουν την απόφαση για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα. 

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και έλεγχος ΚΠΕ 

Σε μεταανάλυση 5 σχετικών μελετών διαπιστώθηκε ότι έλεγχος 

για Κ Π Ε συνιστάται από το 65-95% των ιατρών. F O B T συνιστάται 

από το 42-83% των ιατρών. Οι ιατροί των Η Π Α σε σύγκριση με τους 

Ευρωπαίους συναδέλφους συνιστούν περιοδικό έλεγχο βασιζόμε

νοι σε έγκυρα δεδομένα. Επιπλέον, έχουν μεγάλη παράδοση στον 

τομέα αυτό επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερα προληπτικά αποτελέσμα

τα στον ασυμπτωματικό πληθυσμό. 

Κόστος προγραμμάτων ελέγχου"1" 

Ενδεικτικό κόστος των προγραμμάτων ελέγχου ανάλογα με την 

εφαρμοζόμενη στρατηγική φαίνεται στους Πίνακες 3 και 4. 

Συστάσεις διεθνών οργανισμών για τον έλεγχο του πληθυσμού*1*1 

Η American Cancer Society - A C S , μεγάλος διεθνής οργανι

σμός, πρώτη δημοσίευσε οδηγίες screening πληθυσμού για Κ Π Ε Ο . 

Ακολούθησαν άλλοι οργανισμοί, όπως η Preventive Services Task 

Force, το American College of Radiology ( A C R ) και η US Multi-

Society Task Force on Colorectal Cancer (USMSTF). Ολες οι δια

θέσιμες μέθοδοι παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Παρά όμως το κόστος, την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης, την ανε

παρκή σύσταση screening από μέρους των ιατρών, φαίνεται ότι οι 

ενήλικες έχουν σημαντικά διαφορετική στάση έναντι αυτών των 

εξετάσεων. Οι δοκιμασίες που αναφέρονται στους Πίνακες 5 και 6 

είναι οι ενδεικνυόμενες σήμερα για την έγκαιρη κατάδειξη Κ Π Ε Ο 

σε ασυμπτωματικούς ενήλικες ηλικίας >50 ετο')ν. 

Συμπεράσματα 

Σήμερα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αναγκαιότητα του 

περιοδικού ελέγχου του πληθυσμού για Κ Π Ε Ο . Ο έλεγχος του ασυ-
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μπτωματικού πληθυσμού μειώνει τη θνητότητα από Κ Π Ε Ο αφού 

καταδεικνύει το νεόπλασμα σε πρωιμότερο στάδιο, ενώ προσφέρει 

τη δυνατότητα ενδοσκοπικής αφαίρεσης τιον πολυπόδων. 

Υπογραμμίζεται ότι καμία από τις διαθέσιμες δοκιμασίες δεν εί

ναι τέλεια αν και κάθε μία από αυτές έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της. Οι προτιμήσεις του ασθενούς και η δυνατότητα 

διενέργειας μίας ή περισσότερων εξετάσεων είναι δυνατή. 

Τα ποσοστά συμμόρφωσης του πληθυσμού σε όλες τις χώρες του 

κόσμου παραμένουν χαμηλά. Ομως, άτομα υψηλού κινδύνου, όπως 

ασθενείς με ιστορικό πολυπόδων, ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό 

Κ Π Ε Ο , ιστορικό χειρουργηθέντος Κ Π Ε Ο ή Κ Π Ε Ο σε συγγενείς 

πρώτου βαθμού ηλικίας μικρότερης των 60 ετών και τέλος ασθενείς 

με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn (εκτεταμένης και διάρκειας με

γαλύτερης TOW 12 ετών) θα πρέπει να ελέγχονται με ειδικά προγράμ

ματα. Το κόστος των προγραμμάτων φαίνεται ότι είναι αποδεκτό. 

Επειδή οι νέες τεχνολογίες εξακολουθούν να εξελίσσονται κατα

δεικνύοντας μεν νεοπλασίες αλλά αδυνατΐι')ντας να παρέμβουν θερα

πευτικά, προκύπτει ανάγκη για consensus με σκοπό την ανεύρεση της 

πλέον κατάλληλης στρατηγικής για την αντιμετώπιση TOW ασθενών με 

βλάβες που ανακαλύπτονται μέσω των νέων τεχνολογιών. 

Summary 

Screening of Colorectal Cancer 

John K. Triantafillidis, Maria Mylonaki, Chryssa Malli 

Department of Gastroenterology, Saint Panteleimon General State Hospital, Nicea, Greece 

Many cases of colorectal cancer (CRC) could be prevented by early detection through screening programs. The aim of screening is to detect 

the disease at a curable stage. Generally, screening is performed on subjects without evidence of existing neoplasia. CRC is a malignant 

disorder very suitable for screening because it is common, starts as a precursor lesion (polyp), and advances through different stages. However, 

the optimal method for early detection of CRC remains to be established. On the other hand, compliance of the population with screening 

pwgtams remains poor. The most important screening modalities include fecal occult blood testing, flexible sigmoidoscopy, barium enema 

x-ray and colonoscopy. Recommendations for patients at average risk include initiation of screening at the age of 50 with annually fecal occult 

blood test, flexible sigmoidoscopy every 5 years or preferably, colonoscopy every 10 years. For patients with positive family history screening 

must be start at the age of 40. Colonoscopy should be repeated every 3 or 5 years on subjects with 2 or more first-degree relatives affected with 

CRC and on subjects with one first-degree relative who was affected before the age of 60. Individuals with Hereditary Non Polyposis 

Colorectal Cancer should have colonoscopy done at the age of 25, or 10 years prior to the youngest age of CRC diagnosis in the family and 

every two years thereafter. Screening for other cancers such as ovarian, endometrial, gastric, small bowel etc, should also be performed 

regularly. Other situations such as inflammatoiy bowel disease, familial adenomatosis polyposis syndrome and pelvic irradiation should also 

be screened at regular time intervals. Newer techniques such as virtual colonoscopy and fecal test for DNA are vigorously evaluated. The 

importante message is that CRC screening has been proven effective. Using both the available screening options and the preventive strategies 

we can greatly reduce the incidence of CRC and improve quality of life. Physicians are responsible to help people to reduce the incidence of 

this neoplasm by providing education and applying preventive strategies. 
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Πρόληψη, Πρώιμη Διάγνωση και Θεραπεία 

του Καρκίνου Παχέος Εντέρου: Ο Ρόλος του Γενικού Ιατρού 

Αριστοφάνης Γκί/ας 

Κέντρο Υγείας Καλυβιών 

Περίληψη 

Τα επιδημιολογικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι εκτός από τους γενετικούς παράγοντες σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του καρκίνου 

παχέος εντέρου (ΚΠΕ) παίζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Επομένως, πρωταρχικός στόχος του Γενικού Ιατρού (ΓΙ) είναι η 

προαγωγή της παραδοσιακής Μεσογειακής δίαιτας και γενικότερα του υγιεινού τρόπου ζωής, συμβάλλοντας έτσι στην ουσιαστική 

πρόληψη και στη χειρότερη περίπτωση την καθυστέρηση της εμφάνισης του ΚΠΕ. Είναι γνωστό ότι πολλοί ασθενείς με ΚΠΕ εντέρου 

παραμένουν ασυμπτωματικοίμέχρι τα προχωρημένα στάδια της νόσου και ο μόνος τρόπος ανίχνευσης του στα πρώιμα στάδια είναι 

μέσω του τακτικού προσυμπτωματικού ελέγχου. Ωστόσο, παρ' ότι ο ρόλος του ΓΙ και στον συγκεκριμένο τομέα είναι καθοριστικός 

απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για τψ καλύτερη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας 

ο ΓΙ να μπορεί να αναγνωρίζει εγκαίρως τις διάφορες εικόνες εμφάνισης του ΚΠΕ όπως είναι η αποβολή αίματος από το ορθό, τα συ

μπτώματα σιδηροπενικής αναιμίας, οι αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου και η ανεξήγητη απώλεια βάρους. Ως είθισται με όλες τις 

σοβαρές χρόνιες παθήσεις, έτσι και στην περίπτωση του ΚΠΕ, ο ρόλος του ΓΙ μετά τη διάγνωση καθίσταται ακόμη πιο ενεργός, ιδίως 

στον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης του ασθενούς και της οικογένειας του, καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών που αφο

ρούν στη θεραπεία και την παρακολούθηση του ασθενούς. 

Λέξεις-κλειδιά 

καρκίνος παχέος εντέρου, πρόληψη, ασυμπτωματικός έλεγχος, πρώιμη διάγνωση, διαχείριση, γενικός ιατρός. 

Υπεύθυνος Αλληλογραφίας 

Αρ. Αριστοφάνης Γκίκας 

Γαβριηλίδου 6 

Αθήνα 11141 

Τηλ.: 210-22 86 830 

E-mail: argikas(<iintemet.gr 

0 καρκίνος του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) αποτελεί τον τρίτο πιο 

συνηθισμένο τύπο καρκίνου και τη δεύτερη κυριότερη αιτία 

θανάτου από καρκινοπάθεια στον αναπτυγμένο κόσμο. Το 

ποσοστό επιβίωσης στα 5 χρόνια των ασθενών με Κ Π Ε , που διαγι-

γνώσκεται στα αρχικά στάδια, είναι μεγαλύτερο του 90%. Δυστυ

χώς, όμως, μόνο το 40% των περιπτώσεων της νόσου ανακαλύπτο

νται και αντιμετωπίζονται στα αρχικά στάδια. Κατά συνέπεια στό

χος του Γενικού Ιατρού (ΓΙ) και γενικότερα του ιατρού της πρωτο

βάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) είναι η πρόληψη, η έγκαιρη διά

γνωση του Κ Π Ε και η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότη

τας ζωής των ασθενών αυτών. 

Σε αντίθεση με τις χοίρες με αναπτυγμένο σύστημα ΠΦΥ, όπου ο 

κεντρικός ρόλος του ΓΙ σε όλες της φάσεις που αφοροτίν στη διαχεί

ριση των ασθενών με Κ Π Ε και γενικότερα με καρκίνο θεωρείται 

δεδομένος, στη χώρα μας δυστυχώς επικρατεί η αντίληψη ότι ο ρό

λος του ΓΙ θα πρέπει να περιορίζεται στην αρχική αναγνώριση της 

νόσου και στην παραπομπή σε ειδικά κέντρα. Είναι επομένως κατα

νοητό ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες ο ΓΙ καλείται να συμβάλει 
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όχι μόνο στη σωστή και ορθολογική εφαρμογή των τεκμηριωμένων 

επιστημονικών δεδομένων σε κάθε ασθενή ξεχωριστά αλλά θα πρέ

πει να κάνει και φιλότιμες προσπάθειες για την κάλυψη των ελλεί

ψεων του συστήματος υγείας. 

Πρόληψη 

Τα επιδημιολογικά δεδομένα απέδειξαν ότι εκτός από τους γε

νετικούς παράγοντες σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του Κ Π Ε παί

ζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται κυρίως με τον 

τρόπο ζωής. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι περίπου το 30% των 

περιπτώσεων Κ Π Ε οφείλεται καθαρά στους περιβαλλοντικοΰς πα

ράγοντες, δηλ. στη δίαιτα και γενικότερα στον Δυτικού τύπου τρόπο 

ζωής, το 15% σε αμιγώς γενετικούς παράγοντες και το υπόλοιπο 

55% αποδίδεται στον συνδυασμό αυτών των παραγόντων. Πρακτι

κά αυτά τα δεδομένα σημαίνουν ότι οι βελτιώσεις στον τρόπο ζωής 

μπορούν να συμβάλουν στην ουσιαστική πρόληψη και στη χειρότε

ρη περίπτωση την καθυστέρηση της εμφάνισης του Κ Π Ε . Επομέ

νως, καθήκον του ΓΙ είναι η προαγωγή της παραδοσιακής Μεσογει

ακής δίαιτας, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση 

φρούτων, λαχανικών και οσπρίων, από μέτρια κατανάλωση γαλα

κτοκομικών και χαμηλή κατανάλωση κρέατος. Ταυτόχρονα θα πρέ

πει να συμβουλεύονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας να απο

φεύγουν το κάπνισμα, την υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ και να 

ενθαρρύνονται για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, προ

κειμένου να διατηρήσουν το σωματικό τους βάρος όσο γίνεται πιο 

κοντά στα φυσιολογικά όρια. Εδώ, είναι σημαντικό ο ΓΙ να μεταφέ

ρει στον ασθενή το μήνυμα ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρό

φιμο ή άλλος παράγοντας που μπορεί να προλαβαίνει η να προκα

λεί τον Κ Π Ε , αλλά ότι είναι ο συνολικός μακροχρόνιος τρόπος ζωής 

και η ισορροπημένη δίαιτα που έχουν ιδιαίτερη σημασία. 

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκπαίδευση του 

ασθενούς και ολόκληρης της οικογένειας του αποτελεί η λεπτομερής 

λήψη του ιστορικού, διαδικασία η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 

ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής. 

Επίσης, επειδή η εκπαίδευση και ιδίως η συμμόρφωση των ασθενών 

είναι μια πολύ δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία απαιτείται η συ

νεχής ενημέρωση του αρχείου του ασθενούς προκειμένου να εντοπι

στούν οι διατροφικές παρεκτροπές και να διορθωθούν. Αλλωστε, οι 

παρεμβάσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής θα πρέπει να αποτελούν ση

μαντικό τμήμα του κλινικού έργου του ΓΙ, διότι ο υγιεινός τρόπος ζω

ής έχει βαρύνουσα σημασία όχι μόνο για την πρόληψη του Κ Π Ε , αλ

λά και για τους υπόλοιπους συνήθεις τύπους καρκίνου, καθώς και τα 

νοσήματα φθοράς, όπως είναι η παχυσαρκία, ο διαβήτης και τα καρ

διαγγειακά νοσήματα, τα οποία δυστυχώς στη χώρα μας παρουσιά

ζουν δραματική αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες. 

Πέραν της προσωπικής επαφής, ο ΓΙ θα πρέπει να συμβάλει και 

στην εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού μέσω της εφαρμογής διά

φορων ενημερωτικών προγραμμάτων που αφορούν κυρίως στην πε

ριοχή ευθύνης του. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε ειδι

κές ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι διό

τι είναι γνωστό ότι στις κρίσιμες αυτές ηλικίες διαμορφώνονται οι 

βασικές συνήθειες που σχετίζονται με τη διατροφή και τον τρόπο 

ζωής ενός ανθρώπου. 

Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) 

Είναι γνωστό ότι πολλοί ασθενείς με Κ Π Ε δεν εμφανίζουν συ

μπτώματα μέχρι και τα τελικά στάδια της νόσου και επομένως ο μό

νος τρόπος να ανιχνεύσουμε τον καρκίνο στα πρώιμα του στάδια εί

ναι μέσω του τακτικού προσυμπτωματικού ελέγχου. Ο ΓΙ εξ ορι

σμού θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τον προσυμπτωματικό 

ελέγχο του Κ Π Ε διότι ο τρόπος διαχείρισης αυτού του ζητήματος 

δεν διαφέρει από τον τρόπο που πρέπει να διαχειρίζεται άλλες πα

ρόμοιες καταστάσεις, όπως είναι π.χ. ο προληπτικός έλεγχος για 

καρκίνο μαστού και τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες. 

Το έργο του ΓΙ θα ήταν πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό αν 

υπήρχαν κατευθυντήριες οδηγίες και ξεκάθαρη εθνική στρατηγική 

για τον προσυμπτωματικό έλεγχο Κ Π Ε στη χώρα μας. Ωστόσο, η 

διεθνής βιβλιογραφία μας παρέχει τη δυνατιττητα πολλών επιλογών 

όπου αρκετές επιστημονικές εταιρείες και οργανισμοί ανά τον κό

σμο εκδίδουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα σχετικές κατευθυντή

ριες οδηγίες, οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι παρόμοιες. Μετα

ξύ αυτών θα παρέπεμπα στις οδηγίες του Εθνικού Συμβουλίου 

Υγείας της Αυστραλίας, πιστεύοντας ότι είναι περισσότερο αποδε

κτές από τους ΓΙ διότι ο υπολογισμός του κινδύνου που διατρέχει 

ένα άτομο και της μεθόδου που θα επιλεγεί για έλεγχο βασίζεται 

κυρίως στο ιστορικό (Πίνακας 1). 

Παρ' όλο που η αποτελεσματικότητα και η σχέση κόστους/οφέ-

λους του προσυμπτωματικού ελέγχου θεωρείται δεδομένη, η συμ

μόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι πτωχή, ακόμη και σε 

χώρες με αναπτυγμένο σύστημα ΠΦΥ. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στο γεγονός ότι το ποσοστό των ιατρών της ΠΦΥ που υιοθε

τεί και εφαρμόζει στην πράξη τις σχετικές οδηγίες δεν ξεπερνάει το 

50%. Στη χώρα μας, τα πράγματα φαίνεται να είναι χειρότερα: σε 

μια σχετική μελέτη μόνο το 25% των ιατρών ΠΦΥ δήλωσαν ότι συ

στήνουν τη δοκιμασία κοπράνων η την κολονοσκόπηση στα ασυ-

μπτωματικά άτομα άνω των 50 ετών. 

Προκειμένου να υπάρχει καλύτερη συμμόρφωση με τις κατευθυ

ντήριες οδηγίες πρωταρχικός στόχος του εκάστοτε ΓΙ είναι η αναγνώ

ριση των ατόμων με αυξημένο κίνδυνο για Κ Π Ε , δηλ. αυτών που 

έχουν κληρονομική προδιάθεση. Βασική προϋπόθεση για την επίτευ

ξη αυτού του στόχου είναι η διατήρηση αρχείου του ασθενούς (σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στο οποίο μεταξύ των άλλων θα πρέπει 

να είναι καταγεγραμμένα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το οικογε

νειακό ιστορικό. Επίσης, ο ΓΙ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 

στην κατανόηση της σημασίας του προσυμπτωματικσύ ελέγχου, λαμ

βάνοντας υπόψη τις ψυχο-κοινωνικές παραμέτρους διότι δεν είναι εύ

κολο να πειστούν όλα τα φαινομενικά υγιή άτομα ότι πρέπει να υπο

βληθούν στον συγκεκριμένο έλεγχο. Κρίνοντας από την προσωπική 

μου εμπειρία το έργο αυτό φαίνεται να είναι πολύ πιο δύσκολο στα 

άτομα χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου όπου, όπως αποδει-
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κνύεται και από τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, ο προσυ-

μπτωματικός έλεγχος σε αυτά τα άτομα είναι πιο χρήσιμος διότι πα

ρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν νωρίς από Κ Π Ε 

λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης. Ισως, στην κακή συμμόρφωση 

με τις κατευθυντήριες οδηγίες να συμβάλλουν και οι δυσχέρειες στην 

πρόσβαση και οι ελλείψεις στη λειτουργία του συστιίματος, όπου π.χ. 

είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί σιγμοειδοσκόπηση ή κο

λονοσκόπηση σε μεγάλο αριθμό ασυμπτωματικών ατόμων χωρίς κα

μία οικονομική επιβάρυνση. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο ΓΙ θα πρέπει να αναζητεί τις πιο 

εφικτές λύσεις και νομίζω ότι η εξέταση κλειδί είναι η δοκιμασία 

ανίχνευσης λανθάνοντος αίματος στα κόπρανα. Αυτί] έχει το πλεο

νέκτημα ότι έχει χαμηλό κόστος και καλή ευαισθησία, η οποία αυ

ξάνεται όταν επαναλαμβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα 

(π.χ. μία φορά τον χρόνο). Μέσω αυτής μπορεί να γίνει διαλογή 

όλων των ατόμων με συνηθισμένο ή ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο, τα 

οποία αποτελούν περίπου το 98% του πληθυσμού που έχει ένδειξη 

για προσυμπτωματικό έλεγχο (Πίνακας 1). Ενώ τα μέλη των οικογε

νειών που διατρέχουν τουλάχιστον μέτριου βαθμού αυξημένο κίνδυ

νο θα πρέπει να παρακολουθούνται σε συνεργασία με τον γαστρε

ντερολόγο και η εξέταση που έχει απόλυτη ένδειξη σε αυτές τις πε

ριπτώσεις είναι η κολονοσκόπηση. Οποιαδήποτε και να είναι η μέ

θοδος της παρακολούθησης αυτό που επιβάλλεται είναι η τακτική 

καταγραφή του είδους και του χρόνου της εξέτασης και στη συνέ

χεια να προγραμματίζεται το επόμενο βήμα. Και επειδή οι υποχρε

ώσεις του ΓΙ σχετικά με την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό 

έλεγχο περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα εξετάσεων και παρεμβά

σεων (Πίνακας 2) θα πρέπει να αναζητούνται λύσεις που διευκολύ

νουν την υπενθύμιση τόσο του ίδιου του ιατρού όσο και του ασθε

νούς για τις προγραμματισμένες εξετάσεις. Ενα τέτοιο σύστημα εί

ναι π.χ. η χρήση μιας κάρτας παρόμοιας με αυτήν που παρουσιάζε

ται στον Πίνακα 2 όπου για τις ήδη πραγματοποιηθείσες εξετάσεις 

να χρησιμοποιείται διαφορετική σήμανση από αυτές που αναμένε

ται να πραγματοποιηθούν. 
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Εγκαιρη διάγνωση 

Η αρχική συμπτωματολογία του Κ Π Ε , όπως συμβαίνει με όλους 

τους τύπους καρκίνου, συνήθως είναι πολύ ήπια και δυσδιάκριτη. 

Τα αξιόλογα, από πλευράς διαφορικής διάγνωσης συμπτώματα, εμ

φανίζονται αργά, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα η νόσος να δια

πιστώνεται σε προχωρημένα στάδια. Ωστόσο, ο ΓΙ λόγω της συνε

χούς επαφής με τους ασθενείς είναι αυτός που έχει τις μεγαλύτερες 

πιθανότητες να μπορεί να αναγνοιρίσει εγκαίρως τα ύποπτα συ

μπτώματα. Αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα πρέπει να αγνοεί κανένα 

νεοεμφανιζόμενο σύμπτωμα, όσο ασήμαντο και αν φαίνεται, δίνο

ντας ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνιση των αποκαλούμενων «συ

μπτωμάτων συναγερμού», στα οποία περιλαμβάνονται: 

Αποβολή αίματος από το ορθό, αναμειγμενο η όχι με κόπρανα 

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου 

Ανεξήγητη απώλεια βάρους 

Συμπτώματα αναιμίας 

Κοιλιακό άλγος 

Μετεωρισμός της κοιλίας 

Η βασική διερεύνηση των συμπτωμάτων, η οποία θα πρέπει να 

προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του ασθενούς, περιλαμβάνει τη 

σιγμοειδοσκόπηση, την κολονοσκόπηση και τον βαριούχο υποκλυ

σμό σε συνδυασμό με σιγμοειδοσκόπηση. Σε γενικές γραμμές η εν 

λόγω διερεύνηση είναι απαραίτητη στους ασθενείς άνω των 40 ετών 

με πρόσφατη έναρξη των συμπτωμάτων. EVOJ, στα άτομα κάτω των 

40 ετών ο έλεγχος συνιστάται να γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες 

όπου υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, όταν δεν διευκρινίζε

ται η αιτία των συμπτωμάτων και όταν τα συμπτώματα επιμένουν. 

Το πιο συχνό διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

ο ιατρός της Π Φ Υ στην καθημέρα πράξη του είναι η σιδηροπενική 

αναιμία. Σχετικά με αυτό το ζήτημα, υπάρχει η άποψη που λέει ότι 

κάθε ασθενής με σιδηροπενική αναιμία θα πρέπει να υποβάλλεται 

σε γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση, ακόμη και αν αναφέρεται 

η μηνορραγία ή διαταραχές πρόσληψης σιδήρου. Αν και υπάρχουν 

περιπτώσεις, όπως είναι οι ασυμπτωματικές γυναίκες νεαρής ηλι

κίας και τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε γαστρεκτομή, όπου η κο

λονοσκόπηση δεν είναι απαραίτητη, νομίζω ότι η άποψη αυτή θα 

πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς κανένα δισταγμό στα υπόλοιπα άτο

μα άνω των 40 ετών. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανταπόκριση 

στη σιδηροθεραπεία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κριτήριο για 

τη διαφορική διάγνωση με τον Κ Π Ε . 

Ενα άλλο συχνό ερώτημα που τίθεται είναι αν η αιμορραγία από 

το ορθό μπορεί να αποδοθεί με ασφάλεια στις αιμορροΐδες. Η απά-
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ντηοη είναι μάλλον όχι διότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις της κα

θυστερημένης διάγνωσης του Κ Π Ε επειδή τα συμπτώματα είχαν 

αποδοθεί στις αιμορροΐδες. Γι' αυτό οι συστάσεις δικαιολογημένα 

λένε ότι κάθε ασθενής ηλικίας άνω των 40 ετών με αιμορρο'ίδοπά-

θεια που παρουσιάζει αποβολή αίματος από το ορθό θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση. Ενώ, όταν αναφέ

ρεται θετικό οικογενειακό ιστορικό για Κ Π Ε η κολονοσκόπηση θα 

πρέπει να συστήνεται και στα άτομα 30-40 ετών. 

Θεραπεία 

Η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς με Κ Π Ε 

απαιτεί τη συμμετοχή πολλών ειδικοτήτων όπου ο ρόλος του ΓΙ είναι 

σημαντικός και αφορά στα εξής βασικά πεδία: 

- Στην ενεργό συμμετοχή στη λήψη της απόφασης σχετικά με το 

είδος της θεραπείας που θα πρέπει να επιλεγεί. 

- Στην πραγματοποίηση του προεγχειρητικού ελέγχου, δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση του καρδιοναπνευστικού συστή

ματος. 

- Στην προεγχειρητική προετοιμασία του εντέρου. 

- Στην παροχή φροντίδας σχετικά με την κολοστομία. 

- Στην ψυχολογική υποστήριξη. 

- Στη γενική ιατρική φροντίδα (συμπεριλαμβανομένων των συ

νυπαρχόντων νοσημάτων). 

- Στον συντονισμό των παραπομπών προς διάφορες ειδικότητες. 

Ψυχολογική υποστήριξη 

Παρ' ότι η σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης στην έκβαση 

και την ποιότητα ζωής του ασθενούς με Κ Π Ε θεωρείται δεδομένη, 

στην κλινική πράξη διαπιστώνονται πολλά κενά. Επομένως, στόχος 

του ΓΙ θα πρέπει να είναι η κάλυψη αυτών των κενών μέσω της χρη

σιμοποίησης της επικοινωνιακής δύναμης που διαθέτει ο ΓΙ, η οποία 

πηγάζει από την ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης που έχει με τους 

ασθενείς. Η εκπλήρωση αυτού του στόχου προϋποθέτει πρώτα από 

όλα ότι ο ΓΙ θα πρέπει να ενημερώνει συνεχώς και με υπεύθυνο 

τρόπο τον ασθενή και την οικογένεια του σχετικά με τη νόσο και τις 

θεραπευτικές επιλογές λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 

ασθενούς που αφορούν στην προσωπικότητα, τις προσδοκίες, τους 

φόβους, τις πεποιθήσεις και τις αξίες του. 

Στη συνέχεια, ο ΓΙ θα πρέπει να αντιμετιοπίζει εγκαίρως και 

αποτελεσματικά οποιοδήποτε πρόβλημα επηρεάζει την ψυχολογική 

κατάσταση του ασθενούς. Π.χ. όταν εντοπίζει κάποιο πρόβλημα, 

όπως είναι η αϋπνία ή το άγχος ο ΓΙ δεν υπάρχει λόγος να διστάζει 

να χορηγήσει μια βενζοδιαζεπίνη ή/και κάποιο αγχολυτικό φάρμα

κο. Ενώ με την εμφάνιση καταθλιπτικού συναισθήματος είτε στα 

πλαίσια αντιδραστικής είτε μείζονος κατάθλιψης μπορεί να επιλέξει 

τη χορήγηση κάποιου αντικαταθλιπτικού νέας γενιάς, τα οποία απο

τελούν αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα στη φαρέτρα του Π. 

Παρακολούθηση τον ασθενούς 

Εχει παρατηρηθεί ότι περίπου ένας στους τρεις ασθενείς με 

Κ Π Ε που έχει υποβληθεί σε ριζική χειρουργική επέμβαση καταλή

γει λόγω υποτροπής της νόσου. Γι' αυτό η παρακολούθηση είναι ση

μαντική για την πρώιμη διάγνωση της υποτροπής η μετάστασης του 

καρκίνου. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν ότι η παρακολού

θηση θα πρέπει να γίνεται από τον υπεύθυνο χειρουργό η τον γα

στρεντερολόγο σε συνεργασία με τον ΓΙ. 

Οπως σε κάθε σοβαρή χρόνια πάθηση έτσι και στον Κ Π Ε η προ

σφορά του ΓΙ περιλαμβάνει τακτικό κλινικό και εργαστηριακό έλεγ

χο, ειδικά στις φάσεις μετά από χημειοθεραπεία όπου απαιτούνται 

συχνές αιματολογικές εξετάσεις και παρεμβάσεις για την ανακού

φιση του ασθενούς από τις παρενέργειες. 

Επίσης, σημαντική είναι η βοήθεια του ΓΙ και στη διευκόλυνση 

στην πρόσβαση και την πραγματοποίηση των πιο εξειδικευμένων 

εξετάσεων, όπως είναι η κολονοσκόπηση και η αξονική τομογρα

φία. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στους ασθενείς που διαμένουν 

σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπου ο ρόλος του ΓΙ θα 

πρέπει να είναι πιο ενεργός σε ό,τι αφορά στη θεραπεία και την πα

ρακολούθηση του ασθενούς. 

Summary 

Prevention, Early Diagnosis and Management of Colorectal Cancer: The Role of General Practitioner 

Aristofanis Gikas 

Health Centre of Kalivia 

The epidemiologic data shows that apart from the genetic factors important role in the appearance of colorectal cancer (CRC) play the 

environmental factors. Consequently, the primaty objective of General Practitioner (GP) is the promotion of the traditional mediterranean 

diet and healthy lifestyle, contributing thus in the essential prevention of CRC. It is known that many patients remain asymptomatic until 

advanced stages of colorectal cancer and hence, will only be identified by means of a coordinated screening program. However, although the 

role ofGPin the particular sector is decisive, compliance with screening recommendations needs to be improved. Also, it is vital that general 

practitioners can recognize the enormous variation in the patterns of clinical presentation of CRC such as rectal bleeding, iron deficiency 
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anemia, change in bowel habit and unexplained weight loss. The management ofCRC after diagnosis, at the same way as with the other 

serious chronic diseases, requires a more active role ofGP. especially in terms of psychological care of the patient and his family, and the 

coordination of the therapy and follow-up. 
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Οδηγίες προς τους Συγγραφείς 

Το περιοδικό Ο Γ Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α Π Ε Π Τ Ι Κ Ο Υ είναι το επίσημο όργανο της Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο Γ Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Ε Π Τ Ι Κ Ο Υ 

(ΕΕΟΠ), εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο και έχει ως στόχο την ενημέρωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα επιδημιολογίας, αιτιο

λογίας, διάγν(ησης και θεραπείας των όγκων του πεπτικού συστήματος. 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αρθρα σύνταξης 

Αναφέρονται σε θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος και γράφονται με προτροπή της Συντακτικής Επιτροπής. 

Ανασκοπήσεις 

Πρόκειται για παράθεση σύγχρονων ολοκληρωμένων απόψεων σχετικώς με θέματα ογκολογίας πεπτικού. Οι συγγραφείς μπορεί να εί

ναι ένας έως τρεις. 

Ερευνητικές εργασίες 

Αναφέρονται σε κλινικές ή πειραματικές έρευνες, προοπτικές ή αναδρομικές. 

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις 

Αφορούν σε ασυνήθεις κλινικές περιπτώσεις. Προσκομίζουν νέα θεραπευτικά ή διαγνοιστικά δεδομένα ή περιγράφουν νέα παθοφυ-

σιολογικά δεδομένα. 

Στρογγυλές Τράπεζες 

Αφορούν σε θέματα στρογγυλών τραπεζών, που έχουν αναπτυχθεί σε Συνέδρια της Ε Ε Ο Π ή άλλων επιστημονικών εταιρειών και ανα

φέρονται σε θέματα ογκολογίας πεπτικού. 

Σύγχρονες απόψεις σε θέματα ογκολογίας πεπτικού 

Αφορούν βραχείες κριτικές αναλύσεις αριθμού ξένων δημοσιεύσεων (4-6), με γενικότερο ενδιαφέρον. Γράφονται μετά από πρόσκλη

ση της Συντακτικής Επιτροπής. 

Πρακτικά θέματα 

Πρόκειται για βραχεία παράθεση διαγνωστικών ή θεραπευτικών ενεργειών και μεθόδων σε θέματα καθημερινής κλινικής πράξης, που 

γράφονται από ειδικούς στο θέμα με αναγνωρισμένη εμπειρία. Γράφονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής. 

Βιβλιοπαρουσίαση 

Σύντομη αναφορά σε βιβλία και εκδόσεις σχετικές με την ογκολογία του πεπτικού συστήματος. Απαραίτητη η υποβολή αντιτύπου του 

βιβλίου. 

Οι δημοσιευμένες εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων και της Ε Ε Ο Π . Ολα τα άρθρα, συμπεριλαμβανομένων 

και εκείνων που γράφονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής, υπόκεινται σε κρίση. Απαραίτητη είναι η συνυποβολή με κάθε 

άρθρο επιστολής, που υπογράφεται από τον πρώτο συγγραφέα και στην οποία δηλώνεται ότι το χειρόγραφο εγκρίνεται για δημοσίευση στην 

Ο Γ Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α Π Ε Π Ή Κ Ο Υ από όλους τους συγγραφείς. 

Τα προς δημοσίευση άρθρα αποστέλλονται σε τρία πλήρη αντίγραφα (πρωτότυπο και 2 φωτοαντίγραφα) και δισκέτα Η/Ύ στη διεύθυν

ση: Ο Γ Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΠΕΠΤΙΚΟΥ, Τσόχα 2 & Βασ. Σοφίας, 115 21 Αθήνα. 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

Τα άρθρα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα σε λευκό χαρτί Α4 με περιθώρια 3,5 cm. Ειδικότερα στις διάφορες κα

τηγορίες άρθρων, οι ακόλουθες ενότητες αρχίζουν σε ιδιαίτερη σελίδα: 

Α. Αρθρα μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής 

Οι οδηγίες εξειδικεύονται κατά την πρόσκληση. 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, Ιανουάριος - Απρίλιος 2008 



Β. Ανασκοπήσεις 

Περιλαμβάνουν Ελληνική και Αγγλική Περίληψη μεταξύ 200 και 300 λέξεων έκαστη. Το κείμενο είναι διαιρεμένο σε επί μέρους κεφά

λαια. Ολα τα κεφάλαια αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Τα υποκεφάλαια φέρουν τον αριθμό του αρχικού κεφαλαίου, τελεία και ακο

λουθεί ο αριθμός του υποκεφαλαίου. Η Βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος του κειμένου και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150 παραπομπές. 

Γ. Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες 

Ολες οι σελίδες αριθμούνται αρχίζοντας από τη σελίδα με τον τίτλο. 

ΑΙ. Σελίδα με τον τίτλο: Περιλαμβάνει: (α) τον τίτλο του άρθρου, ο οποίος πρέπει να είναι σαφής και σύντομος (β) το ονοματεπώνυμο 

και τον ακαδημαϊκό τίτλο του συγγραφε'α(ων) (γ) το επιστημονικό κέντρο από το οποίο προέρχεται η εργασία (δ) το όνομα, τη διεύθυνση και 

τον αριθμό τηλεφώνου του υπεύθυνου συγγραφέα, για επικοινωνία με τη σύνταξη του περιοδικού. Στο τέλος της σελίδας αυτής αναγράφονται 

τουλάχιστον 3 όροι ή λέξεις ευρετηριασμού σχετικές με το θέμα της μελέτης και οι οποίοι πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους λεξι

κογράφησης του Index Medicus. Τέλος, αναγράφονται οι τυχόν ευχαριστίες προς πρόσωπα που ουσιαστικά συνέβαλαν στη μελέτη. 

Α2. Περίληψη: Η δεύτερη σελίδα περιέχει την περίληψη, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Σε αυτήν ανακεφαλαιώνονται 

ο σκοπός, η βασική μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας. 

A3. Κείμενο: Το κυρίως κείμενο περιλαμβάνει τα κεφάλαια: εισαγωγή, υλικό και μέθοδοι, αποτελέσματα και οα'ζήτηση-συμπεΓχισματα. 

Α4. Πίνακες: Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα σε ιδιαίτερη σελίδα ο καθένας. Αριθμούνται διαδοχικά με αραβικούς αριθμούς και 

φέρουν σύντομο και περιεκτικό υπότιτλο. Το περιεχόμενο τους συμπληρώνει, αλλά δεν επαναλαμβάνει το κείμενο. Στους πίνακες αποφεύγο

νται οι οριζόντιες και κάθετες διαγραμμίσεις. 

Α5. Εικόνες: Τα σχήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με σινική μελάνη. Υποβάλλονται, όπως οι άλλες εικόνες, ακτινογραφίες κ.λπ., 

φωτογραφημένα σε στιλπνό χαρτί, κατάλληλο για άμεση αναπαραγωγή και εκτύπωση. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας υπάρχει αυτοκόλλη

το, στο οποίο έχουν γραφεί προηγουμένως ο αριθμός της εικόνας και οι συγγραφείς και με ένα βέλος υποσημειώνεται το πάνω μέρος της. Το

ποθετούνται σε φάκελο ανάμεσα σε σκληρά χαρτόνια για να μην τσακιστούν στη μεταφορά. Ολες οι εικόνες αναφέρονται στο κείμενο και 

αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. Οι υπότιτλοι των εικόνων δακτυλογραφούνται σε χωριστή σελίδα. 

Α6. Αγγλική περίληψη: Περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων με κεφαλαία και τον τίτλο της εργασίας στα Αγγλικά. Στις προπότυ-

πες εργασίες και ανασκοπήσεις πρέπει να έχει έκταση 350-500 λέξεων, ενιό στα υπόλοιπα άρθρα μέχρι 150 λέξεις. 

Α7. Βιβλιογραφία: Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αριθμούνται με αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά της εμφάνισης τους στο 

κείμενο, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο «Uniform requirements for manuscripts submitted to Biomedical Journals* (Ann Intern 

Med 1982). 

Δ. Ενδιαφέρουσες ΙΙεριπτώσεις 

Περιλαμβάνουν: Περίληψη (Ελληνική και Αγγλική), βραχεία εισαγωγή, αναλυτική περιγραφή της περίπτωσης, συζήτηση των διαγνω

στικών ή/και θεραπευτικών χειρισμών και βιβλιογραφία. 

Ε. Στρογγυλές Τράπεζες 

Περιλαμβάνουν επί μέρους εισηγήσεις με βιβλιογραφικές αναφορές, που παρατίθενται στο τέλος των εισηγήσεων αριθμητικώς, κατά 

σειρά εμφάνισης, στις επί μέρους εισηγήσεις. 

ΣΤ. Σύγχρονες απόψεις σε θέματα ογκολογίας πεπτικού 

Περιλαμβάνει βραχεία κριτική ανάλυση αριθμού ομοειδών άρθρων, γενικού ογκολογικού ενδιαφέροντος, της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Παρατίθεται η περίληψη των άρθρων αυτών, δομημένη σε: (α) τίτλο, συγγραφείς, περιοδικό, έτος, τόμο, σελίδες (β) σκοπό (γ) υλικό (δ) μεθό

δους (ε) αποτελέσματα και (στ) συμπεράσματα. Σε κάθε άρθρο ακολουθεί σχόλιο του προσκεκλημένου συγγραφέα, έκτασης μισής έως μίας 

δακτυλογραφημένης σελίδας, σχετιζόμενο με την πραγματική ή μη αξία και συνεισφορά του άρθρου. Μετά την παράθεση όλων των περιλή

ψεων των άρθρων, ακολουθεί κριτικό σχόλιο από τον προσκεκλημένο συγγραφέα, έκτασης μίας έως δύο δακτυλογραφημένων σελίδων χωρίς 

βιβλιογραφικές αναφορές. Στο τμήμα αυτό ο προσκεκλημένος reviewer εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις και εμπειρία σχετικώς με όσα 

εκτέθηκαν και καταλήγει σε συμπεράσματα και τυχόν πρακτικές υποδείξεις. 

Ζ. Πρακτικά Θέματα 

Αναφέρονται σε θεραπευτικά ή διαγνωστικά προβλήματα και χειρισμούς. Αναλόγως με το θέμα οι οδηγίες εξειδικεύονται, σε συνεν

νόηση με τη Συντακτική Επιτροπή. 

Στους συγγραφείς αποστέλλεται για έλεγχο δοκίμιο της δεύτερης διόρθωσης. Στο δοκίμιο αυτό δεν είναι δυνατή προσθήκη, παρά μόνο 

διόρθωση λαθών ή παραλείψεων της Ηλεκτρονικής Φωτοστοιχειοθεσίας. 
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Το βιβλίο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ, με συντονιστή έκδοσης τον γα

στρεντερολόγο I. Κ. Τριανταφυλλίδη, περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των 

Στρογγυλών Τραπεζών και τις διαλέξεις των προσκεκλημένων ομιλητών 

του 5ου Ελληνικού Συνεδρίου Ογκολογίας του Πεπτικού Συστήματος που 

πραγματοποιήθηκε οτην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου 2006, αναθεωρημέ

νες σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία και επαυξημένες σε 

μέγεθος. Περιλαμβάνονται επίσης και κεφάλαια τα οποία δεν αναπτύ-

χτηκαν στη διάρκεια του Συνεδρίου λόγω μη διαθέσιμου χρόνου. 

Τα θέματα τα οποία αναπτύσσονται αναφέρονται στην επιδημιολο

γία, αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του οισο-

φαγικου κακρκίνου, ενός θανατηφόρου κακοήθους νεοπλάσματος με 

υψηλή θνητότητα καθώς και των προκαρκινωματωδων του καταστάσεων 

με κύριο εκπρόσωπο τον οισοφάγο Barrett. 

Το βιβλίο κυκλοφορεί πανελλαδικά από την εταιρία: 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΝΝΑ» 

Ευφρονίου 25,116 34 Αθήνα 

Τηλ.: 210 7228614,210 7228624 

Fax:2107228614 

E-mail: dictynna@ ath.forthnet.gr 

http://ath.forthnet.gr

