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Αγαπητοί φίλοι,

Ενθουσιαζόμαστε κάθε φορά που ανακαλύπτεται ένα νέο γονίδιο υπεύθυνο για την καρκινο-

γένεση και αναπτερώνονται οι ελπίδες μας κάθε φορά που ακούμε για μια νέα, εξειδικευμένη

θεραπεία που στοχεύει σε συγκεκριμένο γονίδιο. Δίκαια, ως ένα σημείο γιατί ευελπιστούμε

ότι η καλύτερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών της καρκινογένεσης αναμένεται

να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές θεραπείας και πρόληψης. Αγνοούμε όμως

την πιο προφανή, την πιο παλιά και πιο εμπεδωμένη γνώση, ότι δηλαδή ο καρκίνος είναι ένα

«περιβαλλοντικό» νόσημα. Πράγματι, μόνο το 8-10% των νεοπλασμάτων έχουν γενετική προ-

έλευση. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών μας αναπτύσσουν σποραδικές μορφές καρ-

κίνου, για τις οποίες προδιαθέτει ο σύγχρονος τρόπος ζωής: ουσίες που τρώμε, που

αναπνέουμε, που χρησιμοποιούμε. Χρόνιες παθήσεις, λοιμώξεις και ιατρικές παρεμβάσεις

επίσης προδιαθέτουν στην ανάπτυξη ορισμένων μορφών καρκίνου. Δεν είναι υπερβολή να

πούμε ότι οι νεοπλασίες αποτελούν ένα “life-style” νόσημα, αφού το κατά πόσο ένα άτομο

θα εκδηλώσει κάποια νεοπλασία ή όχι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο ζωής που

υιοθετεί, από τις συνήθειές του, από το οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον του, από τις

επιλογές του. Ορισμένοι από τους ανωτέρω παράγοντες προσελκύουν την προσοχή μας σε

«επετειακές» ημέρες, όπως το κάπνισμα και η ρύπανση της ατμόσφαιρας, ενώ άλλοι όπως η

κινητή τηλεφωνία και τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα περιβάλλονται από ένα νέφος

φημολογίας που εμποδίζει την ψύχραιμη και με επιστημονικό τρόπο αξιολόγησή τους.

Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους, στην ετήσια, καθιερωμένη πια, συνάντησή μας με ψυχραιμία

και επιστημοσύνη, να αξιολογήσουμε όλους τους ανωτέρω παράγοντες, ώστε να είμαστε σε

θέση να συμβουλεύσουμε κατάλληλα τους ασθενείς μας.

Κωνσταντίνος Συρίγος, MD, PhD

Αν. Καθηγητής Παθολογίας  Ογκολογίας
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Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου

08.00 Εγγραφές - Εναρξη

08.30 Επαγγελματική έκθεση 

σε καρκινογόνες ουσίες

09.30 Λοιμώξεις και καρκίνος: Γήρανση και καρκινογένεση 09.00

παθογένεια & θεραπευτικές 

προσεγγίσεις

11.00 Διάλειμμα καφέ 11.00

11.30 Χρόνιες παθήσεις και καρκίνος Διατροφή και καρκίνος 11.30

13.30 Επιστήμη και φύση: Μεσογειακή διατροφή: 13.30

σύμμαχοι ή ανταγωνιστές; όφελος και υπερβολές

14.00 Μεσημβρινή Διακοπή - Ελαφρύ γεύμα 14.00

16.00 Διαχείριση αποβλήτων και Ακτινοβολία και 16.00

καρκινογένεση καρκινογένεση

17.30 Διάλειμμα καφέ 17.30

18.00 "Ιατρογενείς" νεοπλασίες Επιπτώσεις στην υγεία 18.00

από τις κλιματικές αλλαγές

19.30 Τελετή Εναρξης

19.45 Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη 

με σεβασμό στο περιβάλλον;
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Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009

08.30-09.30                                                                                                             Στρογγύλη Τράπεζα

Επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες

Συντονιστές: Α. Βερυκάκη - Π. Παπακώστας

Καρκίνος του ήπατος

Η. Κοττέας

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης

Γ. Μούντζιος

Καρκίνος του πνεύμονα

Σ. Τσιμπούκης

09.30-11.00                                                                                                             Στρογγύλη Τράπεζα

Λοιμώξεις και καρκίνος: παθογένεια & θεραπευτικές προσεγγίσεις

Συντονιστές: Κ. Κανελλακοπούλου - Α. Πεφάνης

HIV και νεοπλασίες

Θ. Βασιλακόπουλος

HPV και καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

Ε. Γκόγκα 

Καρκίνος της κεφαλής & τραχήλου 

Ν. Κατιρτζόγλου

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 

Σ. Ντουράκης

11.00-11.30                                                                                                                   Διάλειμμα καφέ

11.30-13.30                                                                                                             Στρογγύλη Τράπεζα

Χρόνιες παθήσεις και καρκίνος

Συντονιστής: Α. Αίσωπος - Α. Πολύζος

Φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου

Ι. Τριανταφυλλίδης

Ρευματολογικά Νοσήματα

Γ. Βαϊόπουλος

Χρόνιες Πνευμονοπάθειες

Δ. Μπούρος

Οισοφάγος Barrett

Μ. Μερίκας
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Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009

13.30-14.00                                                                                                                                    Διάλεξη

Πρόεδρος: Θ. Οικονομόπουλος

Επιστήμη και φύση: σύμμαχοι ή ανταγωνιστές;

Α. Παπαβασιλείου

14.00-16.00                                                                            Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

16.00-17.30                                                                                                              Στρογγύλη Τράπεζα

Διαχείριση αποβλήτων και καρκινογένεση

Συντονιστές: Α. Βασσιάς - Κ. Παραρά

Αστικά απόβλητα

Δ. Καραχάλιος

Βιομηχανικά απόβλητα

Α. Στάμου 

Απόβλητα νοσοκομείων

Θ. Γεράκης

Απόβλητα της χημειοθεραπείας

Β. Ξυλά

17.30-18.00                                                                                                                    Διάλειμμα καφέ

18.00-19.30                                                                                                              Στρογγύλη Τράπεζα

«Ιατρογενείς» νεοπλασίες

Συντονιστές: Χ. Καλόφωνος - Ν. Ανάγνου

Μετά από χημειοθεραπεία

Σ. Κακολύρης

Μετά από μεταμόσχευση & ανοσοκαταστολή

Ι. Μπολέτης 

Ενδοκρινικοί διαταράκτες (Endocrine Disruptors) και καρκίνος

Ε. Διαμάντη - Κανδαράκη

Αναβολικά, στεροειδή και καρκινογένεση

Δ. Κουτσούκη

19.30-20.30                                                                                                                      Τελετή Εναρξης

Πρόεδρος: Χ. Στεφανάδης

Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον;

Α. Καρκαγιάννης
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Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

09.00-11.00                                                                                                              Στρογγύλη Τράπεζα

Γήρανση και καρκινογένεση

Συντονιστές: Δ. Καρδαμάκης - Β. Μπαρμπούνης

Κυτταρική γήρανση και καρκινογένεση

Δ. Κλέτσας

Καρκίνος του πνεύμονα στη 3η ηλικία

Σ. Τσαγκούλη

Καρκίνος του προστάτη στην 3η ηλικία

Η. Νικολαίδης

Καρκίνος του μαστού στην 3η ηλικία

Φ. Σταυρίδη

Καρκίνος του παχέος εντέρου στην 3η ηλικία

Σ. Ξυνόγαλος

11.00-11.30                                                                                                                    Διάλειμμα καφέ

11.30-13.30                                                                                                                Στρογγύλη Τράπεζα

Διατροφή και καρκίνος

Συντονιστές: Κ. Γεννατάς - Α. Πολύζος

Η διατροφή ως παράγοντας κινδύνου για καρκινογένεση

Γ. Ρήγας

Χημειοπροφύλαξη μέσω της διατροφής

Α. Στριμπάκος

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: μύθοι και πραγματικότητες

Α. Καρατζαφέρης

Ποια διατροφή θα πρέπει να έχει ο ασθενής με καρκίνος;

Μ. Κιαγιά

Αλκοολισμός και καρκινογένεση

Χρ. Αλάμαρα

13.30-14.00                                                                                                                                     Διάλεξη

Πρόεδρος: Α. Αχείμαστος

Μεσογειακή διατροφή: όφελος και υπερβολές

Ν. Κατσιλάμπρος

14.00-16.00                                                                              Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα

. .
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Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

16.00-17.30                                                                                                              Στρογγύλη Τράπεζα

Ακτινοβολία και καρκινογένεση

Συντονιστές: Β. Γεωργίου - Λ. Θάνος

Παράγοντες κινδύνου καρκινογένεσης από ακτινολογικές εξετάσεις

Π. Δημητρίου

Δευτεροπαθής καρκινογένεση από ακτινοθεραπεία

Π. Καραίσκος

Κινητή τηλεφωνία/Οικιακές συσκευές

Κ. Λιολιούσης

Ηλιακή ακτινοβολία

Β. Νικολάου

17.30-18.00                                                                                                                    Διάλειμμα καφέ

18.00-20.00                                                                                                              Στρογγύλη Τράπεζα

Επιπτώσεις στην υγεία από τις κλιματικές αλλαγές

Συντονιστές: Ν. Σιαφάκας - Ε. Διαμαντή-Κανδαράκη

Επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα

Ν. Κουλούρης 

Περιβάλλον και καρκινογένεση

Γ. Σαμώνης

Επιπτώσεις στα παιδιά και στους εφήβους

Χ. Τζουμάκα-Μπακούλα

Ανισότητες στην παροχή των ιατρικών υπηρεσιών

Κ.Ν. Συρίγος

. .
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Α. Αίσωπος Καθηγητής Παθολογίας, Α΄ Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο

Χρ. Αλάμαρα Παθολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό 

Νοσοκομείο "Η Σωτηρία”

Ν. Ανάγνου Καθηγητής Βιολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρική Σχολή, 

Τομέας Μορφολειτουργικός/Εργ.Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Α. Αχείμαστος Αν. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διευθυντής ΓΠΠ 

Νοσοκομείου "Η Σωτηρία" 

Γ. Βαϊόπουλος Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής, Λαϊκό Νοσοκομείο

Θ. Βασιλακόπουλος Λέκτορας Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Α. Βασσιάς Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 

Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο "Η Σωτηρία"

Α. Βερυκάκη Διευθύντρια, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο

Κ. Γεννατάς Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο

Νοσοκομείο

Θ. Γεράκης Νοσηλευτής ΠΕ Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Λοιμώξεων, 

Γενικό Νοσοκομείο "Η Σωτηρία"

Β. Γεωργίου Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Ε. Γκόγκα Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας, Α΄Παθολογική Κλινική, Λαϊκό 

Νοσοκομείο

Π. Δημητρίου Αν. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστήμιου Αθηνών

Ε. Διαμάντη-Κανδαράκη Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Αθηνών, Α' Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο.

Λ. Θάνος Διευθυντής του Τμήματος Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας 

Γενικού Νοσοκομείου "Η Σωτηρία"

Σ. Κακολύρης Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής 

Ογκολογικής Κλινικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χ. Καλόφωνος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Κ. Κανελλακοπούλου Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας & Λοιμώξεων, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Δ' Παθολογική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο

Π. Καραίσκος Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Α. Καρατζαφέρης Παθολόγος, Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο "Η Σωτηρία”

Δ. Καραχάλιος Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Δ. Καρδαμάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπείας - Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος, 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Α. Καρκαγιάννης Εκδότης, Δημοσιογράφος, Εφημερίδα Καθημερινή

..
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Ν. Κατιρτζόγλου Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής 

Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο "Η Σωτηρία"

Ν. Κατσιλάμπρος Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής A' Προπαιδευτικής Παθολογικής 

Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Κιαγιά Παθολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Β’ Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, 

Γενικό Νοσοκομείο "Η Σωτηρία”

Δ. Κλέτσας Ερευνητής Α΄, Δημόκριτος

Η. Κοττέας Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο "Η Σωτηρία”

Ν. Κουλούρης Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο “Η Σωτηρία”

Δ. Κουτσούκη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού, Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του 

Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ)

Κ. Λιολιούσης Επίτιμος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μ. Μερίκας Επικ. Καθηγητής Γαστροεντερολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική, Γενικό 

Νοσοκομείο "Η Σωτηρία"

Γ. Μούντζιος Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Ογκολογικής Κλινικής, 251 

Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Β. Μπαρμπούνης Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 

“Ιπποκράτειο”

Ι. Μπολέτης Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής και Μονάδας Μεταμοσχεύσεων 

Νεφρού στο Γ.Ν. Αθηνών “Λαϊκό”. Μέλος Δ.Σ. Εθνικού Οργανισμού 

Μεταμοσχεύσεων

Δ. Μπούρος Καθηγητής Πνευμονολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 

Διευθυντής Πνευμονολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, Νοσοκομείο 

Αλεξανδρούπολης

Η. Νικολαίδης Παθολόγος - Ογκολόγος, Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Β. Νικολάου Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου 

“Α. Συγγρός” & Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο “Η Σωτηρία”

Σ. Ντουράκης Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Ηπατολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών “Ιπποκράτειο” 

Β. Ξυλά Παθολόγος, Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο "Η Σωτηρία"

Σ. Ξυνόγαλος Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική 

Νοσοκομείο "Ο Ευαγγελισμός"

Θ. Οικονομόπουλος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Διευθυντής Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής 

Πανεπιστημίου Αθηνών

..
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Α. Παπαβασιλείου Καθηγητής Βιοχημείας, Διευθυντής Εργαστηρίου Βιολογικής - Χημείας, 

Ιατρική Σχολή Αθηνών

Π. Παπακώστας Διευθυντής, Ογκολογική Μονάδα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

Κ. Παραρά Φαρμακείο, Γενικό Νοσοκομείο "Η Σωτηρία"

Α. Πεφάνης Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Κρατικής Παθολογικής Κλινικής, 

Γενικό Νοσοκομείο “Η Σωτηρία"

Α. Πολύζος Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,

Λαϊκό Νοσοκoμείο

Γ. Ρήγας Παθολόγος-Ογκολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Γ. Σαμώνης Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Κρήτης

Ν. Σιαφάκας Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρική Σχολή Κρήτης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Πνευμονολογίας

Α. Στάμου Περιβαλλοντολόγος

Φ. Σταυρίδη Παθολόγος-Ογκολόγος, Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο 

"Η Σωτηρία"

Χ. Στεφανάδης Καθηγητής Καρδιολογίας, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Α. Στριμπάκος Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας

ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

Κ.Ν. Συρίγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα 

ΓΠΠ, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο "Η Σωτηρία", 

Visiting Professor of Thoracic Oncology, Yale School of Medicine

Χ. Τζουμάκα-Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Α' Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών 

Νοσ. Παίδων "Η Αγία Σοφία" 

Ι. Τριανταφυλλίδης Διευθυντής Γαστρεντερολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας 

Σ. Τσαγκούλη Πνευμονολόγος, Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο “Η Σωτηρία”

Σ. Τσιμπούκης Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών,

Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο “Η Σωτηρία”
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Χρόνος - Τόπος: 

4-5 Δεκεμβρίου 2009, Αθήνα

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

Στο Συνέδριο έχουν χορηγηθεί 12 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Ωρες Λειτουργίας Γραμματείας

Η γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009: 08:00 - 20:30

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009:      08:00 - 20:00

Εγγραφές

Κατηγορία Κόστος

Ιατροί                    90 €

Bιολόγοι, Νοσηλευτές και 

άλλοι επαγγελματίες υγείας 
Δωρεάν 

Φοιτητές          Δωρεάν

Περιλαμβανόμενες υπηρεσίες: 

• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 

• Συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή & τη δεξίωση υποδοχής 

• Είσοδος στην έκθεση 

• Συνεδριακό υλικό 

• Καφέ στα διαλείμματα 

• Ελαφρύ γεύμα κατά τη μεσημβρινή διακοπή

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η ελληνική.

Εκθεση

Στο πλαίσιο του συνεδρίου λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων εταιρειών.

Πιστοποιητικά συμμετοχής

Τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα δοθούν στους εγγεγραμμένους σύνεδρους στις 5/12/2009, μετά

τις 17:00. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η συμπλήρωση

της σχετικής φόρμας αξιολόγησης, όπως ορίζεται από τον ΠΙΣ.

Γραμματεία Συνεδρίου

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του

συνεδρίου:

Παπαρηγοπούλου 3,  Πλατεία Κλαυθμώνος, 105 61 Αθήνα

Τηλ: 210 3215600 Fax: 210 3219296,  www.frei.gr  e-mail: info@frei.gr
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Η Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Συνεδρίου Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη 

ευχαριστεί για την ουσιαστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

PHARMASERVE LILLY

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ALAPIS WELCARE

AMGEN ΕΛΛΑΣ

ASTRA ZENECA 

BRISTOL MYERS SQUIBB

GENESSIS PHARMA

ΧΟΡΗΓΟΙ

GALENICA A.E.

GLAXOSMITHKLINE

JANSSEN CILAG

KLEVA PHARMACEUTICALS S.A.

MSD – ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

SANOFI – AVENTIS

SCHERING PLOUGH S.A.

ΠΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.



17

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ



18



19

ΠεριβΑλλον κΑι κΑρκινος ΗΠΑτος
Ηλίας A. Κοττέας

Ογκολογική Μονάδα, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ¨Σωτηρία¨, Αθήνα.

ειςΑΓΩΓΗ
Οι πρωτοπαθείς όγκοι του ήπατος συνιστούν μία εκ’ των συχνοτέρων μορφών κακοήθειας ανά τον κόσμο.
Νοσούν κάθε έτος περίπου 1.000.000 άνθρωποι παγκοσμίως. Οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα από
τις γυναίκες με αναλογία 4:1 Ο καρκίνος του ήπατος ταξινομείται ιστολογικά στο ηπατοκυτταρικό καρκί-
νωμα, στο ινοπεταλιώδες καρκίνωμα, στο ηπατοβλάστωμα, στο αγγειοσάρκωμα και στο επιθηλιακό αιμαγ-
γειοενδοθηλίωμα. Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος είναι συντριπτικά η συνηθέστερη μορφή καρκίνου του
ήπατος (76%) [1]. Οι ηπατίτιδες Β και  C καθώς και η κίρρωση του ήπατος είναι οι βασικοί προδιαθεσικοί
παράγοντες για την ανάπτυξή του. Ωστόσο, η περιβαλλοντική και επαγγελματική έκθεση σε ορισμένες καρ-
κινογόνες ουσίες έχει επίσης ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Από τους υπό-
λοιπους τύπους καρκίνου του ήπατος, η εκδήλωση αγγειοσαρκώματος έχει συσχετισθεί με περιβαλλοντικά
καρκινογόνα. 
ΗΠΑτοκΥττΑρικος κΑρκινος (Ηκκ)
Είναι η 5η πιο συχνή κακοήθεια στον κόσμο, υπεύθυνη για 550.000 θανάτους ετησίως, ποσοστό 10% επί
του συνόλου όλων των θανάτων από καρκίνο. Έχει δυσμενέστατη πρόγνωση με συχνότερη ηλικία εμφά-
νισης τα 65 έτη. Οι κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες του ΗΚΚ στις δυτικές χώρες είναι η χρόνια λοίμωξη
απο ηπατίτιδα Β (ΗΒV) και C (ΗCV) και η κατάχρηση αλκοόλ, αιτίες που οδηγούν σε κίρρωση [2]. Αν και
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ο ΗΚΚ είναι υπεύθυνος περίπου για το 1% των θανάτων σχετιζόμενων με καρκίνο,
η μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών αφορά στην Ανατολική Ασία (Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊβαν) και
στην υπό τη Σαχάρα περιοχή. Σε αυτές τις περιοχές και περισσότερο στην Αφρική (Γκάμπια) υπάρχει ενδημική
λοίμωξη με HBV και υψηλή έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες με αποδεδειγμένη ηπατοκαρκινογε-
νετική ιδιότητα που συντελλεί στην εμφάνιση ΗΚΚ ακόμα και μεταξύ της 3ης και 4ης δεκαετίας της ζωής. Σε
αυτούς τους παράγοντες κατατάσσονται οι αφλατοξίνες [3]. Γενικότερα, για την ανάπτυξη ΗΚΚ έχουν κατη-
γορηθεί πέραν των αφλατοξινών και άλλες χημικές και φυτικές ουσίες, εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα.
ΑΦλΑτοΞινες
Είναι τοξικοί, μεταλλαγιογόνοι και καρκινογόνοι μεταβολίτες μυκήτων όπως των Aspergillus Flavus και
Αspergillus Parasiticum, οι οποίοι μολύνουν κυρίως ξηρά φρούτα και καρπούς (αράπικα φυστίκα και αμύ-
γδαλα, μπαχαρικά, αραβόσιτο, σόγια, σιτάρι, ρύζι, βαμβακόσπορο, ηλιοτρόπια) σε χώρες με κατάλληλες
συνθήκες ζέστης και υγρασίας (7-10%). Επίσης μπορεί να εμφανισθούν στο γάλα ζώων που έχουν τραφεί
με ζωοτροφές (καλαμπόκι κ.λπ.), στα οποία είχαν αναπτυχθεί μύκητες (ευρωτίαση, μούχλα) (Πίνακας 1).
Ο σημαντικότερος και πιο καρκινογόνος μεταβολίτης για το ήπαρ που παράγεται είναι η αφλατοξίνη AFB1
[4]. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η καρκινογόνος δράση του είναι περίπου 100 φορές ισχυρότερη του
βενζοπυρενίου, του πολυπηρινικού υδρογονάνρακα που συνιστά το δραστικότερο μεταλλαξιογόνο συ-
στατικό του καπνού των τσιγάρων [5].

Πίνακας 1. Αφλατοξίνες

Β1 Προκύπτει από την μόλυνση τροφών από τους Aspergillus Flavus και Parasiticus.

Β2 Προκύπτει από την μόλυνση τροφών από τους Aspergillus Flavus και Parasiticus.

G1 Προκύπτει από την μόλυνση τροφών από τους Aspergillus Flavus και Parasiticus.

G2 Προκύπτει από την μόλυνση τροφών από τους Aspergillus Flavus και Parasiticus.

M1 Mεταβολίτης της Β1 στους ανθρώπους και τα ζώα. Ανευρίσκεται και στο μητρικό γάλα

M2 Mεταβολίτης της Β2 στους ανθρώπους και τα ζώα. Ανευρίσκεται στο γάλα βοοειδών που 

τρέφονται με τροφές μολυσμένες με Β2.
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Στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής, οι προαναφερόμενες τροφές είναι βασικές για την σίτιση του πλη-
θυσμού, η καλλιέργεια των οποίων αποτελεί κύρια πηγή εσόδων. Το αποτέλεσμα είναι η διαρκής έκθεση
του πληθυσμού στην AFB1 που ξεκινά ακόμα και από την εμβρυική περίοδο, όπως έχει αποδειχτεί από την
παρουσία της ένωσης προσθήκης αφλατοξίνης-αλβουμίνης στον πλακούντα καθώς και του μεταβολίτη της
AFB1 (ΑFM1) στο μητρικό γάλα [6,7].
ΜΗΧΑνιςΜος ΔρΑςΗς
O μηχανισμός της τοξικής δράσης των αφλατοξινών ενεργοποιείται με την επίδραση των ενζύμων της ομά-
δας του κυτοχρώματος P450 που μεταβολίζονται στο ήπαρ προς διάφορα προϊόντα μεταξύ των οποίων
βρίσκεται και μια εποξειδική ένωση. Ο μεταβολίτης αυτός σχηματίζει ένωση προσθήκης με τη γουανίνη
του DNA και του RNA, γεγονός που οδηγεί σε αποπουρίνωση και θραύση της αλυσίδας των νουκλεϊνικών
οξέων με επακόλουθο να διακοπεί η σύνθεση απαραίτητων πρωτεϊνών και DNA στο ήπαρ. O προσδιορι-
σμός των αφλατοξινών στον άνθρωπο πραγματοποιείται με δύο τεχνικές. Με την μέτρηση της ένωσης προ-
σθήκης AFB1-γουανίνης στα ούρα. Η παρουσία αυτού του προϊόντος μεταβολισμού μαρτυρά την έκθεση
στην AFB1. Το τέστ θετικοποιείται όμως μόλις για 24 ώρες μετά την έκθεση. Η δεύτερη τεχνική αποσκοπεί
στον προσδιορισμό της ένωσης προσθήκης AFB1-αλβουμίνης στο πλάσμα του αίματος. Με ευαισθησία
στο 90%, η τεχνική αυτή μπορεί να ανιχνεύσει έκθεση στην AFB1 έως και 3 μήνες αργότερα [8]. 
Οι σωματικές μεταλλάξεις του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53 είναι η συχνότερη γενετική ανωμαλία στον
ανθρώπινο καρκίνο και στο ΗΚΚ. Η  AFB1 συμβάλλει στην μετάλλαξη του κωδωνίου 249 του p53 [9]. H
συγκεκριμένη μετάλλαξη του p53 ανευρίσκεται στο 50% των περιπτώσεων ΗΚΚ και είναι πιο συχνή στις
χώρες που υπάρχει μεγάλη έκθεση στην ΑFB1, όπως προέκυψε από έρευνα με πάνω από 1000 περιστατικά
ΗΚΚ από τις εν λόγω περιοχές και μπορεί να χαρακτηριστεί ως δείκτης έκθεσης στην αφλατοξίνη [10]. H επι-
κινδυνότητα των αφλατοξινών είναι πολλαπλάσια ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ατόμων που πάσχουν από HBV.
Ο ιός HBV καθιστά δύσκολο τον μεταβολισμό των αφλατοξινών από τα ηπατοκύτταρα και έτσι η ένωση
προσθήκης αφλατοξίνης Μ1-DNA παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο ήπαρ αυξάνοντας την
πιθανότητα βλάβης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53. Η χρόνια έκθεση σε ΑFB1 και η επακόλουθη
μετάλλαξη του p53-εντοπισμένη στο πλάσμα ή στον ηπατικό ιστό- σε συνδυασμό με HBV λοίμωξη, αυξάνει
δραματικά την πιθανότητα νόσησης από ΗΚΚ κατά 5900% [11].
ΠρολΗΨΗ  
Μία λογική προσέγγιση στο πρόβλημα των αφλατοξινών θα ήταν η τροποποίηση των γεωργικών μεθόδων
και των διατροφικών συνηθειών, έτσι ωστε να μειωθεί η συχνότητα επιδρομών του Aspergillus Flavus και
παράλληλα της αφλατοξίνης που καταναλώνεται. Παρ’ όλα αυτά ακόμα και σε υπό ανάπτυξη χώρες τέτοιες
αλλαγές δεν είναι εφικτές. Πριν την συγκομιδή της σοδείας μπορούν να υιοθετηθούν μέτρα όπως, η βελ-
τίωση της άρδευσης, η χρήση μυκητοκτόνων και γενετικά τροποποιημένων ειδών που αναστέλλουν τον
αποικισμό από μύκητες. Οι υψηλού κινδύνου περιοχές όμως, δεν έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν
αυτά τα προγράμματα λόγω οικονομικών δυσχερειών. Οι αφλατοξίνες συσσωρεύονται συνήθως κατά την
αποθήκευση των τροφών, αφού η ανάπτυξη Aspergillus ευδοκιμεί με ζεστές θερμοκρασίες. Ο εκσυγχρο-
νισμός των συνθηκών αποθήκευσης των τροφών ενδέχεται να μειώσει αισθητά, αλλά όχι να εκμηδενίσει
την έκθεση [12].
ΧΗΜειοΠροΦΥλΑΞΗ
Η αποτοξίκωση από τις αφλατοξίνες έχει ερευνηθεί με την εισαγωγή παραγόντων που αποβλέπουν στην
ενεργοποίηση αντιοξειδωτικών γονιδίων, όπως η διθυολθυόνη Oltipraz. Αρκετές έρευνες σε τρωκτικά
παρουσιάζουν την χημειοπροφυλακτική δράση της Oltipraz απέναντι στην AFB1. Διαπιστώθηκε ελλάτωση
των βλαπτικών επιπτώσεων της AFB1 στο ήπαρ (ίνωση, προκαρκινικές βλάβες) [13,14]. Σε ανθρώπους χρη-
σιμοποιώντας τα επίπεδα της ένωσης προσθήκης αφλατοξίνης-αλβουμίνης στο πλάσμα ως δείκτη, σε φάσης
ΙΙ μελέτη στην Κίνα, η εβδομαδιαία χορήγηση Oltipraz για 1 μήνα είχε ως αποτέλεσμα μικρή, αλλά σημαντική
μείωση των επιπέδων της αφλατοξίνης-αλβουμίνης [15]. Φάσης ΙΙΙ μελέτες δεν έχουν ακόμα διενεργηθεί κυ-
ρίως λόγω του υψηλού κόστους που απαιτείται για την σύνθεση του φαρμάκου. Εκτός της Oltipraz, πολλά
υποσχόμενη φέρεται να είναι η χλωροφυλλίνη, το υδατοδιαλυτό παράγωγο της χλωροφύλλης των φυτών
με αντιοξειδωτική δράση, που είναι ικανό να δημιουργεί μοριακούς δεσμούς με την AFB1 και να εμποδίζει
την απορρόφηση της αφλατοξίνης. Η κατανάλωση 100mg χλωροφυλλίνης από υγειείς ανθρώπους στην
Κίνα 3-4 φορές ημερησίως για χρονικό διάστημα 4 μηνών, οδήγησε σε μείωση της τάξης του 55% των
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μέσων επιπέδων της αφλατοξίνης στα ούρα [16]. Είναι αμφίβολο πάντως ότι αυτοί οι δείκτες έκθεσης στην
αφλατοξίνη θα μπορέσουν να έχουν προγνωστική αξία για την εμφάνιση ΗΚΚ. Η ανεύρεση της μετάλλαξης
249 του p53 ενδεχομένως να έχει ισχυρότερη προγνωστική αξία. Η μετάλλαξη έχει εντοπιστεί στον ορό
ανθρώπων 1-5 χρόνια πριν διαγνωσθεί ο ΗΚΚ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να θεωρηθεί ως πρώιμο γε-
γονός της ηπατοκαρκινογένεσης που σχετίζεται με την αφλατοξίνη. Αν και ο χρόνος που απαιτείται από
την στιγμή της έκθεσης σε αφλατοξίνη μέχρι την ανάπτυξη της μετάλλαξης παραμένει αδιευκρίνιστος, η ανί-
χνευσή της στον ορό θα μπορούσε να αποδειχτεί χρήσιμος ποσοτικός δείκτης σε επιδημιολογικές μελέτες
για τον καθορισμό των επιπέδων έκθεσης στην αφλατοξίνη με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό παρεμβά-
σεων που πιθανόν να αποτρέψουν την ανάπτυξη ΗΚΚ [17].
οι ΑΦλΑτοΞινες ςτΗν ελλΑΔΑ
Η Ελληνική επιστημονική κοινότητα εξετάζει εδώ και δεκαετίες τις σωστές πρακτικές για την αποφυγή της
μόλυνσης των σιτηρών, των ξηρών καρπών κ.λπ., από μύκητες, όπως και τις συγκεντρώσεις των αφλατο-
ξινών στο γάλα και σε άλλα τρόφιμα. Συστηματικά ελέγχονται οι εισαγωγές σιτηρών και ξηρών καρπών
από χώρες της Ασίας και Αφρικής. Με διάφορες ανοσοχημικές τεχνικές, όπως η ELISA (Enzyme-Linked Im-
munosorbant Assay), ο προσδιορισμός των αφλατοξινών στα τρόφιμα αποτελεί σχετικά απλή διαδικασία,
ενώ πιο ακριβείς μετρήσεις γίνονται με υγροχρωματογραφία. Δεν δημοσιεύονται στοιχεία για την παρουσία
AFB1, εφόσον οι τιμές της δεν ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια. Στην Ευρώπη αυτά ορίζονται στα 2μg/Kg τρο-
φίμου. Από το 2003 έως το 2006 εξετάσθηκε ένας μεγάλος αριθμός τροφίμων Ελληνικού ενδιαφέροντος,
όπως οι ελιές, όπου η συγκέντρωση AFB1 βρέθηκε αμελητέα [18,19].
Αλλες ΧΗΜικες KAI ΦΥτικες οΥςιες
Διαφόρων ειδών χημικές, φυτικές ουσίες καθώς και εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα με αποδεδειγμένη ηπα-
τοκαρκινογένεση σε τρωκτικά, πιστεύεται ότι ενδεχομένως προκαλούν ΗΚΚ και σε ανθρώπους (Πίνακας
2). Θεωρείται ότι επιφέρουν κυτταροτοξικότητα, διαρκή πολλαπλασιαμό του κυτταρικού κύκλου, αναστολή
της απόπτωσης και καταστολή της ενδοκυττάριας επικοινωνίας [20,21].
Πίνακας 2.

Χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία

Νιτροζοδιμεθυλανίνη (για την συντήρηση κρεάτων)

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (διηλεκτρικά υγρά σε πυκνωτές, μετασχηματιστές, 
σαν πρόσθετα χρωμάτων, μελανιών και πλαστικών.

Τετραχλωρίδιο του άνθρακα (σε πυροσβεστήρες)

Χλωροφόρμιο

Διαλυτικά (τριχλωροαιθυλαίνιο)

Υδραζίνη (καύσιμο πυραύλων)

Στεριγματοκυστίνη (Aspergillus versicolor) 

Αλκαλοειδή από φυτικά είδη (στεκούλι, χαμολεύκα) 

Αφεψήματα από εξωτικά φυτά

Ταννίνες

ANTIMEτΩΠιςΗ τοΥ Ηκκ
Παρά την σημαντική πρόοδο στην πρώιμη ανίχνευση και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, η πρόγνωση του
ΗΚΚ παραμένει ιδιαίτερα δυσμενής λόγω των μικρών ποσοστών εξαιρέσιμων όγκων. Η πενταετής επιβίωση
φτάνει μόλις στο 5-9%. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση του ΗΚΚ είναι: το μέ-
γεθος του όγκου, η πολυεστιακότητα, η απουσία κάψας, ο βαθμός διαφοροποίησης, η μιτωτική δραστη-
ριότητα, η αγγειακή διήθηση [22]. H ηπατεκτομή και η μεταμόσχευση είναι οι μόνες θεραπευτικές μέθοδοι
που μπορούν να παρατείνουν σημαντικά την επιβίωση των ασθενών. Η ηπατεκτόμη διενεργείται σε ασθενείς
σε αρχικά στάδια της νόσου και με καλές ηπατικές εφεδρείες, ενώ η μεταμόσχευση σε εξαιρετικά περιορ-
σμένο αριθμό ασθενών που πληρούν τα κριτήρια. Συνολικά, μόνο το 15% των πρωτοδιαγνωσθέντων
ασθενών έχει την δυνατότητα να υποβληθεί σε ηπατεκτομή ή μεταμόσχευση. Πάντως στο 70% όσων υπο-
βάλλονται στις ανωτέρω μεθόδους, το νεόπλασμα υποτροπιάζει στα επόμενα 2 έτη. Εναλλακτικές προσεγ-
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γίσεις σε ανεγχείρητη ή υποτροπιάζουσα νόσο είναι: η νέκρωση του όγκου με ραδιοκύματα (Radiofre-
quency Ablation-RFA), o καυτηριασμός με μικροκύματα (Microwave Coagulation Therapy-MTC). Oι τε-
χνικές αυτές γίνονται διαδερμικά ή λαπαροσκοπικά. Σε μεταστατική νόσο η διάμεση επιβίωση είναι λίγοι
μήνες. Αν και ποικιλία χημειοθεραπευτικών έχει δοκιμασθεί, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Η ανθρακυκλίνη
(Doxorubicin) συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης (11-17%). Άκρως ικανοποιητικη δράση
έναντι του ΗΚΚ επιτυγχάνει το Sorafenib (Nexavar)  που είναι από του στόματος χορηγούμενος εκλεκτικός
αναστολέας πολλαπλών μονοπατιών που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του ΗΚΚ και ανήκει στις θεραπείες
στόχευσης. Η διάμεση επιβίωση για τους αρρώστους σε μελέτη φάσης ΙΙΙ που έλαβαν sorafenib ήταν 10.7
μήνες έναντι 7.9 μήνες για όσους πήραν εικονικό φάρμακο (placebo). Επί του παρόντος η μονοθεραπεία
με Sorafenib αποτελεί θεραπεία εκλογής της προχωρημένης νόσου [23-25].
ΑΓΓειοςΑρκΩΜΑ ΗΠΑτος
To αγγειοσάρκωμα του ήπατος είναι μία σπάνια και επιθετική μορφή κακοήθειας. Προσβάλλει άτομα ηλικίας
60-70 χρόνων και έχει συνήθως πολυεστιακή εντόπιση. Το 50% των ασθενών καταλήγει μέσα σε 3 μήνες.
Εξορμάται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα που σχηματίζουν τα ενδοηπατικά αγγεία. Έχει αποδειχτεί ότι σχε-
τίζεται με μακροχρόνια έκθεση σε χλωριούχο βινύλιο. Πολλοί ασθενείς αναπτύσσσουν αγγειοσάρκωμα
ακόμα και μετά από 30 χρόνια έκθεσης. Το χλωριούχο βινύλιο είναι αναγκαίο για την δημιουργία πολυμε-
ρούς βινυλίου που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της χημικής βιομηχανίας. Χρησιμοποιείται
για την κατασκευή ταπετσαριών, ελαστικών σωληνών, για την μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων κ.α. Εκτεθει-
μένοι είναι οι εργάτες που απασχολούνται σε εργοστάσια παραγωγλης βινυλίου όταν αυτό βρίσκεται σε
μορφή αερίου σε περιβάλλουσες συνθήκες [26]. Το χλωριούχο βινύλιο προάγει την ανάπτυξη αγγειοσαρ-
κώματος μέσω της ενεργοποίησης μεταβολικών μονοπατιών και μεταλλαξιογόνων τροποποιήσεων στην
βάση του DNA και σε γονίδια που σχετίζονται με την καρκινογένεση [27]. Εκτός του χλωριούχου βινυλίου,
ένα μεταλλοειδές, το αρσενικό θεωρείται ότι προκαλεί αγγειοσάρκωμα ήπατος. Αναστέλλει σημαντικά με-
ταβολικά ένζυμα και οδηγεί σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Επαγγελματική έκθεση υπάρχει σε εργοστάσια
επεξεργασίας χαλκού και μολύβδου και από χρήση εντομοκτόνων [28].
ςΥΜΠερΑςΜΑτΑ
Τα αποτελέσματα από μοριακές επιδημιολογικές μελέτες που είχαν σκοπό την αναγνώριση των επιδράσεων
των περιβαλλοντικών παραγόντων στους ανθρώπους έδειξαν ότι, η έκθεση στις αφλατοξίνες συντελεί
αναμφισβήτητα στην ανάπτυξη νεοπλασιών του ήπατος. Η κατανόηση των ηπατοκαρκινογενετικών μηχα-
νισμών των αφλατοξινών δημιουργεί την κατάλληλη επιστημονική πλατφόρμα για τον σχεδιασμό προσεγ-
γίσεων πρόληψης και χημειοπροφύλαξης, ενώ παράλληλα συμβάλει στον καθορισμό των επιτρεπτών ορίων
έκθεσης που δεν επηρεάζουν την δημόσια υγεία.
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εΠΑΓΓελΜΑτικΗ εκΘεςΗ ςε κΑρκινοΓονες οΥςιες:
Η ΜοριΑκΗ εΠιΔΗΜιολοΓιΑ τοΥ οΥροΘΗλιΑκοΥ κΑρκινοΥ

Γιάννης Μούντζιος  MD, MSc
Παθολόγος  Ογκολόγος  251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

1. εισαγωγή
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι ο πιο συχνός ουρολογικός καρκίνος και αποτελεί την έβδομη πιο
συχνή κακοήθεια στον ανδρικό πληθυσμό με ετήσια επίπτωση 200.000 νέων περιπτώσεων παγκοσμίως.
Είναι πολύ πιο συχνός στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, με μια αναλογία 3.5:1 και αυτή η δυσανα-
λογία έχει από μόνη της θεωρηθεί ως μια επιδημιολογική ένδειξη συμμετοχής περιβαλλοντικών παραγόντων
και ειδικότερα επαγγελματικής έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες που είναι συχνότερη στους άνδρες. 
Ο ουροθηλιακός καρκίνος έχει συχνά συσχετιστεί επιδημιολογικά με επαγγελματική έκθεση σε καρκινο-
γόνους παράγοντες. Ήδη από τον 19ο αιώνα αναφέρονται ασυνήθεις περιπτώσεις καρκίνου της ουροδόχου
κύστης σε εργάτες της βιομηχανίας. Στην κλασσική πλέον μελέτη των  Case και Hosker περιγράφεται για
πρώτη φορά ή ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα περιστατικών ουροθηλιακού καρκίνου στη Βρετανική Βιομηχανία
Ελαστικών. Η εργασία  αυτή αποτελεί μια από τις πρώτες επιδημιολογικές έρευνες με αναδρομικό ερευνητικό
σχεδιασμό που διερευνά τη συσχέτιση της επαγγελματικής έκθεσης με ένα δυνητικό καρκινογόνο. Αργό-
τερα, διάφοροι άλλοι επαγγελματικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες συσχετίσθηκαν με αυξημένη συχνό-
τητα εμφάνισης ουροθηλιακού καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων και των αρωματικών αμινών που περιέχονται στο κάρβουνο, το αλουμίνιο και στα βιο-
μηχανικά υλικά επεξεργασίας του άνθρακα. Επιπλέον, μια σειρά από άλλες επιδημιολογικές μελέτες ανέφε-
ραν περιστατικά ουροθηλιακού καρκίνου σε βαφείς και παρασκευαστές χρωμάτων, με σχετική συχνότητα
εμφάνισης 1.2-1.5 σε σχέση με το γενικό πληθυσμό και αυξανόμενη επίπτωση σε σχέση με το χρόνο έκ-
θεσης στους καρκινογόνους παράγοντες. 
Τέλος, αυξημένη συχνότητα παρατηρήθηκε σε οδηγούς ταξί, φορτηγών και λεωφορείων με μια σχετική
συχνότητα 1.3-2.2 και αποδόθηκαν στις ουσίες που περιέχονται στις εκπομπές καυσαερίων των πετρελαι-
οκίνητων (Diesel) κινητήρων. 

2. επιδημιολογικές Μελέτες  
Οι περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες που διερευνούν συσχέτιση μεταξύ επαγγελματικής έκθεσης σε
καρκινογόνα και ουροθηλιακό καρκίνο βασίζονται σε αναδρομικά δεδομένα και μόνο σε μεμονωμένες πε-
ριπτώσεις σε προοπτική παρατήρηση. Η πιθανή αλληλεπίδραση άλλων δυνητικά καρκινογόνων περιβαλ-
λοντικών παραγόντων, όπως το κάπνισμα, η πόση υπερχλωριωμένου ύδατος και διαιτητικοί παράγοντες
που θα μπορούσαν να συσχετιστούν αιτιοπαθογενετικά με καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συνήθως δε
λαμβάνονταν υπόψη. 
Στη μεγάλη πλειοψηφία των μελετών αυτών, τα επιδημιολογικά στοιχεία αντλούνται είτε από τον τίτλο της
εργασιακής απασχόλησης ή μέσα από ερωτηματολόγια αυτό-εκτίμησης της επαγγελματικής έκθεσης σε δυ-
νητικά καρκινογόνες ουσίες. Σε πολύ μικρό αριθμό μελετών υπήρχε εξατομικευμένη εκτίμηση της  έκθεσης
σε επαγγελματικούς καρκινογόνους παράγοντες από εξειδικευμένους ερευνητές, αλλά και σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις η ποσοτικοποίηση της έκθεσης καθώς και η διάρκεια της έκθεσης είναι πολύ δύσκολο να εκτι-
μηθούν αντικειμενικά. Σε αυτή τη δυσκολία συμβάλλουν η ποιότητα της εκτίμησης του επαγγελματικού
κινδύνου, το εύρος των διαφορετικών επαγγελμάτων που ενέχουν κίνδυνο έκθεσης στα ύποπτα καρκινο-
γόνα και η μεγάλη απόκλιση στο βαθμό έκθεσης σε δυνητικά καρκινογόνες ουσίες μεταξύ των εργαζομένων
ακόμη και στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Τα προβλήματα αυτά καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την επιστη-
μονικά αντικειμενική εκτίμηση της επαγγελματικής έκθεσης σε καρκινογόνα και πρέπει να τονιστεί ότι η προ-
σωπική εκτίμηση αυτού του κινδύνου από τον ίδιο τον εργαζόμενο είναι επισφαλής μια και η γνώση των
εργαζομένων πάνω στα θέματα αυτά δεν είναι επαρκής. 



25

3. οι αρωματικές αμίνες ως επαγγελματικά καρκινογόνα 
Είναι σήμερα γνωστό ότι η επαγγελματική έκθεση σε προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής ελαστικών, βαφών
και χρωμάτων που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις αρωματικών αμινών (αρυλαμινών), όπως είναι η βεν-
ζιδίνη, 2-ναφθυλαμίνη, 4-αμινοβιφενύλιο συσχετίζεται με ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρ-
κίνου ουροδόχου κύστης, έως και 50 με 60 φορές. Το κάπνισμα τσιγάρου είναι επίσης ένας
αναγνωρισμένος παράγοντας κινδύνου, που θεωρείται υπεύθυνος για σχεδόν το ήμισυ των περιπτώσεων
καρκίνου ουροδόχου κύστης των ανδρών στις δυτικές χώρες. Μπορεί λοιπόν εύκολα να υποτεθεί ότι αυτό
που κάνει τα προϊόντα της καύσης του τσιγάρου καρκινογόνα για το βλεννογόνο της ουροδόχου κύστης
είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε αρυλαμίνες. ¨Ηδη από το 1972 ο Doll είχε παρατηρήσει ότι ο κίν-
δυνος ενός βαρέος καπνιστή για καρκίνο ουροδόχου κύστης είναι συγκρίσιμος με αυτόν ενός εργάτη ελα-
στικών ο οποίος εκτίθεται σε αρωματικές αμίνες. Υπολογίστηκε μάλιστα ότι η εκτιμώμενη έκθεση σε
2-ναφθυλαμίνη ήταν περίπου 100 μg σε συνολικό διάστημα 20 ετών και ο σχετικός κίνδυνος ήταν ίσος με
2. 
Το 4-αμινοβιφενύλιο θεωρείται η αντιπροσωπευτική αρωματική αμίνη στο μοντέλο της καρκινογένεσης της
ουροδόχου κύστης μια και είναι η πιο η καρκινογόνος από τις αρυλαμίνες, έχει την υψηλότερη συγγένεια
δέσμευσης (affinity) και σχηματισμού  συμπλεγμάτων με μακρομόρια όπως η αιμοσφαιρίνη και είναι η κα-
λύτερα μελετηθείσα αρυλαμίνη. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 πηγές μελετών που δείχνουν ότι το 4-αμινοβι-
φενύλιο (4-ΑΒP) 
σχετίζεται με κακοήθη νεοπλασματική εξαλλαγή στον ουροθηλιακό βλεννογόνο: μελέτες σε συμπλέγματα
αιμοσφαιρίνης, μελέτες με συμπλέγματα DNA σε αποπεπτωκότα κύτταρα του βλεννογόνου της ουροδόχου
κύστεως , μελέτες βιοψιών ουροδόχου κύστης σε ανθρώπους και σε κύνες (σκύλους). Στα κλασσικά πλέον
πειράματα του Talaska έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση  4-ΑΒP σε σκύλους οδηγεί στο σχηματισμό συμ-
πλέγματος με το DNA [( Ν-deoxyguanosin-8-yl)-4-aminobiphenyl], στα κύτταρα του βλεννογόνου της ου-
ροδόχου κύστεως. Στη συνέχεια, οι ίδιοι ερευνητές μελέτησαν το σχηματισμό συμπλόκων σε 42 ασθενείς
με καρκίνο ουροδόχου κύστεως και βρήκαν ότι το ίδιο σύμπλοκο υπήρχε στο DNA των καρκινικών κυτ-
τάρων των καπνιστών. Θεωρείται μάλιστα ότι οι πολυμορφισμοί στο ένζυμο Ν-ακετυλοτρανσφεράση, το
οποίο εμπλέκεται στην αδρανοποίηση των αρυλαμινών και κατά συνέπεια επηρεάζει την απέκκρισή του από
τα ούρα , αποτελούν έναν ανεξάρτητο επιβαρυντικό παράγοντα στην πορεία της καρκινογένεσης, μια και
οι φορείς του πολυμορφισμού που οδηγεί σε «βραδεία ακετυλίωση» εμφανίζουν αυξημένη επίπτωση καρ-
κίνου ουροδόχου κύστεως. Ο ρόλος του ενζύμου της ακετυλίωσης γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε περι-
πτώσεις επαγγελματικής έκθεσης σε αρωματικές αμίνες  σε σχέση με την απλή περιβαλλοντική έκθεση στον
καπνό του τσιγάρου, μια και βρέθηκε ότι μεταξύ 23 περιπτώσεων καρκίνου ουροδόχου κύστεως σχετιζό-
μενων με πιθανή επαγγελματική έκθεση σε βενζιδίνη, οι 22 από αυτούς (p=0.0005) ήταν βραδείς ενεργο-
ποιητές. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο μοναδικός «ταχύς ακετυλιωτής» εμφάνιζε αδενοκαρκίνωμα και όχι
καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, ανεβάζει το ποσοστό των βραδέων ακετυλιωτών στο 100% των ασθε-
νών με ουροθηλιακό καρκίνο σχετιζόμενο με επαγγελματική έκθεση σε αρυλαμίνες και αυτή η καθολική
συσχέτιση σπάνια συναντάται στη βιβλιογραφία. 

4. Ένταση και διάρκεια έκθεσης στις αρωματικές αμίνες
Με δεδομένη την παλιά γνώση ότι ο αριθμός των τσιγάρων που καπνίζονται ημερησίως και η διάρκεια του
καπνίσματος σχετίζονται με την πιθανότητα εμφάνισης ουροθηλιακού καρκίνου και τη διαπίστωση ότι η
διακοπή του καπνίσματος σχετίζεται με δραματική μείωση του κινδύνου καρκινογένεσης της κύστης, είναι
λογικό να υποτεθεί ότι η ίδια δοσοεξαρτώμενη και χρονοεξαρτώμενη συσχέτιση ισχύει και για την επαγ-
γελματική έκθεση σε αρωματικές αμίνες. Πράγματι, η επίδραση της ηλικίας έναρξης της επαγγελματικής έκ-
θεσης και σε υψηλά καρκινογόνες αμίνες και η διάρκεια έκθεσης σε χρόνια μελετήθηκε σε επιδημιολογικές
έρευνες του τύπου ασθενής-ομάδα ελέγχου στην ευρεία βιομηχανική περιοχή στο Τορίνο της Ιταλίας.  Η
μελέτη αυτή έδειξε ότι βιομηχανικοί εργάτες στους τομείς παρασκευής ελαστικών, βαφών και χρωμάτων
εμφάνισαν 15 περιστατικά καρκίνου ουροδόχου κύστεως σε σχέση με 0.1 που θα αναμενόταν με βάση τα
ισχύοντα στην ομάδα ελέγχου και ο σχετικός κίνδυνος αυξανόταν όσο η ηλικία έναρξης ήταν πιο μικρή και
τα χρόνια έκθεσης αυξανόταν, με τρόπο αντίστοιχο αυτού των καπνιστών και της έναρξης και διάρκειας
καπνίσματος. 
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5. νεότερα δεδομένα 
Σε μια σημαντική δημοσίευση στο   J Natl Cancer Inst.  το 1996 οι ερευνητές ξεκίνησαν από τη διαπίστωση
αυξημένης επίπτωσης καρκίνου ουροδόχου κύστης σε 708 εργαζόμενους σε βιομηχανία χημικών ελαστικών
με έκθεση στις αρωματικές αμίνες ανιλίνη και ο-τολουϊδίνη και μελέτησαν τις συγκεντρώσεις των ουσιών
αυτών τόσο στον ατμοσφαιρικό αέρα στους χώρους εργασίας όσο και στα ούρα των εργαζομένων προ
και μετά την ολοκλήρωση της βάρδιας τους. Οι μελετητές ανέφεραν ότι τα επίπεδα ανιλίνης και ο-τολουϊ-
δίνης  στα ούρα των εργατών με υψηλή έκθεση σε αρυλαμίνες ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τους
μη εκτεθειμένους εργάτες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επαγγελματική έκθεση σε  ο-τολουϊδίνη
είναι ο πιο πιθανός αιτιοπαθογενετικός παράγοντας νεοπλασματικής εξαλλαγής του ουροθηλιακού βλεν-
νογόνου, αν και η συμμετοχή της ανιλίνης και του 4-ΑΒP  δεν δύναται να παραβλεφθεί. 

Τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός αριθμός μελετών έδειξε ότι μια σειρά από άλλους βιολογικούς δείκτες
όπως οι μεταλλάξεις σε p53, p16MTS, p21WAF1 και H-Ras απαντώνται συχνά σε ασθενείς με καρκίνο ου-
ροδόχου κύστεως μετά από χρόνια έκθεση σε αρωματικές αμίνες. Παράλληλα, ενώ από την μια πλευρά μια
σειρά από αρωματικές αμίνες απαγορεύθηκαν και εξαιρέθηκαν από την διαδικασία παραγωγής ελαστικών
και βαφών, παρατηρήθηκε διεύρυνση της πιθανής αιτιολογικής συσχέτισης και με παρεμφερείς χώρους,
όπως η ζωγραφική, οι βαφές μαλλιών, η βιομηχανία επεξεργασίας δέρματος, ασφαλτόστρωσης των δρόμων
με πίσσα και γενικά επαγγελμάτων που συνδυάζονται με αυξημένη έκθεση σε πολυκυκλικούς αρωματικούς
υδρογονάνθρακες. Μια Νορβηγική μελέτη κατέδειξε αύξηση του σχετικού κινδύνου κατά 30% σε εργαζό-
μενους σε αλουμινοκατασκευές, δημιουργία ανθρακούχων ηλεκτροδίων, επεξεργασία λιθάνθρακα, πίσσας
και χάλυβα. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών αυτών και η αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα
από μηχανήματα, οδήγησε σταδιακά στη  σημαντική μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε αυτά τα επαγ-
γελματικά καρκινογόνα. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή αυστηρών κανόνων ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας,
η αντικατάσταση των ουσιών αυτών με παρεμφερείς χωρίς καρκινογόνο δράση, η πληρέστερη ενημέρωση
και εκπαίδευση των εργαζομένων και οι αυστηρότεροι έλεγχοι των χώρων επαγγελματικής έκθεσης από
ιατρούς εργασίας, αναμένεται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω μείωση της επίπτωσης του ου-
ροθηλιακού καρκίνου που σχετίζεται με επαγγελματική έκθεση σε αρωματικές αμίνες. 
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HIV λοιΜΩΞΗ κΑι νεοΠλΑςιΑ
Ειρήνη Κουρμπέτη, Ξανθούλα Γιακουμή, Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος

Αιματολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

εισαγωγή
Ο ιός της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ανήκει στην οικογένεια των  ρετροϊών. Προσβάλλει πρωτο-
γενώς τα βοηθητικά Τ- λεμφοκύτταρα (CD4+ λεμφοκύτταρα) καθώς και τα μακροφάγα και  δενδριτικά κύτ-
ταρα. Εμφανίζει επίσης άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στα Β-λεμφοκύτταρα αλλά και σε πολλούς άλλους
κυτταρικούς πληθυσμούς. Μεταξύ των πρώτων παρατηρήσεων, που κατέληξαν τη δεκαετία του ’80 στην
ανακάλυψη  του HIV και του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας που προκαλεί, υπήρξε η αυξημένη
επίπτωση ορισμένων κακοηθειών σε προσβεβλημένους ασθενείς, κάποιες από τις οποίες αποτελούσαν
πολύ σπάνια νοσήματα πριν την εμφάνιση της HIV λοίμωξης. Εκτιμάται πλέον ότι περίπου 25- 40% των
HIV-θετικών ατόμων κάποια στιγμή θα αναπτύξουν κάποιο είδος κακοήθειας. 
Μετά την εισαγωγή της συνδυασμένης υψηλής δραστικότητος αντιρετροϊκής αγωγής (ΗΑART) που αποτέ-
λεσε σταθμό για την αύξηση της επιβίωσης των ασθενών με HIV λοίμωξη, επήλθε σημαντική μεταβολή
στην συχνότητα και το είδος των νεοπλασμάτων που παρατηρούνται στους ασθενείς αυτούς. Προ της κα-
θιέρωσης της HAART οι κακοήθειες ευθύνονταν για λιγότερο από το 10% των θανάτων μεταξύ των ασθε-
νών με HIV. Σε γαλλική μελέτη που περιελάμβανε 64.000 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν μετά το 2000,
οι κακοήθειες ευθύνονταν για το 28% των θανάτων. Ο αυξημένος κίνδυνος θανάτου από κακοήθειες στην
εποχή της HAART  μπορεί να οφείλεται στην χρόνια πορεία της λοίμωξης με τον ιό, τον ογκογενετικό
ρόλο άλλων ιών (πχ HHV-8, EBV, HPV, HBV και HCV) και/ή τη γήρανση του μολυσμένου με τον HIV πλη-
θυσμού. 
Οι κακοήθειες που συχνότερα παρατηρούνται στους ασθενείς με HIV λοίμωξη, εκτός από τα μη Hodgkin
λεμφώματα (NHL) και το σάρκωμα Kaposi (KS), είναι το λέμφωμα Hodgkin και οι νεοπλασίες που σχετί-
ζονται με τον ιό των κονδυλωμάτων (HPV), κυρίως δηλαδή ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και ο
καρκίνος του πρωκτού. Άλλες νεοπλασίες που σχετικά συχνά παρατηρούνται σε ασθενείς με HIV λοίμωξη,
όπως ο καρκίνος του πνεύμονα και του ήπατος, πιθανώς δεν σχετίζονται μόνο με την ανοσοκαταστολή
των ασθενών αυτών αλλά και με τις ατομικές συνήθειες τους (κάπνισμα, ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών
κλπ).
Από τις παραπάνω νεοπλασίες ο διηθητικός καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, το KS, το πρωτοπαθές λέμ-
φωμα εγκεφάλου και τα λοιπά εν γένει μη Hodgkin λεμφώματα (NHL) ανήκουν στις νοσολογικές οντότητες
που ορίζουν το AIDS (AIDS Defining Illnesses).
Στον Πίνακα 1 φαίνονται η επίπτωση των 7 σημαντικότερων νεοπλασιών σύμφωνα με την πρόσφατη γαλ-
λική σειρά των Guiguet et al (Lancet Oncol 2009 Oct 7- Epub ahead of print). Στον πίνακα 2 δίδονται
οι προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης των 7 κυριότερων νεοπλασμάτων επί HIV λοίμωξης και συγκε-
κριμένα η συσχέτιση της εμφάνισής τους με τον απόλυτο αριθμό των CD4, τη διάρκεια της βαρείας ανοσο-
καταστολής, το ιικό φορτίο, την ηλικία, τον τρόπο μόλυνσης, την έκθεση σε HAART και τη συλλοίμωξη με
τους ιούς της ηπατίτιδος, ειδικά όσον αφορά τον καρκίνο του ήπατος.

ςάρκωμα Kaposi  (KS)
Επιδημιολογικά Στοιχεία
Μετά την εισαγωγή της HAART η επίπτωση του KS έχει μειωθεί δραματικά στους ασθενείς με HIV λοίμωξη.
Σε ανάλυση 375000 ατόμων με AIDS οι οποίοι αναλύθηκαν για την επίπτωση κακοηθειών, ο προτυπωμέ-
νος λόγος της επίπτωσης του KS σε σχέση με το γενικό πληθυσμό [Standardized Incidence Ratio;(SIR)]
ελαττώθηκε από 22100 σε 3640 με τη HAART. Μια συνδυασμένη ανάλυση με στοιχεία από τη Βόρειο
Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία κατέδειξε μείωση  της επίπτωσης της νόσου από 15.2 σε 4.9 πε-
ριπτώσεις ανά 1000 ανθρωπο-έτη μεταξύ 1992 και 1999. Στη μελέτη των Guiguet et al το KS εμφάνισε
επίπτωση 2.32 ανά 100 ανθρωπο-έτη.
Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισh KS σε ασθενείς με HIV λοίμωξη είναι ο χαμηλός αριθ-
μός CD4+ (<500/μl), το υψηλό ιικό φορτίο του HIV και οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών ως πα-
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ράγων κινδύνου για τη μετάδοση του HIV, ενώ παράγων προστατευτικός κατά του KS ήταν η λήψη HAART
για  >6 μήνες (πίνακας 2).
Στοιχεία Παθογένειας 
Για το KS έχει μελετηθεί ιδιαιτέρως η ογκογενετική ικανότητα του HHV8 (ανθρώπινου ερπητοϊού 8) που
φαίνεται ότι διαθέτει πρωτεΐνες ομόλογες με ανθρώπινες κυτταροκίνες, όπως η ιντερλευκίνη-6, αντιαπο-
πτωτικά μόρια της οικογένειας του bcl-2, χημειοκίνες των μακροφάγων και ρυθμιστικές πρωτεΐνες του κυτ-
ταρικού κύκλου. Η έκφραση των πρωτεϊνών αυτών φαίνεται ότι εξηγεί την αγγειογενετική και φλεγμονώδη
συνιστώσα του Kaposi. O ίδιος ο ιός HIV μπορεί να παίζει άμεσο ρόλο στην ανάπτυξη του νεοπλάσματος
αυτού μέσω των πρωτεϊνών του που προστατεύουν τα κύτταρα του Kaposi από την απόπτωση και επάγουν
την απελευθέρωση μεταλλοπρωτεϊνασών που συνεισφέρουν στην εκσεσημασμένη νεοαγγειογένεση του
σαρκώματος Kaposi. Η συνεχής επαναλοίμωξη με HHV-8 φαίνεται να είναι απαραίτητη για να συντηρούνται
οι βλάβες του KS. 
Κλινικοεργαστηριακά και Θεραπευτικά Δεδομένα
To ΚS εμφανίζεται ως μονο- ή πολυεστιακή βλάβη στο δέρμα ή σε βλεννογόνους. Το σάρκωμα Kaposi των
HIV ασθενών είναι συνήθως πολυεστιακό και επιθετικό. Συχνότερες θέσεις προσβολής αποτελούν τα κάτω
άκρα, το πρόσωπο και τα γεννητικά όργανα, ενώ συχνή είναι επίσης η εντόπιση στο γαστρεντερικό σωλήνα.
Σπανιότερα εμφανίζεται στους πνεύμονες ή στους λεμφαδένες, συνοδευόμενο από λεμφοίδημα. Η θεραπεία
του μπορεί να είναι τοπική επί μεμονωμένων βλαβών (τοπική χημειοθεραπεία απευθείας μέσα στις βλάβες
όπως η βινβλαστίνη, τοπική αλτρετινοϊνη), ή συστηματική με ακτινοβόληση, ιντερφερόνη-α και χημειοθε-
ραπευτικά σκευάσματα επί πολυεστιακού Kaposi (λιποσωμιακές ανθρακυκλίνες, πακλιταξέλη, βινορελμπίνη,
μπλεομυκίνη, βιινβλαστίνη, βινκριστίνη και ετοποσίδη). Η έναρξη  HAART ενίοτε προκαλεί παροδική επι-
δείνωση της νόσου λόγω αποκατάστασης της ανοσολογικής απάντησης και ανάπτυξη φλεγμονώδους αν-
τίδρασης (IRIS- Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome), αλλά συνολικά αποτελεί αναγκαίο
συστατικό της συστηματικής θεραπείας του νοσήματος. 

Μη Hodgkin λεμφώματα (NHL)
Επιδημιολογικά Στοιχεία
Τα NHL αποτελούν το 10% των κακοηθειών που αναπτύσσονται στους HIV οροθετικούς ασθενείς σήμερα,
με κίνδυνο 60 έως 165 φορές αυξημένο σε σχέση με τους οροαρνητικούς. Η επίπτωσή τους στη μελέτη
των Guiguet et al ήταν 2.09 ανά 1000 ανθρωπο-έτη (πίνακας 1). Υπολογίζεται όμως ότι έως και το 50%
των λεμφωμάτων δε δηλώνεται έτσι ώστε η επίπτωση πιθανώς υποεκτιμάται. Τα NHL κυρίως εμφανίζονται
σε ασθενείς με προχωρημένη HIV λοίμωξη και συνήθως με αριθμό CD4 <100/μL. Ιστορικό πολύ χαμηλού
ναδίρ CD4  αποτελεί επίσης πολύ σημαντικό παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη NHL (πίνακας 2). 
Στοιχεία Παθογένειας 
Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλά βήματα προς την κατανόηση της παθογένειας των NHL επί εδάφους της
HIV λοίμωξης. Η πρώτη και γενικότερη παρατήρηση που υποδηλώνεται και από την αξιοπρόσεκτη ετερο-
γένεια τους στους ασθενείς με λοίμωξη HIV, είναι η πληθώρα των παραγόντων που συμμετέχουν στη δη-
μιουργία τους και  οι πολλές διαφορετικές βλάβες σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο που λαμβάνουν χώρα
προ της κλινικής εμφάνισης της νόσου. Η σχέση του HIV με την έναρξη της νεοπλασματικής διεργασίας
είναι έμμεση. Παρ’ ότι  ο λεμφικός ιστός  προσβάλλεται από την έναρξη της λοίμωξης, αυτό αφορά τα
CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των επί HIV λοίμωξης αναπτυσσομένων λεμφωμά-
των είναι Β-προέλευσης. Επιπλέον ο ιός δεν ανιχνεύεται στους νεοπλασματικούς κλώνους των Β-κυττάρων.
Φαίνεται λοιπόν ότι η προκαλούμενη ανοσοκαταστολή είναι αυτή που ευοδώνει τη λεμφωματογένεση (πί-
νακας 2) και όχι ο ίδιος ο HIV. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι οι μηχανισμοί που οδηγούν στο λέμφωμα επί
HIV λοίμωξης δεν συμπίπτουν παρά μόνο σε κάποια σημεία με τους αντίστοιχους μηχανισμούς των λεμ-
φοϋπερπλαστικών νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό, παρά την ίδια φαινοτυπική ή ιστολογική εικόνα των
λεμφωμάτων στις δύο ομάδες.
Οι κυριότεροι μηχανισμοί που πιθανώς εμπλέκονται στη λεμφωματογένεση επί HIV λοίμωξης είναι η ύπαρξη
πολλών και διαφορετικών γενετικών ανωμαλιών, η χρόνια αντιγονική διέγερση και επιλογή αντιγόνων, η
ανώμαλη ρύθμιση ή η παρεμβολή στο δίκτυο των κυτταροκινών του ασθενούς και τέλος η παράλληλη λοί-
μωξη από ερπητοΐούς, όπως ο EBV καθώς και ο HHV8, που φαίνεται ότι συχνά διαδραματίζουν πολύ ση-
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μαντικό ρόλο. 
Στις γενετικές ανωμαλίες περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση διάφορων ογκογονιδίων, όπως η ενεργοποίηση-
μετατόπιση  του c-MYC που ανιχνεύεται στο 100% του λεμφώματος Burkitt επί εδάφους HIV λοίμωξης, η
μετάλλαξη των γονιδίων  RAS (Ν-,K-,H-RAS) καθώς και σημειακές μεταλλάξεις που επισυμβαίνουν στην
περιοχή του BCL-6 πρωτο-ογκογονιδίου, το οποίο σχετίζεται με περιπτώσεις διάχυτου λεμφώματος από
μεγάλα κύτταρα και σε ασθενείς χωρίς HIV λοίμωξη. Άλλη μετάλλαξη που επισυμβαίνει στους ασθενείς με
HIV λοίμωξη είναι η αδρανοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων, όπως του p53. 
Ορισμένοι ερπητοϊοί έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση των NHL επί HIV λοίμωξης. Ο πρώτος
είναι ο ιός Epstein Barr (EBV), ο οποίος συμμετέχει στην παθογένεση λεμφωμάτων και σε μη ανοσοκατε-
σταλμένους ασθενείς καθώς και στο λέμφωμα Hodgkin . Στο 60% των NHL επί εδάφους HIV λοίμωξης
έχει ταυτοποιηθεί το γονιδίωμα του ιού στα νεοπλασματικά κύτταρα. Διάφορες μορφές λανθάνουσας EBV
λοίμωξης που προσδιορίζονται με την ανίχνευση γονιδιακών προϊόντων έχουν συσχετισθεί με συγκεκρι-
μένες μορφές λεμφωμάτων. Ο HHV8 έχει επίσης συσχετισθεί με ειδικές μορφές λεμφώματος επί εδάφους
HIV λοίμωξης ,όπως το πρωτοπαθές λέμφωμα κοιλοτήτων, αφού ήταν ήδη γνωστή η συμμετοχή του στην
παθογένεση του σαρκώματος Kaposi.
Κλινικοεργαστηριακά και Θεραπευτικά Δεδομένα
Τρεις υπότυποι NHL παρουσιάζονται με ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα σε αυτούς τους ασθενείς: το λέμ-
φωμα Burkitt (Β-προέλευσης), το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα με κεντροβλαστικούς ή ανοσο-
βλαστικούς χαρακτήρες (Diffuse Large B Cell Lymphoma; DLBCL) και το πρωτοπαθές λέμφωμα εγκεφάλου
από μεγάλα Β-κύτταρα. Σπανιότερα ανευρίσκονται στους ασθενείς αυτούς εξωλεμφαδενικά λεμφώματα της
οριακής ζώνης (MALT), περιφερικά Τ-λεμφώματα καθώς και η πολυκεντρική νόσος Castleman. Στους ασθε-
νείς με HIV λοίμωξη συναντώνται επίσης δύο υπότυποι που είναι ιδιαιτέρως σπάνιοι σε ασθενείς χωρίς
λοίμωξη HIV: το πρωτοπαθές λέμφωμα των ορογονικών κοιλοτήτων κοιλοτήτων (PEL) και το πλασμαβλα-
στικό λέμφωμα (PBL) της στοματικής κοιλότητας. Τέλος η Β-λεμφοϋπερπλαστική εξεργασία που παρατη-
ρείται μετά από μεταμόσχευση (PTLD-like lymphoma) ανευρίσκεται ενίοτε και σε ασθενείς με HIV.
Η πλειοψηφία των ασθενών με μη Hodgkin λέμφωμα και HIV λοίμωξη παρουσιάζονται με ογκώδη νόσο,
σε προχωρημένο στάδιο, συχνά δε με γενικά συμπτώματα (πυρετός, απώλεια βάρους, νυκτερινές εφιδρώ-
σεις). Η κλινική εντόπιση επίσης διαφέρει από αυτή των λεμφωμάτων στους ανοσοεπαρκείς ασθενείς. Το
1/3 των ασθενών έχουν λεμφαδενική διόγκωση στη διάγνωση του λεμφώματος, ενώ οι υπόλοιποι έχουν
μόνο εξωλεμφαδενική νόσο με κυριότερα σημεία εντόπισης το γαστρεντερικό σωλήνα, το ΚΝΣ, το ήπαρ
και το μυελό των οστών. Συχνότερες είναι επίσης και ασυνήθεις για τα λεμφώματα του γενικού πληθυσμού
θέσεις προσβολής, όπως η στοματική κοιλότητα, οι όρχεις, ο μαστός και η καρδιά.
Ιδιαίτερη κατηγορία λεμφώματος που συναντάται συχνότερα σε ασθενείς με HIV λοίμωξη αποτελεί το πρω-
τοπαθές λέμφωμα κοιλοτήτων (PEL). Παρουσιάζεται με ανάπτυξη υγρού σε μία ή περισσότερες κοιλότητες
(υπεζωκοτική, περιτοναϊκή κλπ) χωρίς συνυπάρχουσα μάζα ή λεμφαδενική διόγκωση. Σπανίως έχουν ανα-
φερθεί λεμφώματα που παρουσιάζουν όμοια μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά με τα
PEL με ύπαρξη νόσου σε λεμφαδένες ή εξωλεμφαδενικά όργανα, τα οποία θεωρείται ότι αποτελούν υπό-
τυπο των PEL λεμφωμάτων. Τα PEL έχουν ισχυρώς συσχετισθεί με τον ιό HHV8 αλλά και με τον EBV. 
Άλλη κατηγορία λεμφοϋπερπλαστικού νοσήματος που έχει συσχετισθεί με την HIV λοίμωξη είναι η πολυ-
κεντρική νόσος Castleman. Εκδηλώνεται με λεμφαδενοπάθεια, συστηματικά συμπτώματα και εμφανίζει επι-
θετική πορεία και συχνή εκτροπή σε υψηλής κακοηθείας λέμφωμα. Η συσχέτισή της με τον HHV8 είναι
επίσης σαφής. 
Το πλασμαβλαστικό λέμφωμα αποτελεί επίσης ιδιαίτερη κατηγορία, που έχει συσχετισθεί με την λοίμωξη
από EBV. Εμφανίζεται συχνότερα σε άρρενες ασθενείς με HIV λοίμωξη με κύρια εντόπιση στην στοματική
κοιλότητα, το γαστρεντερικό σωλήνα και τους λεμφαδένες. Αποτελεί επιθετικό νόσημα και με συνολική
διάμεση επιβίωση 15 μήνες.
Το πρωτοπαθές λέμφωμα εγκεφάλου που συνδέεται με το AIDS (AIDS-related PCNSL) είναι στενά συνδε-
δεμένο με τον EBV. Στους ασθενείς αυτούς τα CD4 είναι γενικά πολύ χαμηλά (<50/μL). Η συμπτωματολογία
περιλαμβάνει σύγχυση, λήθαργο, απώλεια μνήμης, ημιπάρεση, αφασία και/ή σπασμούς. Συστηματικά (Β-)
συμπτώματα παρουσιάζονται σε >80% των ασθενών σε αντίθεση με τους οροαρνητικούς ασθενείς. Η χο-
ρήγηση HAART συνδέεται με παράταση της επιβίωσης. Ως ειδικότερη αγωγή μπορούν να χορηγηθούν χη-
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μειοθεραπευτικοί παράγοντες που διέρχονται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, το αντιCD20 μονοκλωνικό
αντίσωμα Rituximab, κορτικοειδή και ακτινοβόληση. 
Η αντιμετώπιση των NHL σε ασθενείς με HIV λοίμωξη παλαιότερα συνίστατο στην χρήση ήπιων χημειοθε-
ραπευτικών συνδυασμών λόγω της μεγάλης επίπτωσης λοιμώξεων και της υψηλής τοξικότητας στους ασθε-
νείς αυτούς. Η υιοθέτηση της HAART φαίνεται ότι μειώνει τον κίνδυνο της ανάπτυξης ευκαιριακών
λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και ίσως να αυξάνει και την επιβίωση. Η συνδυασμένη
χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος antiCD20 (Rituximab) και χημειοθεραπευτικών  συνδυασμών κα-
τάλληλων για λεμφώματα υψηλής κακοηθείας όπως π.χ. CHOP και συναφή, έχει βελτιώσει κατά πολύ την
πρόγνωση στους οροαρνητικούς ασθενείς, ο ρόλος της όμως δεν είναι τόσο αυστηρά καθορισμένος στους
οροθετικούς. Η αυτόλογη μεταμόσχευση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία για τη θεραπεία των υψηλού κινδύνου
NHL σε ασθενείς που λαμβάνουν HAART. 

λέμφωμα Hodgkin
Το λέμφωμα Hodgkin θεωρείται το συχνότερο μη προσδιοριστικό του AIDS λέμφωμα στους ασθενείς αυ-
τούς. Στη μελέτη των Guiguet et al η επίπτωσή του ήταν 0.61 ανά 1000 ανθρωπο-έτη. Ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του στους HIV οροθετικούς ασθενείς είναι τα εξής: 
1. >50% των περιπτώσεων εμφανίζονται με τον ιστολογικό τύπο της μικτής κυτταροβρίθειας και της λεμ-
φοκυτταρικής απογύμνωσης  
2. Φαίνεται να είναι πιο συνηθισμένο στους ασθενείς-χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών  παρά
στους ομοφυλόφιλους  
3. Στη μέγιστη πλειοψηφία τους οι ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin είναι EBV θετικοί 
4. Η συσχέτιση μεταξύ λεμφώματος και CD4  είναι υπαρκτή αλλά όχι τόσο συγκεκριμένη όσο για τα NHL
(πίνακας 2). 
5. Στην εποχή της HAART έχει αυξηθεί δραματικά η επίπτωση νόσου 
6. Κλινικά οι οροθετικοί ασθενείς έχουν επιθετικότερη νόσο, με συχνή ανάπτυξη γενικών (Β-) συμπτωμάτων
ενώ η συχνότητα των εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων φθάνει το 75-90% των ασθενών κατά τη διάγνωση
έναντι <15-20% στους HIV-αρνητικούς ασθενείς.
Η αντιμετώπισή της νόσου συνίσταται στη χορήγηση HAART και χημειοθεραπείας.  Η χορήγηση HAART
φαίνεται ότι επιτρέπει τη χρήση όχι μόνο του κλασσικού χημειοθεραπευτικού συνδυασμού ABVD αλλά
ακόμη και εντατικοποιημένων χημειοθεραπευτικών σχημάτων, όπως το BEACOPP και το Stanford V. 

καρκίνος τραχήλου Μήτρας
Κακοήθειες όπως αυτές του τραχήλου της μήτρας, του αιδοίου, του πρωκτού και του πέους εμφανίζουν
πολύ στενή συσχέτιση με τη λοίμωξη από ογκογόνα στελέχη του HPV. Η νεοπλασία που έχει μελετηθεί
πιο διεξοδικά είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Στη μελέτη των Guiguet et al η επίπτωση της
νόσου ήταν 0.93 ανά 1000 ανθρωπο-έτη. Σε παλαιότερες σειρές οροθετικών γυναικών με διηθητικό καρ-
κίνο του τραχήλου, η θεραπεία απέτυχε να ελέγξει τον όγκο και όλες απεβίωσαν, εμφανίζοντας διάμεση
επιβίωση 10 μηνών. Πιθανώς υπάρχει συσχέτιση μεταξύ χαμηλών CD4+ και υψηλόβαθμης ενδοεπιθηλιακής
νεοπλασίας (CIN) σχετιζόμενης με τον HPV αλλά ενδεχομένως όχι μεταξύ επιπέδων CD4+  και ανάπτυξης
καρκίνου. Αυτό πιθανώς σημαίνει ότι η λοίμωξη HIV μπορεί να προάγει την ανάπτυξη ενδοεπιθηλιακής νε-
οπλασίας από τον ΗPV αλλά να μην παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξή της σε διηθητικό
καρκίνο. Εντούτοις, και για την ανάπτυξη HPV-σχετιζόμενων όγκων αναδεικνύονται ως προγνωστικοί πα-
ράγοντες το αυξημένο ιικό φορτίο του HIV και η παρατεταμένη ανοσοκαταστολή (πίνακας 2). 
Η πρώιμη ανίχνευση των βλαβών του HPV στον πληθυσμό των ασθενών αυτών, το εμβόλιο που έχει ανα-
πτυχθεί έναντι υποτύπων του HPV και το τεστ Παπανικολάου μπορεί να αποτελέσουν τρόπους μείωσης
της εμφάνισης των κακοηθειών αυτών στους ασθενείς με HIV λοίμωξη. Σημαντικότατος είναι ο ρόλος του
προσυμπτωματικού ελέγχου. Οι οροθετικές γυναίκες θα πρέπει να εξετάζονται δύο φορές το πρώτο έτος
μετά τη διάγνωση και μετά ανά έτος επί αρνητικών αποτελεσμάτων. Όσες έχουν διαπιστωμένη HPV λοίμωξη
με ογκογόνο ιό θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ Παπανικολάου ανά 6 μήνες. Η σύσταση είναι να γίνεται
κολποσκόπηση στην αρχική εκτίμηση και μετά ανάλογα με τα αποτελέσματα του τεστ Παπανικολάου 
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καρκίνος Πρωκτού
Η επίπτωση του καρκίνου του πρωκτού επί HIV λοίμωξηςέχει υπολογιστεί σε 0.30 ανά 1000 ανθρωπο-
έτη (πίνακας 1). Ο κίνδυνος ανάπτυξης φαίνεται ότι αυξάνεται με την αύξηση του διαστήματος που τα CD4
παραμένουν <200/μL, ενώ σε αυξημένο κίνδυνο είναι οι οροθετικοί άντρες που έχουν ομοφυλοφιλικές
σχέσεις (πίνακας 2). Τα επακόλουθα της πρωκτικής δυσπλασίας ή της ΑΙΝ (Anal Intraepithelial Neoplasia)
θεωρούνται ανάλογα με αυτά της τραχηλικής δυσπλασίας, δεν υπάρχουν όμως αρκετές μελέτες που να δι-
καιολογούν τον προσυμπτωματικό έλεγχο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

καρκίνος Πνεύμονα και Ηπατοκυττατικό καρκίνωμα
Η εμφάνιση νεοπλασιών του πνεύμονα και του ήπατος σε ασθενείς με HIV λοίμωξη φαίνεται ότι σχετίζεται
επίσης με τον χαμηλό αριθμό των CD4+, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται σαφώς δοσοεξαρτώμενη σχέση
(πίνακας 2). Επίσης σχετίζεται με την ενδοφλέβιο χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό πιθανώς ερμηνεύεται
για τον μεν καρκίνο του πνεύμονα μέσω της αμοιβαίας σύνδεσης με το κάπνισμα για τον δε καρκίνο του
ήπατος μέσω της αμοιβαίας σύνδεσης μεταξύ ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών ουσιών και λοίμωξης από
ιούς ηπατίτιδος. Όντως, μετά από διόρθωση για την φορεία ηπατίτιδος ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου
του ήπατος στους χρήστες με HIV λοίμωξη εξαλείφεται (πίνακας 2). Σε πολυπαραγοντικά μοντέλα, η συλ-
λοίμωξη με HIV και ιούς ηπατίτιδος αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος κατά 15 φορές. Αντίθετα δε
φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ ηπατίτιδος C και ανάπτυξης μη Hodgkin λεμφωμάτων επί εδάφους HIV
λοίμωξης, �πως παλαιότερα είχε προταθεί.
Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση ο σχετικός κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα σε οροθετικούς
ασθενείς ήταν 2.72 και ο προτυπωμένος λόγος της επίπτωσης σε σχέση με το γενικό πληθυσμό ήταν μεταξύ
1.4 και 4.5. Η αύξηση της επίπτωσης παρατηρείται κυρίως στο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα
με το αδενοκαρκίνωμα να είναι το πιο συχνό. Η αυξημένη επίπτωση παραμένει και σε μελέτες στη μετά
HAART εποχή. Η συμπτωματολογία είναι η ίδια με αυτή στους οροαρνητικούς ασθενείς ενώ η θεραπεία
κυρίως εξαρτάται από τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς

Άλλες νεοπλασίες
Καρκίνος Μαστού
Όταν ο καρκίνος του μαστού εμφανιστεί σε οροθετικές γυναίκες υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για αμ-
φοτερόπλευρη νόσο, πτωχής διαφοροποίησης καρκινώματα και πρώιμες μεταστάσεις. Η θεραπεία δε θα
πρέπει να διαφέρει από αυτή των οροαρνητικών ασθενών ιδίως αν τα CD4 είναι >200/μL και το ιϊκό φορτίο
είναι ελεγχόμενο. 
Καρκίνος Δέρματος και Μελάνωμα
Οι οροθετικοί ασθενείς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης τόσο βασικοκυτταρικού όσο και επιθη-
λιακού καρκίνου του δέρματος. Οι οροθετικοί ασθενείς με καρκίνο του δέρματος τείνουν να έχουν πολ-
λαπλές εντοπίσεις, συχνά σε περιοχές που δεν είναι εκτεθειμένες στον ήλιο και έχουν υψηλό κίνδυνο
υποτροπών
Ο κίνδυνος του μελανώματος φαίνεται ότι αυξάνει κατά περίπου 3 φορές στους οροθετικούς ασθενείς. Τα
μελανώματα στο συγκεκριμένο πληθυσμό τείνουν να είναι πολλαπλά, να μεθίστανται ταχέως και συνδέονται
με πολύ πτωχή πρόγνωση. 
Νευροενδοκρινείς όγκοι
Σε μια μελέτη από τις ΗΠΑ διαπιστώθηκε σχετικός κίνδυνος 13.4 για την ανάπτυξη καρκινώματος από κύτ-
ταρα Merkel σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Όσο για τους υπόλοιπους νευροενδοκρινείς όγκους, δεν
υπάρχουν ακόμη αρκετά στοιχεία για ιδιαιτερότητες στους οροθετικούς ασθενείς
Κακοήθειες του Ουρογεννητικού Συστήματος

1.Καρκίνος προστάτου
Δε φαίνεται να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο του προστάτη στους οροθετικούς ασθενείς. 
Η οροθετικότητα δε φαίνεται επίσης να επηρεάζει τα επίπεδα PSA, την κλινική εικόνα ή την έκβαση

2.Καρκίνος των όρχεων
Μια μεγάλη μεταανάλυση 444.172 ασθενών έδειξε μια μέτρια αύξηση στην επίπτωση των νεοπλασμάτων
του όρχεως. Η αύξηση αφορούσε κυρίως τα σεμινώματα, Κλινική παρουσίαση, θεραπεία και έκβαση δε
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διαφέρουν από τους οροαρνητικούς ασθενείς
3.Καρκίνος της κύστης

Δεν υπάρχουν στοιχεία για αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου της κύστης στους οροθετικούς ασθενείς. 
4.Καρκίνος του νεφρού

Στην προαναφερθείσα μεταανάλυση των 444.172 οροθετικών ασθενών, ο σχετικός κίνδυνος του καρκίνου
του νεφρού ήταν μεταξύ 0.8 και 2.0. Ο καρκίνος του νεφρού εμφανίζεται σε σχετικά μικρότερη ηλικία
στους οροθετικούς. 

Καρκίνος του Παχέος Εντέρου
Στη μετά HAART εποχή ο προτυπωμένος λόγος επίπτωσης για το συγκεκριμένο καρκίνο υπολογίζεται στο
2.4. Μπορεί να διαγνωσθεί σε νεώτερη ηλικία (μέση ηλικία στη διάγνωση τα 41 έτη) και σε πιο επιθετική
μορφή στους οροθετικούς. 

Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου
Στους οροθετικούς ασθενείς παρατηρείται αύξηση κατά 2-3 φορές στα επιθηλιακά καρκινώματα κεφαλής
και  τραχήλου. Κυρίως σε αυξημένο κίνδυνο βρίσκονται οι άντρες που έχουν ομοφυλοφιλικές σχέσεις και
οι πιο συνηθισμένες εντοπίσεις είναι η στοματική κοιλότητα, οι αμυγδαλές και ο λάρυγγας. Περίπου το
40% των καρκίνων αυτών συνδέονται με τον HPV. 

‘Άλλες Αιματολογικές Νεοπλασίες
Πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες τείνουν να εμφανίζονται σε νεώτερη ηλικία (μέση ηλικία εμφάνισης τα 33
έτη), συνδέονται με υψηλότερο ιϊκό φορτίο, ισχυρή ανοσία (υψηλότερα CD4), και συλλοίμωξη με HCV
και HBV. Η θεραπεία είναι η ίδια με αυτή των οροαρνητικών.Επιπλέον στους οροθετικούς παρατηρείται
αυξημένη επίπτωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας. Η παρουσίασή της είναι η ίδια με τους οροαρνητικούς
ενώ η πρόγνωση είναι πτωχή, ιδίως αν τα CD4 είναι <200.
Σαρκώματα
Λειομυοσαρκώματα που συνδέονται με τον HIV, έχουν αναφερθεί τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες
ιδίως αν τα CD4 είναι <200. Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλοί όγκοι ακόμη και σε ασυνήθεις εντοπίσεις
όπως το ΚΝΣ, ο πνεύμονας, το περικάρδιο, ο υπεζωκώς, ο σπλήνας, τα επινεφρίδια, οι λεμφαδένες και οι
οφθαλμικοί κόγχοι. Υπάρχει συσχέτιση με τον EBV. Τα λειομυοσαρκώματα χαρακτηρίζονται από επιθετική
συμπεριφορά, αυξημένες υποτροπές και φτωχή επιβίωση. Τα υπόλοιπα σαρκώματα δεν είναι συχνά.

επίλογος 
Η εισαγωγή της HAART έχει ελαττώσει σε στατιστικώς σημαντικό βαθμό την επίπτωση κάποιων από τις
νεοπλασίες που συχνά αναπτύσσονται σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Παρ’ όλα αυτά οι εν λόγω νεοπλασίες
αλλά και άλλες εξακολουθούν να υφίστανται και να αποτελούν μείζονα κλινικά προβλήματα για τον ευπαθή
αυτό πληθυσμό. Για πολλές από αυτές τις νεοπλασίες η παθογένεση και η εξέλιξή τους καθώς επίσης και η
βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Η εφαρμογή της HAART για την πρόληψη
της νεοπλασίας φαίνεται να αποδίδει το μέγιστο όφελος όταν επιτυγχάνει να αποκαταστήσει και να διατη-
ρήσει τον απόλυτο αριθμό των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων πάνω από τα 500/μL. Αυτή η παρατήρηση προσ-
δίδει ιδιαίτερη σημασία στην έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης και την έγκαιρη έναρξη αντιρετροιικής
αγωγής. Η παράταση της ζωής για πολλούς από τους ασθενείς με HIV λοίμωξη, που έχει επιτευχθεί με την
χρήση της HAART, καθιστά ακόμη επιτακτικότερη την ανάγκη για πρώιμη ανίχνευση της νεοπλασίας, για
αποτελεσματικότερα θεραπευτικά σχήματα και για μείωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
ανεπιθύμητων συμβαμάτων σε αυτήν την ιδιαίτερη και συνεχώς αυξανόμενη ομάδα ασθενών.  
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Πίνακας 1: Επίπτωση κυριοτέρων νεοπλασμάτων σε ασθενείς με HIV λοίμωξη 
(Guiget et al, Lancet Oncology, 2009)

Επίπτωση 95% Διάστημα
(ανά 1000 ασθενείς-έτη) Εμπιστοσύνης

Σάρκωμα Kaposi 2.32 2.13-2.51
Mη Hodkgin λέμφωμα 2.09 1.92-2.28
Λέμφωμα Hodgkin 0.61 0.52-0.71
Καρκίνος πρωκτού 0.30 0.24-0.38
Καρκίνος τραχήλου μήτρας 0.93 0.71-1.15
Καρκίνος πνεύμονα 0.85 0.74-0.97
Καρκίνος ήπατος 0.49 0.40-0.58
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Πίνακας 2: Στατιστικώς σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη συγκεκριμένων  νεο-
πλασιών σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Αποτελέσματα πολυπαραγοντικής ανάλυσης (Guiget et al, Lancet
Oncology, 2009)

HAART: Συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία
MSM: Άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, IDU: Χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών
*Αύξηση της επίπτωσης κατά 1.3 φορές για κάθε έτος που τα CD4 παραμένουν <200/μl
**Αύξηση της επίπτωσης κατά 1.2 φορές για κάθε έτος που το ιικό φορτίο ξεπερνά τα 105 copies ανά mL
***Οι διαφορές για το λέμφωμα Hodgkin και τον καρκίνο του πρωκτού είναι οριακά σημαντικές
# Ελάττωση της επίπτωσης κατά 0.7 φορές για κάθε αύξηση log2 των CD4

Σάρκωμα 

Kaposi

1.0

1.9

3.3

6.2

14.1

25.2

1.0

1.0

1.4

3.1

1.0

1.2

1.5

1.3

2.1

0.3

3.5

0.3

1.0

0.4

ΑριθμόςCD4/μL

≥500

350-499

200-349

100-199

50-99

0-49

Ιικό φορτίο 

(copies/ mL)

<0.5x 103

≥0.5x 103-104

>104-105

>105

Ηλικία (έτη)***

<30

30-39

40-49

50-59

≥60

Λήψη  HAART 

>6 μήνες

Ομάδα 

κινδύνου

MSM

IDU

Μη MSM, 

μη IDU άνδρες

Μη IDU 

γυναίκες

Μη-Hodgkin

λέμφωμα

1.0

1.3

3.3

4.9

11.6

14.8

1.0

1.6

1.5 

2.9 

1.0

1.3

1.4

1.7

2.9

0.8

1.6

0.9

1.0

0.8

Λέμφωμα

Hodgkin 

1.0

1.2

2.2

4.8

7.7

5.4

1.0

1.5

1.0

0.7

1.2

1.0

0.8

1.0

0.2

Καρκίνος 

πνεύμονα

1.0

2.2

3.4

4.8

4.9

8.5

1.0

2.1

7.0

14.1

28.4

0.7

1.6

1.0

0.3

Καρκίνος  

ήπατος

1.0

1.6

4.1

5.9

5.0

4.3

1.0

1.5

4.3

14.7

25.2

1.0

1.4

1.0

0.2

Καρκίνος  

πρωκτού

1.3 *

1.2 **

1.0

3.3

3.7

4.1

8.0

1.3

0.2

1.0

0.2

Καρκίνος  

τραχήλου  

μήτρας

0.7#

1.0

4.2

7.9

7.2

2.6

0.5

Λόγος επίπτωσης (Rate Rat io)
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κΑρκινος κεΦΑλΗς κΑι τρΑΧΗλοΥ
Αθανάσιος Κορογιάννος, Νικόλαος Κατιρτζόγλου

Ο όρος ‘Kαρκίνος Kεφαλής – Tραχήλου (ΚΚΤ) αφορά σε μια ετερογενή ομάδα κακοήθων όγκων, που προ-
έρχονται από το επιθήλιο της ανώτερης αεροφόρου και γαστρεντερικής οδού. Αποτελούν το 3% των ετη-
σίως νεοδιαγνωσθέντων κακοήθων νεοπλασιών στις ΗΠΑ και οφείλονται για το 2% των θανάτων από
κακοήθεια. Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα νεοπλάσματα στοματικής κοιλότητας, λάρυγγα, στοματοφάρυγγα,
υποφάρυγγα και το ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι ασθενείς με ΚΚΤ δια-
τρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης δευτεροπαθών όγκων του ανώτερου αναπνευστικού και πεπτικού
συστήματος (1).

ΑιτιολοΓικΗ ΠροςεΓΓιςΗ
1. ο ρολος τΗς ΧρΗςΗς κΑΠνοΥ κΑι οινοΠνεΥΜΑτος
Επιδημιολογικές μελέτες δεικνύουν ότι ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου της στοματικής κοιλότητας
και του φάρυγγα, σε ασθενείς που καπνίζουν άνω των 40 πακέτων τσιγάρων ανά έτος και καταναλώνουν
μεγάλες ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών ανά εβδομάδα, φθάνει το 40% συγκριτικά με τον υπόλοιπο
πληθυσμό (2).  Ποσοστό περίπου 75% των ΚΚΤ οφείλονται στη χρήση οινοπνεύματος και καπνού, λόγος
για τον οποίο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση του πληθυσμού και η ορθή προληπτική στρα-
τηγική.

2. ο ρολος τΩν λοιΜΩΞεΩν
Για την πρόκληση καρκίνων κεφαλής-τραχήλου έχουν ενοχοποιηθεί λοιμώξεις από τον ιό των ανθρωπίνων
θηλωμάτων (HPV) και από τον ιό Epstein Barr.

2.1 Ιοί ανθρωπίνων θηλωμάτων
Αποτελούν ομάδα επιθηλιοτρόπων ιών, που προκαλούν προκαρκινωματώδεις και καρκινωματώδεις αλ-
λοιώσεις των βλεννογόνων του τραχήλου της μήτρας, του λάρυγγα, της ρινός, της τραχείας και του στό-
ματος. Πρόκειται για μικρούς DNA ιούς της οικογένειας των Papovaviridae,  με δίκλωνο κυκλικό γονιδίωμα
περίπου 7,9 kD (3), οι οποίοι μπορεί να προσβάλλουν τη βασική μεμβράνη των επιθηλιακών κυττάρων με
αποτέλεσμα: α) την παραμονή τους σε επιστρωματική, εξωχρωμοσωμιακή μορφή στον πυρήνα εγκαθι-
στώντας λανθάνουσα λοίμωξη, β) τη μετάπτωση σε παραγωγική λοίμωξη με σχηματισμό νέων ιικών σω-
ματιδίων, και γ) την ενσωμάτωση του γονιδιώματος των ιών στο γονιδίωμα του κυττάρου-ξενιστή 
(εικόνα 1).

εικόνα 1. Το γονιδίωμα του ιού HPV
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O ιός σχετίζεται με την ανάπτυξη του καρκίνου του στοματοφάρυγγα, ιδιαίτερα σε ασθενείς χωρίς ιστορικό
κατανάλωσης καπνού ή αλκοόλ. Το επιθήλιο των γλωσσικών και παρίσθμιων αμυγδαλών αποτελούν τη
συχνότερη θέση της λοίμωξης. Άτομα με ιστορικό πρωκτογεννητικών καρκίνων σχετιζόμενων με τον HPV,
σύζυγοι γυναικών με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, μεταμοσχευμένοι ασθενείς και άνδρες με λοίμωξη
από τον ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του στομα-
τοφάρυγγα από τον ιό HPV(4).
Πάνω από 120 ορότυποι του ιού έχουν ανιχνευθεί, ενώ το 33% αυτών σχετίζονται με λοιμώξεις του γεν-
νητικού συστήματος. Αυτοί διαιρούνται σε «υψηλού» και «χαμηλού» κινδύνου ανάλογα με την δυναμική
τους στην καρκινογένεση. Οι πιο κοινοί «χαμηλού» κινδύνου ιού είναι οι ορότυποι 6 και 11 και οι πιο
κοινοί «υψηλού» κινδύνου είναι οι ορότυποι 16, 18, 31, 33 και 45(5).
Τα θετικά για τον ιό καρκινώματα είναι συχνά πτωχής διαφοροποίησης και προχωρημένου σταδίου κατά
ΤΝΜ. Κλινική υποψία για ανίχνευση του ιού πρέπει να τίθεται σε ασθενείς με καρκίνο του στοματοφάρυγγα
με μηδενική ή καθόλου χρήση καπνού ή αλκοόλ, ανοσοκατεσταλμένους και σε ασθενείς με πασσαλοειδείς
όγκους ή όγκους χαμηλής διαφοροποίησης.
H επικράτηση του ιού HPV 16 στον καρκίνο του στοματοφάρυγγα (85%-95%) είναι μεγαλύτερη από αυτήν
στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (50%-60%). Μεταναλύσεις έχουν δείξει οτι οι ορότυποι υψηλού
κινδύνου είναι παρόμοιοι με αυτούς του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Tα γονιδιακά προϊόντα του ιού διαχωρίζονται σε πρώιμες (Ε,early) και όψιμες (L, late) πρωτείνες , ανάλογα
με το χρόνο έκφρασης τους κατά τη διάρκεια του κυττρικού κύκλου. Οι υψηλού κινδύνου ιοί παράγουν 2
ογκοπρωτεϊνες , την Ε6 και την Ε7, απαραίτητες για τον ιικό αναδιπλασιασμό.

Μοριακοί μηχανισμοί της HPV καρκινογένεσης
Μετά την ενσωμάτωση του HPV DNA στο γονιδίωμα του ξενιστή διαταράσσεται η έκφραση του γονιδίου
Ε2, ο ρόλος του οποίου είναι η καταστολή έκφρασης των γονιδίων των πρωτεινών Ε6 και Ε7 (μεταγραφικός
αναστολέας έκφρασης). Η Ε6 πρωτεϊνη στους υψηλού κινδύνου ιούς συνδέεται, αναστέλει και αποικοδομεί
την p53 (ογκοκατασταλτικό γονίδιο). Αποτέλεσμα αυτών είναι η συσσώρευση λαθών στην πορεία του
κυτταρικού κύκλου και η χρωμοσωμιακή αστάθεια με μεταλλαξιογόνες συνέπειες.
Με την ολοκλήρωση της αποδόμησης της πρωτείνης  p53, η Ε6 καθίσταται ελεύθερη να δράσει σε άλλα
μόρια  p53(6). Επιπρόσθετα, η Ε6 συμβάλλει στην αποδόμηση της προ-αποπτωτικής πρωτείνης Bak και ενερ-
γοποιεί το γονίδιο για την καταλυτική υπομονάδα hTERT της τελομεράσης, αναστέλλοντας τη διαδικασία
της απόπτωσης (7). Επίσης, η Ε6 αναστέλει τη λειτουργία των  ενζύμων επιδιόρθωσης του DNA.
Η  Ε7 πρωτεϊνη  συνδέεται με την πρωτεινη Rb του ρετινοβλαστώματος προκαλώντας τη φωσφορυλίωσή
της και ακολούθως την απελευθέρωση του μεταφραστικού παράγοντα E2F και έτσι αποσταθεροποιείται ο
έλεγχος του κυτταρικού κύκλου. Επιπρόσθετα, η  Ε7 διαταράσσει τη σύνθεση του κεντροσώματος και προ-
καλεί αριθμητικές ανωμαλίες στα χρωμοσώματα οδηγώντας τελικά σε γενομική αστάθεια και καρκινογένεση
(8). Οι Ε7 πρωτείνες των ιών 6 και 11 εμφανίζουν μικρότερη ικανότητα σύνδεσης με την Rb  συγκριτικά με
τις αντίστοιχες των ιών 16 και 18 (6).
Σε μερικές περιπτώσεις βρέθηκε ότι στο DNA του  HPV16 μπορεί να εμφανιστούν διαγραφές στην συνδε-
τική θέση του LCR (long control region), με αποτέλεσμα την αυξημένη ενεργότητα των προαγωγέων των
Ε6/Ε7 (9).
Σε πρόσφατη μελέτη διατυπώθηκε ότι οι όγκοι αυτοί χαρακτηρίζονται από υψηλές εκφράσεις της p16, από
μη-μεταλλαγμένο τύπο του p53 και από μη-επαγωγή του γονιδίου 11q13,  που στην  αντίθετη κατάσταση
χαρακτηρίζουν τους HPV-αρνητικούς όγκους και σχετίζονται με πιο ταχεία εξέλιξη της νόσου, καθώς και
συχνότερες υποτροπές (10).
Το 2006 ταξινομήθηκαν οι καρκίνοι κεφαλής και τραχήλου σε 3 διακριτές ομάδες με βάση το ιικό φορτίο
και την έκφραση της πρωτείνης p16: class I HPV(-), p16 χαμηλή, class II HPV(+), p16 χαμηλή, class III
HPV(+), p16 υψηλή.

Μοριακή ανίχνευση του HPV
Η ακριβής ανίχνευση της HPV λοίμωξης βασίζεται στην ανίχνευση των ιικών νουκλεϊνικών οξέων. Η εκτύ-
πωση κατά Southern Blot συμβάλλει στη διάκριση του ενσωματωμένου DNA από αυτό που βρίσκεται ως
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επισωμάτιο. Εμφανίζει μεγάλη ειδικότητα, αλλά είναι λιγότερο ευαίσθητη από την PCR. Βέβαια, η παρουσία
του HPV DNA δεν συνεπάγεται και την συμμετοχή του στην καρκινογόνο διεργασία και για την αποφυγή
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται η real-time ποσοτικοποιημένη PCR, που στοχεύει στην
ανίχνευση των  Ε6 και Ε7 (mRNA έκφραση) (11). 

Πρόγνωση του HPV-θετικού ΚΚΤ
Ο ΚΚΤ, που σχετίζεται με τον HPV εμφανίζει καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με τα HPV-αρνητικά νεοπλά-
σματα. Πολλές κλινικές μελέτες έχουν επιδείξει καλύτερη ανταπόκριση στη ΧΜΘ και βελτιωμένη συνολική
επιβίωση. Η υπερέκφραση της p16 στα καρκινικά κύτταρα αποτελεί δείκτη μεταγραφικά ενεργού ιού και
σχετίζεται με καλύτερη επιβίωση (12). Το γεγονός της καλύτερης επιβίωσης στους όγκους αυτούς  φαίνεται
να αποδίδεται στην ενισχυμένη ακτινοευαισθησία των κυττάρων αυτών, αλλά και  στη βελτιωμένη αποπτω-
τική απάντηση δευτεροπαθώς στην παρουσία της μη-μεταλλαγμένης p53, λαμβάνοντας υπόψιν και το γε-
γονός ότι οι ασθενείς αυτοί διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης νέου καρκίνου, καθώς στερούνται
ιστορικού καπνίσματος και λήψης οινοπνεύματος (13,14).
Η θεραπεία καθορίζεται από τη σταδιοποίηση και την ανατομική θέση του όγκου. Η ECOG (Eastern Co-
operative Οncology Group) διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την εισαγωγική θεραπεία με ταξάνες και ακτινο-
θεραπεία, με σκοπό τη διατήρηση του οργάνου. Ανάλογα, δε, με την παρουσία ή όχι του ιού, η ανταπόκριση
των HPV-θετικών ασθενών ήταν σαφώς καλύτερη, ενώ η πιθανότητα υποτροπής και θανάτου ήταν κατά
72% και 79% αντίστοιχα χαμηλότερη σε σχέση με τους HPV-αρνητικούς ασθενείς (15).

Θεραπευτική προσέγγιση 
Οι όγκοι αρχικού σταδίου (Ι και ΙΙ, κατά ΤΝΜ) αντιμετωπίζονται μόνο με χειρουργική εξαίρεση ή μόνο με
ακτινοθεραπεία. Στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο, οι επιλογές είναι είτε χειρουργική θεραπεία ακολου-
θούμενη από συμπληρωματική τοπική ακτινοθεραπεία είτε ριζική ακτινοθεραπεία. Σε περίπτωση υποτροπής
μετά από ακτινοθεραπεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου η ακτινοθεραπεία ως θεραπεία διάσωσης (sal-
vage).
Η χημειοθεραπεία συμπληρώνει την ακτινοθεραπεία σε περιπτώσεις τοπικά προχωρημένων νεοπλασμάτων
σταδίου ΙΙΙ και ΙV. Οι στρατηγική χορήγησης χημειοθεραπείας περιλαμβάνει την επαγωγική (χημειοθεραπεία
πριν την ακτινοθεραπεία ή το χειρουργείο), την ταυτόχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία και τη συμπληρωματική
χημειοθεραπεία, μετά από ριζική θεραπεία της τοπικής νόσου. Η χημειοθεραπεία βασίζεται στη χορήγηση
σχημάτων με βάση τις ταξάνες (δοσεταξέλη ή πακλιταξέλη) (16).

Στοχευμένες θεραπείες
Ο ιός φαίνεται ότι επάγει την έκφραση του υποδοχέα του Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα (EGFR) στα
καρκινικά κύτταρα μέσω της πρωτείνης Ε5 και για αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί νεότερες βιολογικές θεραπείες
κατά του  EGFR: το χιμαιρικό αντίσωμα  cetuximab και το ο αναστολέας τυροσινικής κινάσης gefitinib,
που αναστέλλουν τα μονοπάτια σηματοδότησης του μορίου και ενισχύουν το αποτέλεσμα της ακτινο-χη-
μειοθεραπείας. Το cetuximab αποτελεί πλέον αποδεκτή 2ης γραμμής θεραπεία του υποτροπιάζοντος ή και
του μεταστατικό ΚΚΤ (17). Kλινικές μελέτες θεραπείας με υπόβαθρο την παρουσία του ιού είναι υπό εξέλιξη.
Προληπτικά εμβόλια έχουν λάβει έγκριση για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας και χρησιμοποιούνται.
Αποτελούν την ανασυνδυασμένη έκφραση και αυτοσυναρμολόγηση της μείζονος καψιδιακής πρωτεινης L1
σε ανοσογόνα σωματίδια (Gardasil, κατά των οροτύπων 6,11,16,18 και  Cervarix, κατά των τύπων 16 και
18). Η επίδραση αυτών στην πρόληψη των εμμένουσων στοματικών λοιμώξεων από τον ιό είναι υπό διε-
ρεύνηση (18). Επισημαίνεται ότι βρίσκεται υπό εξέλιξη κλινική μελέτη στις ΗΠΑ με νέο εμβόλιο κατά του
HPV-16, που στοχεύει στην κυτταροτοξική απάντηση στις ογκοπρωτείνες του ιού και δύναται να χρησιμο-
ποιειθεί ως adjuvant  θεραπεία (19).

2.2 Ιός Epstein – Barr
Το ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα (τύπου II και ΙΙΙ κατά WHO, μη-κερατινοποιημένο και αδιαφοροποίητο αν-
τίστοιχα) έχει συσχετιστεί με λοίμωξη από τον ιό Epstein Barr. Ενδημεί στην ΝΑ Ασία ,τη Μεσόγειο και
την Αλάσκα, με επίπτωση  50 ανά 100.000 ασθενείς. Η ανίχνευση του DNA πραγματοποιείται σε πρώιμα
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στάδια της καρκινογένεσης και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται η ορολογική μέθοδος και οι μοριακοί
μέθοδοι ανίχνευσης του ιού σε υψηλού κινδύνου ασθενείς.
Ο ρόλος του ιού στην καρκινογένεση είναι ελάχιστα κατανοητός, ενώ έχουν συγχρόνως  ενοχοποιηθεί ο
απλότυπος MHC I , οι νιτροζαμίνες, οι ακτίνες Χ και οι μεταλλάξεις του κυτοχρώματος Ρ450. Το συχνότερο
αρχικό σύμπτωμα είναι η τραχηλική λεμφαδενική διόγκωση και ακολουθούν ρινική απόφραξη και νευρο-
λογική σημειολογία, λόγω διήθησης των εγκεφαλικών συζυγιών στη βάση του κρανίου. Σε αντίθεση με
τους άλλους όγκους κεφαλής-τραχήλου, το καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα σχετίζεται με υψηλά ποσοστά
απομακρυσμένων μεταστάσεων. Τα προθεραπευτικά επίπεδα DNA του ιού EBV αποτελούν ανεξάρτητο
προγνωστικό παράγοντα για τη συνολική επιβίωση, συγκρίσιμο και ανώτερο της κλινικής σταδιοποίησης
(20).

Μοριακοί μηχανισμοί της EBV καρκινογένεσης
Έχουν βρεθεί 4 πρωτεϊνες, οι οποίες ενοχοποιούνται για την καρκινογένεση (EBNA-1, LMP1, LMP2A,
LMP2B). H  EBNA-1 απαιτείται για τον αναδιπλασιασμό του γενετικού υλικού του ιού και τη διατήρηση της
λανθάνουσας λοίμωξης Η πρωτεινη LMP1 (latent membrane protein)  δρα αντιαποπτωτικά, καθώς επάγει
την έκφραση του Bcl-2 (αντι-αποπτωτικός παράγοντας) και εμφανίζει ουσιαστικό ρόλο στην καρκινογένεση
στα επιθηλιακά κύτταρα του οργανισμού (21).  Έτσι προκύπτει ότι η πρωτεϊνη LMP1 μοιάζει με κλασσικό ογ-
κογονίδιο, αφού αποδείχθηκε ότι επάγει την εμφάνιση λεμφώματος σε επίμυες και ενεργοποιεί την έκφραση
των μορίων της κυκλίνης  D, της μεταλλοπρωτεινάσης-9 και του EGFR. Η LMP2B ενοχοποιείται για την
ενεργοποίηση της λυτικής λοίμωξης από τον ιό (22). 

εικόνα 2. Το γονιδίωμα του Epstein-Barr.

Θεραπεία του ρινοφαρυγγικού καρκινώματος
Το καρκίνωμα είναι ιδιαίτερα ακτινοευαίσθητο και χημειοευαίσθητο καθώς καταγράφει υψηλά ποσοστά
πλήρους παθολογοανατομικής ύφεσης, μετά από εισαγωγική χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνη. Η ταυ-
τόχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία αποτελεί την ενδεδειγμένη προσέγγιση για τα στάδια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ με κόστος
την αυξημένη τοξικότητα. Ο ρόλος της συμπληρωματικής χημειοθεραπείας στη μείωση των απομακρυσμέ-
νων μεταστάσεων είναι ακόμη υπό μελέτη. Περαιτέρω πρόοδος ενδέχεται να προκύψει από την συνδυα-
σμένη επικουρική θεραπεία με ακτινοβολία (23).
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ΗΠΑτοκΥττΑρικο κΑρκινΩΜΑ
Σπύρος Π. Ντουράκης,
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Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών  B' Παθολογική Kλινική Iπποκράτειο Γ.Π.N. Aθηνών

1. εΠιΔΗΜιολοΓιΑ- ΠΑΘοΓενειΑ
O ηπατοκυτταρικός καρκίνος (HKK) αποτελεί μια από τις συχνότερες μορφές κακοήθους νεοπλασίας στην
υφήλιο, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες1,2,3. H επίπτωση του HKK έχει υπολογισθεί σε 250.000-
1.200.000  ασθενείς ανά έτος (1-4/100.000 στις Δυτικές χώρες και 50-150/100.000 στην Αφρική και
Ασία), η οποία ισοδυναμεί και με τη θνητότητα από τη νεοπλασματική νόσο λόγω της κακής πρόγνωσης4.
H συχνότητα του HKK αυξάνει διεθνώς, κυρίως λόγω της επιδημίας της λοίμωξης με τον ιό της ηπατίτιδας
C (HCV) στις δεκαετίες του ‘60 και ‘705. Το 90% των ασθενών με ΗΚΚ παρουσιάζουν ιστολογικά κίρρωση
του ήπατος6,7. Παράγοντες που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη του HKK είναι η κίρρωση του ήπατος ανε-
ξαρτήτως αιτιολογίας, η χρονία λοίμωξη από τους ιούς ηπατίτιδας B, C και δέλτα (HBV, HCV, HDV), η έκ-
θεση σε καρκινογόνα με κυριότερο εκπρόσωπο την αφλατοξίνη B1, το ανδρικό φύλο,  το αλκοόλ, το
κάπνισμα, το αυξημένο σωματικό βάρος και η γενετική προδιάθεση. Οι HBV και HCV αποτελούν τις κύριες
αιτίες ΗΚΚ8. Eίναι πιθανόν να υπάρχει συνέργια των δύο ιών στην ηπατοκαρκινογένεση 3. 
O παθογενετικός μηχανισμός της ηπατοκαρκινογένεσης έχει μελετηθεί πολύ αλλά δεν έχει ακόμη διευκρι-
νισθεί απόλυτα9. H καρκινογέννηση αποτελεί πολυφασική διαδικασία που προάγεται μέσω της χρονίας
φλεγμονής, της συνεχούς νέκρωσης και αναγέννησης των ηπατοκυττάρων και της έκκρισης κυτταροκινών.
Tο τελικό γεγονός είναι χρωμοσωμιακές μεταβολές, με ενεργοποίηση κυτταρικών ογκογονιδίων, απενερ-
γοποίηση κατασταλτικών ογκογονιδίων, αποδιοργάνωση του DNA των ηπατοκυττάρων και ενεργοποίηση
της τελομεράσης και αυξητικών και παραγόντων. (Πίνακας 1). 

2. ΦΥςικΗ ιςτοριΑ-ΔιΑΓνΩςΗ
Η φυσική ιστορία του ΗΚΚ δεν είναι πλήρως γνωστή. Υπάρχει προοδευτική μετάβαση από την δυσπλαστική
εστία στο δυσπλαστικό όζο και στον ΗΚΚ, διάρκειας αρκετών ετών, με μακρά υποκλινική πορεία. 
Η αναζήτηση του ΗΚΚ σε κιρρωτικούς ασθενείς γίνεται με έλεγχο με υπερήχους ανά 6 μήνες (είναι ο μέσος
χρόνος διπλασιασμού του μεγέθους του ΗΚΚ). Αποσκοπεί στην ανάδειξη του νεοπλάσματος σε μικρό μέ-
γεθος (διάμετρος < 3 εκ), που μπορεί να αντιμετωπισθεί επιτυχώς με χειρουργική ή περιοχική προσέγγιση. 
Η ευαισθησία των υπερήχων είναι 65-80% και η ειδικότητά τους 90%, εξαρτώμενα πολύ από την εμπειρία
του απεικονιστή. Η αξονική τομογραφία 3 φάσεων έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από τους υπερήχους, αλλά
υποβάλει το άτομο σε μεγάλη ακτινοβολία, ιδιαίτερα όταν γίνεται κατ’ επανάληψη. Η αξονική τομογραφία
3 φάσεων και η μαγνητική τομογραφία με ενδοφλέβια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (γουαδολίνιο)
παρουσιάζουν στην περιοχή του ΗΚΚ αυξημένη αγγείωση (σε σχέση με το λοιπό ηπατικό παρέγχυμα) στην
αρτηριακή φάση και ταχεία κάθαρση του σκιαγραφικού στη φλεβική φάση. Οι δυναμικές αυτές μέθοδοι
χρησιμοποιούνται για τη μελέτη όζων που έχουν διαπιστωθεί αρχικώς στους υπερήχους. Εάν η βλάβη στους
υπερήχους είναι διαμέτρου 1-2 εκ, χρειάζεται η διενέργεια και των 2 δυναμικών μεθόδων, ενώ εάν είναι >2
εκ, η μια μόνο αρκεί.  Εάν η βλάβη είναι διαμέτρου <1 εκ, οι υπέρηχοι πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 3-
6 μήνες για 2 χρόνια τουλάχιστον (οπότε, αναλόγως με την αύξηση του μεγέθους γίνεται η περαιτέρω διε-
ρεύνησή της). (Πίνακας 2). Οι υπέρηχοι με ενδοφλέβια χορήγηση ενισχυτή της ηχογένειας μπορούν να
βοηθήσουν σημαντικά στη μελέτη των ηπατικών όζων και αποτελούν την τρίτη δυναμική μελέτη απεικόνισής
τους10,11.Η ανά 6-12 μήνες παρακολούθηση ασθενών με πλήρη ή ατελή κίρρωση οδήγησε σε διαπίστωση
των ΗΚΚ σε πρώιμα στάδια που επιδέχονται χειρουργικής ή περιοχικής θεραπείας στο 75% των περιπτώ-
σεων1,3.  (Πίνακας 2).
Επίπεδα της α1-εμβρυικής πρωτεΐνης (fetoprotein –AFP) στον ορό > 200 ng/ml είναι διαγνωστικά του ΗΚΚ.
Όμως, τα επίπεδα της AFP δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική ευαισθησία και ειδικότητα για την πρώιμη  διά-
γνωση του ΗΚΚ. 
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3. ΘερΑΠειΑ
Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ΗΚΚ με τις μεθόδους που αναφέρονται στον  Πίνακα 3, συχνά δεν είναι
αποτελεσματική. Το μέγεθος του ΗΚΚ είναι η βασικότερη προγνωστική παράμετρος για τα αποτελέσματα
της χειρουργικής ή περιοχικής θεραπείας. Η επάρκεια της ηπατικής λειτουργίας καθορίζει την επιλογή της
θεραπευτικής μεθόδου. Στους μη κιρρωτικούς ασθενείς με ΗΚΚ και σε όσους κιρρωτικούς έχουν καλή ηπα-
τική λειτουργία, η χειρουργική εκτομή παραμένει η θεραπεία εκλογής στοχεύοντας στην ίαση. Η μεταμό-
σχευση ήπατος αποτελεί πλέον αποδεκτή θεραπεία αντιμετώπισης καλώς επιλεγμένων ασθενών με ΗΚΚ.
Σε αυτούς τους ασθενείς, τα αποτελέσματα είναι ανάλογα της μεταμόσχευσης λόγω μη-νεοπλασματικής
ηπατικής νόσου. Σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, ευνοϊκά αποτελέσματα από πλευράς υποτροπής και
επιβίωσης επιτυγχάνονται στους κιρρωτικούς ασθενείς με λιγότερους από 3 όγκους (ΗΚΚ), διαμέτρου <3
εκατοστών και συνολικής διαμέτρου < 5 εκατοστών, χωρίς αγγειακή διήθηση και χωρίς λεμφαδενικές ή
άλλες μεταστάσεις12. Ακόμη, η μεταμόσχευση έχει θέση σε ασθενείς χωρίς κίρρωση με μη εξαιρέσιμους
χειρουργικώς λόγω θέσεως ΗΚΚ. Κατά την αναμονή για ανεύρεση μοσχεύματος, πρέπει να εκτιμάται ανά
3μηνο εάν ο ΗΚΚ παραμένει στα επιτρεπτά όρια. Σε κέντρα που η αναμονή για ανεύρεση μοσχεύματος υπερ-
βαίνει τους 6-12 μήνες, η λήψη μοσχεύματος από ζώντα δότη αποτελεί αποδεκτή λύση.  Σε πολλά κέντρα
εφαρμόζεται περιοχική θεραπεία με ραδιοσυχνότητες ή με εμβολισμό με σκοπό την καθυστέρηση της αύ-
ξησης του μεγέθους του ΗΚΚ κατά το χρόνο της αναμονής για ανεύρεση μοσχεύματος. Επίσης, ίσως μελ-
λοντικά, να βοηθήσει στη μείωση της αναμονής η χρήση πτωματικού μοσχεύματος για 2 λήπτες, αφού το
40% του φυσιολογικού ήπατος αρκεί για τον καθένα 1-4.
Δυστυχώς, οι περισσότεροι ασθενείς κατά τη διάγνωση του ΗΚΚ είναι ανεγχείρητοι λόγω έκτασης του
όγκου, υποκείμενης ηπατικής ανεπάρκειας ή/και έλλειψης μοσχευμάτων. Σε αυτούς τους ασθενείς επιχει-
ρούνται περιοχικές (τοπικές στο ήπαρ) θεραπείες ή συστηματική χημειοθεραπεία  (Πίνακας 3). Όμως, στην
πλειοψηφία των ασθενών αυτών (67% στις ΗΠΑ) με ΗΚΚ δεν χορηγείται καμιά αγωγή1-4.
Ο ανεγχείρητος ή μεταστατικός ΗΚΚ έχει πτωχή πρόγνωση. Δεν υπήρξε μέχρι τώρα φαρμακευτική συστη-
ματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του  ΗΚΚ. Η ορμονοθεραπεία (ταμοξιφαίνη, οκτρεοτίδιο) και τα ανο-
σοτροποποιητικά φάρμακα (ιντερφερόνη, θαλιδομίδη) είναι γενικώς αναποτελεσματικά. Τα ανάλογα
σωματοστατίνης πιθανόν να έχουν δράση σε ασθενείς που τα νεοπλασματικά κύτταρα εκφράζουν υποδο-
χείς σωματοστατίνης. Γενικώς, τα αποτελέσματα της συστηματικής χημειοθεραπείας είναι πτωχά1-4. 
Οι αυξητικοί παράγοντες και οι αντίστοιχοι υποδοχείς τους υπερεκφράζονται ή αποδιοργανώνονται στην
καρκινογένεση. Η φαρμακευτική αναστολή των μοριακών εκφραστών της μετάδοσης του μηνύματος για
πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και για νεοαγγείωση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση
του ΗΚΚ που είναι ένα νεόπλασμα με αυξημένη αιμάτωση. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη, με ομάδα μαρτύρων
που έλαβαν εικονικό φάρμακο, η σοραφενίμπη η οποία είναι αναστολέας κινασών, χορηγούμενη από το
στόμα (χάπια Nexavar® 200mg, σε δόση 400 δύο φορές την ημέρα), αποδείχθηκε ασφαλής και δραστική
στο να αυξήσει την επιβίωση ασθενών με αντιρροπούμενη κίρρωση του ήπατος και προχωρημένο ΗΚΚ13.
Μετά από αυτή τη σημαντική μελέτη, διάφορες στοχευμένες μοριακώς θεραπείες μόνες ή σε συνδυασμό με
χημειοθεραπεία ή περιοχικές παρεμβάσεις μελετώνται στον ανεγχείρητο ΗΚΚ. Όμως, οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες των θεραπειών αυτών θα πρέπει να αναζητούνται με προσοχή δεδομένου ότι οι ασθενείς με ΗΚΚ πά-
σχουν συχνότατα και από προχωρημένη ηπατική νόσο (μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος) 1-4.

4. IOς THς HΠATITIΔAς B κΑι Ηκκ
Yπάρχουν ισχυρές ενδείξεις αιτιολογικής συσχέτισης της χρονίας HBV λοίμωξης με την παθογένεια του
HKK (επιδημιολογικά δεδομένα, πρόληψη με τον εμβολιασμό έναντι του ιού, ανάπτυξη HKK σε ζώα-μοντέλα
και σε κυτταροκαλλιέργειες)14. 
Eπιδημιολογικά δεδομένα από προοπτικές ή αναδρομικές μελέτες συνηγορούν  για την αιτιολογική συσχέ-
τιση της χρονίας λοίμωξης από τον HBV με την ανάπτυξη HKK. Έχει διαπιστωθεί σημαντική διαφοροποίηση
της συχνότητας του HKK στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές.  H γεωγραφική κατανομή των ασθενών συ-
σχετίζεται με τον επιπολασμό της χρονίας HBV λοίμωξης στην ίδια περιοχή. O HKK είναι πολύ συχνός
στην Kίνα, στην Kορέα και στην νοτιότερα της Σαχάρας περιοχή της Aφρικής (χώρες με επιπολασμό του
HBsAg 10-15%), ενώ είναι σχετικά σπανιότερος στη Δυτική και Bόρεια Eυρώπη και τη Bόρειο Aμερική (επι-
πολασμός HBsAg <1%). H συχνότητα είναι ενδιάμεση στις χώρες της Nότιας Eυρώπης (Iσπανία, Iταλία,
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Eλλάδα), στη Mέση Aνατολή και την Aνατολική Eυρώπη (επιπολασμός HBsAg 2-5%).  Έτσι, στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες, διαπιστώθηκαν ορολογικοί δείκτες HBV λοίμωξης στο 89% των ασθενών με HKK, ενώ
στις αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό είναι σημαντικά μικρότερο (32%) 3. Στην Eλλάδα, ο επιπολασμός του
HBsAg στον HKK βρέθηκε 62% 3. Oι μετανάστες σε μια χώρα μεταφέρουν τα ποσοστά της πατρίδας τους. 
H παρακολούθηση ατόμων με χρονία HBV λοίμωξη, επί μακρόν, έχει δείξει ότι σημαντικό ποσοστό ανα-
πτύσσει HKK. O σχετικός κίνδυνος των ασθενών με χρόνια HBV λοίμωξη (με θετικό HBsAg) για ανάπτυξη
HKK είναι 200 φορές μεγαλύτερος από τον υπόλοιπο πληθυσμό15, ενώ όταν συνυπάρχει κίρρωση ήπατος
ο κίνδυνος γίνεται 800 φορές μεγαλύτερος. O HKK αναπτύσσεται συνήθως τουλάχιστον μετά από 25-30
χρόνια χρονίας HBV λοίμωξης. Σε κιρρωτικά άτομα διαγιγνώσκεται στο 1-3% κάθε χρόνο. Όμως, όλοι οι
πάσχοντες από χρονία HBV λοίμωξη δεν έχουν τον ίδιο κίνδυνο ανάπτυξης HKK. O κίνδυνος είναι μεγα-
λύτερος στις φάσεις της φυσικής πορείας της νόσου που χαρακτηρίζονται από σημαντικό πολλαπλασιασμό
και φλεγμονή του ηπατικού παρεγχύματος (φάσεις ορομετατροπής HBeAg σε αντι-HBe και ενεργοποίησης),
ενώ ο περιορισμός τους μειώνει την πιθανότητα της νεοπλασματικής εκτροπής (φάση ενσωμάτωσης). H
ηλικία απόκτησης της HBV λοίμωξης φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι απαιτούνται
δεκαετίες για την ανάπτυξη του HKK 5.  
Σε ζώα-μοντέλα (τρωκτικό-Woodchuck και σκιουράκια, αλλά όχι στις πάπιες του Πεκίνου), διαπιστώθηκε
ανάπτυξη HKK σε όλες τις περιπτώσεις χρονίας HBV λοίμωξης με ή χωρίς κίρρωση. 
Η παθογένεια του HKK στη χρονία HBV λοίμωξη φαίνεται να είναι πολυπαραγοντική (Πίνακας 4 και 5).
Μελέτες σε διαγονιδιακά ποντίκια επιτρέπουν τη μελέτη των αιτίων της ογκογένεσης. Η τροποποίηση του
γεννητικού υλικού του ξενιστή με την ενσωμάτωση του ιού και η δράση των πρωτεϊνών του φαίνεται να
είναι καταλυτικοί παράγοντες στη νεοπλασματική εκτροπή. Έτσι, η έκφραση των πρωτεϊνών του ιού μπορεί
να έχει άμεση δράση στην κυτταρική λειτουργία και να ευνοεί την κακοήθη εκτροπή αναστέλλοντας την
απόπτωση. Επίσης, ο ιός προκαλεί ενίσχυση της καρκινογόνου δράσης εξωγενών καρκινογόνων, όπως η
αιθυλική αλκοόλη και οι αφλατοξίνες. 
Πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η ηπατοκαρκινογένεση στον HBV οφείλεται στην αποδιοργάνωση του
κυτταρικού DNA λόγω: διαδιεγερτικής δράσης της πρωτεΐνης Χ, ογκογόνων ιδιοτήτων των πρωτεϊνών του
φακέλου, ενσωμάτωσης του ιού στο ηπατοκυτταρικό γονιδίωμα, τροποποιητικών αυξητικών παραγόντων,
τροποποίησης των κατασταλτικών ογκογονιδίων. Κανένα από τα γνωστά ογκογονίδια δεν φαίνεται να
ενοχοποιείται.
Σε κυτταρικές σειρές ηπατοκυτταρικού νεοπλάσματος, διαπιστώθηκε ενσωμάτωση του ιικού στο κυτταρικό
DNA με παραγωγή ιικών πρωτεϊνών (HBsAg) και πολλαπλασιασμό του HBV. H ενσωμάτωση του HBV στο
χρωμοσωμιακό υλικό του ξενιστή στο 85% των περιπτώσεων HKK  θεωρήθηκε αρχικά ως η απαρχή της
νεοπλασματικής εκτροπής. Η ενσωμάτωση στο χρωμοσωμιακό υλικό του ξενιστή μπορεί να οδηγήσει σε
χρωμοσωμιακές ελλείψεις, μεταλλαγές και μεταθέσεις, με συνοδό αναστολή ή ενίσχυση της έκφρασης ρυθ-
μιστικών κυτταρικών γονιδίων, που περιλαμβάνουν επικρατούντα και υπολειπόμενα ογκογονίδια και ογ-
κοκατασταλτικά γονίδια, που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη του ηπατοκυττάρου ή τη διαφοροποίησή
του (ογκογένεση με είσοδο). Έχει προταθεί ότι η ενσωμάτωση του HBV προκαλεί  ενεργοποίηση γονιδίων
όπως του υποδοχέα του ρετινοϊκού οξέος ή της κυκλίνης A. Oι κυκλίνες είναι γονίδια σημαντικά στον
έλεγχο της κυτταρικής διαίρεσης και η τροποποιημένη έκφρασή τους μετά από την ενσωμάτωση του ιικού
DNA μπορεί να οδηγήσει σε κακοήθη εκτροπή. Επίσης, το γονίδιο της τελομεράσης, το οποίο κωδικο-
γραφεί μια πρωτεΐνη που αποκόπτει τα άκρα των χρωμοσωμάτων και προοδευτικά οδηγεί το κύτταρο στην
απόπτωση, φαίνεται να είναι συχνά ο στόχος της ενσωμάτωσης με αποτέλεσμα την αναστολή της δράσης
του. Δεν έχει διαπιστωθεί μέσω μεταλλαγής ενεργοποίηση των γνωστών ογκογονιδίων, αφού η συχνότητα
σημειακής μεταλλαγής στα c-Ha-ras, c-Ki-ras, N-ras είναι πολύ χαμηλή. Επίσης, η ενσωμάτωση σε άλλα
γνωστά ογκογονίδια (όπως c-myc και N-my 2c)  που διαπιστώθηκε στα τρωκτικά-woodchucks δεν επιβε-
βαιώθηκε στον άνθρωπο. Η απλή ενσωμάτωση στο γονιδίωμα των κυττάρων δεν επαρκεί για την επιστη-
μονική τεκμηρίωση της ογκογένεσης, αφού έχει διαπιστωθεί σε ποικίλες και τυχαίες χρωμοσωμιακές θέσεις.
Επίσης, η ενσωμάτωση του HBV στο γενετικό υλικό των ηπατοκυττάρων δεν είναι απαραίτητη για τον πολ-
λαπλασιασμό του ιού, αλλά για τη διαιώνισή του και επιτελείται νωρίς στη φυσική πορεία της χρονίας HBV
λοίμωξης. Η ενσωμάτωση αποτελεί δυναμική εξεργασία με νέες ενσωματώσεις στα ίδια ή σε διαφορετικά
σημεία από τις προηγούμενες. Στην πέριξ του HKK περιοχή του ήπατος, η θέση της ενσωμάτωσης συχνά
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διαφέρει. Eπιπλέον, σε πολυεστιακά καρκινώματα, η ενσωμάτωση γίνεται σε διαφορετικά σημεία του γενε-
τικού υλικού στα διάφορα νεοπλασματικά οζίδια ενώ, στο 15% των περιπτώσεων HKK δε διαπιστώνεται
HBV ενσωμάτωση 3. 
Aπώλεια χρωμοσωμιακού (γεννητικού) υλικού (10q, 18p, 22q, 1p, 4q, 11p, 13q., 16q) που είναι ίσως
χρήσιμο για την προφύλαξη από HKK έχει περιγραφεί ότι συμβαίνει συχνά, ίσως ως αποτέλεσμα της ενσω-
μάτωσης του ιού. Oι μεγάλες αυτές χρωμοσωμιακές αλλαγές που παρατηρούνται στα νεοπλασματικά ηπα-
τοκύτταρα δεν παρατηρούνται στα υγιή κύτταρα. Όμως, μπορεί να μην έχουν παθογενετική σημασία και να
είναι δευτεροπαθείς μέσα στα πλαίσια της νεοπλασματικής εκτροπής 3. 
Tα τελευταία χρόνια, ενισχύεται η άποψη ότι η απώλεια ή η μεταλλαγή των ογκοκατασταλτικών γονιδίων
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια των νεοπλασμάτων 3. Σε προχωρημένου σταδίου HKK
μπορεί να διαπιστώνονται ελλείψεις στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο του ρετινοβλαστώματος. Συζητείται
ευρύτατα η μεταλλαγή ή η τροποποιημένη έκφραση του ογκοκατασταλτικού γονίδιου P53  σε ασθενείς με
HKK απόρροια της ενσωμάτωσης του ιού. Tο γονίδιο P53 ευρίσκεται στη θέση p 13.1 στο βραχύ άκρο
του χρωμοσώματος 17, παρουσιάζει 5 πλαίσια ανάγνωσης  και έχει διατηρηθεί κατά την πάροδο των αι-
ώνων.  Tο φυσιολογικό γονίδιο κωδικογραφεί για πρωτεΐνη 53 kD, 375 αμινοξέων, με βραχεία ημιπερίοδο
ζωής (15-20') που παρουσιάζει χαμηλή συγκέντρωση στα φυσιολογικά κύτταρα. Tο P53 με την  πρωτεΐνη
που κωδικογραφεί ελέγχει στον πυρήνα τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στη φάση G1 και ελέγχει την
έναρξη της σύνθεσης DNA.  Eπίσης, διεγείρει τη μεταγραφή του DNA σε αγγελιαφόρο RNA και ανταγω-
νίζεται τα ογκογονίδια και την έναρξη της απόπτωσης. Aρχικά, είχε περιγραφεί μεταλλαγή του Ρ53 σε ασθε-
νείς με σύνδρομο Li-Fraumenti που παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα καρκίνου. Oι μεταλλαγές στο Ρ53 σε
30 τουλάχιστον διαφορετικά κωδικόνια συσχετίζονται με την ανάπτυξη διαφόρων όγκων. Oι μεταλλαγές
στο Ρ53  καθορίζονται με ανοσοϊστοχημεία ή/και με καθορισμό της αλληλουχίας των βάσεων3.
Mελέτες του γονιδίου Ρ53 σε επίπεδο DNA, RNA και πρωτεΐνης κατέδειξε ανώμαλη δομή και έκφρασή
του σε κυτταρικές σειρές ΗΚΚ. Σε HKK παρατηρήθηκε απώλεια του βραχέως σκέλους του χρωμοσώματος
17 που περιλαμβάνει το Ρ53. Εξάλλου, η συγκέντρωση της πρωτεΐνης, που κωδικογραφείται από το με-
ταλλαγμένο γονίδιο, έχει βρεθεί αυξημένη στα νεοπλασματικά κύτταρα και η ημιπερίοδος ζωής της παρα-
τεταμένη (αρκετές ώρες).  Tροποποιημένη έκφραση του Ρ53 διαπιστώθηκε σε ασθενείς με HKK  από την
Kίνα και τη Nότια Aφρική, όπου η έκθεση στον HBV και στην αφλατοξίνη B1 θεωρούνται παράγοντες κιν-
δύνου ανάπτυξης HKK. Η μεταλλαγή αυτή δεν σημειώθηκε σε HΚK από άλλες γεωγραφικές περιοχές. H πε-
ριοχή εκτός νεοπλάσματος παρουσίαζε πάντοτε έκφραση του φυσικού  Ρ53 γονιδίου. Παρόμοιες
μεταλλαγές στο ίδιο κωδικόνιο αλλά σε πολύ χαμηλότερη συχνότητα έχουν περιγραφεί στον καρκίνο του
πνεύμονος και του παχέος εντέρου. Η έκθεση στην αφλατοξίνη είναι από τους κύριους αιτιολογικούς πα-
ράγοντες στην ανάπτυξη του HKK σε ορισμένες περιοχές της γης. Έτσι, θα μπορούσε κάποια πρωτεΐνη του
ιού να δρα σε κύτταρα με έκφραση της πρωτεΐνης που κωδικογραφείται από το μεταλλαγμένο Ρ53 μετά
από την επίδραση της αφλατοξίνης B1 και να προσδίδει σε αυτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα ανάπτυξης
έναντι των κυττάρων με έκφραση της φυσικής πρωτεΐνης p533. 
Kαμμιά από τις 7 κύριες πρωτινές του HBV δεν προκαλεί άμεση ογκογένεση, αλλά φαίνεται ότι οι πρωτεΐνες
του φακέλου S2 και X ασκούν δια-διεγερτική (από ‘’μακριά-trans’’) δράση στη γενετική έκφραση του ξενιστή
και ίσως να αυξάνουν το ρυθμό μετάφρασης των ογκογονιδίων  ή την μεταγραφή γονιδίων (transactiva-
tional transcription activity) που κωδικογραφούν αυξητικούς παράγοντες. Σε κυτταροκαλλιέργειες, διαπι-
στώθηκε δια-διεγερτική δράση της πρωτεΐνης X, τροποποίηση της έκφρασης των γονιδίων και κακοήθης
εκτροπή. Eίναι δυνατόν μεταλλαγές ή ελλείψεις σε συγκεκριμένη θέση της πρωτεΐνης X να προδιαθέτουν
σε HKK. Μια νέα πρωτεΐνη (Hepatitis B spliced protein) φαίνεται να ενέχεται επίσης στον πολλαπλασιασμό
των κυττάρων και στην απόπτωση3.
Eξάλλου, ο HKK αναπτύσσεται και σε ασθενείς με χρονία HBV λοίμωξη χωρίς ενεργό ιστολογική εικόνα
όπως και σε μη κιρρωτικούς ασθενείς. Eίναι πιθανόν ο HBV να ασκεί και άμεση ογκογόνο δράση και να
μην προαπαιτείται πάντοτε ο παράγοντας της χρονίας φλεγμονής και της συνεχούς αναγέννησης των ηπα-
τοκυττάρων. Oι πρωτεΐνες του περιβλήματος του HBV μπορεί να συσσωρεύονται σε τοξικά επίπεδα που
να προκαλούν ογκογένεση. Σε διαγονιδιακά ποντίκια με έκφραση πρωτεΐνης επιφάνειας, η συσσώρευσή
της προκαλεί έντονη φλεγμονή και αναγέννηση που ακολουθείται από ανάπτυξη HKK. H διαταραχή της έκ-
φρασης των πρωτεϊνών του περιβλήματος μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του ιικού γω-
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νιδιώματος στο γενετικό υλικό του ξενιστού. Eξάλλου, η προ-S2 διαδιεγείρει in vitro τον υποκινητή του
ογκογονιδίου N-myc 3.
H πρωτογενής πρόληψη του HKK μπορεί να επιτευχθεί με εκτεταμένο εμβολιασμό έναντι του HBV. H δευ-
τερογενής πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί με τη θεραπεία των ασθενών με χρονία ιογενή ηπατίτιδα (B, C ή
D), ενώ η τριτογενής πρόληψη με την πρόληψη ανάπτυξης του HKK σε κιρρωτικούς ασθενείς. H χορήγηση
της σύγχρονης αντι-ιικής αγωγής στις χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις του ήπατος, που διαρκώς αυξάνει με την
προσθήκη νέων φαρμάκων, τροποποιεί τη φυσική πορεία τους3.
Η αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη προφύλαξη για το ΗΚΚ είναι ο εμβολιασμός για την πρόληψη της
HBV λοίμωξης. Στην Ταιβάν, περιοχή με υψηλή ενδημικότητα HBV, ο συνολικός εμβολιασμός των νεογνών
1984-1986 μείωσε την φορεία του HBV από 10-15% στο 1%. Παραλλήλως, ο ΗΚΚ μειώθηκε κατά 60%
στα εμβολιασμένα παιδιά. Στην πρόληψη του ΗΚΚ βοηθούν επίσης  ο ορολογικός έλεγχος των αιμοδοτών,
η μείωση της ανάγκης μεταγγίσεων, η τροποποίηση του τρόπου ζωής, η χρήση βελονών μιας χρήσεως και
η αντιική θεραπεία για την πρόληψη ανάπτυξης κίρρωσης3.
Oι άμεσοι στόχοι της θεραπείας της χρονίας HBV ηπατίτιδας είναι η υποχώρηση των συμπτωμάτων του
ασθενούς και της φλεγμονής του ηπατικού παρεγχύματος. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την καταστολή
του ιικού πολλαπλασιασμού που υποδηλώνεται από χαμηλά επίπεδα (<105 γονιδιώματα/ml) HBV DNA ιαι-
μίας στον ορό, αρνητικό HBeAg (συνήθως θετικό αντι-HBe) και φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες. Oι
απώτεροι στόχοι της θεραπείας της χρονίας HBV ηπατίτιδας είναι η πρόληψη της ανάπτυξης της κίρρωσης
του ήπατος η/και του ΗΚΚ, η βελτίωση της επιβίωσης και η εκρίζωση του ιού όπως υποδηλώνεται από αρ-
νητικό ΗΒsΑg, θετικό αντι-ΗΒs και από μη ανίχνευση του ΗΒV DNA στον ορό και στο ήπαρ με την αλυσι-
δωτή αντίδραση της πολυμεράσης. Όμως, ο HBV δεν μπορεί να εκριζωθεί λόγω της παραμονής
υπολειμματικού ενσωματωμένου ιού στο ήπαρ και σε εξωηπατικές θέσεις. Tην ανάπτυξη HKK μπορεί να
επηρεάζει η ηλικία, το φύλο, η διάρκεια της λοίμωξης, η λήψη αιθυλικής αλκοόλης και οι συλλοιμώξεις με
τους ιούς HCV και HDV. Μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν οι κιρρωτικοί ασθενείς, οι Ασιάτες άνδρες ηλικίας >
40 και γυναίκες >50 ετών, με οικογενειακό ιστορικό ΗΚΚ, με θετικό HBeAg, με αυξημένες τρανσαμινάσες,
υψηλά επίπεδα ιαιμίας (>104 γονιδιώματα/ml ή 2000 IU/ml) και  με φλεγμονή στην ιστολογική εξέταση16,17.
H ορομετατροπή HΒeAg σε αντι-HBe είναι πολύ σημαντική, αφού μειώνει τον ιικό πολλαπλασιασμό και
τον κίνδυνο εκδήλωσης ΗΚΚ. 
Στα τρωκτικά woodchuck, που αποτελούν ζώο μοντέλο της χρονίας HBV λοίμωξης, έχει παρατηρηθεί  πρό-
ληψη της ανάπτυξης HKK με την έγκαιρη χορήγηση αντιικής αγωγής. 
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της χρονίας λοίμωξης από τον HBV είναι η ιντερφερόνη-
α (IFN-α), τα νουκλεοσιδικά ανάλογα λαμιβουδίνη, τελμπιβουδίνη, εντεκαβίρη και τα νουκλεοτιδικά ανά-
λογα αδεφοβίρη και τενοφοβίρη. Η θεραπεία με IFN-α18,19,20 και με λαμιβουδίνη21,22 μειώνει χωρίς να
εξαφανίζει τον κίνδυνο εκδήλωσης ΗΚΚ23.  Δεν υπάρχουν στοιχεία για τα νεότερα και δραστικότερα νου-
κλεοσιδικά/ νουκλεοτιδικά ανάλογα που χρησιμοποιούνται τα τελευταία μόνο  χρόνια. H χορήγηση των
φαρμάκων ίσως θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως, πριν να ενσωματωθεί ο HBV στο ανθρώπινο γονιδίωμα. 

5. ιος ΗΠΑτιτιΔΑς C κΑι HKK
Παλαιότερες κλινικές παρατηρήσεις και νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα συνηγορούν για αιτιολογική συ-
σχέτιση του HCV στην παθογένεια του HKK, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες. Η ανάπτυξη του ΗΚΚ γί-
νεται πάντοτε σε έδαφος κίρρωσης ή βαρειάς ίνωσης σε αντίθεση με την περίπτωση του HΒV, ενώ η
κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης δρα συνεργικώς (Πίνακας 5). H φυσική πορεία της χρονίας ηπατίτιδας C
οδηγεί το 20% των ασθενών σε κίρρωση του ήπατος και HKK. Η ετήσια ανάπτυξη ΗΚΚ σε έδαφος HCV
κίρρωσης υπολογίζεται σε 1%. με σημαντικές διαφορές στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Στην 5ετία,
ΗΚΚ αναπτύσσεται στο 4% - 10% στην Ασία και στο 0.5% - 5.0% στην Ευρώπη24. Η συχνότητα του ΗΚΚ
που οφείλεται στη χρονία HCV λοίμωξη τριπλασιάσθηκε τα τελευταία 40 χρόνια, ενώ το 90% των περι-
πτώσεων ΗΚΚ στην Ιαπωνία οφείλονται στον HCV 1. 
H εκδήλωση HKK μπορεί να απαιτήσει μέχρι και 5 δεκαετίες αποτελώντας κύρια αιτία θανάτου στους κιρ-
ρωτικούς ασθενείς.  Tο HKK εκδηλώνεται συχνότερα στους άνδρες παρά στις γυναίκες και στους μεγαλύ-
τερους στην ηλικία ασθενείς Σε ασθενείς με HKK, συχνά παρατηρείται υποκλινική πορεία 2 ή και
περισσοτέρων ετών. H αύξηση του μεγέθους του HKK, όπως εκφράζεται από το διπλασιασμό του όγκου
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στο HXO, ποικίλλει από 1-19 μήνες (διάμεση 6 μήνες) 3.
O τρόπος που υπεισέρχεται ο HCV στην ηπατοκαρκινογένεση είναι άγνωστος. Οι μελέτες έχουν καθυστε-
ρήσει σε σχέση με τον HΒV λόγω της έλλειψης μικρού ζώου μοντέλου και συστήματος κυτταροκαλιέργειας.
Η δυνατότητα μελέτης του ιικού πολλαπλασιασμού στο replicon system  απετέλεσε σημαντική πρόοδο
αλλά δεν αρκεί για τη μελέτη της νεοπλασματικής εκτροπής. O  HCV είναι RNA ιός και δεν μπορεί να εν-
σωματωθεί στο DNA των ηπατοκυττάρων. Φαίνεται ότι η ηπατική νέκρωση προκαλεί αντίδραση του ξενιστή
που χαρακτηρίζεται από χρονία φλεγμονή, ίνωση και διαρκή αναγέννηση των ηπατοκυττάρων.(πίνακας 5).
H αναγεννητική αυτή δραστηριότητα μπορεί να συνοδεύεται από γονιδιακές μεταβολές (μεταλλαγές και
χρωμοσωμιακές αναδιατάξεις) που τροποποιούν το ρυθμό ανάπτυξης των ηπατοκυττάρων και τελικά οδη-
γούν σε κακοήθη εκτροπή3. 
Σημαντική είναι και η πρόκληση οξειδωτικής βλάβης από τον HCV απευθείας (από την πυρηνική πρωτινή
και την NS5Α) ή από την προκαλούμενη φλεγμονή  Η έκφραση της πυρηνικής πρωτεΐνης του HCV προδια-
θέτει σε μιτοχονδριακή βλάβη, οξείδωση των λιπών, αυξημένη δράση ελευθέρων ριζών και κατά συνέπεια
σε αυξημένη πιθανότητα και δυνατότητα μεταλλαγών στο γονιδίωμα των ηπατοκυττάρων. Σημαντική είναι
και η πρόκληση μεταλλαγών σε πρωτο-ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια (β-κατενίνη  Ρ53).
Eξάλλου, η πυρηνική πρωτεΐνη συνδέεται με τον υποδοχέα του ρετινοειδούς Χ που ρυθμίζει τη μεταγραφή
και ελέγχει τον πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των κυττάρων καθώς και τον μεταβολισμό των
λιπών3. 
Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ενεργοποίηση του μονοπατιού μετάδοσης του σήματος (signal transduction)
της ινσουλίνης  (Insulin receptor substrate -1 IRS-1), που αφορά την ανάπτυξη του κυττάρου, σε ασθενείς
με ΗΚΚ.  Οι HΒV και HCV με τις πρωτεΐνες Χ και NS5A αντιστοίχως αντιδρούν με τα Ras και Grb2 τροπο-
ποιώντας το μονοπάτι του σήματος της IRS-1  ή της  Wnt/β-catenin3.
Εξάλλου, σημαντική φαίνεται να είναι και η επίδραση του ιού σε λεμφοκύτταρα προκαλώντας χρωμοσω-
μιακές αλλαγές που μειώνουν τη δυνατότητα καταστολής της αρχόμενης νεοπλασματικής εκτροπής3. 
Στόχους της θεραπείας της χρονίας ηπατίτιδας C αποτελούν η εξάλειψη του ιικού πολλαπλασιασμού και η
βελτίωση της ιστολογικής εικόνας του ήπατος, τα οποία μειώνουν το κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης και ΗΚΚ
και αυξάνουν την επιβίωση. 
H απουσία ιαιμίας με ευαίσθητη μέθοδο μοριακής βιολογίας (αλυσωτή αντίδραση της πολυμεράσης με ευαι-
σθησία<100 γονιδιώματα /ml) κατά το τέλος της θεραπείας χαρακτηρίζεται ως πλήρης ανταπόκριση, ενώ
εάν παραμείνει και μετά από 6 μήνες ως παρατεταμένη ανταπόκριση. H παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση
αποτελεί το στόχο της θεραπείας, αφού δεν ακολουθείται από υποτροπές και συνδέεται με μακροχρόνια
απουσία ιαιμίας, σημαντική ιστολογική βελτίωση και εξαφάνιση των ενδοηπατικών μορφών του ιικού πολ-
λαπλασιασμού. Εκφράζει την ίαση από τη χρονία HCV λοίμωξη.
Tο ερώτημα είναι εάν η θεραπεία ασθενών με χρονία HCV λοίμωξη με αντιικά φάρμακα προλαμβάνει την
ανάπτυξη HKK. Στοιχεία υπάρχουν μόνο από τη χρήση της IFN-α, ενώ για το συνδυασμό πεγκυλιωμένης
IFN-α και ριμπαβιρίνης που χρησιμοποιείται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. 
Η επιτυχής χορήγηση IFN-α, προφυλάσσει κατά ένα ποσοστό τους κιρρωτικούς ασθενείς από την ανάπτυξη
HKK.25,26,27,28. Όμως, η μακροχρόνια χορήγηση αντιικής αγωγής χωρίς ιολογική ανταπόκριση δεν προλαμ-
βάνει την καρκινογένεση29. Σε προοπτική μελέτη παρακολούθησης 345 κιρρωτικών ασθενών για 7 χρόνια
φάνηκε ότι η θεραπεία με IFN-α μείωσε την επίπτωση  του ΗΚΚ από 46 σε 31% και τους θανάτους από 32
σε 17%30. Στον μεγαλύτερο κίνδυνο για εκδήλωση ΗΚΚ βρίσκονται όσοι δεν ανταποκρίθηκαν στη θερα-
πεία, αφού ο κίνδυνος είναι 8πλάσιος στους μη ανταποκριθέντες από τους ανταποκριθένετες. Το γεγονός
αυτό κάνει επιβεβλημένη την προσπάθεια θεραπευτικής αντιμετώπισης της χρονίας ηπατίτιδας C. Ο κίνδυνος
ανάπτυξης ΗΚΚ είναι μεγαλύτερος σε μεγαλύτερους άνδρες με βαρύτερες ιστολογικώς βλάβες. Οι κιρρωτικοί
και όσοι έχουν γεφυροποιές ινώσεις ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για περισσότερα από 10 χρόνια
και μετά την εκρίζωση του ιού γιατί η ηπατοκαρκινογένεση μπορεί να έχει ήδη πυροδοτηθεί.31,32. Έχει προ-
ταθεί μαθηματικό μοντέλο πρόβλέψης ανάπτυξης ΗΚΚ σε ασθενείς με χρονία HCV λοίμωξη, στα επόμενα
5 χρόνια, βασισμένο στην ηλικία, φυλή, αλκαλική φωσφατάση, ιστορικό καπνίσματος, αριθμό αιμοπεταλίων
και την παρουσία κιρσών οισοφάγου (ηλικία x 0.049 + μαύρη φυλή x 0.712 + αλκαλική φωσφατάση
Χ0.006 + κιρσοί οισοφάγου Χ 0.777 + κάπνισμα Χ 0.749 + αιμοπετάλια Χ -0.011) 24. Με βάση αυτό το
μοντέλο, μπορεί να διακριθούν οι ασθενείς με μικρό κίνδυνο ανάπτυξης ΗΚΚ που δεν απαιτούν τακτικό
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έλεγχο με υπερήχους ή χρειάζεται να επαναλαμβάνεται αραιότερα (κάθε 12 μήνες) και οι ασθενείς με μεγάλο
κίνδυνο που χρειάζεται να ελέγχονται συχνότερα (κάθε 6 μήνες). Αριθμός αιμοπεταλίων < 150,000/mm3
(εκφράζει υποκείμενο υπερσπληνισμό από πυλαία υπέρταση από κίρρωση του ήπατος) και οι κιρσοί οισο-
φάγου μπορεί να θεωρηθούν απλοί δείκτες αυξημένου κινδύνου για ανάπτυξη ΗΚΚ24. 

6. ςΥΜΠερΑςΜΑτΑ
Ο ΗΚΚ αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας που αυξάνει σε συχνότητα και απαιτεί αποτελεσματική αντι-
μετώπιση. Η προφύλαξη από τις χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις του ήπατος, η θεραπεία τους σε προκιρρωτικό
στάδιο και η έγκαιρη μεταμόσχευση κατά την πρώιμη διάγνωση του ΗΚΚ θα αποτελέσουν τους βασικούς
μηχανισμούς αντιμετώπισης του προβλήματος στο μέλλον. H πρωτογενής πρόληψη του HKK μπορεί να
επιτευχθεί με εκτεταμένο εμβολιασμό έναντι του HBV. H δευτερογενής πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί με
τη θεραπεία των ασθενών με χρονία ιογενή ηπατίτιδα (B C ή D), ενώ η τριτογενής πρόληψη με την πρόληψη
ανάπτυξης του HKK σε κιρρωτικούς ασθενείς.  Oι νεότερες εξελίξεις στην αναζήτηση της παθογένειας του
ΗΚΚ ίσως έχουν και θεραπευτική σημασία αφού μπορεί να αποτελέσουν στο μέλλον και τη θεραπεία εκλο-
γής της νόσου 

Πίνακας 1. Παθογένεια της  ηπατοκαρκινογένεσης
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Πίνακας 2. Διαγνωστική προσέγγιση χωροκατακτητικής εξεργασίας σε κιρρωτικό ήπαρ

1. Απομάκρυνση του όγκου
Εκτομή 
Mεταμόσχευση

2. Kαταστροφή του όγκου
Περιοχική

Eμβολισμός +/- χημειοθεραπεία
Έγχυση αλκοόλης
Εφαρμογή ρασιοσυχνοτήτων

Συστηματική Xημειοθεραπεία
Μοριακώς στοχευμένες θεραπείες 

Πίνακας 3. Mέθοδοι θεραπείας HKK

Πίνακας 4. Παθογένεια της καρκινογένεσης από τον Β
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Πίνακας 5. Υπόθεση της παθογένειας ΗΚΚ σε HBV & HCV λοίμωξη
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Βασιλική Θ. Καραγιάννη

Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας

1. εισαγωγή
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) ο οποίος αναπτύσσεται σε έδαφος ιδιοπαθούς φλεγμονώδους εν-
τερικής νόσου (ΙΦΕΝ) είναι ο πλέον συνήθης καρκίνος σε ασθενείς με ΙΦΕΝ και μαζί με τα κληρονομικά
σύνδρομα της οικογενούς αδενωματώδους πολυποδίασης και του κληρονομικού μη πολυποδιασικού ΚΠΕ,
είναι μεταξύ των τριών πλέον σημαντικών καταστάσεων κινδύνου για ΚΠΕ. Άλλες φλεγμονώδεις παθήσεις
του πεπτικού σωλήνα (υπό την ευρεία έννοια) που προδιαθέτουν σε καρκινογένεση είναι η εντεροπάθεια
από γλουτένη.
Στην ανασκόπηση αυτή συζητούνται η επιδημιολογία, οι παράγοντες κινδύνου και οι μηχανισμοί καρκινο-
γένεσης σε ασθενείς με ΙΦΕΝ υπό το φως των πρόσφατων βιβλιογραφικών δεδομένων. Θα αναπτυχθούν
θέματα σχετικώς με τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΚΠΕ σε ασθενείς με ΙΦΕΝ, οι παράγοντες κινδύνου
που προδιαθέτουν σε ανάπτυξη ΚΠΕ και οι μοριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης.  Τέλος θα συζητηθεί ο
ρόλος της χημειοπροφύλαξης όσον αφορά στην πρόληψη ανάπτυξης ΚΠΕ σε υποκείμενη ΙΦΕΝ. 

2. καρκίνος παχέος εντέρου σε ιΦεν
2.1 ςυχνότητα κΠε σε ελκώδη κολίτιδα (εκ)
Το ακριβές μέγεθος του κινδύνου ανάπτυξης ΚΠΕ σε ασθενείς με ΕΚ είναι δύσκολο να προσδιορισθεί εξ
αιτίας μεθοδολογικών προβλημάτων. Φαίνεται ότι ο ΚΠΕ που αναπτύσσεται σε έδαφος ΕΚ ευθύνεται για
λιγότερο από 2% όλων των ΚΠΕ οι οποίοι εμφανίζονται ετησίως. Εάν ληφθεί υπ όψιν ότι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση διαγινώσκονται ετησίως 300.000 περιπτώσεις ΚΠΕ τότε ο ετήσιος αριθμός περιπτώσεων ΚΠΕ που
εμφανίζονται σε έδαφος ΕΚ πρέπει  να υπερβαίνει τις 6.000. 
Ο κίνδυνος ανάπτυξης ΚΠΕ στη διάρκεια των πρώτων 10 ετών μετά τη διάγνωση της ΕΚ είναι όμοιος με
αυτόν του γενικού πληθυσμού αρχίζοντας να αυξάνει 8-10 χρόνια μετά την διάγνωση της ΕΚ1-6 και κυμαί-
νεται από 0.9-8.8 φορές περισσότερο από τον αναμενόμενο και μεταξύ 0.8-23 φορές σε περιπτώσεις παν-
κολίτιδος. Οι Eaden et al ανέλυσαν τα αποτελέσματα 116 μελετών σε 55,000 ασθενείς με ΕΚ και 1700
περιπτώσεις ΚΠΕ2. Βρέθηκε ότι η πιθανότητα ανάπτυξης ΚΠΕ 10 χρόνια μετά την διάγνωση της ΕΚ είναι
2%, αυξανόμενη σε 8% μετά 20 χρόνια και 18% μετά 30 χρόνια2. 
Σε μερικές χώρες ο κίνδυνος δεν φαίνεται να είναι αυξημένος σε σχέση με τον φυσιολογικό πληθυσμό.
Στη Δανία ο σχετικός κίνδυνος ήταν 0.4% μετά 10 χρόνια, 1.1% μετά 20 χρόνια και 3.1% 30 χρόνια μετά
την διάγνωση της ΕΚ3. Τα ποσοστά όμως αυτά θα πρέπει να ερμηνεύονται με επιφύλαξη αφού η συστηματική
χρήση της μεσαλαζίνης ως θεραπείας συντηρήσεως, η παρακολούθηση των ασθενών με κολονοσκόπηση
και λήψη βιοψιών, καθώς και η κολεκτομή για δυσπλασία μείωσαν τον αριθμό των περιπτώσεων ΚΠΕ3,4. 
Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ο κίνδυνος ανάπτυξης ΚΠΕ μειώνεται στους ασθενείς με ΕΚ παρά το χαμηλό
ποσοστό κολεκτομών5. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ΚΠΕ σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεταανάλυσης
είναι 0.06% έως 0.16% και ο σχετικός κίνδυνος 1.0-2.75. 

2.2 ςυχνότητα κΠε σε νόσο Crohn (CD)
Παλαιότερες μελέτες σχετικώς με την συχνότητα ανάπτυξης ΚΠΕ σε ασθενείς με CD δεν έδειξαν σημαντικές
διαφορές από τον αναμενόμενο στον γενικό πληθυσμό πιθανώς λόγω του ότι περιελήφθησαν ασθενείς
με προηγούμενη κολεκτομή. Φαίνεται ότι  ο κίνδυνος είναι όμοιος μεταξύ ασθενών με ΕΚ και ασθενών με
Crohn κολίτιδα7. 
Στη Δανία δεν παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος όμως και στην περίπτωση αυτή η χρήση μεσαλαζίνης
καθώς και η έγκαιρη χειρουργική επέμβαση μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ΚΠΕ8.
Σε μεταανάλυση 34 μελετών με 60.122 ασθενείς με CD ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης ΚΠΕ ήταν 2,59 και
του λεπτού εντέρου 28.49. Με βάση τα αποτελέσματα προτείνεται η έναρξη προγράμματος παρακολούθησης
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με κολονοσκόπηση σε ασθενείς με εκτεταμένη νόσο και με έναρξη σε νεαρή ηλικία. Σε άλλη μελέτη ο κίν-
δυνος ανάπτυξης ΚΠΕ ήταν διπλάσιος έως τριπλάσιος από τον αναμενόμενο10. Οι ασθενείς με προσβολή
μόνο του λεπτού εντέρου δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΚΠΕ.

2.3 ςυχνότητα καρκίνου του λεπτού εντέρου στην ιΦεν
Οι παράγοντες που προδιαθέτουν σε εμφάνιση καρκίνου του λεπτού εντέρου φαίνεται ότι σχετίζονται με
την παρουσία συριγγίων και στενώσεων του εντέρου10-13. 
Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του λεπτού εντέρου είναι αυξημένος στους ασθενείς με CD του λεπτού
εντέρου κατά 10-12 φορές14. Άλλες μελέτες ανεβάζουν το ποσοστό αυτό σε 60 φορές μεγαλύτερο από
το αναμενόμενο. Σε άλλη μελέτη διαπιστώθηκε μία περίπτωση συγκριτικώς με το αναμενόμενο ποσοστό
0,315 ενώ σε άλλη μελέτη παρατηρήθηκαν δύο περιπτώσεις καρκίνου του λεπτού εντέρου συγκριτικώς με
τις αναμενόμενες 0.04 περιπτώσεις (αύξηση κατά 50 φορές)16. Στην Οξφόρδη περιγράφηκε 10πλάσιος
κίνδυνος17, ενώ σε μελέτη από την Σουηδία ο κίνδυνος ήταν επίσης αυξημένος18. Τέλος σε μελέτη από τον
Καναδά διαπιστώθηκε αυξημένη προδιάθεση για καρκίνο λεπτού εντέρου6, αν και υπάρχουν μελέτες χωρίς
περιστατικά καρκίνου του λεπτού εντέρου8. Συμπερασματικώς φαίνεται ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου
στην Crohn κολίτιδα είναι όμοιος με αυτόν της ΕΚ εφ όσον η έκταση και η διάρκεια δεν διαφέρουν19.

2.4 Ασθενείς με ειλεοπρωκτική αναστόμωση και δημιουργία ληκύθου για ελκώδη κολίτιδα
Οι ασθενείς με ΕΚ που υποβλήθηκαν σε κολεκτομή και ειλεοπρωκτική αναστόμωση με δημιουργία ληκύθου
παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο ανάπτυξης δυσπλασίας στη ληκυθο. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε ασθε-
νείς με χρόνια ληκυθίτιδα που συνοδεύεται από σοβαρή ατροφία θηλών20 αν και έχουν περιγραφεί και αν-
τίθετα αποτελέσματα21. Μελέτη που αφορούσε 160 ασθενείς με επιτήρηση για περίοδο 8.4 ετών έδειξε
ότι για 1800 χρόνια επιτήρησης μόνο ένας ασθενής ανέπτυξε χαμηλόβαθμη δυσπλασία στη λήκυθο22. Ο
κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου είναι μεγαλύτερος στη μεταβατική ζώνη του βλεννογόνου του πρωκτικού
σωλήνα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις στις οποίες αφέθηκε τμήμα βλεννογόνου του παχέος εντέρου ή εφ όσον
η ειλεοπρωκτική αναστόμωση έγινε για δυσπλασία ή ΚΠΕ σε έδαφος ΕΚ23. 
Πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν τα προηγούμενα. Σε σχετική μελέτη φάνηκε ότι η
ανεύρεση δυσπλασίας του βλεννογόνου της ληκύθου ήταν σπάνια24. Προτείνεται ενδοσκοπική παρακο-
λούθηση σε ασθενείς με χρόνια ληκηθύτιδα, ατροφία θηλών και σε ασθενείς στους οποίους η εγχείρηση
έγινε για δυσπλασία ή ΚΠΕ σε έδαφος της ΕΚ.   

3. Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη κΠε σε ασθενείς με εκ 
3.1 Φλεγμονή
Η φλεγμονή φαίνεται ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη ΚΠΕ ιδιαίτερα εφ όσον
είναι σοβαρή25. Αυξημένος κίνδυνος έχει συσχετιστεί με ψευδοπολύποδες και εντερικές στενώσεις. Το μα-
κροσκοπικώς φυσιολογικό έντερο δεν συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης νεοπλασίας26. Μεταξύ
418 ασθενών με ΕΚ, 15.6% παρουσίασαν νεοπλασία οποιουδήποτε βαθμού και προχωρημένη νεοπλασία
στο 3.6%. Η στατιστική ανάλυση επιβεβαίωση την θετική σχέση μεταξύ φλεγμονής και νεοπλασίας27. Η θε-
τική σχέση μεταξύ φλεγμονής και ανάπτυξης νεοπλασίας υποστηρίζεται και από το ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης
ΚΠΕ εξαρτάται από την διάρκεια και την έκταση της κολίτιδος καθώς και την ταυτόχρονη παρουσία άλλων
φλεγμονωδών εκδηλώσεων όπως της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδος. 
Οι μηχανισμοί καρκινογένεσης σχετίζονται με αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό στον φλεγμαίνοντα
βλεννογόνο. Συγκριτικώς με βιοψίες φυσιολογικού παχέος εντέρου ασθενών με σποραδικά αδενώματα οι
βιοψίες ασθενών με ΕΚ  καταδεικνύουν  μεγαλύτερους ρυθμούς μιτώσεως και αποπτώσεως, ειδικώς σε πε-
ριοχές φλεγμονής.  Φαίνεται όμως απίθανο ότι ο αυξημένος κυτταρικός πολλαπλασιασμός είναι ο μονα-
δικός παράγων που συμμετέχει στις διαδικασίες καρκινογένεσης. Μεταλλάξεις και καταστροφή του DNA
που προκαλούνται από τη φλεγμονή καθοδηγούν την συνολική διαδικασία καρκινογένεσης. Πολλά γονίδια
συνδεόμενα με φλεγμονή όπως της cyclooxygenase-2, nitric oxide synthase-2 και το interferon-inducible
γονίδιο 1–8U είναι αυξημένα στον φλεγμαίνοντα βλεννογόνο ασθενών με ΕΚ28. Οι υποδοχείς Toll Like
Receptor4 (TLR4) παίζουν σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση του παχέος εντέρου σε ασθενείς με χρόνια
ΕΚ. Ο TLR4 υπερεκφράζεται σε ΚΠΕ που αναπτύσσεται σε πειραματική κολίτιδα ενώ ποντικοί με γενετική
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έλλειψη TLR4 προφυλάσσονται από την ανάπτυξη καρκίνου. Η ενεργοποίηση του TLR4 προάγει την καρ-
κινογένεση μέσω αυξημένης έκφρασης της Cox-2 και EGFR signaling29. Παθολογική έκφραση των πρω-
τεϊνών της διακυτταρικής επιθηλιακής σύνδεσης συμβάλλουν στην καρκινογένεση. Η έκφραση Claudin-1
και claudin-2 είναι αυξημένη σε ενεργό ΙΦΕΝ. Η δραστικότητα της Beta-catenin είναι αυξημένη σε χρόνια
φλεγμονή συμβάλλοντας στην αυξημένη έκφραση claudin-1 και claudin-230. 

3.2 οξειδωτικό stress
Το οξειδωτικό stress ορίζεται ως η διαταραχή του ισοζυγίου μεταξύ γένεσης ενεργών ριζών οξυγόνου και
μειωμένων αντιοξειδωτικών αμυντικών συστημάτων.  Εμφανίζεται σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις επειδή τα
φλεγμονώδη κύτταρα παράγουν μεγάλες ποσότητες ενεργών ριζών οξυγόνου. Το οξειδωτικό stress στους
φλεγμαίνοντες ιστούς προάγει την καρκινογένεση31. Στους ασθενείς με ΕΚ παρατηρούνται διαταραχές στους
αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς πιθανώς λόγω τηε υπερβολικής φλεγμονής 
Το Nitric Oxide (NO) είναι επίσης ένας σημαντικός ρυθμιστικός παράγων που διαμεσολαβεί σε πολλές
φυσιολογικές λειτουργίες όπως πχ αγγειοδιαστολή, νευρομεταβίβαση, άμυνα ξενιστή και μεταβολισμός
σιδήρου32. Αυξημένη παραγωγή NO συμβάλλει στην παθογένεση του ΚΠΕ. Η άθροιση nitrotyrosine στον
φλεγμαίνοντα βλεννογόνο των ασθενών με ΕΚ αποδεικνύει ότι ότι η παραγωγή  NO εμπλέκεται στην πα-
θογένεση του ΚΠΕ. 

3.3 κυτταροκίνες
Μεγάλες ποσότητες κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων που απελευθερώνονται από ανοσοκύτταρα
κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους διεργασίας επηρεάζουν τις διαδικασίες της καρκινογένεσης. Η Inter-
leukin-6 και -23, φαίνεται ότι εμπλέκονται στον ΚΠΕ που αναπτύσσεται σε έδαφος ΕΚ33,34.
Ο πυρηνικός παράγων-kappaB ρυθμίζει την έκφραση πολλών κυτταροκινών και διεγείρει τον πολλαπλα-
σιασμό των καρκινικών κυττάρων αυξάνοντας την επιβίωσή τους μέσω ρύθμισης των αντιαποπτωτικών γο-
νιδίων35. Πολλά καρκινογόνα ενεργοποιούν τον NF-kappaB, ενώ οι χημειοπροφυλακτικοί παράγοντες
αναστέλλουν την διέγερσή του. 
Ο παράγων νέκρωσης του όγκου (TNF-alpha) είναι σημαντική φλεγμονώδης κυτταροκίνη χωρίς όμως απο-
δεδειγμένο άμεσο αποτέλεσμα στο DNA. Ο TNF-alpha εμπλέκεται στην παθογέενση της ΙΦΕΝ και άλλων
νόσων που προδιαθέτουν σε ανάπτυξη καρκίνου μέσω προαγωγής γονιδιακών μεταλλάξεων. Η προσθήκη
TNF-alpha σε κυτταροκαλλιέργειες έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες μεταλλάξεις και χρωμοσωμιακή αστά-
θεια36. Ο TNF-alpha προκαλεί βλάβη του DNA μέσω ενεργών ριζών οξυγόνου. Η χορήγηση αντιοξειδω-
τικών μειώνει τις γενετικές βλάβες που προκαλούνται από τις ενεργές ρίζες οξυγόνου. 

3.4 Διάρκεια της εκ
Η διάρκεια της ΕΚ είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ΚΠΕ. Όμως
ευρήματα πρόσφατης μελέτης δείχνουν ότι 21% των ΚΠΕ αναπτύχθηκαν στα πρώτα 10 χρόνια από την εκ-
δήλωση της νόσου, πριν δηλαδή την συνιστώμενη έναρξη προγράμματος παρακολούθησης37, γεγονός που
θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν εφ όσον επιβεβαιωθεί, στον σχεδιασμό της παρακολούθησης των ασθενών
με μακρά ΕΚ. 

3.5 Έκταση εκ
Η έκταση της ΕΚ είναι ο δεύτερος πλέον σημαντικός παράγων ανάπτυξης ΚΠΕ. Όσο μεγαλύτερη είναι η
έκταση του φλεγμαίνοντος εντέρου τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Σχετική μεταανάλυση έδειξε ότι η
συχνότητα ανάπτυξης ΚΠΕ σε ασθενείς με εκταταμένη ΕΚ ήταν 5.4%38. 

3.6 Άλλοι παράγοντες
Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ, το κάπνισμα, καθώς και την
παρουσία πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειίτιδος, ψευδοπολυπόδων και ειλείτιδος εκ παλινδρομή-
σεως39-41. 
Το οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ αυξάνει τον κίνδυνο κατά δύο φορές συγκριτικώς με τους ασθενείς με ΕΚ
χωρίς θετικό οικογενειακό ιστορικό για ΚΠΕ42,43.
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Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτις (PSC) αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΚΠΕ κατά 4.8 φορές συγ-
κριτικώς με ασθενείς χωρίς PSC. Επομένως οι ασθενείς με PSC-IΦΕΝ  πρέπει να παρακολουθούνται συ-
στηματικά ανεξάρτητα από την διάρκεια της ΕΚ44,45.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η ειλείτις εκ παλινδρομήσεως46 και η νεαρή ηλικία κατά τη διάγνωση
αν και ο ακριβής ρόλος τους παραμένει αδιευκρίνιστος. 
Το κάπνισμα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ΚΠΕ κατά 50% ενώ τον αυξάνει κατά 4 φορές στους ασθενείς
με NC όντας σε αρμονία με την επίδρασή του στα δύο αυτά νοσήματα38. 
Οι ψευδοπολύποδες αυξάνουν τον κίνδυνο κατά 2.5 φορές πιθανώς ως ένδειξη σοβαρής φλεγμονής στο
παρελθόν ή επειδή μειώνουν την ευαισθησία της κολονοσκόπησης ως μεθόδου επιτήρησης των ασθενών
με ΕΚ39.

4. κλινικά χαρακτηριστικά του κΠε που εμφανίζεται σε έδαφος εκ 
Ο ΚΠΕ που αναπτύσσεται σε έδαφος ΕΚ  παρουσιάζει αρκετές διαφορές συγκριτικώς με τον σποραδικό
ΚΠΕ. Έτσι, συνήθως εμφανίζεται σε νεώτερη ηλικία και εντοπίζεται σε κεντρικότερα τμήματα του παχέος
εντέρου. Ακόμη, παρουσιάζει υψηλότερη αναλογία σύγχρονων ΚΠΕ. Ο ΚΠΕ που αναπτύσσεται σε έδαφος
ΕΚ αρχίζει από επίπεδες ή μη πολυποειδείς βλάβες πολύ συχνότερα συγκρικώς με τον σποραδικό ΚΠΕ.
Τέλος παρουσιάζει υψηλότερη αναλογία βλεννωδών κυττάρων και κυττάρων εν είδει σφραγιστήρος δα-
κτυλίου μαζί με εικόνα χρόνιας φλεγμονής38. 
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η βράχυνση των τελομερών εμπλέκεται στις διεργασίες καρκινογένεσης όπως
και στις διεργασίες γήρανσης και το γεγονός αυτό ενδέχεται να συνδέει τις δύο καταστάσεις. Η βράχυνση
των τελομερών συνοδεύεται από χρωμοσωμιακή αστάθεια και αύξηση του όγκου. Η βράχυνση των τελο-
μερών μπορεί ερμηνεύσει την εμφάνιση σε νεώτερη ηλικία του κΠΕ σε έδαφος ΕΚ47.  

5. Δυσπλασία σε εκ
Η συχνότητα εμφάνισης δυσπλασίας ποικίλει σημαντικά. Σε σχετική μελέτη, η συχνότητα δυσπλασίας ήταν
7.7% στα 20 και 15.8% στα 30 χρόνια48. Σε πρόσφατη μεταανάλυση η συχνότητα ανάπτυξης ΚΠΕ ήταν 14
ανά 1000 χρόνια νόσου ενώ η συχνότητα οποιασδήποτε προχωρημένης βλάβης ήταν 30 ανά 1000 έτη
διάρκειας νόσου. Εφ όσον καταδειχθεί χαμηλόβαθμη δυσπλασία στο διάστημα της παρακολούθησης τότε
ο ασθενής διατρέχει 9πλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης ΚΠΕ και 12πλάσιο κίνδυνο εμφάνισης οποιασδήποτε
προχωρημένης βλάβης49. Μεταξύ των ασθενών με χαμηλόβαθμη δυσπλασία οι οποίοι υποβλήθηκαν σε
άμεση κολεκτομή, 19% είχαν ήδη υψηλόβαθμη δυσπλασία ή ΚΠΕ ενώ 29%-54% εμφανίζουν προχωρημένη
νεοπλασία στα επόμενα 5 χρόνια50,51. Σε ασθενείς με υψηλόβαθμη δυσπλασία η πιθανότητα ταυτόχρονης
κακοήθειας είναι 43%52.  
Η δυσπλασία συνήθως είναι κατά τόπους και προηγείται της ανάπτυξης ΚΠΕ. Επίπεδη δυσπλασία καταδει-
κνύεται ιστολογικά σε τυχαίες βιοψίες από μακροσκοπικά φυσιολογικό βλεννογόνο.   Η κατάδειξη υπο-
βοηθείται από τον επαρκή αριθμό βιοψιών και την χρωμοενδοσκόπηση που επισημαίνει τις ύποπτες βλάβες
και επιτρέπει την λήψη στοχευμένων βιοψιών.  
Η αντιμετώπισης της δυσπλασίας εξαρτάται από τον βαθμό της. Ασθενείς με επιβεβαιωμένη πολυεστιακή
επίπεδη χαμηλόβαθμη δυσπλασία ή επίπεδη χαμηλόβαθμη δυσπλασία σε επανειλημένες βιοψίες, θα πρέπει
να υποβάλλονται σε πρωκτοκολεκτομή. Ορισμένοι συστήνουν κολεκτομή και σε άτομα με χαμηλόβαθμη
μονοεστιακή δυσπλασία. 

6. ςχετιζόμενη με νόσο βλάβη ή μάζα (Disease Associated Lesion or Mass) (DALM)
Η DALM είναι ένα σημαντικό ενδοσκοπικό εύρημα σε ασθενείς με ΕΚ. Εμφανίζεται ως επίπεδη πλάκα ή
στένωση δυσδιακριτη από τον περιβάλλοντα βλεννογόνο. Η ύπαρξη DALM αποτελεί ένδειξη κολεκτομής
ανεξαρτήτως του βαθμού της δυσπλασίας στις προεγχειρητικές βιοψίες. Όλοι όμως οι τύποι πολυποειδούς
δυσπλασίας δεν παρουσιάζουν τον ίδιο κίνδυνο. Μερικοί πολύποδες μπορεί να είναι αδενωματώδεις μη
σχετιζόμενοι με την ΕΚ και μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά53. 

7. Μοριακή παθογένεση του σποραδικού κΠε 
Ο σποραδικός ΚΠΕ είναι προϊόν γονιδιακής αστάθειας. ΟΙ δύο κύριοι τύποι γονιδιακής αστάθειας που
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συμβάλλουν στην καρκινογένεση του παχέος εντέρου είναι η χρωμοσωμιακή αστάθεια (CIN) και η μικρο-
δορυφορική αστάθεια (MSI), που ευθύνονται για 85 και 15% των περιπτώσεων σποραδικού ΚΠΕ αντί-
στοιχα. Η σημασία του γονιδιακού status (MSI και CIN status) καθώς και το επιγονιδιακό status στον ΚΠΕ
είναι πολύ σημαντικό επειδή καθορίζει τα κλινικά, ιστολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του ΚΠΕ54.
Η CIN είναι αποτέλεσμα παθολογικού διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων καθώς και ανευπλοϊδίας. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα απώλεια χρωμοσωμιακού υλικού όπως πχ του APC και p53. Το μεγαλύτερο ποσοστό
των σποραδικών ΚΠΕ εμφανίζει απώλεια της λειτουργίας του APC, κυρίως μέσω πρωτεϊνικής βλάβης ή απώ-
λειας αλληλίων. Μεταξύ του ποσοστού 15% των ΚΠΕ που διατηρούν τον άγριο τύπο APC, διαπιστώθηκαν
σημειακές μεταλλάξεις στην b-catenin οι οποίες την καθιστούν ανθεκτική στην φωσφορυλίωση από την
GSK-3b, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα της ελεύθερης b-catenin. Η CIN συνδιάζεται με δυσμενή πρόγνωση
του ΚΠΕ και αποτελεί προγνωστικό δείκτη μαζί με το MSI status55. 
Σε σποραδικό αδένωμα εμφανίζεται επαγωγή του k-ras ογκογονιδίου και απώλεια της λειτουργίας των ογ-
κοκατασταλτικών γονιδίων στο χρωμόσωμα 18q, στην περιοχή του deletion in colon cancer (DCC) καθώς
και του γονιδίου pancreatic cancer (DPC4). Απώλεια της λειτουργίας του γονιδίου  p53 εμφανίζεται σε
απώτερα στάδια. 
Η οδός MSI περιλαμβάνει πρωτογενή απώλεια της λειτουργίας γονιδίων (hMSH2, hMLH1, hPMS1, hPMS2,
hMSH6, hMLH3) που επιδιορθώνουν τις βλάβες του  DNA στη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Η MSI
χαρακτηρίζεται από μεταβολές εντός απλών επαναλαμβανόμενων συνεχειών (microsatellites). Η παρουσία
MSI υποδηλώνει διάκριτη ογκογόνο οδό αφού οι καρκίνοι που παρουσιάζουν μικροδορυφορική αστάθεια
παρουσιάζουν πολλές διαφορές στο γονότυπο και φαινότυπο συγκριτικώς με τους καρκίνους χωρίς μι-
κροδορυφορική αστάθεια56. 
Επιγενείς μεταβολές συμβάλλουν επίσης στην παθολογική έκφραση γονιδίων στην καρκινογένεση του πα-
χέος εντέρου. Ο CpG island methylator phenotype εμφανίζεται όταν οι κυττοσίνες στην promoter περιοχή
των γονιδίων υπερμεθυλιωθούν. Παραδείγματα ανθρώπινων καρκινικών γονιδίων με υπερμεθυλίωση είναι
τα γονίδια hMLH, και E-cadherin. 

8. Μοριακή παθογένεση του συνδεόμενου με εκ-κΠε
Ενώ στον σποραδικό ΚΠΕ η κυριώτερη προκαρκινική κατάσταση είναι η ύπαρξη αδενωματώδους πολύπο-
δος, στον ΚΠΕ τον σχετιζόμενο με ΕΚ είναι η ύπαρξη δυσπλασίας. Τόσο η CIN, όσο και η MIN, αλλά και
η υπερμεθυλίωση εμφανίζονται στον ΚΠΕ που σχετίζεται με ΕΚ57,58. Αντίθετα απόν σποραδικό ΚΠΕ όπου
η δυσπλασία μπορεί να εμφανιστεί σε 1 ή 2 εστίες στο παχύ έντερο, η δυσπλασία και ο καρκίνος μπορεί
να είναι πολυεστικοί.  
Η CIN και η MSI στον συνεδεόμενο με ΕΚ ΚΠΕ παρουσιάζονται με την ίδια συχνότητα όπως στον σπορα-
δικό ΚΠΕ59-61 αν και υπάρχουν διαφορές στον χρόνο εμφάνισης και την συχνότητα αυτών των βλαβών.
Για παράδειγμα απώλεια της λειτουργίας του  APC που θεωρείται σύνηθες αλλά και πρώιμο συμβάν στον
σποραδικό ΚΠΕ είναι πολύ λιγότερο συχνό και συνήθως εμφανίζεται σε απώτερα στάδια  στην συνδεόμενη
με ΕΚ δυσπλασία και ΚΠΕ.  Αντίθετα, οι μεταλλάξεις του p53 στον σποραδικό ΚΠΕ εμφανίζονται σε απώ-
τερα στάδια της καρκινογένεσης ενώ στον συνδεόμενο με ΕΚ ΚΠΕ εμφανίζονται πρώιμα. Η καρκινωματώδης
διεργασία στον συνδεόμενο με ΕΚ ΚΠΕ συνδέεται στενά με μικροδορυφορική αστάθεια λόγω δυσλειτουρ-
γίας του συστήματος επιδιόρθωσης του DNA62.
Η CIN είναι ο πλέον συνήθης τύπος γονιδιακής αστάθειας στον συνδεόμενο με ΕΚ ΚΠΕ. Αρκετές μελέτες
διαπίστωσαν αυξημένη συχνότητα απώλειας χρωμοσωμάτων ή αντίθετα «κέρδους» από μη δυσπλαστικό
επιθήλιο σε δυσπλασία και καρκίνωμα. Αντίθετα δεν διαπιστώθηκαν τέτοια ευρήματα στον βλεννογόνο
ασθενών με ΕΚ χαμηλού κινδύνου για ανάπτυξη ΚΠΕ. Η CIN αποτελεί πρώιμο συμβάν.
Η συχνότητα ύπαρξης MIN κυμαίνεται μεταξύ 8 και 21% ενώ στις δυσπλαστικές περιοχές μεταξύ 13 και
19%. Η MIN καταδεικνύεται επίσης και στο φλεγμαίνον ή αναγεννώμενο επιθήλιο. Η ΜΙΝ συνδέεται με
χρόνια φλεγμονή και οεξειδωτικό stress. 
Η μεθυλίωση είναι ένας σημαντικός μηχανισμός ο οποίος συμβάλλει στις γενετικές μεταβολές οι οποίες
παρατηρούνται στον συνδεόμενο με ΕΚ-ΚΠΕ. Η μεθυλίωση των CpG νησιδίων αρκετών γονιδίων φαίνεται
ότι προηγείται της εμφάνισης δυσπλασίας63. 
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8.1 κυτταρογενετικές μεταβολές στον συνδεόμενο με εκ-κΠε 
Ανευπλοϊδικότητα του DNA όπως αυτή μετράται με κυτταρομετρία ροής σε υλικό πρόσφατων βιοψιών εμ-
φανίζεται σε ποσοστό 33% των ασθενών με μακράς διάρκειας ΕΚ. Η ανευπλοϊδικότητα συνδέεται άμεσα
με την δυσπλασία αφού  20-50% των δυσπλαστικών βλαβών και 50-90% των καρκίνων παρουσιάζουν
ανευπλοϊδικότητα64. 
Οι χρωμοσωμιακές διαταραχές εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα σε φλεγμονώδες, αναγεννητικό επι-
θήλιο, δυσπλασία ή καρκίνο. 
Παρά όμως την προφανή χρησιμότητα της κυτταρομετρίας ροής στην εκτίμηση και παρακολούθηση των
ασθενών με ΕΚ  η μέθοδος δεν έχει τύχει ευρείας εφαρμογής πιθανώς γιατί δεν είναι ευρέως διαθέσιμη.  

8.2 ογκοκατασταλτικά γονίδια στον συνδεόμενο με εκ κΠε 
Ογκογονίδιο p53 
Η συγκέντρωση πρωτείνης p53 η οποία συνοδεύει μεταλλάξεις του p53 καθώς και υπερέκφραση του άγριου
τύπου p53 συχνά καταδεικνύονται σε δυσπλασία και ΚΠΕ σε έδαφος ΕΚ. Απώλεια της ετεροζυγωτίας του
p53 είναι συνήθης σε καρκίνο και δυσπλασία. Απώλεια του αλληλίου p53 έχει παρατηρηθεί στο 70% των
καρκίνων και στο 45% των δυσπλαστικών βλαβών. Περίπου 70% του συνδεόμενου με ΕΚ ΚΠΕ και 20%
των δυσπλαστικών βλαβών περιέχουν μεταλλάξεις του p5364. 
ογκοκατασταλτικό γονίδιο Rb 
Το ογκογονίδιο αυτό παρουσιάζει συχνά μεταλλάξεις ή χάνεται στε περιπτώσεις επιθηλιακών όγκων65. Η
απώλεια της ετεροζυγωτίας του Rb κατεδείχθη στο 25% των ασθενών με συνδεόμενο με ΕΚ ΚΠΕ,  DALM,
ή δυσπλασία. Μελέτες σχετικές με τον  p16 locus (9p21) έδειξαν μεγάλο ποσοστό απώλειας του p16 σε
δυσπλαστικό και φλεγμονώδες επιθήλιο καθώς και στο γειτνιάζον φυσιολογικό επιθήλιο.  Η μεθυλίωση
του p16 παρατηρήθηκε στο 75% των δυσπλαστικών και στο 1/3 των μη δυσπλαστικών δειγμάτων του
βλεννογόνου.  Οι μεταβολές του p16 αποτελούν σημαντικό πρώιμο δείκτη στην καρκινωματώδη διεργασία. 
Πρωτοογκογονίδιο APC 
Μεταλλάξεις της πρωτείνης APC καταδεικνύονται στο 17% των συνδεόμενων με ΕΚ-ΚΠΕ. Σχεδόν 30% των
δυσπλαστικών βλαβών και 59% των καρκίνων παρουσιάζουν απώλεια της ετεροζυγωτίας του APC. Σε αν-
τίθεση με τον σποραδικό καρκίνο οι μεταβολές του APC αποτελούν σχετικώς απώτερο συμβάν εμφανιζό-
μενες σε μικρό ποσοστό συνδεόμενων με ΕΚ ΚΠΕ late66. 
Deleted in Colon Cancer ογκογονίδιο (DCC)
Η απώλεια του χρωμοσώματος 18q είναι ασύνηθες φαινόμενο στη διάρκεια της καρκινογένεσης ασθενών
με ΕΚ67. Απώλεια της ετεροζυγωτίας του 18q, (θέση του DCC), παρατηρήθηκε στο 12% των καρκίνων και
στο 33% των δυσπλαστικών βλαβών ενώ δεν καταδείχθηκε σε μη δυσπλαστικό φλεγμονώδες επιθήλιο.  
ογκογονίδιο K-ras 
Στον συνδεόμενο με ΚΠΕ ΕΚ και δυσπλασία παρατηρούνται μεταλλάξεις του of K-ras ογκογονιδίου68. Συ-
νολικώς μεταλλάξεις του K-ras καταδείχθηκαν στο 24% των συνδεόμενων με ΕΚ βλαβών. Οι μεταλλάξεις
του K-ras δεν φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στις διεργασίες καρκινογένεσης.  
επιδιορθωτικά γονίδια 
Μεταβολές των επιδιορθωτικών γονιδίων συμβάλλουν στην μέσω μικροδορυφορικής αστάθειας καρκινο-
γένεση ασθενών με ΕΚ. Το CARD2/NOD2 είναι γενετικός παράγων που προδιαθέτει σε σποραδικό ΚΠΕ.
Ο τύπος Α (υποδοχέας οιστρογόνων) εμφανίζεται σε προχωρημένη ηλικία εμφανίζεται τόσο σε φυσιολο-
γικό παχύ έντερο, όσο και σε ασθενείς με ΚΠΕ. Ο τύπος G όμως συνδέεται με εμφάνιση καρκίνου και προ-
καλεί καταστολή γονιδίων όπως των  hMLH1, p16 και p14. Οι Fujii et al χρησιμοποιώντας ειδική PCR
διαπίστωσαν μεθυλίωση του γονιδίου OR στο 77% του μη νεοπλασματικού επιθηλίου αλλά μόνο στο
24% χωρίς νεοπλασία. Η ανάλυση της μεθυλίωσης του γονιδίου OR μπορεί να είναι δείκτης αυξημένης πι-
θανότητος για ανάπτυξη ΚΠΕ69.  
Εν τούτοις στρωματική γενετική αστάθεια σε βλάβες ασθενών με ΕΚ έχει διαπιστωθεί με χρήση μικροδο-
ρυφορικών δεικτών πλησίον του γονιδίου p53 στο χρωμόσωμα 17. Περίπου 50% των συνεδεόμενων με
ΕΚ ΚΠΕ δεν παρουσιάζουν μεταβολές του γονιδίου p53. Οι Yagishita et al διαπίστωσαν ότι γενετική αστά-
θεια του στρώματος παίζει σημαντικό ρόλο στην πρώιμη φάση της καρκινογένεσης70. 
Σήμερα μόνο 4 δείκτες (ανευπλοϊδία, p53, MSI, και mucin-associated sial-Tn antigen) αξιολογήθηκαν κλι-
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νικώς. Εν τούτοις το μέλλον όοον αφορά την μοριακή διάγνωση και χειρισμό ασθενών με μακράς διάρκεια
ΕΚ, διαγράφεται ευοίωνο58. Οι Olliner et al περιέγραψαν 699 γονίδια με παθολογική έκφρασημε ανάπτυξη
δυσπλασίας με την χρήση μικροσυστοιχιών σε ασθενείς με ΕΚ χωρίς δυσπλασία, ΕΚ με  DALM και ΕΚ με
αδενοκαρκίνωμα71. Η μελέτη αυτή υπογραμμίζει τις δυσκολίες εφαρμογής αυτών των τεχνικών στην καθη-
μερινή κλινική πρακτική.  

9. Φυσιολογικά βακτηρίδια στον συνδεόμενο με εκ κΠε 
Η ύπαρξη βακτηριδίων στον εντερικό αυλό, συμβάλλει ενεργά τόσο στην ανάπτυξη φλεγμονής στους ασθε-
νείς με ΙΦΕΝ, όσο και στην εξέλιξη της φλεγμονής σε νεοπλασία. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η φυσιολογική
εντερική χλωρίδα είναι απαραίτητη για την εμφάνιση φλεγμονής καθώς και καρκίνου σε έδαφος φλεγμο-
νώδους διεργασίας καθώς και ότι τα βακτηρίδια προδιαθέτουν σε ανάπτυξη καρκίνου ανεξάρτητα από την
ύπαρξη φλεγμονής. Ακόμη και ασυνήθεις λοιμώξεις μπορεί να προδιαθέτουν σε ανάπτυξη ΚΠΕ72. Η πρό-
κληση φλεγμονής ή καρκίνου από τα βακτηρίδια φαίνεται ότι σχετίζεται με ορισμένα συστατικά των βακτη-
ριδίων και όχι με ορισμένο είδος βακτηριδίου. 
Παρ όλα αυτά τα ευρήματα στα πειραματόζωα δεν έχουν αναπαραχθεί στον άνθρωπο. Πιθανολογείται ότι
ελλείματα ή πολυμορφισμοί των ανθρώπινων γονιδίων μπορεί να ευοδώνουν την καρκινογένεση με την
πάροδο των δεκαετιών σε συνδυασμό με τη δράση των βακτηριδίων του παχέος εντέρου. 

10. Χημειοπροφύλαξη
Ο όρος αναφέρεται στη χρήση φυσικών ή συνθετικών χημικών παραγόντων που αποσκοπεί στην ανα-
στροφή, καταστολή ή επιβράδυνση της καρκινωματώδους διεργασίας. 

10.1 Ασπιρίνη και NSAIDs
Η ασπιρίνη και τα άλλα ΜΣΑΦ μειώνουν σημαντικά την επίπτωση και θνητότητα από ΚΠΕ. Η ομοιότητα
στη χημική δομή της μεσαλαμίνης με την ασπιρίνη να έχει ως αποτέλεσμα την άσκηση προστατευτικής δρά-
σης39. 

10.2 Φυλλικό οξύ
Στις περιπτώσεις σποραδικού ΚΠΕ και αδενωματωδών πολυπόδων έχουν διαπιστωθεί χαμηλά επίπεδα
φυλλικού οξέος του ορού. Όσον αφορά στο ρόλο του φυλλικού οξέος στον σχετιζόμενο με ΕΚ ΚΠΕ έχει
διαπιστωθεί ευνοϊκή επίδραση. Σε ασθενείς με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα σε έδαφος ΕΚ φαί-
νεται ότι ασκεί προστατευτική δράση. Ο μηχανισμός φαίνεται ότι σχετίζεται με διατήρηση σε φυσιολογικούς
ρυθμούς του μηχανισμού μεθυλίωσης του DNA73. Σε ασθενείς με ΙΦΕΝ και υπερομοκυστειναιμία, η έλλειψη
φυλλικού οξέος συνοδεύεται από αύξηση του κινδύνου καρκινογένεσης74. 

10.3 Ursodeoxycholic acid (UDCA)
Το UDCA αναστέλλει την καρκινογένεση σε ζωικά πρότυπα καρκινογένεσης λόγω μείωσης της συγκεν-
τρώσεως των δευτερογενών χολικών οξέων παράλληλα με αντιοξειδωτική δράση. Σε μελέτη που αφορούσε
ασθενείς με PSC το UDCA μείωσε σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης δυσπλασίας του βλεννογόνου75. Εν
τούτοις δεν είναι σαφές αν η χορήγησή του UDCA μπορεί να προλάβει την ανάπτυξη ΚΠΕ σε ασθενείς με
ΕΚ αλλά χωρίς PSC76,77. Σε ασθενείς με ΕΚ και PSC δεν διαπιστώθηκε μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ΚΠΕ
και δυσπλασίας, παρατηρήθηκε όμως μείωση της θνητότητας78. Το UDCA μπορεί να αναστείλει την εξέλιξη
χαμηλόβαθμης δυσπλασίας. 

10.4 Ανοσοκατασταλτικά 
Δεν υπάρχει σύσταση σχετικώς με την συνέχιση ή μη της μεσαλαμίνης σε ασθενείς που λαμβάνουν αζαθει-
οπρίνη ή μεθοτρεξάτη. Φαίνεται ότι και η θεραπεία με 6-μερκαπτοπουρίνη ως χημειοπροφυλακτικού φαρ-
μάκου για ΚΠΕ είναι αναποτελεσματική79. Δεν αναμένεται μείωση του κινδύνου εμφάνισης δυσπλασίας ή
καρκίνου με την χρήση των ανοσοκατασταλτικών. 
Πρόσφατες παρατηρήσεις εμπλέκουν τον TNF-alpha στην έναρξη και εξέλιξη των διεργασιών ανάπτυξης
ΚΠΕ σε έδαφος ΕΚ. Σε πρόσφατη πειραματική μελέτη80 οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η χορήγηση του
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καρκινογόνου azoxymethane σε συνδυασμό με dextran sulfate sodium (πρόκληση πειραματικής κολίτιδος)
είχε ως αποτέλεσμα αυξημένη έκφραση του TNF-alpha καθώς και του αριθμού των λευκοκυττάρων που
εκφράζουν τον υποδοχέα p55 (TNF-Rp55) στο χόριο και τον υποβλεννογόνο με συνέπεια την εμφάνιση
εστιών καρκίνου. Ποντικοί με έλλειψη TNF-Rp55 και την ίδια πειραματική τεχνική παρουσίασαν λιγότερη
βλεννογονική καταστροφή, μικρότερη φλεγμονώδη διήθηση από μακροφάγα και ουδετερόφιλα, και μείωση
σχηματισμού νεοπλασμάτων στο παχύ έντερο. Περαιτέρω χορήγηση etanercept, ενός αντι TNF-alpha πα-
ράγοντα σε ποντικούς μετά χορήγηση  azoxymethane και dextran sulfate sodium μείωσε σημαντικά τον
αριθμό και το μέγεθος των όγκων καθώς και το μέγεθος της φλεγμονώδους διηθήσεως. Αυτό σημαίνει
ότι η εξουδετέρωση του TNF-alpha μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στη θεραπεία ασθενών με ΚΠΕ σε έδα-
φος ΕΚ. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τον επικρατούντα «φόβο» των ειδικών γαστρεντερολόγων
όσον αφορά στην εμφάνιση λεμφωμάτων και άλλων κακοήθων όγκων σε αθενείς που λαμβάνουν βιολο-
γικούς παράγοντες για μακρό χρονικό διάστημα. 

10.5 Ασβέστιο
Τα δεδομένα σχετικώς με τον ρόλο του ασβεστίου στην καρκινογένεση του παχέος εντέρου σε ασθενείς
με ΕΚ είναι περιορισμένα. Υποστηρίζεται ότι το ασβέστιο μπορεί να προλάβει τον σχηματισμό πολυπόδων81. 

10.6 ςτατίνες
Τα υπάρχοντα δεδομένα είναι περιορισμένα. Σε σχετική μελέτη παρατηρήθηκε μικρή μείωση του σποραδικοί
ΚΠΕ αν και υπήρξε σημαντική μείωση κατά 94% του σχετικού κινδύνου στους ασθενείς με ΕΚ82. 
Υπάρχουν όμως πειραματικά δεδομένα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η χορήγηση fluvastatin σε ποντι-
κούς με πειραματική κολίτιδα είχε ως αποτέλεσμα βελτίωση της κολίτιδος και μείωση των διεργασιών καρ-
κινογένεσης όπως αυτό φάνηκε από την αναστολή της βράχυνσης του παχέος εντέρου και στην συχνότητα
εμφάνισης δυσπλασίας  με μείωση των δεικτών in vivo οξειδωτικής βλάβης του DNA  και την δραστικότητα
της κινάσης της θυμιδίνης στο παχύ έντερο83. 
Στον πειραματικό ΚΠΕ η simvastatin μειώνει σημαντικά την ανάπτυξη του όγκου μέσω αύξησης των απο-
πτωτικών διεργασιών και καταστολής της αγγειογένεσης. Τα υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα υποστηρί-
ζουν ότι οι στατίνες μπορεί να συνιστούν δυνητικά ωφέλιμο χημειοπροφυλακτικό και θεραπευτικό
παράγοντα σε ασθενείς με ΚΠΕ αναπτυσσόμενο σε έδαφος ΕΚ. Χρειάζονται περισσότερες και για μακρότερο
χρονικό διάστημα κλινικές μελέτες84. 

10.7 Mesalamine
Οι περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση mesalazine για πρόληψη του ΚΠΕ σε δόση 1.2g/d85. Ο
τρόπος δράσης σχετίζεται με την μείωση της φλεγμονής, αποκλεισμό του πυρηνικού παράγοντα  κB μέσω
αύξησης της ρύθμισης προς τα άνω ή σταθεροποίησηςτου φυσικού αναστολέα του και ευόδωσης της από-
πτωσης. Τέλος, φαίνεται ότι έχει έντονη αντιοξειδωτική δράση39. 

10.8 κορτικοστεροειδή
Οι περισσότερες από τις δημοσιευμένες μελέτες κατέδειξαν ευνοϊκό αποτέλεσμα το οποίο έφθασε στατι-
στική σημαντικότητα σε μερικές από αυτές. Εν τούτοις λόγω των σοβαρών παρενεργειών δεν συνιστάται η
χρήση τους ως χημειοπροφυλατικών39. 

11. ςυμπέρασμα
Η ΙΦΕΝ είναι βέβαιο ότι προδιαθέτει στην εμφάνιση ΚΠΕ το μέγεθος αυτού του κινδύνου όμως φαίνεται
ότι είναι διαφορετικό στις διάφορες χώρες. Η ανάπτυξη καρκίνου ακολουθεί τη σειρά απουσία δυσπλασίας,
ακαθόριστη δυσπλασία, χαμηλόβαθμη δυσπλασία, υψηλόβαθμη δυσπλασία και καρκίνωμα. Όπως και στον
σποραδικό ΚΠΕ ο σχετιζόμενος με ΕΚ-ΚΠΕ είναι συνέπεια επεισοδίων σωματικών μεταλλάξεων και κλω-
νικής επέκτασης. Στην ΙΦΕΝ οι νεοπλασματικές βλάβες αρχίζουν σε περιοχές με προϋπάρχουσα φλεγμονή.
Η γνώση των μηχανισμών καρκινογένεσης θα επιτρέψει στο μέλλον την ταυτοποίηση υποομάδων υψηλού
κινδύνου για ανάπτυξη ΚΠΕ. Ορισμένοι χημειοπροφυλακτικοί παράγοντες ενδέχεται στο μέλλον να απο-
δειχθούν ωφέλιμοι στην πρόληψη του ΚΠΕ που αναπτύσσεται σε έδαφος ΙΦΕΝ.  
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Παθολόγος-Ρευματολόγος, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Α’ Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο

A. εισαγωγή
Τα ρευματικά νοσήματα είναι συχνά και ερμηνεύουν το 7% περίπου των ασθενών που επισκέπτονται τα
εξωτερικά ιατρεία. Υπάρχουν περισσότερα από 200, που μερικά από αυτά, είναι δύσκολα να διαγνωσθούν
και να θεραπευθούν. Περιλαμβάνουν από ήπια περιοχικά σύνδρομα, όπως π.χ. περιαρθρίτιδες, τενοντίτιδες,
οσφυαλγία, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, οστεοαρθρίτιδα, έως σοβαρές και βαριές, ενίοτε δε απειλητικές
για τη ζωή του ασθενούς, πολυσυστηματικές παθήσεις, όπως είναι τα φλεγμονώδη νοσήματα π.χ. ρευμα-
τοειδής αρθρίτιδα, οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες, κρυσταλλογενή νοσήματα και αυτοάνοσα νοσή-
ματα του συνδετικού ιστού, π.χ συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και αγγειίτιδες. 
Τα συμπτώματα αυτών μπορεί να είναι εκδηλώσεις ρευματικών νοσημάτων, π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα ή
συστηματικών νοσημάτων της εσωτερικής παθολογίας, π.χ. σαρκοείδωση, ενδοκαρδίτιδα, λοιμώξεις, αι-
ματολογικά νοσήματα, ενδοκρινοπάθειες (υποθυρεοειδισμός) ή μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδης δια-
βήτης, οστεοπόρωση) ή κακοήθεις νεοπλασίες και εκδηλώσεις παρανεοπλασματικών συνδρόμων.
Εμφανίζουν εξάρσεις και υφέσεις και απαιτείται συνήθως για τη διάγνωση κατευθυνόμενος εργαστηριακός
έλεγχος.
Τα περισσότερα ρευματικά νοσήματα αρχίζουν τις εκδηλώσεις τους με την αλληλεπίδραση μιας γενετικής
προδιάθεσης με διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, π.χ λοιμώξεις, τραυματισμοί, διαιτητικοί και
ψυχοσωματικοί παράγοντες. 
Στην παθογένεια αρκετών ρευματικών νοσημάτων, ιδιαίτερα των φλεγμονωδών, συμμετέχουν διάφορες
διαταραχές και παρεκκλίσεις του ανοσοποιητικού συστήματος σε ό,τι αφορά την επιτήρηση, η φλεγμονή,
μεταβολικές διαταραχές κ. α. 
Στην έκβαση πολλών ρευματικών νοσημάτων περιλαμβάνονται: α) το άλγος, β) η παραμόρφωση των αρ-
θρώσεων, γ) η φυσική αναπηρία και δ) τα ψυχολογικά προβλήματα.
Πολλά ρευματικά νοσήματα μπορεί να εμφανίσουν συστηματικές εκδηλώσεις
Τα νοσήματα του συνδετικού ιστού αποτελούν επομένως, τμήμα της εσωτερικής παθολογίας.
Στη διαγνωστική προσπέλαση των περισσοτέρων ασθενών με πιθανή ρευματική συστηματική νόσο (Πί-
νακας 1) περιλαμβάνονται το ιστορικό και η αντικειμενική εξέταση, όπου και τίθεται η κλινική υποψία και
έπεται ο κατευθυνόμενος, δεδομένου ότι ελάχιστα είναι τα παθογνωμονικά εργαστηριακά ευρήματα, ερ-
γαστηριακός έλεγχος με σκοπό την επιβεβαίωση της κλινικής υποψίας, τον αποκλεισμό άλλων νοσημάτων,
τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την προγνωστική σημασία της νόσου (1). 
Στη διαφορική διάγνωση αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί αν πρόκειται για αρθραλγία, αρθρίτιδα ή πε-
ριαρθρίτιδα. Ο ιατρός και ιδιαίτερα ο ρευματολόγος θεραπεύει την αρθρίτιδα, ορισμένα αυτοάνοσα νο-
σήματα, παθολογικές καταστάσεις που προκαλούν άλγος και την οστεοπόρωση. Υπάρχουν μερικά
νοσήματα, όπως η σηπτική αρθρίτιδα, οι κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες και τα κατάγματα που απαιτούν
άμεση διάγνωση και θεραπεία.

οδηγά κλινικά σημεία
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η διάγνωση των ρευματικών νοσημάτων είναι κλινική. Όμως, για τη
διάγνωση υπάρχουν μερικά κλινικά οδηγά σημεία τα οποία βοηθούν στη διαφορική διάγνωση των νοση-
μάτων αυτών, όπως: 
• Πυρετός
• Αρθρίτιδα (Πίνακας 2)
• Εξελκώσεις βλεννογόνων
• Εξάνθημα
• Οζώδες ερύθημα
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• Υποδόρια οζίδια
• Ψηλαφητή πορφύρα
• Δικτυωτή πελίδνωση (livedo reticularis)
• Φαινόμενο Raynaud
• Aλλαντοειδής δάκτυλος
• Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα
• Συστηματικές εκδηλώσεις

Πίνακας 1. Ταξινόμηση των ρευματικών νοσημάτων
Μορφή μυοσκελετικής διαταραχής    ρευματική νόσος
Περιαρθρική (μαλακών μορίων)   Θυλακίτιδα, τενοντίτιδα, ενθεσοπάθεια, ινομυαλγία

οστεοαρθρίτιδα Ιδιοπαθής (μονοαρθρική, πολυαρθρική), δευτεροπαθής

οσφυαλγία Μηχανική, φλεγμονώδης, μεταβολική, λοιμώδης, νεόπλασμα

Φλεγμονώδης ΡΑ, οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες, κρυσταλλογενείς

Αυτοάνοσα νοσήματα συνδετικού ιστού ΣΕΛ, σκληρόδερμα, δερματομυοσίτιδα, σ. Sjogren

λοιμώδης ΤΒ, Br, κόκκοι, κλπ

Μεταβολικά αίτια/ενδοκρινικά Οστεοπόρωση, οστεομαλακία, ν. Paget,   

Αγγειίτιδες Πρωτοπαθείς, δευτεροπαθείς

Πίνακας 2.  Διαγνωστική αξία του τύπου της αρθρίτιδας
Χαρακτηριστικά κατάσταση Αντιπροσωπευτικά νοσήματα
Φλεγμονή Παρούσα Ρευματοειδής αρθρίτιδα, ΣΕΛ

Απούσα ΟΑ

Αριθ. Αρθρώσεων Μονοαρθρική Ουρική, τραύμα, σηπτική, ν. Lyme, οστεονέκρωση

Ολιγοαρθρική (2-4) Συνδρομο Reiter, ψωριασική, Φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου

Πολυαρθρική (> 5) ΡΑ, ΣΕΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Θέση της άρθρωσης Απω μεσοφαλαγγικές ΟΑ, Ψωριασική

Μετακαρποφαλαγγικές ΡΑ, ΣΕΛ

1η Μεταταρσιοφαλαγγική Ουρική, ΟΑ

β. κΑκοΗΘΗ νεοΠλΑςΜΑτΑ κΑι ΠΑρΑνεοΠλΑςΜΑτικΑ ρεΥΜΑτολοΓικΑ ςΥνΔροΜΑ
Οι ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα μπορεί να εμφανίσουν αυτοάνοσες και ρευματολογικές εκδηλώσεις.
Οι εκδηλώσεις αυτές είναι δυνατόν να προκύπτουν από τη δημιουργία: 1) αυτοαντισωμάτων, β) παρανεο-
πλασματικών συνδρόμων, 3) άμεση εισβολή των νεοπλασματικών κυττάρων στις αρθρώσεις και 4) συν-
δυασμό χημειοθεραπευτικών φαρμακών. 
Τα μυοσκελετικά σύνδρομα μπορεί να εμφανισθούν ως εκδήλωση μιας παρανεοπλασματικής διεργασίας
και μερικές φορές μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση του υποκείμενου νεοπλάσματος. Οι αιματολογικές
κακοήθειες, τα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα και οι συμπαγείς όγκοι σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα πα-
ρανεοπλασματικών ρευματικών συνδρόμων.
Μεταξύ αυτών, τα πιο συνήθη είναι η υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια, η καρκινωματώδης πολυαρθρίτιδα,
η δερματομυοσίτιδα και πολυμυοσίτιδα, και η παρανεοπλασματική αγγειίτιδα. Σπανιότερα, και κυρίως σε
δημοσιευμένες περιπτώσεις (case reports) αναφέρονται η περιτονιίτιδα, η υποδερματίτιδα, συμπεριλαμβα-
νομένου και του οζώδους ερυθήματος, το φαινόμενο Raynaud, η γάγγραινα του δακτύλου, η ερυθρομε-
λαλγία, και το σύνδρομο που προσομοιάζει με λύκο.
Οι μυοσκελετικές εκδηλώσεις της κακοήθους νεοπλασίας μπορεί να συνυπάρχουν, να έπονται ή να προ-
τάσσονται του νεοπλάσματος ή να προειδοποιούν και να προαναγγέλουν την υποτροπή του.
Η κλινική πορεία των μυοσκελετικών εκδηλώσεων γενικά βαίνει παράλληλα εκείνης του πρωτοπαθούς
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όγκου.
Για την πρώιμη διάγνωση και τη θεραπεία ενός απόκρυφου κακοήθους νεοπλάσματος μεγάλη σημασία
έχει η επίγνωση ότι ο όγκος μπορεί να προκαλέσει ορισμένα μη μεταστατικά συμπτώματα. 
Στις μυοσκελετικές εκδηλώσεις που συνηγορούν για κάποιο κρύφιο νεόπλασμα περιλαμβάνονται: η
ταχεία έναρξη μιας ασυνήθους φλεγμονώδους πληκτροδακτυλίας ή αρθρίτιδας, τα επίμονα γενικά έκδηλα
συμπτώματα, τα διάχυτα οστικά άλγη σε ασθενή ηλικίας άνω των 50 ετών, η χρόνια ανεξήγητη αγγειίτιδα,
η ανθεκτική στη θεραπεία ρευματική πολυμυαλγία σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών, το φαινόμενο Ray-
naud που δεν απαντά σε αγγειοδιασταλτικά φάρμακα, η ταχέως εξελισσόμενη γάγγραινα των δακτύλων
και το μυασθενικό σύνδρομο Lambert–Eaton (2, 3, 4).

Παθογένεια
Η παθογένεια της συσχέτισης των νοσημάτων του συνδετικού ιστού με τη νεοπλασματική νόσο δεν είναι
πλήρως διευκρινισμένη. Ενδεχομένως, άλλοι παράγοντες να συνεισφέρουν στη συσχέτιση αυτή.
Οι μηχανισμοί με τους οποίους ο καρκίνος μπορεί να προκαλέσει μυοσκελετικά συμπτώματα είναι: α) άμεση
εισβολή του όγκου στις αρθρώσεις και στα οστά (σκελετικές μεταστάσεις, μεταστατική καρκινωματώδης
αρθρίτιδα, λευχαιμική υμενίτιδα και λεμφωματώδης αρθρίτιδα), β) αντίδραση του αρθρικού υμένα στο πα-
ρακείμενο οστούν της άρθρωσης ή στα μαλακά μόρια, γ) αιμορραγία εντός της άρθρωσης ή στα περιαρθρικά
μόρια (κυρίως η λευχαιμία), δ) δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα (π.χ. λευχαιμίες, πολυκυτταραιμία, λέμφωμα,
πολλαπλούν μυέλωμα, καρκίνωμα) και ε) έμμεσα, λόγω απόμακρων μη μεταστατικών επιδράσεων του
όγκου, όπως π.χ. είναι η υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια (6, 7).
Αυξημένη συχνότητα του λεμφώματος έχει αναφερθεί στο σύνδρομο Sjögren, στη ΡΑ και στο ΣΕΛ.
Ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα (ιδιαίτερα σε κακοήθειες εκ των Β κυττάρων) μπορούν να αναπτύξουν
αυτοαντισώματα όπως του ρευματοειδούς παράγοντα (RF), αντιπυρηνικών αντισώματων (ΑΝΑ), αντι-DNA,
αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aPL) ή αντισώματα ενάντια ιστονών, Ro, La, Sm ή RNP. Αυξημένα επίπεδα
aPL μπορούν να συσχετίζονται με θρόμβωση σε ασθενείς με καρκίνο (8). 
Τα ογκονευρικά (onconeural) αντιγόνα εκφράζονται φυσιολογικά μόνο στο νευρικό σύστημα. Παρόλα
αυτά, ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης ή καταστολής γονιδίων, μπορούν να εκφραστούν και από τους όγκους
στο μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, στον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών, και στα λεμφώματα
Hodgkin. Τα αντι-ογκονευρικά αντισώματα (anti-onconeural antibodies) είναι πιθανό υπεύθυνα για τα νευ-
ρολογικά παρανεοπλασματικά σύνδρομα του Lambert-Eaton, της παρεγκεφαλιδικής εκφύλισης και του
«δύσκαμπτου ανδρός» (stiff person) (8). 
Σε ασυνήθεις περιστάσεις, η μυοσκελετική προσβολή συμβαίνει ως παρανεοπλασματική διεργασία, που
ορίζεται ως ορμονική, νευρολογική, αιματολογική ή βιοχημική διαταραχή σχετιζόμενη με το κακόηθες νε-
όπλασμα, χωρίς όμως να σχετίζεται άμεσα με την εισβολή του όγκου ή τις μεταστάσεις του. 
Όταν υπάρχουν ρευματικά σύνδρομα που ενδεχομένως σχετίζονται με κακοήθη νεοπλασία θα πρέπει πάν-
τοτε να αναζητάται το πιθανό υποκείμενο νεόπλασμα (9,10). Τέτοια παρανεοπλασματικά σύνδρομα παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 3.  
Όταν οι εκδηλώσεις των παρανεoπλασματικών συνδρόμων προηγείται της αποκάλυψης του συνοδού υπο-
κείμενου νεοπλάσματος είναι πολύ δύσκολη η διάκριση του παρανεοπλασματικού συνδρόμου από τα συ-
νήθη ομόλογα ρευματικά.   
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Πίνακας 3. Παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα και υποκείμενα νεοπλάσματα

Παρανεοπλασματικό σύνδρομο Υποκείμενο νεόπλασμα κλινική εκδήλωση (ιδιαιτερότητες)
Μυοπάθειες
Δερματομυοσίτιδα Τράχηλος μήτρας, πνεύμονας, Ηλικιωμένα άτομα, πυρετός,

πάγκρεας, ωοθήκες, απώλεια βάρους, ταχεία έναρξη
ουροδόxος κύστη, στόμαχος, 
λέμφωμα  Hodgkin 

Μυασθενικό σύνδρομο Μικροκυτταρικό καρκίνωμα Κεντρομελική μυϊκή, κατάργηση
Eaton–Lambert πνεύμονα αντανακλαστικών, Abs κατά 

προσυναπτικών διαύλων Ca ++
Σύνδρομο δύσκαμπτου ανδρός Μαστός, θύμωμα, Τονικές μυϊκές συσπάσεις, 
(stiff-person) μικροκυτταρικό καρκίνωμα μύες του κορμού, κατάθλιψη

πνεύμονα, παχύ έντερο 
λέμφωμα Hodgkin

Αρθροπάθειες 
Υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια Μικροκυτταρικό καρκίνωμα Πληκτροδακτυλία, περιοστίτιδα, 

πνεύμονα πολυαρθρίτιδα
Πολυαρθρίτιδα σχετιζόμενη Συμπαγείς όγκοι (μαστός, Ηλικιωμένοι, ασύμμετρη
με  νεόπλασμα λεμφοϋπερπλαστικά ολιγο/πολυαρθρίτιδα, 

νοσήματα) απότομη έναρξη, RF(-)
Αρθροπάθεια τύπου Jaccoud Πνεύμονας Ανώδυνη παραμόρφωση δακτύλων, 

ωλένια απόκλιση
Αμυλοειδής αρθροπάθεια Πολλαπλούν μυέλωμα
Δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα Λευχαιμίες, λεμφώματα, 

μυέλωμα, ιδιοπαθής 
πολυκυτταραιμία, ιδιοπαθής 
θρομβοκυττάρωση

RS3P * Συμπαγείς όγκοι, Αιφνίδια έναρξη αρθρίτιδας, οίδημα 
αιματολογικές κακοήθειες πέριξ καρπών και αρθρώσεων άκρας 

χειρός
Αγγειίτιδες
Μικρού μεγέθους αγγείων Μυελοϋπερπλαστικά, Δερματική αγγειϊτιδα, ψηλαφητή

λεμφοϋπερπλαστικά πορφύρα, λευκοκυτταροκλαστική 
νοσήματα αγγειϊτιδα

Μέσου μεγέθους αγγείων Λευχαιμία εκ τριχωτών Εικόνα οζώδους πολυαρτηρίτιδας
κυττάρων

Φαινόμενο Raynaud  Διάφορα 
(νέκρωση δακτύλου)
Ερυθρομελαλγία Μυελοϋπερπλαστικά Ερύθημα, καυσαλγία άκρων ποδών, 

νοσήματα (ιδιοπαθής άκρων χειρών
πολυκυτταραιμία, ιδιοπαθής 
θρομβοκυττάρωση)

Μαλακών μορίων 
Ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα Μυελοϋπερπλαστικά, Δέρμα δίκην φλοιού πορτοκαλιού

λεμφοϋπερπλαστικά 
νοσήματα

Παλαμιαία περιτονιϊτις-σύνδρομο Μαστός, ωοθήκες, πάγκρεας, Αμφοτερόπλευρη ίνωση παλαμιαίας 
πολυαρθρίτιδος στόμαχος, παχύ έντερο απονεύρωσης, σύσπαση καμπτήρων 

άκρας χειρός, πολυαρθρίτιδα
Υποδερματίτιδα (panniculitis)/ Αιματολογικές κακοήθειες, Αρθρίτιδα, ανθεκτικό στην κορτιζόνη
Οζώδες ερύθημα πάγκρεας, μαστός, προστάτης
Σκληροδερματικέ βλάβες Στόμαχος, πνεύμονας, μαστός, 

μελάνωμα, μυέλωμα, 
σύνδρομο POEMS

Σύνδρομο POEMS** Πολλαπλούν μυέλωμα Δερματικές βλάβες τύπου 
σκληροδέρματος

Σύνδρομο  Sweet Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία εμπύρετη ουδετεροφιλική 
δερμάτωση



Αυτοάνοσα νοσήματα
Σύνδρομο ΣΕΛ Θύμωμα, λέμφωμα Hodgkin, 

πνεύμονας, μαστός, ωοθήκες
Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο Διάφοροι τύποι νεοπλασμάτων Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα
Διάφορα 
Συμπαθητική αντανακλαστική Διάφοροι τύποι νεοπλασμάτων, Διήθηση αστεροειδούς γαγγλίου ή 
δυστροφία όγκος Pancoast βραχιονίου πλέγματος
Κρυοσφαιριναιμία Πολλαπλούν μύελωμα, NHL Δερματική αγγειϊτιδα, νευροπάθεια
Ρευματική πολυμυαλγία Νεφρός, πνεύμονας, παχύ Ασύμμετρη προσβολή μυών, ηλικία 

έντερο, πολλαπλούν μυέλωμα <50 ετών, ανθεκτική στην κορτιζόνη
Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, Φλεγμονή χόνδρου πτερυγίων ωτός, 

λεμφώματα ρινός λάρυγγος, τραχείας, 
εφιππιοειδής μύτη

Οστεομαλακία Συμπαγείς όγκοι Οστικά άλγη, μυϊκή αδυναμία
μεσεγχυματογενούς 
προέλευσης

Πολυκεντρική δυκτιοϊστιοκυττάρωση Πνεύμονας, στόμαχος, μαστός, 
τράχηλος μήτρας, ωοθήκες

* Remitting Seronegative Symmetric Synovitis with Pitting Edema 
** Polyneuropathy Organomegaly Endocrinopathy M-protein Skin abnormalities

Γ. ΘερΑΠειΑ
Η θεραπεία συνίσταται στο θεραπευτικό έλεγχο του υποκειμένου νεοπλάσματος και η στη συμπτωματική
θεραπεία του ρευματικού συνδρόμου με ΜΣΑΦ ή με κορτικοστεροειδή. 
Η θεραπεία της υποκείμενης κακοήθους διεργασίας συχνά έχει ως αποτέλεσμα την ύφεση του ρευματικού
παρανεοπλασματικού συνδρόμου(4, 5, 6). Η θεραπεία των ρευματικών νοσημάτων με ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κακοήθους νεοπλασίας. Αντίστροφα, τα χη-
μειοθεραπευτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του νεοπλάσματος μπορεί να προκαλούν
κάποιο ρευματικό σύνδρομο (11).

Δ. ΑντιρρεΥΜΑτικΑ ΦΑρΜΑκΑ: KινΔΥνος ΓιΑ νεοΠλΑςΜΑ 
Η φαρμακολογική θεραπεία των ρευματικών νοσημάτων είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης
κακοήθους νεοπλασίας. Οι αλκυλιούντες παράγοντες, ιδιαίτερα η chlorambucil και η cyclophosphamide,
και άλλα ανοσοκατασταλτικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα (π.χ., azathioprine, και methotrexate), καθώς
και ορισμένοι βιολογικοί παράγοντες (αντι-κυτταροκίνες) μπορεί επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο αιματο-
λογικών και άλλων νεοπλασιών. 
Πολλά αντιρρευματικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των ανοσοκατασταλτικών και των ανοσοτροπο-
ποιητικών, μεταβάλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα και ενδεχομένως σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με κάποιο
αυξημένο κίνδυνο για επακόλουθη ανάπτυξη κακοήθους διεργασίας.
Τα συνήθη ανοσοκατασταλτικά φάρμακα έχουν συσχετισθεί με την ανάπτυξη κακοήθων νεοπλασιών, μερικά
των οποίων ενδεχομένως να σχετίζονται με την επανεργοποίηση του λανθάνοντος ιού Epstein-Barr (12).

ε. ρεΥΜΑτικΑ νοςΗΜΑτΑ: ςΧεςΗ Με τΗ ΘερΑΠειΑ κΑκοΗΘοΥς νεοΠλΑςΜΑτος  
Ποικίλα μυοσκελετικά ή άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού μπορεί να εμφανίζονται ως αποτέλεσμα θε-
ραπείας των κακοήθων νεοπλασμάτων. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ήδη η δευτεροπαθής ουρική αρθρίτιδα
ως αποτέλεσμα της υπερουριχαιμίας που συνοδεύει το μέγεθος της μάζας του νεοπλασματικού όγκου. Λι-
γότερο συχνά είναι η αρθραλγία ή η αρθρίτιδα που μπορεί να έπονται ή σπανιότερα να συμβαίνουν κατά
τη διάρκεια της ανοσοενισχυτικής (adjuvant) χημειοθεραπείας. Οι εκδηλώσεις αυτές αναφέρονται και ως
μεταχημειοθεραπευτικός ρευματισμός ή αρθροπάθεια που σχετίζεται με τη χημειοθεραπεία. Μερικά άλλα
ρευματικά ή νοσήματα του συνδετικού ιστού σχετίζονται με τη χρήση ιδιαιτέρων χημειοθεραπευτικών φαρ-
μάκων και ακτινοθεραπείας (Πίνακας 4) (13).
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Πίνακας 4.  Ρευματικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη χημειοθεραπεία

Χημειοθεραπευτικό φάρμακο Μυοσκελετική εκδήλωση
Aromatase inhibitors Αρθραλγίες, δυσκαμψία αρθρώσεων
Bleomycin Σκληρόδερμα και Raynaud 
Taxanes Μυαλγίες, αρθραλγίες, υποξύς δερματικός λύκος
Glucocorticoids Οστεοπόρωση, οστεονέκρωση
Bisphosphonates Μυοσκελετικά άλγη, οστεονάκρωση άνω γνάθου
Radiation therapy Μυαλγίες, δυσκαμψία, � CPK, οστεονέκρωση
anti-TNF-α therapy Λέμφωμα ?

ςτ. ΠεριλΗΨΗ
Η συσχέτιση μεταξύ κακοήθων νοσημάτων και ρευματικών νοσημάτων είναι γνωστή στην καθ’ ημέρα κλι-
νική πράξη. Τα νεοπλάσματα κυρίως, οι συμπαγείς όγκοι και οι αιματολογικές κακοήθειες είναι δυνατό να
εκδηλωθούν είτε προτού διαγνωστούν είτε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους με διάφορα μυοσκελετικά
προβλήματα ή σύνδρομα. Το νεόπλασμα επίσης μπορεί να είναι μία επιπλοκή ενός αυτοανόσου ρευματικού
νοσήματος ή της θεραπείας. Επίσης, οι μυοσκελετικές εκδηλώσεις μπορεί να προκύψουν από την ανεπιθύ-
μητη ενέργεια χορήγησης χημειοθεραπευτικών σχημάτων. Συχνά, είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωστεί
το παρανεοπλασματικό ρευματικό σύνδρομο από το κάθε αυτό ρευματικό νόσημα. Τα χαρακτηριστικά που
θα πρέπει να θέσουν την κλινική υποψία υπέρ παρανεοπλασματικού ρευματικού συνδρόμου είναι η αιφνίδια
έναρξη σε κυρίως ηλικιωμένα άτομα, καθώς και η μη θεραπευτική απάντηση στη χορήγηση κορτικοστερο-
ειδών. Συνήθως, η υποστροφή του κακοήθους νεοπλάσματος μετά τη θεραπευτική αγωγή συνοδεύεται και
με ύφεση της ρευματικής εκδήλωσης. 
Z. SUMMARY
The association between malignant diseases and rheumatic disorders is well known in clinical practice.
Neoplasms may produce musculoskeletal manifestations because the musculoskeletal system is directly
involved or as a paraneoplastic process. Malignancy also as itself may be a complication of a rheumatic
disease or its therapy. However, musculoskeletal disorders may be presented as a side-effect of
chemotherapy. Often, is difficult to distinguish paraneoplastic syndrome from rheumatic syndrome. Dif-
ferential diagnostic characteristics which are in favour of paraneoplastic process include the older age,
acute onset, and failure to respond to conventional therapy (e.g. corticosteroids).
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Χρονιες ΠνεΥΜονοΠΑΘειες κΑι κΑρκινος τοΥ ΠνεΥΜονΑ
Αργύρης Τζουβελέκης, Πασχάλης Στειρόπουλος, Δημοσθένης Μπούρος 

Πνευμονολογική κλινική ΔΠΘ και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Άσθμα και καρκίνος πνεύμονα
Η πρώτη παρατήρηση σχετικά με πιθανή συσχέτιση βρογχικού άσθματος και καρκίνου πνεύμονα έγινε το
1974 από τους Alderson και συν. σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet (1). Έκτοτε, ακο-
λούθησαν εκτενή επιδημιολογικά δεδομένα που συνέδεαν τον καρκίνο πνεύμονα με την ύπαρξη βρογχικού
άσθματος στο ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς. Οι Vesterinen και συν. (2) εκτίμησαν τον κίνδυνο ανά-
πτυξης καρκίνου πνεύμονα σε 35.000 ασθματικούς ασθενείς και  διαπίστωσαν ότι οι άντρες ασθματικοί
είχαν 1.32 φορές και οι γυναίκες 1.66 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου πνεύμονα από ότι
ο γενικότερος πληθυσμός. Οι Wu και συν. (3) μελέτησαν μη καπνίστριες γυναίκες και διαπίστωσαν ότι το
ιστορικό βρογχικού άσθματος σχετίζονταν στενά με την εμφάνιση καρκίνου πνεύμονα. Τέλος, στη μελέτη
των Alavanja και συν. (4) μη καπνίστριες γυναίκες με καρκίνο πνεύμονα ήταν πιο πιθανό να έχουν βρογχικό
άσθμα στο ατομικό τους αναμνηστικό από ότι τα άτομα της ομάδας ελέγχου, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε
η ίδια στατιστικά σημαντική συσχέτιση και σε πρώην καπνίστριες ασθματικές ασθενείς. Πάρα ταύτα, όλες
οι προαναφερθείσες αναφορές, επρόκειτο για επιδημιολογικές παρατηρητικές μελέτες και ουδεμία απο
αυτές δεν εξέτασε προοπτικά ενδεχόμενη σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ βρογχικού άσθματος και καρκίνου
πνεύμονα. 
Τα τελευταία 15 χρόνια ακολούθησε μια σειρά μελετών που έδειξε  ότι το βρογχικό άσθμα αυξάνει τον
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου πνεύμονα ιδίως σε άρρενες ασθενείς. Οι Huovinen και συν. (5) εκτίμησαν τα
ποσοστά θνητότητας από καρκίνο πνεύμονα σε μια μεγάλη ομάδα 30.000 περίπου Φινλανδών ενηλίκων
ασθματικών ασθενών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άρρενες καπνιστές ασθματικοί ασθενείς εμ-
φανίζουν 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο (hazard ratio adjusted for smoking 3.19, 95% CI 1.39 to 7.31)
από ότι ο γενικότερος πληθυσμός να αναπτύξουν καρκίνο πνεύμονα. 
Η πρώτη μεγάλη προοπτική μελέτη που συσχέτιζε την παρουσία βρογχικού άσθματος και καρκίνου πνεύ-
μονα πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία το 2002 από τον Boffetta και συν. (6) και αφορούσε την παρακο-
λούθηση και την καταγραφή δεδομένων σχετικά με την ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονα σε 90.000 περίπου
ασθενείς με ιστορικό βρογχικού άσθματος, ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών, που χρειάστηκε να νοση-
λευτούν σε νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης της νόσου και συνέκριναν την επίπτωση εμφάνισης καρκίνου
πνεύμονα με την αντίστοιχη του γενικότερου πληθυσμού. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους ασθενείς
για το χρονικό διάστημα 1965-1994 (μέσος όρος παρακολούθησης 8.5 έτη) και διαπίστωσαν 713 περι-
πτώσεις καρκίνου πνεύμονα με επίπτωση 1.5 φορά μεγαλύτερη από εκείνη που παρατηρήθηκε στο γενικό-
τερο πληθυσμό στους άντρες και 1.8 φορές μεγαλύτερη, αντίστοιχα για τις γυναίκες. Παράλληλα, η
επίπτωση ήταν περίπου διπλάσια όσον αφορά το πλακώδες και το μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα
συγκριτικά με το αδενοκαρκίνωμα. Ωστόσο, στο 20% περίπου των ασθενών συνυπήρχαν με το άσθμα,
χρόνια βρογχίτιδα ή εμφύσημα, ενώ οι ασθενείς με βρογχικό άσθμα που συμπεριλήφθησαν στη μελέτη
κάπνιζαν περισσότερο από εκείνους του γενικότερου πληθυσμού. Οι ερευνητές καταλήγουν σε τρεις πιθανές
εξηγήσεις όσον αφορά την αναφερόμενη συσχέτιση: 1) ο καρκίνος πνεύμονα και το άσθμα μοιράζονται
ένα κοινό παθογενετικό μηχανισμό που δύναται να προκαλέσει την ανάπτυξη και των δυο νοσημάτων, 2) το
άσθμα προδιαθέτει στην ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονα και 3) η διάγνωση του άσθματος στην πλειονότητα
των ασθενών έγινε στα πρώιμα στάδια της καρκινογένεσης. 

Παθογένεια
Το βρογχικό άσθμα χαρακτηρίζεται από ποικίλου βαθμού απόφραξη της ροής των αεραγωγών και βρογχική
υπεραντιδραστικότητα. Μερικές από τις πιο κοινές μεταβολές που συμβαίνουν στους αεραγωγούς των
ασθματικών ασθενών είναι η απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων, η υπερπλασία των βλεννοπαραγωγών
κυττάρων goblet , η υπερπλασία των λείων μυικών ινών των βρόγχων και των αγγείων καθώς και η δημι-
ουργία νέων αγγείων, διαδικασία γνωστή και ως αγγειογένεση. Αυξημένα επίπεδα VEGF έχουν βρεθεί
τόσο στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, όσο και στον ορό και στον ιστό ασθενών με βρογχικό άσθμα προ-
τείνοντας έναν ρόλο για τον αυξητικό αυτό παράγοντα στην παθογένεια του βρογχικού άσθματος μέσω
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επαγωγής της αναδιαμόρφωσης του τοιχώματος των αεραγωγών και της μετανάστευσης φλεγμονωδών
κυττάρων με τον ίδιο τρόπο που φαίνεται να επάγει τη δημιουργία καρκινικών μεταστάσεων και τον πολ-
λαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα (7). 
Παράλληλα, η χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών με ενεργοποίηση των ουδετερόφιλών και των μακροφά-
γων, η αυξημένη παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου και τα ελαττωμένα επίπεδα αντιοξειδωτικών προ-
στατευτικών παραγόντων, που παρατηρούνται στους ασθματικούς ασθενείς και ιδιαίτερα στους καπνιστές,
δύνανται να προκαλέσουν γενετικές βλάβες και μεταλλαγές και κατά συνέπεια να συνεισφέρουν άμεσα στην
καρκινογένεση. Παράλληλα η αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA και η απώλεια  ετεροζυγωτίας στους
ασθματικούς (8) και ο ρόλος των μεταλλοπρωτεασών (matrix metalloproteases-MMPs) (9) τόσο στην επα-
γωγή της φλεγμονής όσο και της αναδιαμόρφωσης (remodeling) του βρογχικού και κυψελιδικού επιθηλίου,
στοιχεία απαραίτητα για την καρκινική εξαλλαγή και μεταπλασία των επιθηλιακών κυττάρων, έχει μελετηθεί
στην παθογένεια του άσθματος και του καρκίνου του πνεύμονα και αναγνωρίζεται ως κοινό παθογενετικό
μονοπάτι μεταξύ των δυο αυτών νοσολογικών οντοτήτων. 
Επιπρόσθετα σε πρόσφατη μελέτη ενοχοποιείται η αλλεργική φλεγμονή και τη δράση των CD4+ T-λεμ-
φοκυττάρων ως έναν από τους κύριους παθογενετικούς μηχανισμούς στη διαδικασία μετάστασης καρκινι-
κών κυττάρων στον πνεύμονα. Μέσα από μια σειρά μελετών σε πειραματικά μοντέλα αλλεργικής φλεγμονής
και καρκινικών μεταστάσεων, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η αλλεργική φλεγμονή επάγει τη δημιουργία
καρκινικών μεταστάσεων στον πνεύμονα μέσω ενός παθογενετικού μονοπατιού που εμπλέκει την αυξημένη
παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών και χυμοκινών από τα τh2 CD4+ T-λεμφοκύτταρα και μορίων
προσκόλλησης από το αγγειακό ενδοθήλιο, τα οποία λειτουργούν αφενός μεν ως χημειοτακτικά σήματα
για τα καρκινικά κύτταρα, αφετέρου υποβοηθούν την προσκόλληση τους στο αγγειακό ενδοθήλιο διευκο-
λύνοντας με τον τρόπο αυτό τη μετακίνηση τους σε απομακρυσμένες περιοχές και την μετέπειτα εξαγγείωση
τους και ευοδώνοντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία μεταστάσεων. Επιπλέον, η χορήγηση εισπνεόμενων
κορτικοστεροειδών (βουδεσονίδη) στα ποντίκια και ο έλεγχος της αλλεργικής φλεγμονής προκάλεσαν
ελάττωση στον αριθμό των μεταστάσεων του πνεύμονα. Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν αυξημένα
ποσοστά υποτροπής της νόσου και εμφάνισης απομακρυσμένων μεταστάσεων στον πνεύμονα γυναικών
ασθενών με καρκίνο του μαστού και ιστορικό βρογχικού άσθματος (10). 

ςυμπέρασμα
Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ βρογχικού άσθματος και
καρκίνου πνεύμονα, όπως ακριβώς υπάρχει μεταξύ κάθε είδους φλεγμονής και καρκινικής μεταπλασίας ή
εξαλλαγής. Η έλλειψη όμως, αξιόλογων προοπτικών μελετών που να εκτιμούν την επίπτωση εμφάνισης
καρκίνου πνεύμονα σε ασθματικούς ασθενείς ανεξάρτητα από την έκθεση τους σε καπνό ή όχι, σε συν-
δυασμό με την πολυπαραγοντικότητα των δυο αυτών νοσημάτων φαίνεται να θέτουν σημαντικούς περιο-
ρισμούς στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την πιστοποίηση της σχέσης αιτίου-αιτιατού
μεταξύ βρογχικού άσθματος και καρκίνου πνεύμονα. Ωστόσο, σε παθογενετικό επίπεδο φαίνεται να υφί-
στανται ισχυρές ενδείξεις όσον αφορά την χρόνια αλλεργική φλεγμονή και τη συνεισφορά της στην ανα-
διαμόρφωση (remodeling) του βρογχικού και κυψελιδικού επιθηλίου και την πρόκληση γενετικών βλαβών,
η συσσώρευση των οποίων δύνανται να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες μεταλλαγές γονιδίων και την πρό-
κληση καρκινογένεσης. Οι παραπάνω ενδείξεις καθιστούν αναγκαία τη στενή παρακολούθηση των ασθμα-
τικών ασθενών, καπνιστών και μη, τον έλεγχο της φλεγμονής και τη διακοπή του καπνίσματος, στα πλαίσια
όχι μόνο αντιμετώπισης της ίδιας της νόσου αλλά και για την πρόληψη πιθανών μελλοντικών επιπλοκών
που ενδεχόμενα να αφορούν τον καρκίνο του πνεύμονα. Πάρα ταύτα, χρειάζονται καλά σχεδιασμένες, μα-
κροχρόνιες, πολυκεντρικές, προοπτικές μελέτες σε μεγάλες ομάδες ασθματικών ασθενών, καπνιστών και
μη, προκειμένου να αποδειχθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ άσθματος και καρκίνου πνεύμονα και ότι οι
παραπάνω ενδείξεις δεν αφορούν το κάπνισμα και τον καρκίνο του πνεύμονα αλλά το βρογχικό άσθμα ως
χρόνια φλεγμονή και την αναγκαιότητα να ελεγχθεί προτού οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες επιγενετικές με-
ταβολές των αεραγωγών. 
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ΧρονιΑ ΑΠοΦρΑκτικΗ ΠνεΥΜονοΠΑΘειΑ KAI κΑρκινος τοΥ 
ΠνεΥΜονΑ

Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα εμπλέκεται στην παθογένεια τόσο της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπά-
θειας (ΧΑΠ) όσο και του καρκίνου του πνεύμονα. Καπνιστές που έχουν αναπτύξει ΧΑΠ φαίνεται να έχουν
αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν και καρκίνο του πνεύμονα, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει σύνδεση
μεταξύ των δύο νοσημάτων1. Η ΧΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου
του πνεύμονα, καθώς η παρουσία τόσο χρόνιας βρογχίτιδας όσο και εμφυσήματος αυξάνουν τον κίνδυνο
για καρκίνο του πνεύμονα 2-5 φορές συγκριτικά με καπνιστές με φυσιολογική σπιρομέτρηση 2. Ειδικότερα,
σε διάφορες μελέτες ο λόγος πιθανοτήτων ή ο σχετικός κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα
αυξάνεται 1,4 με 2,7 φορές σε μέτρια ΧΑΠ και 2,8 με 4,9 φορές σε σοβαρή ΧΑΠ. Στη μελέτη NHANES
I, η οποία παρακολούθησε για πάνω από 22 χρόνια 5.402 άτομα με ΧΑΠ, από τα οποία 113 ανέπτυξαν
καρκίνο του πνεύμονα, η μείωση της αναπνευστικής ροής σχετίστηκε σημαντικά με τον κίνδυνο μετέπειτα
ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα 3.

Νεώτερα δεδομένα σχετίζουν τη χρόνια φλεγμονή με την παθογένεια του καρκίνου του πνεύμονα4. Ο
καπνός του τσιγάρου προάγει την παραγωγή κυτταροκινών, όπως η IL-1β, που αυξάνουν την ενζυμική ενερ-
γοποίηση της κυκλοοξυγενάσης (COX)-2 και προκαλούν τη φλεγμονώδη απάντηση μέσω κυτταροκινών,
όπως η IL-6, η IL-8 και η IL-10. Αυτοί οι μεσολαβητές μπορούν να αποτρέψουν την απόπτωση, να παρέμ-
βουν στην κυτταρική επιδιόρθωση και να προάγουν την αγγειογένεση. Η IL-8, για παράδειγμα, είναι προ-
ογκογενετικός παράγοντας, αλλά καταστέλλει και ογκογονίδια, όπως το p-53, ενώ μειώνει την απόπτωση.
Οι κυτταροκίνες αυτές δημιουργούν επίσης ένα αγγειογενετικό περιβάλλον, προάγοντας την ανάπτυξη
όγκου, ενώ επίσης έχει προταθεί η συσχέτιση τους με τη φυσική πορεία της ΧΑΠ.

Εξάλλου, η ΧΑΠ σχετίζεται με τον καρκίνο του πνεύμονα, ανεξαρτήτως του ενεργού καπνίσματος 5.
Μετά τη διακοπή του καπνίσματος, ο κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα παραμένει αυξημένος σε ασθενείς
με ΧΑΠ, αν και αυτός είναι μεγαλύτερος σε αυτούς που συνεχίζουν να καπνίζουν 6. Επιπλέον, πρόσφατη
μελέτη σε άτομα που δεν κάπνισαν ποτέ, έδειξε τη συσχέτιση μεταξύ ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα
και παρουσίας ΧΑΠ και ελαττωμένης αναπνευστικής λειτουργίας 7. Έχει προταθεί ως κοινή παθογενετική
οδός η χρόνια φλεγμονή των αεροφόρων οδών, που εξακολουθεί να είναι παρούσα σε ασθενείς με ΧΑΠ
πολλά έτη μετά τη διακοπή του καπνίσματος 8-10. Η χρόνια φλεγμονή σχετίστηκε με την ανάπτυξη καρκίνου
και σε άλλα όργανα. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η λοίμωξη από Helicobacter Pylori, η ιογενής
ηπατίτιδα και η ελκώδης κολίτιδα συνδέονται με χρόνια φλεγμονή και αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καρ-
κίνου τοπικά 11. 

Σε μοριακό επίπεδο, η ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-kB φαίνεται να σχετίζεται ση-
μαντικά τόσο στον καρκίνο όσο και στη ΧΑΠ. Αν και ο ρόλος του NF-kB στη ΧΑΠ παραμένει ασαφής, η
χρόνια φλεγμονή έχει συσχετιστεί με ενεργοποίηση αυτού στα κυψελιδικά μακροφάγα και στα επιθηλιακά
κύτταρα. Ο ρόλος του NF-kB στον καρκίνο του πνεύμονα φαίνεται να είναι πολλαπλός, περιλαμβάνοντας
την αντίσταση στη χημειοθεραπεία και τη ρύθμιση προ-μεταστατικών, προ-αγγειογενετικών και αντι-απο-
πτωτικών γονιδίων 12. Παράλληλα η αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA και η απώλεια  ετεροζυγωτίας
στη ΧΑΠ πιθανόν να ευθύνεται όπως στο άσθμα και την πνευμονική ίνωση γοα ανάπτυξη νεοπλασιών.
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ΔιΑΧΥτες ΔιΑΜεςες ΠνεΥΜονοΠΑΘειες  

Γενικά
Οι διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες (ΔΔΠ) αποτελούν ετερογενή ομάδα παθήσεων, γνωστής ή άγνω-
στης αιτιολογίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αποδιοργάνωση των κυψελιδικών τοιχωμάτων και απώ-
λεια των λειτουργικών τριχοειδοκυψελιδικών μονάδων. Περισσότερες από 200 παθήσεις με διαφορετική
παθογένεια και πρόγνωση περιλαμβάνονται στις ΔΔΠ (Εικόνα 1). Εκτιμάται ότι περίπου το 1/3 αυτών είναι
γνωστής αιτιολογίας και οφείλονται σε περιβαλλοντικούς ή επαγγελματικούς παράγοντες, φάρμακα, ακτι-
νοβολία και σε νοσήματα του κολλαγόνου. Τα υπόλοιπα 2/3 είναι ιδιοπαθείς, με κυριότερους εκπροσώπους
αυτών τη σαρκοείδωση και τις ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες (ΙΔΠ) (Ιdiopathic interstitial pneumonia,
ΙΙΡ). Οι τελευταίες αποτελούν μία ετερογενή ομάδα μη  λοιμωδών, μη νεοπλασματικών διάχυτων παρεγχυ-
ματικών πνευμονικών παθήσεων. Το κύριο σημείο της βλάβης εστιάζεται στο διάμεσο ιστό (interstitium),
που καταλαμβάνει το χώρο μεταξύ της επιθηλιακής και της ενδοθηλιακής βασικής μεμβράνης. 
Ο καρκίνος του πνεύμονος συνεχίζει να είναι η κυρία αιτία θανάτου από καρκίνο στις ανεπτυγμένες χώρες.
Αν και η εισπνοή καρκινογόνων αποτελεί την κύρια αιτία του καρκίνου του πνεύμονος, υπάρχουν παθογε-
νετικοί μηχανισμοί που συνδέουν την ίνωση και την χρονία φλεγμονή  με τον καρκίνο του πνεύμονος. 

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση ως αιτία καρκίνου του πνεύμονα
Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (ΙΠΙ, Idiopathic Pulmonary Fibrosis-IPF) αποτελεί έναν ιδιαίτερο τύπο χρο-
νίας ινωδοποιού διάμεσης πνευμονίας, η οποία εντοπίζεται αποκλειστικά στον πνεύμονα και αντιστοιχεί
στο ιστολογικό και ακτινολογικό πρότυπο της συνήθους διάμεσης πνευμονίας (Usual Interstitial Pneumo-
nia, UIP). Η επίπτωση της νόσου είναι αρκετά περιορισμένη (10.7 και 7.4 περιπτώσεις ανά 100.000 το
χρόνο για τους άντρες και τις γυναίκες αντίστοιχα). Οι άντρες προσβάλλονται από IPF συχνότερα από τις
γυναίκες (αναλογία 10/7). Περίπου 10% των ασθενών με ΙΠΙ πεθαίνουν από καρκίνο του πνεύμονος (ει-
κόνα 2). Η πενταετής επιβίωση είναι παραπλήσια εκείνης του καρκίνου του πνεύμονος (15-20%) (εικόνα
3). 
Οι ασθενείς είναι συνήθως μέσης ηλικίας (40-70 ετών, με μέση ηλικία 66 ετών κατά τη διάγνωση), ενώ τα
δύο τρίτα των ασθενών είναι περισσότερο από 60 ετών όταν γίνεται η διάγνωση. Ως παράγοντες κινδύνου
για την ανάπτυξη της νόσου έχουν ενοχοποιηθεί το κάπνισμα, η χρόνια εισρόφηση γαστροοισοφαγικού
περιεχομένου, καθώς και λοιμώδεις παράγοντες (ιοί, όπως CMV Epstein Barr, HIV, μυκόπλασμα, legionella)
χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί κατά πόσο οι παράγοντες αυτοί μπορεί να εμπλέκονται στην παθογένεση
της νόσου. Επίσης ο κίνδυνος ανάπτυξης της νόσου μπορεί να σχετίζεται με κληρονομικούς παράγοντες
αν και δεν έχουν ταυτοποιηθεί ειδικοί γενετικοί δείκτες που να υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή. 
Η επαναλαμβανόμενη επιθηλιακή βλάβη του πνεύμονα και παθολογική επούλωση της (θεωρία των «πολ-
λαπλών βλαβών-multiple hits theory») δύναται να προκαλέσει βλάβες στο γενετικό υλικό των επιθηλιακών
κυττάρων και να προδιαθέσει προς μια σειρά γενετικών τροποποιήσεων συμπεριλαμβανομένων της ατυπίας,
της μεταπλασίας και της δυσπλασίας με τελικό αποτέλεσμα την εξαλλαγή και την ανάπτυξη καρκινώματος.
Συχνές γενετικές αλλοιώσεις έχουν ανευρεθεί σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα στο επίπεδο του μικροδορυ-
φορικού DNA ασθενών με ΙΠΙ και σαρκοείδωση (Vassilakis et al 1999, και 2000).  
Tα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί αρκετά κοινά στοιχεία ανάμεσα στην παθογένεια της πνευμονικής
ίνωσης και αυτής του καρκίνου του πνεύμονα. Η συνεχιζόμενη συστράτευση ταχέως πολλαπλασιαζόμενων
και διαφοροποιούμενων ινοβλαστών στις περιοχές της επαναλαμβανόμενης επιθηλιακής βλάβης και η αν-
θεκτικότητα στην απόπτωση τους λόγω του ινωτικού μικροπεριβάλλοντος (Drakopanagiotakis et al 2008)
αποτελούν φαινόμενα που προσομοιάζουν αυτά των καρκινικών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων της
καρκινικής εξαλλαγής-διαφοροποίησης, του άμετρου πολλαπλασιασμού, της κυτταρικής αθανασίας και της
ταχείας μετανάστευσης τους που χαρακτηρίζει τις καρκινικές μεταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά
την ανθεκτικότητα στην απόπτωση των ινοβλαστών που προσομοιάζει την αθανασία των καρκινικών κυτ-
τάρων, μελέτες, μεταξύ αυτών και του εργαστηρίου μας, έχουν αναδείξει τον ρόλο της τελομεράσης, του
ενζύμου δηλαδή που καταλύει την προσθήκη νουκλεοτιδικών αλληλουχιών στα άκρα των χρωμοσωμάτων
μετά από κάθε κυτταρική διαίρεση, ως έναν από τους πλέον σημαίνοντες και καθοριστικούς. Γενετικές σε
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ασθενείς με οικογενή μορφή πνευμονικής ίνωσης (familial pulmonary fibrosis) ανέδειξαν μεταλλαγές στο
γονίδιο της τελομεράσης με αποτέλεσμα μειωμένη έκφραση του από τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα,
γεγονός που ήταν υπεύθυνο για την αυξημένη προδιάθεση των κυττάρων αυτών στην απόπτωση. Επιβε-
βαιώνοντας αλλά και επεκτείνοντας τα ευρήματα των παραπάνω μελετών η ομάδα μελέτης μας έδειξε τόσο
μειωμένη έκφραση όσο και δραστηριότητα του ενζύμου στον ιστό ασθενών με IPF, ενώ ανοσοϊστοχημικές
μελέτες βρήκαν αυξημένη έκφραση τελομεράσης σε συνδυασμό με μειωμένη αποπτωτική δραστηριότητα
σε ινοβλαστικές εστίες ασθενών με IPF (Tzouvelekis et al.). 
Παράλληλα ένα ακόμα παθογενετικό στοιχείο της IPF που προσομοιάζει την διαφοροποίηση και εξαλλαγή
των καρκινικών κυττάρων, είναι το φαινόμενο της επιθηλιακής-μεσεγχυματικής μετάπτωσης (epithelial-mes-
enchymal transition-EMT). Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό τα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα τύπου ΙΙ υπό
την επίδραση επαναλαμβανόμενων βλαπτικών ερεθισμάτων αγνώστου αιτιολογίας, φλεγμονωδών και ινω-
τικών κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων (TNFa, TGFb, PDGF)  που υπερεκκρίνονται στην περιοχή
της βλάβης, αντί να διαφοροποιηθούν σε τύπου Ι  και να ακολουθηθεί έτσι την οδό της φυσιολογικής
επούλωσης της βλάβης, αλλάζουν μορφολογία και χαρακτηριστικά και μετατρέπονται σε μεσεγχυματικά
κύτταρα και στη συνέχεια σε ινοβλάστες και μυοινοβλάστες συνεισφέροντας έτσι απευθείας στην ινωτική
εξεργασία. Στην παραπάνω διεργασία φαίνεται ότι συμμετέχουν διάφορα μόρια, όπως gelsolin, HIF-1a,
inhibitor of growth family member 4 (ING4) (Oikonomou et al 2009, Tzouvelekis et al 2007, και 2009),
και μια σειρά από μικροσκοπικές αλληλουχίες RNA, γνωστές και ως micro-RNAs. Τα τελευταία αποτελούν
22-25 νουκλεοτιδικές αλληλουχίες RNA οι οποίες βιοσυντίθενται στον πυρήνα του κυττάρου ως πρόδρομα
μόρια που υπό την επίδραση ενζύμων του πυρήνα και του κυτταροπλάσματος μετατρέπονται σε ενεργά
μόρια τα οποία προσκολλώνται στον εκκινητή γονιδίων στόχων και προκαλούν είτε σίγαση του γονιδίου
(silencing) είτε αποδόμηση του (degradation). Η έλλειψη συγκεκριμένων micro-RNAs, όπως του let-7d,
έχει ενοχοποιηθεί τόσο για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονος όσο και για πνευμονική ίνωση. Πιο
συγκεκριμένα, πρόσφατες αδημοσίευτες μελέτες προερχόμενες από το εργαστήριο μας σε συνεργασία με
την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Pittsburgh, Pensylvania, U.S έδειξαν απουσία έκφρασης συγκε-
κριμένων micro-RNAs,όπως του let-7d από τον ιστό ασθενών και πειραματικών μοντέλων με πνευμονική
ίνωση. Η επαγωγή μάλιστα της έκφρασης του σε πειραματικά μοντέλα επαγόμενης με μπλεομυκίνη πνευμο-
νικής ίνωσης οδήγησε σε προστασία του ποντικού από πνευμονική ίνωση ενώ η αναστολή της έκφρασης
του προήγαγε το φαινόμενο της επιθηλιακής-μεσεγχυματικής μετάπτωσης μέσω άρσης της αναστολής του
γονιδίου του TGFb, που υπό φυσιολογικές συνθήκες επιτελείται από το let-7d. Από τα παραπάνω αποδει-
κνύεται ο προστατευτικός ρόλος του let-7d στην παθογένεια της πνευμονικής ίνωσης μέσω αναστολής του
φαινομένου της επιθηλιακής – μεσεγχυματικής μετάπτωσης.
Από την άλλη μεριά, η επαναλαμβανόμενη επιθηλιακή βλάβη του πνεύμονα και παθολογική επούλωση της
δύναται να προκαλέσει βλάβες στο γενετικό υλικό των επιθηλιακών κυττάρων και να τα προδιαθέσει προς
μια σειρά γενετικών τροποποιήσεων συμπεριλαμβανομένων της ατυπίας, της μεταπλασίας και της δυσπλα-
σίας με τελικό αποτέλεσμα την εξαλλαγή και την ανάπτυξη καρκινώματος. Τα παραπάνω στοιχεία δύναται
να εξηγήσουν την αυξημένη επίπτωση εμφάνισης καρκίνου πνεύμονος (μη μικροκυτταρικού, κυρίως πλα-
κώδους) σε ασθενείς με IPF σε ένα ποσοστό 9.8-38% σε σύγκριση με το 2-6.4% της ομάδας ελέγχου,
όπως έχουν δείξει μελέτες τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και της ερευνητικής μας ομάδας. 

ο καρκίνος του πνεύμονος ως αιτία διάμεσης πνευμονοπάθειας.
Η εμφάνιση ΔΔΠ σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονος θέτουν το ερώτημα αν αυτή η συνύπαρξη σχετίζεται
με τον ίδιο τον καρκίνο ή με την θεραπεία που έγινε, όπως χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Η αυξημένη
εμφάνιση ΔΔΠ σε ασθενείς που έγινε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία σε σύγκριση με εκείνους πουν δεν
έχουν υποβληθεί σε παρόμοια αγωγή μπορεί να είναι εξήγηση. 
Σε ποσοστό 2-3% παρατηρείται ΙΠΙ σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονος. Σε υλικό εκτομής πνεύμονος, λόγω
καρκίνου, βλάβες τύπου ΙΠΙ ανευρέθησαν σε ποσοστό 7-8%. Στη μεγάλη ηλικία που παρατηρείται ο καρ-
κίνος πνεύμονος είναι συχνότερη και η ΙΠΙ.
Η παθολογοανατομική συσχέτιση του καρκίνου του πνεύμονα με ουλώδεις βλάβες του πνευμονικού πα-
ρεγχύματος, γνωστή και ως ουλώδες καρκίνωμα, πρωτοαναφέρθηκε το 1939 και έκτοτε επικράτησε η
υπόθεση ότι ο καρκίνος του πνεύμονα δύναται να προκαλέσει ινωτικές βλάβες και παρατεταμένη φλεγμονή.
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Ο όρος αυτός όμως σήμερα θεωρείται ανακριβής. Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι
οι καρκίνοι τελικού σταδίου μπορούν να προκαλέσουν τοπικά ατελεκτασία, δεσμοπλασία και ίνωση. 
Η ακτινοβολία αποτελεί σήμερα μια ευρέως διαδεδομένη αιτία πρόκλησης διάμεσης πνευμονοπάθειας με
τη μορφή σποραδικής μετακτινικής πνευμονίτιδας, κλασσικής μετακτινικής πνευμονίτιδας και πνευμονικής
ίνωσης. Η πρώτη εμφανίζεται σε ποσοστό 5-10% των ακτινοβολούμενων ασθενών και συνήθως υφίεται
χωρίς μακροχρόνιες επιπλοκές. Σε αντίθεση με το κλασσικό πρότυπο της μετακτινικής πνευμονίτιδας που
συμβαίνει μόνο στην ακτινοβολούμενη περιοχή, η σποραδική πνευμονίτιδα έχει ακαθόριστη έναρξη και
εντόπιση και χαρακτηρίζεται από μη ξηρό βήχα και δύσπνοια δυσανάλογα με την έκταση της βλάβης. Ο
ακριβής παθογενετικός μηχανισμός της μετακτινικής πνευμονίτιδας είναι εν πολλοίς άγνωστος, ωστόσο
έχει προταθεί μια γενικευμένη ανοσολογική απάντηση του πνεύμονα, όπως μαρτυρά η λεμφοκυτταρική κυ-
ψελιδίτιδα αναλόγου έκτασης με αυτήν που παρατηρείται και στην πνευμονίτιδα εξ’ υπερευαισθησίας.  

Χειρουργική θεραπεία καρκίνου πνεύμονος σε ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι η χειρουργική αντιμετώπιση (τμηματεκτομή, λοβεκτομή) του καρκίνου του πνεύ-
μονα σε ασθενείς με συνυπάρχουσα διάμεση πνευμονοπάθεια (κυρίως IPF) σχετίζεται με αυξημένη περιεγ-
χειρητική θνητότητα και νοσηρότητα. Το ποσοστό εμφάνισης οξείας παρόξυνσης της νόσου (acute
exacerbation) κυμαίνεται από 4-22%. Ωστόσο μια αναδρομική μελέτη συμπεραίνει ότι σε επιλεγμένες ομά-
δες ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα σταδίου Ι, η συνύπαρξη πνευμονικής ίνωσης δεν θα πρέπει να απο-
τελεί αντένδειξη για πνευμονεκτομή εξαιτίας του υψηλού ποσοστού θνητότητας που χαρακτηρίζει τη
συνύπαρξη των δυο αυτών νοσημάτων (Wattanabe et al).
Τέλος σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών (0,3%) με καρκίνο του πνεύμονα χωρίς προϋπάρχουσα πνευ-
μονική ίνωση, η χειρουργική εκτομή πνευμονικού παρεγχύματος έχει συνδυαστεί με περιεγχειρητική εμφά-
νιση οξείας διάμεσης πνευμονίας (Tanita T et al. 2001 J Cardiovasc Surg (Torino). 
Η πενταετής επιβίωση χειρουργηθέντων ασθενών με ΙΠΙ και στάδιο Ι καρκίνου πνεύμονος είναι σημαντικά
μικρότερη από εκείνη ασθενών χωρίς ΙΠΙ (83% και 61.6%, αντίστοιχα) (εικόνα 4Α), καθώς και η ελεύθερης
νόσου πενταετής επιβίωση (83% και 56%, αντίστοιχα) (εικόνα 4Β). 
Παθογενετικοί μηχανισμοί καρκίνου πνεύμονα και πνευμονικής ίνωσης. 
Οι μηχανισμοί που εξηγούν τον αυξημένο κίνδυνο καρκίνου πνεύμονος σε ασθενείς με  διάμεση πνευμο-
νοπάθεια φαίνονται σον πίνακα 1. Και οι τρεις μηχανισμοί φαίνονται λογικοί. 
καρκίνος του πνεύμονα και συστηματική σκλήρυνση
Η συστηματική σκλήρυνση ή σκληροδερμία συνοδεύεται από ΔΔΠ στο 60-100% των περιπτώσεων και
αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου και νοσηρότητας. Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τη συχνότερη μορφή
καρκίνου και μάλιστα συνυπάρχει επιλεκτικά στους ασθενείς με σκληροδερμία και διάμεση πνευμονοπάθεια.
Σε αρκετές προοπτικές μελέτες έχει ευρεθεί αυξημένος σχετικός κίνδυνος (RR) καρκίνου πνεύμονος (4.4–
16.5 σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που δεν έπασχε από σκληροδερμία). Μια πρόσφατη μελέτη σε
441 ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση έδειξε ποσοστό αύξησης στο σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκί-
νου πνεύμονος 5.9% και σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης οποιουδήποτε είδους κακοήθειας 1.9. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο σχετιζόμενος με σκληροδερμία καρκίνος πνεύμονος συμβαίνει απουσία καπνι-
στικής συνήθειας, με κυριότερο προτεινόμενο παθογενετικό μηχανισμό την παρουσία φλεγμονώδους και
ινωτικού μικροπεριβάλλοντος που βαθμιαία οδηγούν σε κυτταρική βλάβη, παθολογική επιδιόρθωση και
τελικά αθροιζόμενες γενετικές βλάβες που συνεπάγονται καρκινική εξαλλαγή. Ο αυξημένος κίνδυνος καρ-
κίνου πνεύμονος εμφανίζεται κυρίως σε σκληροδερματικούς ασθενείς με ΔΔΠ (Adzic et al 2008).  
Επίσης, η συχνή ανοσοκαταστολή/ανοσοτροποίηση που στην οποία υποβάλλονται οι ασθενείς αυτοί μπο-
ρεί να προδιαθέσει για την ανάπτυξη καρκίνου ανεξάρτητα με τη βαρύτητα της υποκείμενης νόσου. 
Συμπερασματικά, ο ελαφρώς αυξημένος σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου πνεύμονος που χαρακτη-
ρίζει τους ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από την επαγόμενη από τη
νόσο ΔΔΠ, από τα ανοσοτροποιητικά φάρμακα που λαμβάνουν οι ασθενείς στα πλαίσια αντιμετώπισης
της υποκείμενης νόσου καθώς και από υπερδιάγνωση της συνύπαρξης των δυο νοσημάτων. 
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καρκίνος του πνεύμονα και πνευμονοκονιώσεις (αμιάντωση, βηρυλλίωση, πυριτίαση)
Τα εισπνεόμενα σωματίδια που έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση πνευμονοκονιάσεων έχουν χαρα-
κτηριστεί ως καρκινογόνα. Για το λόγο αυτό όλες οι πνευμονοκονιώσεις αποτελούν ανεξάρτητους προ-
διαθεσικούς παράγοντες για την ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονα. Η πυριτίαση και η βηρυλλίωση
χαρακτηρίζονται από μετρίου βαθμού σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου πνεύμονος ανεξάρτητα από το
κάπνισμα. Η χρόνια βηρυλλίωση εμφανίζει σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου πνεύμονα 1.2-2.0 σε ανε-
ξάρτητες μελέτες. Η πυριτίαση χαρακτηρίζεται από σχετικό κίνδυνο που κυμαίνεται από 1.1-1.4 και ο
οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος με την αθροιστική έκθεση σε ίνες πυριτίου. 
Η αμιάντωση εξαρτάται  από τη συνολική έκθεση σε αμίαντο  και υπάρχουν σαφή δεδομένα που συνδέουν
την εμφάνιση της με την ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονος. Ο σχετικός κίνδυνος αυξάνεται με το κάπνισμα και
έχει αναφερθεί ότι ανέρχεται ως και 30-50 φορές περισσότερο από ότι στην ομάδα αναφοράς. Επιπρό-
σθετα, η εμφάνιση διάμεσης πνευμονοπάθειας με τη μορφή αμιάντωσης αποτελεί δείκτη για αυξημένο σχε-
τικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου πνεύμονα. Σε αντίθεση πάντως με τους ασθενείς με IPF, ο καρκίνος
πνεύμονα στην αμιάντωση δε σχετίζεται ανατομικά με περιοχές ινωτικής εξεργασίας. Από μόνη της η έκθεση
σε αμίαντο αποτελεί ανεξάρτητο προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονα, ενώ ο
ρόλος της επαγόμενης από τον αμίαντο διάμεσης πνευμονοπάθειας με τη μορφή της αμιάντωσης είναι ακόμα
ασαφής. 
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Πίνακας 1. Μηχανισμοί που εξηγούν τον αυξημένο κίνδυνο καρκίνου πνεύμονος σε ασθενείς με  
διάμεση πνευμονοπάθεια.

ΜΗΧΑνιςΜος ΠΑΘοΓενειΑ
Οι ΔΔΠ προκαλούν καρκίνο πνεύμονος Χρονία φλεγμονή

Επαναλαμβανόμενα βλαπτικά ερεθίσματα
Αστάθεια –βλάβη  γενετικού υλικού
Θεωρία των «πολλαπλών βλαβών-multiple hits theory»
Απρόσφορη έκκριση κυτταροκινών
Καρκίνος σε ουλώδεις βλάβες (scar carcinoma)

Ο καρκίνος πνεύμονος προκαλεί ΔΔΠ Χημειοθεραπεία
Ανοσοκαταστολή
Ακτινοβολία

Κοινός μηχανισμός καρκίνου πνεύμονος Εισπνεόμενες βλαπτικές (καρκινογόνες) ουσίες 
και ΔΔΠ (κάπνισμα, αμίαντος, πυρίτιο, βηρύλλιο).

Υπερδιάγνωση (τακτική απεικονιστική παρακολούθηση)

εικόνα 1. Ταξινόμηση  διαχύτων πνευμονοπαθειών.
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εικόνα 2. Αιτίες θανάτου σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.

εικόνα 3. Επιβίωση ασθενών με  ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. 
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εικόνα 4. Επιβίωση χειρουργηθέντων ασθενών με στάδιο Ι καρκίνο πνεύμονος και συνυπάρχουσα ή μη
ΙΠΙ (Α) και επιβίωση ελεύθερης νόσου στους ίδιους ασθενείς (Β). 

εικόνα 5. Επιβίωση χειρουργηθέντων ασθενών με στάδιο Ι καρκίνο πνεύμονος και συνυπάρχουσα ΙΠΙ. 
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οιςοΦΑΓος BARRETT
Μερίκας Εμμανουήλ. 

Γαστρεντερολόγος, επ. καθηγητής
Σακιζλής Γεώργιος. 
Γαστρεντερολόγος

Ως οισοφάγος Barrett ορίζεται η αντικατάσταση του  πλακώδους επιθηλίου του κατωτέρου οισοφάγου
από μεταπλαστικό κυλινδρικό επιθήλιο1.
Ονομάστηκε έτσι από τον Αυστραλό χειρουργό Norman Rupert Barrett, ο οποίος πρώτος περιέγραψε την
πάθηση το 1950. 
Ο οισοφάγος Barrett θεωρείται επίκτητη κατάσταση, η οποία αποτελεί αντίδραση στην ιστική βλάβη που
προκαλείται από τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
Τα συμπτώματα της νόσου δεν διαφέρουν από αυτά της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Πιστεύεται
ότι η ύπαρξη σχεδόν καθημερινών συμπτωμάτων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 3-5 έτη αποτελεί
τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη Barrett. Βέβαια, έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι οι-
σοφάγος Barrett ανευρίσκεται και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς καθώς και ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες τα
συμπτώματα μπορεί να είναι αμβλυχρά. 
Η υποψία ύπαρξης οισοφάγου Barrett τίθεται κατ’ αρχήν ενδοσκοπικά, με την ανεύρεση ροδόχροου, κυ-
λινδρικού βλεννογόνου εντός του σωληνώδους οισοφάγου. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται ιστολογικά με
την ανεύρεση εξειδικευμένης εντερικής μετάπλασης, η οποία μπορεί να είναι τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ, και με τη χαρα-
κτηριστική παρουσία καλυκοειδών κυττάρων. 
Η ενδοσκοπική ταξινόμηση του οισοφάγου Barrett γίνεται πλέον με το σύστημα κριτηρίων της Πράγας

σύμφωνα με το οποίο καταγράφεται η απόσταση του κυκλοτερούς C και του μέγιστου M ορίου από τη
συμβολή των βλεννογόνων οισοφάγου – στομάχου2.
Το μήκος του μεταπλαστικού επιθηλίου δεν είναι σημαντικό για τη διάγνωση αλλά παίζει ρόλο στην πρό-
γνωση. Έτσι το «μακρό μήκος Βarrett», δηλαδή �3cm, ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
συγκριτικά με το «βραχύ τμήμα Barrett», το οποίο ορίζεται ως κάθε ορατό τμήμα, νησίδες ή γλωσσίδες
μεταπλαστικού επιθηλίου στον σωληνώδη οισοφάγο.  
Ο οισοφάγος Barrett είναι πολύ σημαντικό να διαφοροδιαγνωσθεί από την εντερική μετάπλαση της καρ-
δίας, κατάσταση η οποία δε σχετίζεται με την παλινδρόμηση αλλά με την παρουσία γαστρίτιδας από ελικο-
βακτηρίδιο του πυλωρού. Πρόκειται για κατάσταση που δε θεωρείται προκαρκινωματώδης3 και δε
χρειάζεται τακτική παρακολούθηση4. 

επιδημιολογία
Ο οισοφάγος Barrett είναι κυρίως νόσος μεσήλικων, αρρένων λευκής φυλής. Η ακριβής συχνότητα του
στο γενικό πλυθησμό ενηλίκων δεν έχει εξακριβωθεί. Σε ασυμπτωματικούς ανθρώπους υπολογίζεται στο
1% των υποβαλλόμενων σε γαστροσκόπηση για οποιαδήποτε ένδειξη, ενώ σε πάσχοντες από γαστροοι-
σοφαγική παλινδρομική νόσο στο 3% - 5%5, ενώ σε μερικές μελέτες το ποσοστό αυτό φτάνει στο 12%.
Η  επιδημιολογία του οισοφάγου Barrett συμβαδίζει με το αδενοκαρκίνωμα της γαστροοισοφαγικής συμ-
βολής. Η παλινδρομική νόσος, το κάπνισμα, το μεταβολικό σύνδρομο και η φλεγμονώδης δράση των λι-
ποκυτοκινών της κεντρικής παχυσαρκίας (ILGF1, λεπτίνη, αδιπονεκτίνη)  φαίνεται να διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη οισοφάγου Barrett6,7,8. Αντιθέτως, σε μερικές μελέτες η λοίμωξη από ελι-
κοβακτηρίδιο του πυλωρού φαίνεται να δρα εναντίον της ανάπτυξης Barrrett9, λόγω της μειωμένης γαστρι-
κής έκκρισης συνεπεία της Ελικοβακτηριδιακής γαστρίτιδας10. Επίσης, προστατευτικό ρόλο παίζουν η χρήση
ασπιρίνης και ΜΣΑΦ11 και η πλούσια σε φρούτα και λαχανικά δίαιτα12.

Barrett και δυσπλασία
Ο οισοφάγος Barrett είναι προκαρκινωματώδης κατάσταση, με τα περισσότερα αδενοκαρκινώματα της
γαστροοισοφαγικής συμβολής να εμφανίζονται σε έδαφος Barrett. Το αδενοκαρκίνωμα αναπτύσσεται
μέσω μιας πολυσταδιακής διαδικασίας, κατά την οποία το εξειδικευμένο επιθήλιο μπορεί να μεταπέσει σε
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επιθηλιακή δυσπλασία και ακολούθως σε καρκίνο. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων στα καλοήθη μετα-
πλαστικά κύτταρα του Barrett αναπτύσσεται δυσπλασία και προοδευτικά νεοπλασία δεν έχουν πλήρως
αποσαφηνισθεί, αλλά έχουν αναγνωρισθεί  μερικές από τις μείζονες γενετικές μετατροπές, στη βάση του
μοντέλου των έξι βημάτων που έχει προταθεί από τους Hanahan και Weinberg13 για την ανάπτυξη καρκι-
νικών κυττάρων. Έτσι, 
1) για τον ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό είναι υπεύθυνη η έκφραση των ογκογονιδίων cyclin
D1, E, B και c-myc,
2) για την αντίσταση σε σήματα καταστολής της ανάπτυξης είναι η αδρανοποίηση των ογκοκατασταλτικών
γονιδίων p53, p16, p15, p27 και η μεθυλίωση του γονιδίου APC, 
3) για την αναστολή της απόπτωσης ενοχοποιούνται η υπερέκφραση του TNFR1, TNF-α καθώς και η κα-
ταστολή των 15-LOX-1 και COX-2, 
4) για τη αντίσταση στον κυτταρικό θάνατο θεωρείται υπεύθυνη η ενεργοποίηση της τελομεράσης, 
5) για την αγγειογένεση ευθύνονται οι παράγοντες VEGF-A και VEGFRs, 
6) για την διήθηση και μετάσταση οι ανωμαλίες των μορίων προσκόλλησης του συστήματος πρωτεϊνών E-
cadherin και β-catenin.
Η επιθηλιακή δυσπλασία (ΕΔ) είναι καλοήθης, μη διηθητική, νεοπλασματική αλλοίωση, η οποία ευνοεί την
κυτταρική ανάπτυξη και καρκινογένεση14. Η ιστολογική της εκτίμηση στον οισοφάγο Barrett αποτελεί τη
βάση για την κλινική αξιολόγηση του κινδύνου αναπτύξεως διηθητικού καρκίνου15. Σύμφωνα με τα ιστο-
λογικά κριτήρια ομοφωνίας των παθολογοανατόμων η ιστολογική διαβάθμιση της ΕΔ περιλαμβάνει τα στά-
δια16: βλεννογόνος αρνητικός για ΕΔ, βλεννογόνος ακαθόριστος για ΕΔ, βλεννογόνος θετικός για ΕΔ
(χαμηλόβαθμη, υψηλόβαθμη), διηθητικό καρκίνωμα.
Η επιθηλιακή δυσπλασία στον οισοφάγο Barrett είναι συχνά επίπεδη, τμηματική, πολυεστιακή, καθιστώντας
δύσκολη την συλλογή δειγμάτων για την ανεύρεση της. Για τον παραπάνω λόγω υπάρχουν συγκεκριμένα
πρωτόκολλα βιοψίας, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο στη διάγνωση όσο και στην επιτήρηση ασθενών
με οισοφάγο Barrett. Ο τρόπος δειγματοληψίας που συστήνεται  σε ασθενείς με Barrett έχει ως εξής:  α)
η λήψη των βιοψιών πρέπει να γίνεται μετά την καταστολή της φλεγμονής με αναστολείς της αντλίας πρω-
τονίων, β) λαμβάνονται βιοψίες 4 τεταρτημορίων, ανά 2 εκατοστά, από όλο το μήκος του μεταπλαστικού
επιθηλίου, γ) όλες οι βλεννογονικές αλλοιώσεις, όπως εξελκώσεις, οζία, πλάκες, πρέπει να δειγματίζονται
χωριστά.
Βέβαια, είναι προφανές, ότι κάποια σημεία δυσπλασίας μπορεί να μην γίνουν αντιληπτά, διότι πρακτικά δεν
μπορούν να βιοψιθούν όλα τα σημεία του επιθηλίου Barrett. Γι’ αυτόν το λόγο, έχουν μελετηθεί διάφορες
ενδοσκοπικές τεχνικές, στην προσπάθεια βελτίωσης της ενδοσκοπικής δειγματοληψίας, όπως η χρωμοεν-
δοσκόπηση με έμβιες χρώσεις (διάλυμα Lugol, μπλε του Μεθυλενίου) μέσω των οποίων χρωματίζονται
διαφορετικά οι δυσπλαστικές περιοχές από τον φυσιολογικό βλεννογόνο, η ενδοσκόπηση φθορισμού, η
φωτοδυναμική διάγνωση, χορηγώντας φωτοευαισθητοποιό ουσία (5-αμινολεβουνινικό οξύ), η υψηλής
ευκρίνειας μεγεθυντική ενδοσκόπηση, η απεικόνιση με στενή δέσμη φωτός (narrow band imaging), κατά
την οποία υπάρχει τροποποίηση των τριών οπτικών φίλτρων (κόκκινο-κυανό-πράσινο) του ενδοσκοπίου.
Με την εξαίρεση της χρωμοενδοσκόπησης, οι περισσότερες από τις τεχνικές αυτές δεν χρησιμοποιούνται
στην κλινική πράξη και βρίσκονται ακόμη υπό μελέτη σε συγκεκριμένα κέντρα.
Το αδενοκαρκίνωμα που αναπτύσσεται σε έδαφος οισοφάγου Barrett, πιστεύεται ότι ακολουθεί μια δια-
δικασία, από τη μη νεοπλασματική εντερική μετάπλαση, σε χαμηλόβαθμη δυσπλασία, ακολούθως σε υψη-
λόβαθμη δυσπλασία και τέλος σε διηθητική νεοπλασία. Βέβαια, η παραπάνω ακολουθία δεν τεκμηριώνεται
σταθερά σε όλες τις μελέτες, ενώ υπάρχουν αναφορές για ανάπτυξη καρκίνου σε ασθενείς με Barrett και
χαμηλόβαθμη ή ακόμη και χωρίς καθόλου δυσπλασία. Σε πρόσφατη μελέτη οι συγγραφείς αναφέρουν ότι
οι ασθενείς που έχουν οισοφάγο Βarrett αναπτύσσουν χαμηλόβαθμη δυσπλασία σε ποσοστό 4,3% κατ’
έτος και υψηλόβαθμη σε ποσοστό 0,9% κατ΄έτος17.
Λίγα δεδομένα υπάρχουν για την φυσική πορεία της χαμηλόβαθμης δυσπλασίας. Σε μία πολυκεντρική με-
λέτη, με προοπτική παρακολούθηση 1376 ασθενών με Barrett, από τους 101 ασθενείς στους οποίους
είχε ανευρεθεί αρχικά χαμηλόβαθμη δυσπλασία, μετά από παρακολούθηση μέσης διάρκειας 4,12 ετών, το
66% δεν παρουσίαζε πλέον δυσπλασία, το 21% εξακολουθούσε να έχει χαμηλόβαθμη δυσπλασία, ενώ
το 13% ανέπτυξε υψηλόβαθμη δυσπλασία ή καρκίνο18.



83

Αναλόγως και για την υψηλόβαθμη δυσπλασία οι αναφορές είναι συχνά αντικρουόμενες. Στη μελέτη των
Buttar et al19 η ανάπτυξη καρκίνου σε ασθενείς με διάχυτη υψηλόβαθμη δυσπλασία υπολογίσθηκε στο
56% στο τρίτο έτος, ενώ σε ασθενείς με εστιακή υψηλόβαθμη δυσπλασία μόνο στο 14%. Στη μελέτη των
Schnell et al20 , διαγνώστηκε καρκίνος στο 5% των ασθενών με υψηλόβαθμη δυσπλασία στο πρώτο έτος
παρακολούθησης. Συχνά αναφέρεται ότι σε ασθενείς που υποβάλλονται σε οισοφαγεκτομή με υψηλόβαθμη
δυσπλασία, ανευρίσκεται αδιάγνωστος καρκίνος σε ποσοστό 40%, αν και το ποσοστό αυτό κυμαίνεται σε
διάφορες μελέτες από 0 έως και 73%. 
Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι οι ασθενείς με οισοφάγο Barrett αναπτύσσουν χαμηλόβαθμη δυσπλασία σε
ποσοστό 4,3% ανά έτος και υψηλόβαθμη σε ποσοστό 0,9% ανά έτος21. Οι ασθενείς με χαμηλόβαθμη δυ-
σπλασία αναπτύσσουν καρκίνο σε ποσοστό 0,6% ανά έτος, ενώ οι ασθενείς με υψηλόβαθμη δυσπλασία
4% - 6%22. Συνολικά, ο κίνδυνος ανάπτυξης κακοήθειας σε ασθενείς με Barrett, σύμφωνα με πρόσφατες
μελέτες, υπολογίζεται σε 0,5% ανά έτος23,24. Επίσης η συχνότητα ανάπτυξης δυσπλασίας και αδενοκαρκι-
νώματος είναι υψηλότερη σε μακρύ τμήμα από ότι σε βραχύ τμήμα Barrett25.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η θεραπεία των ασθενών με οισοφάγο Barrett περιλαμβάνει α) τη θεραπεία της γαστροοισοφαγικής πα-
λινδρόμησης, β) την ενδοσκοπική επιτήρηση και γ) τη θεραπεία της δυσπλασίας.
Η αρχική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τον έλεγχο της παλινδρόμησης και την ανακούφιση των συμπτωμάτων,
ομοίως με τη θεραπεία της γαστροοισοφαγικής  παλινδρομικής νόσου26. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούν-
ται είναι οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων και οι ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία συντηρήσεως επί μα-
κρόν. Σε αρκετές μελέτες υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η καταστολή του οξέος αυξάνει την
απόπτωση, μειώνει την ενεργοποίηση της κινάσης C και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και ελαττώνει τον
σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου27. Επίσης με τη χορήγηση των αναστολέων αντλίας πρωτονίων έχει
παρατηρηθεί μερική υποστροφή του μεταπλαστικού επιθηλίου και εμφάνιση νησίδων πλακώδους επιθη-
λίου28, αν και αυτή η μερική υποχώρηση δεν είναι ξεκάθαρο εάν μειώνει και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκί-
νου29. 
Για την αντιμετώπιση της παλινδρόμησης,έως και πριν από μερικά χρόνια, οι ασθενείς πολύ συχνά οδη-
γούνταν στο χειρουργείο για αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις. Την τακτική αυτή υποστήριζαν μελέτες οι οποίες
ανέφεραν υποστροφή του μεταπλαστικού επιθηλίου μετεγχειρητικά, άρα και μείωση του κινδύνου εμφάνισης
καρκίνου. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι έχει αποδειχθεί πλέον από αρκετές και σύγχρονες μελέτες ότι
οι αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις δεν προκαλούν υποστροφή του Barrett και δεν μειώνουν τον κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου, γι’ αυτό και δεν πρέπει να συστήνονται ως θεραπεία30,31,32,33.
Όσον αφορά τα ΜΣΑΦ, σύμφωνα με μία μετα-ανάλυση, φαίνεται ότι η χορήγηση ασπιρίνης και COX-2
αναστολέων μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί από τυχαιοποιημένες
μελέτες και γι’ αυτό δεν συστήνεται η συστηματική χορήγηση τους. 
Η ενδοσκοπική επιτήρηση των ασθενών με οισοφάγο Barrett δεν έχει αποδειχθεί με τυχαιοποιημένες με-
λέτες ότι αυξάνει την επιβίωση και ότι προλαμβάνει την εμφάνιση καρκίνου. Μάλιστα σε μερικές μελέτες,
αν και με μικρό αριθμό ασθενών, φαίνεται ότι οι ασθενείς με Barrett δεν έχουν διαφορά στην επιβίωση
σε σχέση με τον γενικότερο πλυθησμό34. Από μεγαλύτερες όμως μελέτες παρατήρησης συμπεραίνεται ότι
οι ασθενείς με οισοφάγο Barrett  έχουν κατά 45% αυξημένη θνητότητα από καρκίνο του οισοφάγου και
ότι η συστηματική παρακολούθηση είχε σαν αποτέλεσμα τη διάγνωση πρωιμότερων και θεραπεύσιμων νε-
οπλασμάτων, με παράλληλη αύξηση της επιβίωσης αυτών των ασθενών35,36.  Επίσης με τις νεότερες ενδο-
σκοπικές τεχνικές καταστροφής του δυσπλαστικού βλεννογόνου, οι οποίες είναι σαφώς λιγότερο
επεμβατικές από την επί πολλά έτη μοναδική επιλογή, την οισοφαγεκτομή, η ενδοσκοπική επιτήρηση κρίνεται
επιβεβλημένη.
Το πρωτόκολλο ενδοσκοπικής επιτήρησης έχει ως εξής: αρχικώς καταστέλλεται η υπάρχουσα φλεγμονή
με αντιεκκριτική αγωγή και μετά λαμβάνονται βιοψίες. 
Επί μη υπάρξεως δυσπλασίας επαναλαμβάνεται η ενδοσκόπηση εντός έτους και ακολούθως κάθε τρία έτη. 
Επί ανευρέσεως χαμηλόβαθμης δυσπλασίας επαναλαμβάνεται η βιοψία μετά από έξι μήνες και ακολούθως
ετησίως.
Στην περίπτωση υψηλόβαθμης δυσπλασίας και αφού αυτή επιβεβαιωθεί από εξειδικευμένο παθολογοα-
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νατόμο υπάρχουν τρεις επιλογές 1) οισοφαγεκτομή, 2) ενδοσκοπικές τεχνικές καταστροφής του βλεννο-
γόνου και 3) εντατικό πρωτόκολλο παρακολούθησης.
Η οισοφαγεκτομή παραμένει μία βαριά επέμβαση, με υψηλή περιεγχειρητική θνητότητα και πολλές επιπλοκές.
Βέβαια, αποτελεί πλήρη και οριστική ίαση του Barrett και της δυσπλασίας και όταν γίνεται σε κατάλληλα
κέντρα που διαθέτουν εμπειρία, τα ποσοστά επιτυχίας προσεγγίζουν το 95%. 

Οι ενδοσκοπικές τεχνικές καταστροφής του βλεννογόνου, αναπτύχθηκαν  με στόχο την πλήρη εξάλειψη
της εντερικής μετάπλασης και της συνοδού δυσπλασίας, χωρίς τις σοβαρές επιπλοκές της οισοφαγεκτομής,
επιτρέποντας την ανάπτυξη του πολύστιβου πλακώδους επιθηλίου. Αρχικά οι πρώτες προσπάθειες έγιναν
χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους laser, όπως το Nd:YAG, το KTP, αλλά πλέον έχουν αντικατασταθεί
από άλλες μεθόδους. Για το θερμικό καυτηριασμό χρησιμοποιούνται η πολυπολική ηλεκτροπηξία MPEC,
το Argon plasma (APC) και η φωτοδυναμική θεραπεία, αλλά όχι με τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα και
συχνά με αρκετές απώτερες επιπλοκές. Οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι δύο, η
ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή και η χρήση ραδιοσυχνοτήτων με το σύστημα HALO. Υπάρχουν αρκετές
μελέτες σύγκρισης των παραπάνω μεθόδων μεταξύ τους και με την οισοφαγεκτομή και φαίνεται μία μικρή
υπεροχή του HALO όσον αφορά τις μετεγχειρητικές στενώσεις, αλλά η βλεννογονεκτομή εμφανίζει καλύ-
τερα απώτερα αποτελέσματα37. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι οι μέθοδοι αυτοί προϋποθέτουν εμπειρία και
εξειδικευμένα γαστρεντερολογικά κέντρα.
Τα εντατικά πρωτόκολλα παρακολούθησης, όπως αυτό του Seattle, περιλαμβάνουν τη λήψη βιοψιών με
ειδική λαβίδα (τύπου jambo) σε κάθε τεταρτημόριο βλεννογόνου και ανά εκατοστό μεταπλαστικού επιθη-
λίου εντός μηνός από την ανεύρεση της υψηλής δυσπλασίας και στη συνέχεια ανά τρίμηνο, έως την ανεύρεση
καρκίνου, οπότε και αποφασίζεται οριστική θεραπεία. Τα μειονεκτήματα της παραπάνω στρατηγικής είναι
η πολύπλοκοι ενδοσκοπικοί χειρισμοί, η δυσκολία συμμόρφωσης των ασθενών στις πολύ συχνές και χρο-
νοβόρες ενδοσκοπήσεις καθώς και στο γεγονός ότι ακόμη και με την αυστηρή επιτήρηση έχουν υπάρξει
περιπτώσεις ανάπτυξης ανεγχείρητου καρκίνου του οισοφάγου.
Συμπερασματικά, πρώτος στόχος της θεραπείας είναι η καταστολή της όξινης παλινδρόμησης, με τη χρήση
αναστολέων της αντλίας πρωτονίων, και η συστηματική, βάση πρωτοκόλλου ενδοσκοπική παρακολούθηση
και λήψη βιοψιών. Επί ανευρέσεως υψηλόβαθμης δυσπλασίας και αφού αυτή επιβεβαιωθεί, η περαιτέρω
αντιμετώπιση εξατομικεύεται. Σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθος και η έκταση του προς καταστροφή επιθη-
λίου και η γενικότερη κατάσταση του ασθενούς. Η οισοφαγεκτομή παραμένει ακόμη η πρώτη επιλογή εφό-
σον η γενικότερη κατάσταση του ασθενούς το επιτρέπει και ιδίως σε μεγάλα τμήματα Barrett. Στις
περιπτώσεις όπου η δυσπλασία ανευρίσκεται σε νησίδες ή γλωσσίδες και το μεταπλαστικό επιθήλιο δεν
καλύπτει μεγάλο τμήμα του οισοφάγου, οι εφαρμογή ενδοσκοπικών τεχνικών από έμπειρους γαστρεντε-
ρολόγους μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Και βεβαίως δεν πρέπει να αμελούμε τη σωστή ενη-
μέρωση του ασθενούς και τις προτιμήσεις του.
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ΑςτικΑ ΑΠοβλΗτΑ
Καραχάλιος Δημήτριος

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας,ΠΓΝΙ

Τα απόβλητα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους:
• αστικά απορρίμματα 
• απόβλητα ορυχείων 
• βιομηχανικά απόβλητα 
• νοσοκομειακά απόβλητα και 
• επικίνδυνα απόβλητα

Τα αστικά απορρίμματα προέρχονται από οικιακές ή εμπορικές δραστηριότητες και αποτελούνται από τρό-
φιμα, φυτικές ύλες, χαρτί, πλαστικά, ελαστικά, υφάσματα, ξύλο, γυαλί κλπ, αλλά μπορούν να περιέχουν και
μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως κορμούς δένδρων, μεταλλικές συσκευές, υλικά κατεδαφίσεων κλπ. Συνήθως
τα αστικά απορρίμματα περιέχουν και μικρές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών (ορυκτέλαια, γεωργικά φάρ-
μακα, απορρυπαντικά κλπ). Στον πινακα 1 φαίνεται η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αστικών αποβλήτων
ανά κάτοικο στην ΕΕ.

Τα απόβλητα ορυχείων παράγονται όταν γίνεται εξόρυξη ορυκτών πόρων σε μεταλλεία, ανθρακωρυχεία,
κεραμουργεία κλπ. Στην Ελλάδα η κύρια πηγή αποβλήτων ορυχείων είναι η τέφρα των λιγνιτωρυχείων (Πτο-
λεμαΐδος και Μεγαλουπόλεως). 

Στα βιομηχανικά απόβλητα υπάγονται τα απόβλητα χημικών βιομηχανιών, βιομηχανιών φαρμακευτικών
προϊόντων, τροφίμων, πλαστικών, χρωμάτων, χάρτου, ξυλείας, διυλιστηρίων πετρελαιοειδών, κλπ. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν και τα απόβλητα γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 

Τα νοσοκομειακά απόβλητα διακρίνονται σε κοινά αστικά και σε μολυσματικά. 
Στα επικίνδυνα απόβλητα ανήκουν τα βιομηχανικά και τα νοσοκομειακά απόβλητα. Επειδή τα απόβλητα
αυτά είναι επικίνδυνα η διάθεσή τους γίνεται με πολύ αυστηρούς περιορισμούς .

Τα επικίνδυνα απόβλητα κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:
• Ανόργανα απόβλητα (βαρέα μέταλλα, αρσενικό, κλπ) 
• Οργανικά υδατοδιαλυτά απόβλητα. 
• Οργανικά μη υδατοδιαλυτά απόβλητα (ελαιοχρώματα, λιπαντικά βενζίνη, η κηροζίνη, το πετρέλαιο
Diesel, κλπ) 
• Επικίνδυνα απόβλητα με τη μορφή παχύρρευστων υγρών, λάσπης και στερεών (απόβλητα διυλιστηρίων
πετρελαιοειδών, δεξαμενών πλοίων μεταφοράς πετρελαιοειδών, κλπ).

Τα απορρίμματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σύστασή τους: 
• σε οργανικά (φρούτα, λαχανικά, κουκούτσια, φύλλα, κλπ) Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν
περίπου το 40%-60% του συνόλου των αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι μας. 
• σε ανόργανα (πλαστικό, γυαλί, μέταλλα, κλπ) 
• σε στερεά (τρόφιμα, ξύλο, ύφασμα, συσκευές, ελαστικά, υλικά συσκευασίας, κλπ) 
• σε υγρά που διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα βιομηχανικά απόβλητα και τα αστικά απόβλητα
ή λύματα. Βιομηχανικά απόβλητα θεωρούνται όλα τα υγρά που αποβάλλονται από μία βιομηχανία ή άλλη
εγκατάσταση, τα οποία συνήθως περιέχουν υπολείμματα από τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα της εγκατά-
στασης. Αστικά απόβλητα θεωρούνται τα υγρά που προέρχονται από τους χώρους εξυπηρέτησης προσω-
πικού π.χ. λουτρά, τουαλέτες, νιπτήρες, κ.λπ. 
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ςτερεά απόβλητα 
Η ευρωπαϊκή Οδηγία 31/1999 είναι η πρώτη που ταξινομεί τα στερεά απόβλητα με ένα γενικότερο τρόπο.
Σύμφωνα με αυτήν υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες απορριμμάτων, που απαιτούν διαφορετική
μεταχείρηση: 
• «αστικά απόβλητα» είναι τα στερεά απόβλητα των οικοκυριών, όπως επίσης και άλλα απορρίμματα που
λόγω της φύσης τους ή της σύστασής τους, είναι παρόμοια με τα στερεά απόβλητα των οικοκυριών. 
• «επικίνδυνα απόβλητα» είναι τα απόβλητα, που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 91/689/ΕΕC για τα επι-
κίνδυνα απορρίμματα. 
• «μη επικίνδυνα απόβλητα» είναι τα απόβλητα, που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο. 
• «αδρανή απόβλητα» είναι τα απόβλητα που δεν υφίστανται φυσικές, χημικές ή βιολογικές μετατροπές.
Τα αδρανή απόβλητα δεν αποσυντίθενται, δεν καίγονται, δεν αντιδρούν με άλλον τρόπο φυσικά ή χημικά,
ούτε βιοδιασπώνται ή επηρρεάζουν άλλα υλικά που ενδεχόμενα έλθουν σε επαφή μαζί τους, με τέτοιο
τρόπο ώστε να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. 

Βασικές Κατηγορίες στερεών αποβλήτων: 
• τα υλικά συσκευασίας 
• ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
• τα ελαστικά 
• τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
• οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές 
• τα ορυκτέλαια

Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ). Τα ΑΗΗΕ είναι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές
συσκευές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και δεν χρησιμοποιούνται πια από τους ιδιοκτήτες
τους. Είναι το πιο πολύπλοκο ρεύμα στερεών αποβλήτων λόγω της μεγάλης ποικιλίας υλικών που χρησι-
μοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή τους και τον μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. 
Χρησιμοποιημένα ελαστικά είναι τα λάστιχα από κάθε είδους όχημα (ΙΧ, φορτηγά, μοτοποδήλατα, τρίκυκλα,
γεωργικά μηχανήματα, κλπ) που μετατρέπονται σε απόβλητα όταν δεν χρησιμοποιούνται άλλο. Τα απόβλητα
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρεύματα αποβλήτων στην Ευρω-
παϊκή  Ένωση και εκτιμάται ότι η ποσότητά τους αποτελεί το 25 % της συνολικής ποσότητας των στερεών
αποβλήτων.  Χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες ανάλογα με την προέλευσή τους: Υλικά Εκσκαφών,
Υλικά Οδοποιίας, Υλικά Κατεδαφίσεων (μπάζα) και Απόβλητα από Εργοτάξια.

Αστικά λύματα
Η ρύπανση από τα αστικά λύματα προκαλείται από το τεράστιο οργανικό φορτίο που φέρουν και από άλ-
λους ρύπους και διάφορες επικίνδυνες ουσίες. Επιπρόσθετα από τα αστικά λύματα προκαλείται και μόλυνση
λόγω παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχουν.Οι οργανικές ουσίες που πέφτουν στη θάλασσα αποι-
κοδομούνται αερόβια από τα βακτήρια σε θρεπτικά συστατικά με κατανάλωση Ο2. Οταν η οργανική ύλη
είναι λίγη και το διαλυμένο Ο2 αρκετό, τότε η θάλασσα έχει την ικανότητα αυτοκαθαρισμού. Οταν όμως
οι οργανικές ύλες είναι πολλές μπορεί να καταναλωθεί όλο το διαλυμένο Ο2 ιδίως σε κλειστούς κόλπους
ή σε βαθειά νερά που δεν έχουμε ανανέωση και η αποσύνθεση συνεχίζεται αναερόβια, με παραγωγή ΝΗ3
και Η2S δημιουργώντας τότε τοξικές συνθήκες και δυσοσμία. Η έλλειψη Ο2 και η παρουσία του τοξικού
Η2S, προκαλεί το θάνατο των ζωϊκών οργανισμών. Τα αστικά λύματα στην αρχή περιέχουν και μεγάλο
αριθμό παθογόνων μικροοργανισμών. Για την προστασία του ανθρώπου από κίνδυνο μόλυνσης έχουν
θεσπιστεί μικροβιολογικά όρια (επιτρεπτός αριθμός μικροοργανισμών - δεικτών κυρίως coli ανά 100 ml
νερού) για την ποιότητα του θαλάσσιου νερού. Σημαντικός κίνδυνος προέρχεται από την κατανάλωση
οστρακοειδών από μολυσμένες περιοχές, γιατί αυτά διηθούν το νερό και κατακρατούν μικρόβια και ιούς.
Για τους κολυμβητές οι κίνδυνοι δεν είναι με ακρίβεια γνωστοί αλλά για αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου
πρέπει να τηρούνται τα όρια ποιότητας του θαλάσσιου νερού.
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Η κατάσταση στη χώρα μας
Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας έχει πάρει εκρηκτική διάσταση. Η μέθοδος που
εφαρμόζεται είναι η εναπόθεση των απορριμμάτων ενώ η υγειονομική ταφή είναι περιορισμένη. Οι συγκε-
κριμένοι χώροι για την εναπόθεση των απορριμμάτων είναι πολλές φορές ακατάλληλοι ή δεν έχουν την
κατάλληλη υποδομή, ενώ συνήθως δεν εφαρμόζονται οι προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. 
Σήμερα λειτουργούν περισσότεροι από 5.000 σκουπιδότοποι, από τους οποίους οι περισσότεροι χωρίς
άδεια και χωρίς στοιχειώδεις κανόνες υγειονομικής ταφής. 
Η αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη λειτουργία αυτών των χωματερών οδηγεί συχνά σε ρύπανση του υπεδάφους
και των υπογείων νερών, ενώ η καύση των σκουπιδιών έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του αέρα και συχνά
γίνεται αιτία δασικών πυρκαγιών.

Η αύξηση των απορριμμάτων στη χώρα μας ήταν και είναι ραγδαία, αφού από το 1987 μέχρι το 1994 τα
σκουπίδια αυξήθηκαν κατά 600.000-700.000 τόνους το χρόνο. Έτσι σήμερα οι ποσότητες των οικιακών
απορριμμάτων ανέρχονται σε 3.600.00 τόνους το χρόνο. 

Άλλα προβλήματα στη χώρα μας με τα απορρίμματα :
• χώρους για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
• χάνονται μεγάλες ποσότητες χρήσιμων υλικών όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, μέταλλα, ξύλο,
ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε με την επαναχρησιμοποίησή τους, είτε με την ανακύκλωση και τη
χρήση τους σε νέες εφαρμογές, εξοικονομώντας έτσι τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας. 

Διαχείριση και τρόποι διάθεσης των απορριμμάτων
Διαχείριση είναι η προσωρινή αποθήκευση, η συλλογή, η μεταφορά και εναπόθεση των απορριμμάτων σε
ειδικούς χώρους διάθεσης. Επίσης είναι η μεταφόρτωση και κάθε εργασία επεξεργασίας για την επαναχρη-
σιμοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Μέθοδοι διάθεσης των απορριμμάτων :

Υγειονομική ταφή
Τα απορρίμματα τοποθετούνται σε διαδοχικά στρώματα (80 cm - 3 μέτρα). Για περιορισμό της δυσοσμίας
και της πιθανότητας ανάφλεξης ανάμεσα στις στρώσεις τοποθετείται αδρανές υλικό (χώμα, άμμος). Στο
τέλος της εκμετάλλευσης ενός χώρου πρέπει να αποκαθίσταται το τοπίο (με δεντροφύτευση).Τα σκουπίδια
θάβονται και στη συνέχεια σαπίζουν και διαλύονται βγάζοντας υγρά (στραγγίσματα) και βιοαέρια. Αυτά μα-
ζεύονται σε σωλήνες και στη συνέχεια υφίστανται ειδική επεξεργασία για να μην περάσουν στο υπέδαφος
και μολύνουν τα υπόγεια ή τα επιφανειακά νερά. Ακόμα και οι στεγανοποιημένες χωματερές όμως με το τε-
ράστιο κόστος δεν λύνουν το πρόβλημα. Απλώς καθυστερούν τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων και του
εδάφους. 
Καύση 
Τα απορρίμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κλίβανους και αποτεφρώνονται με τη χρήση της θερμικής τους
ενέργειας και ποσότητας καυσίμων. Στόχος είναι η μείωση του όγκου των σκουπιδιών με την μετατροπή
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τους σε υλικά που δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία, και η εκμετάλλευση της ενέργειας των σκουπιδιών για
να παραχθεί θέρμανση, ατμός και ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι μέθοδος πολύ ακριβή, αλλά απαραίτητη σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ειδικών απορριμμάτων.
Η μέθοδος αυτή απειλεί το περιβάλλον και την υγεία μας διότι εκπέμπονται ιδιαίτερα τοξικοί ρύποι (διοξί-
νες). Δεν λύνει το πρόβλημα του όγκου των απορριμμάτων διότι το 30-40% παραμένει με τη μορφή τοξικής
τέφρας και απαιτεί και πάλι χωματερή για τη διάθεσή του. Η καύση μπορεί να εφαρμοσθεί στα αστικά απορ-
ρίμματα, στα απορρίμματα εμπορικών δραστηριοτήτων, στα νοσοκομειακά (μολυσματικά) απόβλητα και
στις ιλείς από την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Ωστόσο, κατά την καύση παράγονται βλαβερά αέρια
όπως:
CO2 – H2O - CO
Όξινα αέρια (H2S, SO2, SO3, HCl, NO, NO2)
- Διοξίνες και άλλοι υδρογονάνθρακες: Τοξικοί ρύποι που παράγονται όταν τα
αέρια προϊόντα της καύσης δεν ψυχθούν (< 300οC) γρήγορα , αποτελούν
τους πλέον τοξικούς ρύπους.
-Καπνός και σκόνη (στερεά ανόργανα σωματίδια)
-Βαρέα μέταλλα (Μόλυβδος, Κάδμιο, Υδράργυρος)
-Στάχτη που παραμένει εντός της μονάδας καύσης (περιλαμβάνει περί το 1%
βαρέα μέταλλα)
Η διεργασία της καύσης των αστικών απορριμμάτων περιλαμβάνει την φάση της Ι) ξήρανσης σε θερμοκρα-
σία 100οC περίπου ΙΙ) εξαέρωσης με θέρμανση σε θερμοκρασία 250οC, III) έναυσης με διατήρηση θερ-
μοκρασίας 500-600οC,όπου συνήθως απαιτείται η προσθήκη πετρελαίου στον αποτεφρωτήρα, οπότε και
παράγονται CO, CO2, NO, NO2, SO2, SO3, HCl και ΙΙΙ) αποτέφρωσης με θέρμανση σε 800-1100οC,
όπου πραγματοποιείται πλήρης οξείδωση των καυσαερίων. Ενδείκνυται η παραγόμενη θερμότητα της καύ-
σης να χρησιμοποιείται και για την ξήρανση των απορριμμάτων, ενώ τα παραγόμενα καυσαέρια ψύχονται
ταχέως (κάτω από τους 300ο C) για την αποφυγή παραγωγής διοξινών. Όσον αφορά την παραγόμενη
σκόνη και τον καπνό, απομακρύνονται με φυγοκέντριση και ηλεκτροστατικά φίλτρα, ενώ η απομάκρυνση
του HCl γίνεται με προσθήκη υδροξειδίου του ασβεστίου. 
Τα πλεονεκτήματα της καύσης των Σ.Α είναι:
• Ταχεία μέθοδος
• Σημαντική μείωση του όγκου των απορριμμάτων
• Παραγωγή ενέργειας από την καύση
• Χαμηλό κόστος λειτουργίας
• Κάλυψη μικρής έκτασης
• Δεν υπάρχει ανάγκη μακροχρόνιας παρακολούθησης της συμπεριφοράς
Αντίθετα, τα μειονεκτήματα είναι:
• Υψηλό κόστος κατασκευής
• Μονάδες υψηλής τεχνολογίας
• Κίνδυνος διαφυγής τοξικών αερίων (διοξίνες)
• Παραγωγή CO2 (φαινόμενο θερμοκηπίου)

Κομποστοποίηση ή λιπασματοποίηση Βιο-σταθεροποίηση (Composting)
Είναι μια φυσική διαδικασία που μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία που λέγεται
κομπόστ ή εδαφοβελτιωτικό. Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύ-
κλωσης. Προϋποθέτει τη μηχανική διαλογή των απορριμμάτων για απομάκρυνση των ανόργανων υλικών
και είναι μια εύκολη και εναλλακτική πρακτική που μας επιτρέπει να έχουμε υγιέστερα φυτά και να εξοικο-
νομούμε χρήματα .Πρόκειται για μία μέθοδος ανάκτησης των οργανικών υλών των απορριμμάτων με προ-
οπτική χρήσης ως λιπάσματος στη γεωργία. Εκμεταλλεύεται τα οργανικά υλικά των απορριμμάτων (ποσοστό
20-60% της μάζας), τα οποία είναι βιο-αποδομήσιμα και βασίζεται στην αερόβια ζύμωση του οργανικού
κλάσματος των απορριμμάτων. Προϋπόθεση είναι ο διαχωρισμός των οργανικών υλών από τις λοιπές (μέ-
ταλλα, γυαλί, πλαστικό, γαίες, στάχτη), οπότε αναγκαστικά συνδυάζεται με την ανακύκλωση.
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Διαλογή στην πηγή
Είναι διαδικασία ανακύκλωσης με την οποία επιτυγχάνεται ανάκτηση χρήσιμων υλικών όπως χαρτί, γυαλί,
μέταλλο κλπ, πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων.
Δεν αποτελεί άλλη μια μέθοδο επεξεργασίας των απορριμμάτων, αλλά τρόπο για τη διαχείρισή τους.

Ανακύκλωση των Αστικών Απορριμμάτων
Στόχος της διεργασίας της ανακύκλωσης είναι η μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με απορρίμματα
(ιδίως μή-ζυμώσιμα), η εξοικονόμηση πόρων και συγκεκριμένα χρήμα, πρώτες ύλες και ενέργεια. Τα υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι το χαρτί, το γυαλί, τα μέταλλα, καθώς και ορισμένα είδη πλαστικών.
Προκειμένου ένα σύστημα ανακύκλωσης να είναι αποδοτικό, πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις:
-Συλλογή κάθε είδους υλικού σε χωριστούς κάδους
-Ύπαρξη αγοράς των ανακυκλώσιμων υλικών (ώστε να υπάρξει οικονομικό
όφελος για τη χρηματοδότηση του προγράμματος)
-Ενεργός συμμετοχή των κατοίκων
-Επαρκείς ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών
-Ορθή χωροθέτηση των κάδων συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών

Οι κύριοι μέθοδοι διαχείρησης των οικιακών αποβλήτων που προτείνονται  σύμφωνα με οδηγίες στην ΕΕ
φαίνονται στον πίνακα 2.

βιολοΓικος κΑΘΑριςΜος
Ο βιολογικός καθαρισμός είναι απαραίτητος γιατί αν τα αστικά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα πεφτανε
στην θάλασσα χωρίς μια προεπεξεργασία, θα δημιουργούσαν το γνωστό φαινόμενο της έλλειψης οξυγόνου
με συνέπεια το θάνατο οργανισμών.Τα μέτρα που παίρνονται για τον καθαρισμό των λυμάτων είναι η κα-
τασκευή μιας εγκατάστασης η οποία θα τα επεξεργάζεται με βιολογικό τρόπο, έτσι ώστε να μειωθεί η απαί-
τηση που υπάρχει για οξυγόνο (το πρόβλημα που δημιουργούν τα λύματα είναι ότι καταναλώνουν το
οξυγόνο που είναι διαθέσιμο για να ζούν οι οργανισμοί που είναι στη θάλασσα).
Ενας βιολογικός καθαρισμός περιλαμβάνει τρία στάδια επεξεργασίας:
Στο πρωτοβάθμιο στάδιο γίνεται ο καθαρισμός με κατακράτηση μεγάλων στερεών άμμου και λιπών. Η εγ-
κατάσταση αυτή συνήθως περιλαμβάνει μια σχάρα που κρατάει τα στερεά, και μια δεξαμενή που εκεί καθι-
ζάνει η άμμος και κατακρατούνται τα λίπη. Στο δευτεροβάθμιο στάδιο κατακρατούνται οι οργανικές ουσίες
που καταναλώνουν το οξυγόνο της θάλασσας. Στο τριτοβάθμιο στάδιο γίνεται η απαραίτητη χλωρίωση.
Οι μέθοδοι διάθεσης των αστικών αποβλήτων στην ΕΕ φαίνεται στον πίνακα 3.

Αστικά απόβλητα και καρκίνος
Η συσχέτιση των αστικών αποβλητων με την καρκινογένεση στη διεθνή βιβλιογραφία αφορά κυρίως τις
επιπτώσεις από τη λειτουργία των μονάδων αποτέφρωσης  στους κατοικους κοντά στις μονάδες αυτές. Οι
αναφορές αυτές στην πλειονότητά τους αφορούν μονάδες αποτέφρωσης παλαιότερης τεχνολογίας, ενώ
σε αρκετές από αυτές αναφέρονται οι δυσκολίες που έχουν τέτοιου είδους μελέτες για τη διεξαγωγή τους.  
Ο P Elliott και οι συν το 1996 ανακοίνωσαν στατιστικά στοιχεία 14 εκατομ. ανθρώπων που ζούσαν σε
περιοχές σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου από 52 αποτεφρωτηρες αστικών αποβλήτων στην Αγγλία (1974 – 1986),
Σκωτία ( 1974-1984) και Ουαλία (1975-1987). Οι ερευνητές ανέφεραν αυξηση μέχρι 37% των αναμενό-
μενων κρουσμάτων καρκίνου ήπατος .
Το 2000 ο P Elliott και οι συν ανέλυσαν  ιστοπαθολογικά τα 119/235( 51 % ) από τα αναφερόμενα περι-
στατικά της δημοσίευσης του 1996 και αναδείχθηκαν 66 ασθενείς με πρωτοπαθή  καρκίνο ήπατος (55%)
και 21 (18%) με διαπιστωμένη δευτεροπαθή ηπατική εντόπιση. 1,2

Ο EG Knox ανεφερε ότι υπήρχε σχετική αυξηση 2: 1 των περιστατικών παιδικών  νεοπλασιών/λευχαιμιας
εντός 5 χιλιομέτρων από τους αποτεφρωτήρες αστικών αποβλήτων. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα για
τους αποτεφρωτήρες νοσοκομειακών αποβλήτων. Όσο αναφορά περιοχές όπου γίνονταν υγειονομική
ταφή απορρημάτων δεν παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα.3
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Ο Jean-François Viel και οι συν ανακοίνωσαν τo 2008 στοιχεία από το 1990-1999 γύρω από αστικές πε-
ριοχές της Γαλλίας όπου λειτουργούσαν 13 αποτεφρωτήρες. Κατέληξαν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανά-
μεσα στα αυξημένα επίπεδα διοξίνης στο έδαφος σε περιοχές γύρω από αποτεφρωτήρες αστικών
αποβλήτων και αυξημένων ποσοστών ΝΗL σε περιοχές που γειτνιάζουν με τους αποτεφρωτήρες σε σχέση
με πιο απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης και άλλοι παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση , η βιομη-
χανική ρύπανση , η πυκνότητα του πληθυσμού στις διάφορες περιοχές και  το κοινωνικοοινομικό επιπεδο
ελήθησαν υπ΄όψην. Παρ΄όλα τα αποτελέματα οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτά τα συμπεράσματα δεν
μπορούν να εξαχθούν και να ισχύσουν για τους νεότερης τεχνολογίας αποτεφρωτήρες που λειτουργούν
σήμερα, οι οποίοι επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον και τον πλυθησμό. 4,30

H Julia Green Brody και οι συνεργάτες προσπάθησαν να διερευνήσουν τη σχέση αυξημένης επίπτωσης
καρκίνου μαστού σε μια περιοχή της Μασαχουσέτης με γνωστή επιμόλυνση πόσιμου νερού με αστικά λύμ-
ματα.  Αν και υπάρχουν μερικές μελέτες που υποστηρίζουν την αυξημένη επιπτωση καρκίνου μαστού σε
επιμολυσμένο πόσιμο νερό με χημικά καρκινογόνα δρώντα ως οιστρογονικοί διαμεσοβητές, αυτή η μελέτη
δεν απέδειξε συσχέτηση του καρκίνου μαστού μετά από πόση νερού επιμολυσμένο με αστικά λυμματα. 5

Η Sarah Goria και οι συν. προσπάθησαν να αξιολογήσουν τη σχέση της επιπτωσης του καρκίνου σε πε-
ριοχές γειτνιάζουσες με αποτεφρωτήρες. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η απόσταση της
διαβίωσης του ατόμου από τον αποτεφρωτήρα ως μόνος παράγοντας κινδύνου - παραμετρος δεν είναι
ικανή για την εξαγωγη ασφαλών συμπερασμάτων. Εκτός από την αποσταση από τους αποτεφρωτήρες άλλοι
παράγοντες που επηρεάζουν την επιπτωσή τους στην υγεία του πληθυσμού είναι μετεωρολογικά δεδομένα,
τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά ενός μέρους και άλλα. 6

Όσο αναφορά την εκπομπή διοξίνης από τους αποτεφρωτήρες και την επίδραση στον καρκίνο του μαστού
στις γυναίκες που ζούνε στις γύρω περιοχές έχει μελετηθεί, μεταξύ των άλλων, προσφατως από τον Jean-
François Viel και συν το 2008. Οι ερευνητές μελέτησαν 434 γυναίκες με διηθητικό καρκίνο μαστού από
1996 μέχρι το 2002.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα των γυναικών μεταξύ 20-59 ετών δεν παρου-
σίασε καμία μεταβολή στην επίπτωση του καρκίνου μαστού μεταξύ αυτού και του control group, ενώ ση-
μαντική διαφορά παρουσιάστηκε σε γυναίκες άνω των 60 ετών. Συγκεκριμένα γυναίκες άνω των 60 ετών
που κατοικούσαν σε περιοχές με υψηλά επίπεδα διοξινών η πιθανότητα να αναπτύξουν διηθητικό καρκίνο
μαστού ήταν 0,31 φορές μεγαλύτερη. 7

Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει τη αύξηση των επιπέδων διοξίνης σε εργαζόμενους σε αποτεφρωτήρες
8,9 Οι νεώτερης τεχνολογίας αποτεφρωτήρες έχουν μειώσει σημανικά τις εκπομπές τους σε διοξίνη και μό-
λυβδο. 10-13

Εκτός από την επίδραση των αποτεφρωτήρων στη δημόσια υγεία από καιρό έχει γίνει γνωστό ότι αυξημένα
είναι τα επίπεδα τοξικών-βαρέων μετάλλων όπως αρσενικό ,κάδμιο, μόλυβδος, νικέλιο και χρώμιο σε υπό-
γεια νερά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό οφείλεται στη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από
αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα ή σε ρυπασμένους φυσικούς αποδέκτες που ακολούθως ρυπαίνουν τον
υδροφόρο ορίζοντα. Η παρουσία των βαρέων μετάλλων είτε αυτά προέρχονται από τα αστικά λύματα ή
από βιομηχανικά απόβλητα στους υδροφόρους ορίζοντες και στη συνέχεια περνώντας με τη τροφική αλυ-
σίδα στον άνθρωπο μπορεί να προκαλέσει σε άλλοτε άλλο βαθμό βλάβες στην υγεία του ανθρώπου. 

Ρύπανση από Βαρέα Μέταλλα και Μεταλλοειδή στα Υδάτινα Συστήματα

Τα περισσότερα των μετάλλων έχουν τοξικές παρενέργειες σε υψηλές συγκεντρώσεις, αλλά και μερικά από
αυτά που δεν παίζουν ρόλο στη φυσιολογία φυτών και ζώων παρουσιάζουν τοξικές συνέπειες σε χαμηλές
συγκεντρώσεις. Οι κυριότερες δράσεις των μετάλλων είναι νεφροτοξικές (Pb, Hg, As, Cd), νευροτοξικές
(ιδιαίτερα των οργανικών ενώσεων Hg, Pb, Sn) και καρκινογόνες (As, Cr, Ni).14-16 Η καρκινογόνος δράση
των μετάλλων έχει μελετηθεί με μεγάλο αριθμό τοξικολογικών ερευνών και έχει βρεθεί ότι ο μηχανισμός
της άμεσης προσθήκης σε κυτταρικό DNA (που προκαλεί μεταλλάξεις) είναι δευτερεύουσας σημασίας, σε
σχέση με τη δράση μέσω οξειδωτικών βλαβών στο DNA που προκαλούνται από την  παραγωγή ελευθέρων
ριζών.17-21 Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα ενισχύουν ήδη γνωστά δεδομένα για τη συμμετοχή των
βαρέων  μετάλλων στις βλάβες του γενετικού υλικού και στη διαδικασία της καρκινογένεσης .22-29
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Στην Ελλάδα που δεν χρησιμοποιείται η καύση των αστικών αποβλήτων ως τρόπος διαχείρησής τους δεν
υπάρχουν και οι κίνδυνοι που αναφέρονται σε άλλοτε άλλο βαθμό στη διεθνή βιβλιογραφία. Το πρόβλημα
στη χώρα μας αρχίζει να διαφαίνεται και να περιπλέκεται όταν διοχετεύονται και αναμειγνύονται ακατεργα-
στα βιομηχανικά απόβλητα, νοσοκομειακά απόβλητα ή οποαδήποτε άλλης φυσεως επικίνδυνα  απόβλητα
με τα αστικά απόβλητα. Τότε τα «αθώα» αστικά απόβλητα κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια
υγεία ,διότι επικίνδυνα βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και άλλες δυνητικά καρκινογόνες ουσίες περνούν
στην τροφική αλυσίδα, επιμολύνουν υδροφόρους ορίζοντες και μπορεί να επιβαρύνουν και να θέτουν σε
κίνδυνο μεγάλες ομάδες του πλυθησμού. 

Πίνακας 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ

Πίνακας 2.Τρόποι διάθεσης οικιακών αποβλήτων με οδηγίες της ΕΕ.
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Πίνανας 3. Τρόποι διάθεσης αστικών αποβλήτων στην ΕΕ
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ΑΠοβλΗτΑ νοςοκοΜειΩν
Θ. Γεράκης

Νοσηλευτής ΠΕ Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο “Η Σωτηρία”

Το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων και ιδιαίτερα αυτών που χαρα-
κτηρίζονται ως ειδικά εξαιτίας της επικινδυνότητάς τους, έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Στην κατηγορία των ειδικών ή επικίνδυνων απορριμμάτων εντάσσονται και τα νοσοκομειακά, για τα οποία
εμφανίζεται αυξημένο ενδιαφέρον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Αυτό
συνίσταται στο γεγονός ότι τέτοιου είδους απόβλητα αποτελούν στις περισσότερες των περιπτώσεων φο-
ρείς παθογόνων μικροοργανισμών, ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, με αποτέλεσμα η μη ασφαλής διάθεσή
τους να εγείρει σημαντικότατους κινδύνους όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τη δημόσια υγεία.

ορισμός και κατάταξη των ιατρικών Αποβλήτων

Με τον όρο Ιατρικά Απόβλητα εννοούνται όλα εκείνα τα απόβλητα που παράγονται από δραστηριότητες
που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων σε Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ), ερευνητικά
εργαστήρια ή ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με φροντίδα υγείας, αλλά και από άλλες
πηγές μικρότερες, όπως φροντίδα υγείας παρεχόμενη στο σπίτι.1

Πίνακας 1. Ποσοστιαία σύνθεση νοσοκομειακών αποβλήτων (Πηγή WHO)

Απόβλητα όμοια με τα οικιακά (μη μολυσματικά) 80%
Παθολογικά και μολυσματικά απόβλητα   15%
Αιχμηρά αντικείμενα                                                                      1%
Χημικά ή φαρμακευτικά απόβλητα                                               3%
Δοχεία υπό πίεση, σπασμένα θερμόμετρα κ.α.                             < 1%        

κατηγοριοποίηση ιατρικών Αποβλήτων σύμφωνα με την κΥΑ 37591/2031/2003

1) ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ιΑ-ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα (π.χ.
απόβλητα από την παρασκευή φαγητών, υλικά συσκευασίας κ.α.)

2) επικίνδυνα ιατρικά Απόβλητα (ειΑ) που περιλαμβάνουν:
i. Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα Απόβλητα (ε.ι.Α.–Μ.Χ.)
Τα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα είναι εκείνα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή
άλλα βιολογικά υγρά που μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα.
Αναλυτικότερα:
1. Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις, σε σχέση με την πρόληψη
μόλυνσης 
2. Ιστοί και όργανα ανθρώπινου σώματος.
3. Απόβλητα μικροβιολογικών εργαστηρίων:
• Πλάκες, τριβλία καλλιέργειας και άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία και που έχουν μο-
λυνθεί από παθογόνους παράγοντες.
• Νυστέρια, λάμες, τροκάρ και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει λύση της συνεχείας του δέρματος και των
βλεννογόνων. Ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μολυσμένα, θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας απορρίμματα.
4. Όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλοντα, στα οποία υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετά-
δοσης δια του αέρος, καθώς και από περιβάλλοντα απομόνωσης, στα οποία βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες
από μεταδοτικό νόσημα και έχουν μολυνθεί από:
• Αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα σε ποσότητα τέτοια, ώστε αυτό να είναι ορατό.
• Κόπρανα και ούρα στην περίπτωση συγκεκριμένου ασθενούς, στον οποίο έχει αναγνωρισθεί κλινικά από
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τον θεράποντα ιατρό μία νόσος που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα απεκκρίματα.
• Σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό,
περικάρδιο υγρό ή αμνιακό υγρό.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Βελόνες, σύριγγες, λάμες, νυστέρια
• Καθετήρες (κύστης, φλεβών, αρτηριών, για πλευριτικές παροχετεύσεις κ.λ.π.)
• Υλικό μιας χρήσης: σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες, προστατευτικός ρουχισμός και μάσκες, γυαλιά,
πανιά, σεντόνια, μπότες, γαλότσες,
• Ιατρικά υλικά (γάζες, ταμπόν, επίδεσμοι, τσιρότα, σωληνοειδή ράμματα).
• μικρές κλίνες για πειραματόζωα
• υπολείμματα φαγητού από το δίσκο του ασθενούς
ii. Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα Μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ε.ι.Α.-Μ.τ.Χ.):
1. Απόβλητα από ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και βιοχημικών εξετάσεων
2. Ανατομικά απόβλητα, από Παθολογοανατομικά Εργαστήρια:
• Ιστοί, όργανα και μέρη σώματος μη αναγνωρίσιμα, πειραματόζωα
• Απόβλητα, από Παθολογικά και άλλα Τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες
• Χρησιμοποιημένες συσκευασίες ορών με κυτταροστατικά φάρμακα από ασθενείς στους οποίους εφαρ-
μόζεται χημειοθεραπεία.
iii. Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ε.ι.Α.-τ.Χ.)
Πρόκειται για απόβλητα που περιέχουν:
• Υδράργυρο
• Άλλα βαρέα μέταλλα
• Χλωροφόρμιο, τριχλωροφόρμιο, ξυλένιο,ακετόνη, μεθανόλη
• Ανόργανες χημικές ενώσεις που περιέχουν οξέα και αλκάλια (π.χ. θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό
οξύ, υδροξείδιο του νατρίου και διάλυμα αμμωνίας)
• Ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των κυτ-
ταροστατικών φαρμάκων
• Έλαια εκροής από αντλίες κενού
• Χημικές ουσίες που αποτελούνται ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
• Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 
• Αμαλγάματα οδοντιατρικής 
3) Άλλα ιατρικά Απόβλητα (ΑιΑ)
Υπάρχουν απόβλητα που δεν εμπίπτουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες. Τέτοια απόβλητα είναι: ραδιενεργά,
μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση κ.ά.1

Ποσότητες ιατρικών Αποβλήτων

Πίνακας 2. Παραγωγή αποβλήτων υγειονομικής περίθαλψης ανάλογα με το επίπεδο εθνικού εισοδήματος
(Πηγή Pruss et al. 1999)

επίπεδο εθνικού εισοδήματος ετήσια παραγωγή αποβλήτων υγειονομικής 
περίθαλψης (Kg/άτομο)

Χώρες υψηλού εισοδήματος
Συνολικά απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 1,1-12
Επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 0,4-5,5
Χώρες μεσαίου εισοδήματος
Συνολικά απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 0,8-6
Επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 0,3-0,4
Χώρες χαμηλού εισοδήματος
Συνολικά απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης 0,5-3
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Πίνακας 3. Εκτιμώμενες ποσότητες μολυσματικών αποβλήτων (Ελλάδα)

Πηγή                                                         Παραγωγή Μολυσματικών Αποβλήτων
(Kg/ημέρα/κλίνη)

M. Tsakona et al, 2006                                1,9
Ξηρογιανοπούλου Α., 2000                         0,3
Skordilis and Padazopoulos, 1988              0,5

Παραγόμενα νοσοκομειακά απόβλητα στην ελλάδα ανά Περιφέρεια

• Η ετήσια παραγόμενη ποσότητα, στην ελληνική επικράτεια, προσδιορίζεται σε 14.000 τόνους/έτος, εκ
των οποίων το 14% παράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και το 53% στην περιοχή της
Αττικής (Γκέκας κά, 2002 )
• Ημερησίως τα νοσοκομειακά απόβλητα, φτάνουν τους 40 τόνους από τα οποία 70% «παράγονται»
στην Aθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
• Στο νομό Aττικής βρίσκονται αναπτυγμένες 29.080 νοσοκομειακές κλίνες, σχεδόν το 60% του συνόλου
της χώρας, που παράγουν σε καθημερινή βάση 20 τόνους μολυσματικά απορρίμματα (στοιχεία του Eνιαίου
Συνδέσμου Δήμων και Kοινοτήτων, EΣKΔNA).
• Στην Ελλάδα, ο αριθμός των κλινών στα νοσηλευτικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά) φθάνει τις 57.000
(στοιχεία ΕΣΥΕ, 1999), παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10% κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαε-
τίας. Η αύξηση του αριθμού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και η παράλληλη αύξηση των αποβλήτων που
αντιστοιχούν σε κάθε ασθενή, έχουν οδηγήσει αναπόφευκτα στην συνολική αύξηση των παραγόμενων
νοσοκομειακών αποβλήτων στη χώρα ετησίως. 1

κινΔΥνοι ΠοΥ ΑΠορρεοΥν ΑΠο τΗ ΔιΑΧειριςΗ εΠικινΔΥνΩν νοςοκοΜειΑκΩν ΑΠο-
βλΗτΩν

επαγγελματικές ομάδες που εκτίθονται  στον κίνδυνο 

• Νοσηλευτικού, ιατρικού προσωπικού
• Άτομα που εργάζονται σε φαρμακεία ή φαρμακευτικά εργαστήρια
• Μεταφορείς φαρμακευτικών, ραδιενεργών, τοξικών υλικών εντός και εκτός υγειονομικών μονάδων
• Συνεργεία καθαριότητας εντός και εκτός υγειονομικών μονάδων
• Εργαζόμενοι σε τόπους διάθεσης ή επεξεργασίας αποβλήτων νοσοκομειακών μονάδων.

Έμμεσα

Όλοι οι πολίτες 2

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα παραπάνω απόβλητα συνοψίζονται στον κίνδυνο μόλυνσης με τον ιό
της ηπατίτιδας Β και C, όπως και με τον ιό του AIDS, τις λοιμώξεις του γαστρεντερικού και του αναπνευστι-
κού συστήματος, τις λοιμώξεις του δέρματος, τις διαταραχές του ανοσοποιητικού και τις δηλητηριάσεις. 
Οι οδοί της μόλυνσης μπορεί να είναι είτε με λύση της συνεχείας του δέρματος, σε έδαφος μόλυνσης (μεί-
ωση της προστατευτικής δράσης του δέρματος), από τους βλεννογόνους, μέσω του αναπνευστικού μέσω
του πεπτικού. Είναι γνωστό ότι με τρύπημα βελόνας, (και έχει τεκμηριωθεί), δυνητικά μεταδίδεται και ο ιός
της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS) αλλά και της ηπατίτιδας Β και C. 

Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2000 από σύριγγες μολύνθηκαν
23 εκατομμύρια άνθρωποι από ηπατίτιδα B, C και AIDS παγκοσμίως. Κακή διαχείριση μπορεί να έχει σαν
συνέπεια την διασπορά εντός και εκτός νοσοκομείου, ανθεκτικών μικροοργανισμών προερχομένων από
τις υγειονομικές μονάδες.1,2,3,4,5
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Πίνακας 4. Παθογόνοι μικροοργανισμοί που μεταδίδονται με το χειρισμό επικίνδυνων ιατρικών αποβλή-
των.2,6
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επικίνδυνα χημικά και φαρμακευτικά απόβλητα.

Τα απόβλητα αυτά μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που να είναι τοξικές, μεταλλαξιογόνες, ερεθι-
στικές, αλλεργιογόνες, ουσίες που προκαλούν εκρήξεις, πυρκαγιές, σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες. Και
μπορούν να προκαλέσουν είτε οξείες καταστάσεις είτε εάν έχουν αθροιστική ενέργεια, αθροιστική δράση,
χρόνιες καταστάσεις ή ακόμα και τραυματισμούς και εγκαύματα που δεν είναι ασυνήθη. 
Η τοξική δράση μπορεί να προέλθει είτε από απορρόφηση μέσω του δέρματος είτε από τους βλεννογόνους,
είτε μέσω αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος. Με την ανάφλεξη μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί
στο δέρμα, τα μάτια, τους βλεννογόνους των αεραγωγών οδών π.χ. κάτι τέτοιο μπορεί να προκύψει από
την φορμαλδεΰδη. 
Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες στις υγειονομικές μονάδες, ενέχουν κίνδυνο
εκρήξεων. Επίσης, τα χημικά προϊόντα που προκύπτουν από την ενεργοποίηση μιας ουσίας, μπορεί να οδη-
γούν σε δευτερογενή προϊόντα που να είναι ακόμη πιο τοξικά, από την πρωτογενή ουσία. 
Όλες αυτές οι ουσίες μπορεί να απορροφηθούν από το έδαφος και να μολύνουν τα υπόγεια ύδατα. Ο άν-
θρωπος μπορεί να μολυνθεί είτε απευθείας, είτε μέσω της ανακύκλωσης από τη φύση, μέσω του νερού και
των τροφίμων. Τα αντινεοπλασματικά φάρμακα, οι συσκευές προετοιμασίας και έκχυσης και τα κατάλοιπα
τους είναι γνωστά για την τοξικότητά τους. Ο κίνδυνος απ’ αυτά βρίσκεται σε συνάρτηση τόσο της τοξικό-
τητας και της διάρκειας έκθεσης σ’ αυτά. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλά αντινεοπλασματικά φάρμακα είναι μεταλλαξιογόνα και καρκινογόνα Επίσης
αρκετά αντινεοπλασματικά είναι ερεθιστικά στο δέρμα, τα μάτια, προκαλούν ζάλη, πονοκέφαλο, ναυτία και
δερματίτιδα για τους εργαζόμενους. 
Η διασπορά στο περιβάλλον, ουσιών που μπορούν να παρεμβαίνουν στο DNA, να είναι μεταλλαξιογόνοι
παράγοντες, ενδεχομένως θα έχει ολέθριες συνέπειες στο οικοσύστημα στο μέλλον. Τα χημικά απόβλητα
από τα διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια αποβάλλονται συνήθως στο αποχετευτικό σύστημα. 
Φάρμακα και εμβόλια ληγμένα, που από λάθος ή άγνοια απορρίπτονται στα απόβλητα οικιακού τύπου, ενέ-
χουν πολύ μεγάλους κινδύνους. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2000, στην Ρωσία οκτώ παιδιά μολύνθηκαν
από ληγμένα εμβόλια έναντι του ιού της ευλογιάς, βαξίνια, τα ληγμένα εμβόλια βρήκανε σε χώρους πέριξ
του νοσοκομείου τα παιδιά και έπαιζαν, εισήχθησαν στο νοσοκομείο με πολύ υψηλό πυρετό και με εξάν-
θημα.4,5

κυτταροστατικά φάρμακα
Από τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, υπήρξαν παρατηρήσεις και δεδομένα  για την έκθεση των εργαζο-
μένων στις ανεπιθύμητες δράσεις των αντινεοπλασματκών φαρμάκων. Στη συνέχεια τα δεδομένα ισχυρο-
ποίησαν την ανίχνευση φαρμάκων στα ούρα των εργαζομένων και την εμφάνιση περαιτέρω γενοτοξικών
επιδράσεων. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερες από 11 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνους, διαγνώσκονται σε
ετήσια βάση, οι δε αριθμοί αναμένεται να αγγίξουν τα 16 εκατομμύρια μέχρι το 2010. Η αύξηση του αριθ-
μού των ασθενών, σε συνδιασμό με τη χρήση μεγαλύτερης ισχύος αντινεοπλασματικής αγωγής, το συν-
δυασμό περισσότερων φαρμάκων τόσο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, όσο κι άλλλων συνοδών
παθήσεων, θα αυξηθεί αναλογικά και η έκταση της έκθεσης των εργαζομένων στα αντινεοπασματικά φάρ-
μακα.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό επαγγελματικής έκθεσης σε επαγγελματίες υγείας, αναφέρεται σε με-
λέτη των Falck et al. 14 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού που ασχολούνταν με την ανασύνθεση και χο-
ρήγηση αντινεοπλασματικών φαρμάκων, εμφάνισαν υψηλά ποσοστά μεταλλαξιογόνων ουσιών στα ούρα
τους σε σύγκριση με άτομα που δεν ασχολούνταν με τη συγκεκριμένη εργασία.  (14. Falck K, Grφhn P,
Sorsa M, et al. Mutagenicity in urine of nurses handling cytostatic drugs. Lancet 1979;1:1250–1251.)

Τα συμπεράσματα αυτά υποστηρίζονται από πολυάριθμες μεταγενέστερες μελέτες που εξετάζουν την πα-
ρουσία μεταλλαξιογόνων ουσιών στα  ούρα, 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ανταλλαγές χρωμοσωμικού υλικού, ναυτία και έμετος, απώλεια τριχών,  και άλλα
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σε μελέτες πληθυσμιακών ομάδων όπως  φαρμακοποιών και νοσηλευτών που χειρίζονται αντινεοπλασμα-
τικά φάρμακα. 
Ενδεικτικά αναφέρονται :
1. Baker ES, Connor TH. Monitoring occupational exposure to cancer chemotherapy drugs. Am J Health
Syst Pharm 1996;53:2713–2723. 
2. Sorsa M, Anderson D. Monitoring of occupational exposure to cytostatic anticancer agents. Mutat
Res 1996;355:253–261.
3.. Sessink PJ, Bos RP. Drugs hazardous to healthcare workers. Evaluation of methods for monitoring
occupational exposure to cytostatic drugs. Drug Saf 1999;20:347–359). 2,6,7

εργασιακές δραστηριότητες ανά εργασιακή ομάδα με κίνδυνο έκθεσης σε  κυτταροστατικά φάρμακα
ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

1. Φαρμακοποιοί και γενικά εργαζόμενοι σε φαρμακευτικές μονάδες.

Χειρισμός φιαλιδίων, με κυτταροστατικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
Ανασύνθεση φαρμάκων υπό μορφή κόνεως ή λυόφιλων και διαδικασία περαιτέρω αραίωσης για την πα-
ρασκευή έτοιμων προς χορήγηση σκευασμάτων
Εξαέρωση σύριγγας που περιέχει κυτταροστατικά φάρμακα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
Παρασκευή φαρμάκων σε άλλες μορφές (π.χ. χάπια, κάψουλες κ.α.α)
Χειρισμός μολυσμένων απόβλητων που παράγονται σε κάθε βήμα της παρασκεύασμα ή διαδικασία χορή-
γησης
Επαφή με εξωτερικούς χώρους, επιφάνειες εργασίας, δάπεδα, και των τελικών συσκευασιών των κυτταρο-
στατικών φαρμάκων (ασκοί, σάκοι, κασέτες, και σύριγγες) 
Χειρισμός αχρησιμοποίητων φαρμάκων και λοιπών αποβλήτων
Καθαρισμός και απολύμανση των περιοχών όπου χρησιμοποιούνται κυτταροστατικά φάρμακα.
Απομάκρυνση των ατομικών μέτρων προστασίας στο τέλος της εργασιακής δραστηριότητας.

2. νοσηλευτικό προσωπικό

χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων ενδομυϊκά, υποδόρια, ή ενδοφλέβια (IV) .
Παραγωγή αερολύματος κατά τη χορήγηση των φαρμάκων, είτε με τη χρήση σύριγγας, είτε με συσκευής
έγχυσης. 
διαδικασία εξαέρωσης της συσκευής έγχυσης προ της χορήγησης του κυτταροστατικού φαρμάκου.
Προετοιμασία και χορήγηση εξατομικευμένων δόσεων κυτταροστατικών φαρμάκων (π.χ. ταμπλέτες)
Χειρισμός βιολογικών υγρών, ιματισμού  και άλλων υλικών που περιέχουν κυτταροστατικά φάρμακα
Χειρισμός μολυσμένων απόβλητων που παράγονται σε κάθε βήμα της παρασκεύασμα ή διαδικασία χορή-
γησης
Επαφή με εξωτερικούς χώρους, επιφάνειες εργασίας, δάπεδα, και των τελικών συσκευασιών των κυτταρο-
στατικών φαρμάκων (ασκοί, σάκοι, κασέτες, και σύριγγες) 
Χειρισμός αχρησιμοποίητων φαρμάκων και λοιπών αποβλήτων
Καθαρισμός και απολύμανση των περιοχών όπου χρησιμοποιούνται κυτταροστατικά φάρμακα.
Απομάκρυνση των ατομικών μέτρων προστασίας στο τέλος της εργασιακής δραστηριότητας.

3. προσωπικό καθαριότητας και μεταφοράς

Μεταφορά κυτταροστατικών φαρμάκων ή άλλων επικύνδυνων φαρμακευτικών ουσιών
Χειρισμός βιολογικών υγρών, ιματισμού  και άλλων υλικών που περιέχουν κυτταροστατικά φάρμακα
Χειρισμός μολυσμένων απόβλητων που παράγονται σε κάθε βήμα της παρασκεύασμα ή διαδικασία χορή-
γησης
Επαφή με εξωτερικούς χώρους, επιφάνειες εργασίας, δάπεδα, και των τελικών συσκευασιών των κυτταρο-
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στατικών φαρμάκων (ασκοί, σάκοι, κασέτες, και σύριγγες) 
Χειρισμός αχρησιμοποίητων φαρμάκων και λοιπών αποβλήτων
Καθαρισμός και απολύμανση των περιοχών όπου χρησιμοποιούνται κυτταροστατικά φάρμακα.
Απομάκρυνση των ατομικών μέτρων προστασίας στο τέλος της εργασιακής δραστηριότητας.2,6

ΔιΑΧειριςΗ  νοςοκοΜειΑκΩν ΑΠοβλΗτΩν  κΑι κινΔΥνοι ΓιΑ τΗ ΔΗΜοςιΑ ΥΓειΑ
Η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων περιλαμβάνει μια σειρά διαδικασιών που έχουν σα στόχο
την αποφυγή της έκθεσης εργαζομένων και μη με αυτά και κατ’επέκταση τη προστασία της Δημόσιας υγείας
και του περιβάλλοντος.
Ως επεξεργασία θεωρείται η διαδικασία  ή ο συνδυασμός φυσικών, χημικών, θερμικών και βιολογικών

διεργασιών που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των ιατρικών αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο
όγκος τους, οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολύνεται ο χειρισμός τους αλλά και να επιτυγχάνεται η
ανάκτηση χρήσιμων υλικών ή ενέργειας από αυτά.

Σχεδιασμός διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων
Ο σχεδιασμός ορίζεται ως μια διαδικασία προσδιορισμού της κατάλληλης μελλοντικής δράσης, μέσα από
μια σειρά επιλογών [1]. Είναι απαραίτητο να συνδυάζει οπωσδήποτε στο πλαίσιό του μια αντίληψη στόχων,
ενώ η βασική κατευθυντήρια γραμμή που τον διέπει θα πρέπει να προσανατολίζεται σε προβλήματα εξα-
σφάλισης των απαραίτητων μέσων για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων. Ο σχεδιασμός αποτελεί ένα
από τα κυριότερα μέσα έκφρασης των προβληματισμών και των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας και γι’
αυτό κρίνεται ως απαραίτητο μέσο προκειμένου να διατυπωθούν και εν συνεχεία να υλοποιηθούν πολιτικές
που θα προαγάγουν την ασφαλή διαχείριση του περιβάλλοντος υπό τις αρχές της βιώσιμης ή αειφόρου
ανάπτυξης.
Η διατύπωση συγκεκριμένων στόχων και η προσπάθεια επίτευξής τους διαμέσου της διαδικασίας ενός ολο-
κληρωμένου σχεδιασμού αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στην προσπάθεια επιτυχούς διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό και το-
πικό επίπεδο. Ωστόσο η επιτυχής έκβαση ενός περιφερειακού ή τοπικού σχεδιασμού εξαρτάται κατά κύριο
λόγο τόσο από τον σωστό εθνικό σχεδιασμό, όσο και από τις διεθνείς εξελίξεις και κατευθύνσεις σχετικά
με το αντικείμενο του σχεδιασμού. Άλλωστε το περιεχόμενο ενός επιπέδου σχεδιασμού είναι αυτό που
καθορίζει και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι στόχοι του σχεδιασμού σε κατώτερο επίπεδο, προ-
χωρώντας από ανώτερο προς κατώτερο επίπεδο (διεθνές, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό).
Διαχωρισμός και συλλογή νοσοκομειακών αποβλήτων
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Πίνακας 5. Μέθοδοι επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων 7,8

ΠροβλΗΜΑτΑ ΥΓειΑς ΠροερΧοΜενΑ ΑΠο τΗ ΔιΑΘεςΗ Ή τΗν εΠεΞερΓΑςιΑ τΩν ΑΠο-
βλΗτΩν

Προβλήματα υγείας προερχόμενα από τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, ξεκινούν από τη
συλλογή τους, τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους.
Η επαφή  με αυτά ή η δημιουργία αερολύματος, με αποτέλεσμα διασπορά των παραγόντων με επιδράσεις
στην υγεία, τόσο των εμπλεκομένων, όσο και των γύρω παρεβρισκομένων.
Οι διαδικασίες επεξεργασίας των αποβλήτων δεν είναι δυστυχώς απαλλαγμένες προβλημάτων, με μεσο-
πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αρνητικές επιδράσεις στη δημόσια υγεία. Η φύση της διαδικασίας καθορίζει
επίσης αν οι επιδράσεις αυτές θα είναι σε τοπικό επίπεδο ή απομακρυσμένες από το χώρο επεξεργασίας
των αποβλήτων.
Η υγειονομική ταφή μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε μόλυνση των υπόγειων υδάτων και επακόλουθα του
πόσιμου νερού. Η μόλυνση, ανάλογα με τη δομή του εδάφους μπορεί να εμφανιστεί σε απομακρυσμένα
σημεία, με σοβαρές επιδράσεις στη δημόσια υγεία.
Ανεπαρκής αποτέφρωση, ή αποτέφρωση ακατάλληλων υλικών μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση
ρύπων στην ατμόσφαιρα. Η καύση των υλικών που περιέχουν χλώριο μπορεί να παράγουν διοξίνες και
φουράνια, οι οποίες ταξινομούνται ως καρκινογόνες και έχουν συσχετιστεί με μια σειρά από δυσμενείς
επιπτώσεις. Αποτέφρωση των βαρέων μετάλλων ή υλικών με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα (κυρίως μό-
λυβδο, υδράργυρο και κάδμιο) μπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωση βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον.
Οι διοξίνες, τα φουράνια και τα μέταλλα είναι ανθεκτικά και συσσωρεύονται στο περιβάλλον. Υλικά που
περιέχουν χλώριο ή μέταλλα δεν πρέπει να αποτεφρώνονται. 

Μόνον οι σύγχρονοι αποτεφρωτήρες είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες της τάξεως των
800-1000 ° C, με ειδική διαδικασία καθαρισμού του εξοπλισμού, μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν παρά-
γονται διοξίνες και  φουράνια (ή μόνο ασήμαντα ποσά). 4,5,7,9
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τροΠοι ΑντιΜετΩΠιςΗς

1. Σχεδιασμός (στρατηγική που εφαρμόζεται τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό (ενδο-νοσοκομειακό) επί-
πεδο, και αφορά την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και λήψη μέτρων βελτίωσης όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
Οι βασικοί άξονες ενός τέτοιου σχεδιασμού είναι οι:
• Πρόληψη και μείωση τόσο της ποσότητας όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επικίνδυνων
νοσοκομειακών αποβλήτων που παράγονται. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της εισα-
γωγής τεχνολογιών και προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων,
της ανακύκλωσης ή και της ανάκτησης χρήσιμων υλικών ή και ενέργειας από τα απόβλητα.
• Ασφαλή επεξεργασία και περιβαλλοντικά ορθή τελική διάθεση των αποβλήτων.
• Χρησιμοποίηση τεχνολογιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που να έχουν όχι μόνο χαμηλό κό-
στος αλλά να συνδράμουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. 
2.        Συλλογή νοσοκομειακών αποβλήτων.
• Σαφής διαχωρισμός των αποβλήτων στον τόπο παραγωγής τους.
• Ποιοτική τοποθέτηση των απορριμμάτων σε αναλόγου χρώματος σάκους και κυτία
• Σφράγιση των κυτίων
• Πλήρωση κατά τα � του συνολικού όγκου τους.
• Ορθή σήμανση των απορριμμάτων 
3. Ασφαλής μεταφορά  και αποθήκευση με βάση οδηγίες και την κείμενη νομοθεσία
• ασφαλής αποθήκευση με βάση τις οδηγίες (ειδικοί ψυκτικοί θάλαμοι, ειδικά οχήματα μεταφοράς με ψυ-
κτικούς θαλάμους, μικρό χρονικό διάστημα παραμονής, αποφυγή επαφής με ζώα, ερπετά και πουλιά κ.α.)
4. Ασφαλής μεταφορά στον τόπο διάθεσης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία
5. Προστασία εργαζομένων
• χωροταξική διαμόρφωση για την εκτέλεση της κάθε εργασίας (ανασύνθεση κυτταροστατικών φαρμάκων
σε ιδιαίτερο χώρο και από εξειδικευμένο προσωπικό, νηματικοί θάλαμοι, ιδιαίτεροι χώροι αποθήκευσης
αποβλήτων, κ.α.)
• μέτρα ατομικής προστασίας, ανάλογα με τη φύση της εργασίας τους
• μέτρηση των συγκεντρώσεων στον αέρα, όταν υπάρχει πιθανότητα δερματικής απορρόφησης, επίσης
μετρήσεις στο αίμα και στα βιολογικά υγρά και τέλος συνεχές effect monitor, δηλαδή παρακολούθηση
των επιβαρύνσεων που προκαλούνται στη δομή του οργανισμό, ή σε βασικές λειτουργικές του διαδικα-
σίες.
6. Εκπαίδευση των εργαζομένων
• εκπόνηση οδηγιών
• ενημέρωση για τα νέα δεδομένα
• εκπόνηση εκπαιδευτικών πρακτικών
7. Πρόληψη. Τι περιλαμβάνει η πρόληψη; Περιλαμβάνει αναγνώριση των κινδύνων, οργάνωση της διαχεί-
ρισης, λήψη των μέτρων ασφάλειας, σήμανση κατάλληλη των χώρων εργασίας, γνώση των προστατευτικών
μέσων, σωστή επιλογή αλλά σωστή χρήση επίσης και αυτό θα γίνει μόνο με την ενημέρωση και την συνε-
χιζόμενη εκπαίδευση, των εργαζόμενων και τήρηση από όλους των κανόνων ασφάλειας
8. Επιλογή της σωστής για το κάθε υλικό διαδικασία διάθεσης και επεξεργασίας 2,7,6
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ΑΠοβλΗτΑ ΧΗΜειοΘερΑΠειΑς
Β. Ξυλά

Παθολόγος, Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο “Η Σωτηρία”

ειςΑΓΩΓΗ
Στη χώρα μας οι ασθενείς που πάσχουν από κακοήθεια παρακολουθούνται και υποβάλλονται σε θεραπεία
σε διάφορες υγειονομικές μονάδες όπως δημόσια νοσοκομεία, στρατιωτικά νοσοκομεία, περιφερικά κέν-
τρα υγείας, κέντρα αιμοδοσίας καθώς και σε ιδιωτικά ιδρύματα-νοσοκομεία. Τα απόβλητα που παράγονται
από όλες αυτές τις μονάδες δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα αμιγώς τοξικά απόβλητα όπως για παράδειγμα
τα υπολείμματα των χημειοθεραπευτικών παραγόντων που δεν χορηγήθηκαν ή τις συσκευές έγχυσης χη-
μειοθεραπευτικών φαρμάκων αλλά επίσης και με τα βιολογικά υγρά των ασθενών που εξετάζονται   ( αίμα,
ούρα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό υγρό)με τους καθετήρες, τις βελόνες, τις σύριγγες, τα σετ μετάγγισης, τα
γάντια, τα χαρτιά, τα υποσέντονα κ.ο.κ. Τα απόβλητα λοιπόν από όλες αυτές τις μονάδες νομοθετικά απο-
καλούνται ως Ιατρικά Απόβλητα και διαχωρίζονται βασικά σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες με στόχο τη
σωστή διαχείριση τους για την προστασία της υγείας μας και του περιβάλλοντος
1.οριςΜος
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/2031, ως Ιατρικά Απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που παράγονται από
Υγειονομικές Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης
2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 47/2001).
Για πρακτικούς κυρίως λόγους, που αφορούν στον τρόπο διαχείρισής τους, η ΚΥΑ 37591/2031 τα κατη-
γοριοποιεί σε 4 κατηγορίες, ως ακολούθως: 

(α) Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ιΑ-ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα 
(Πίνακας 1).
(β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ειΑ):
β.1) αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα (ειΑ-ΜΧ) (Πίνακας 2).
β.2) απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα τοξικό και μολυσματικό χαρακτήρα (ειΑ-ΜτΧ) (Πίνακας 3).
β.3) απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (μη μολυσματικού χαρακτήρα) (ειΑ-τΧ) (Πίνακας 4).
(γ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑιΑ): Ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, κ.ά.

Πίνακας 1: ΙA προσομοιάζοντα με οικιακά απόβλητα (ενδεικτικός κατάλογος)

• απόβλητα από την παρασκευή φαγητών, που προέρχονται από τις κουζίνες των υγειονομικών μονάδων

• απόβλητα από δραστηριότητες εστίασης και τα υπολείμματα των τροφίμων που προέρχονται από τα 
τμήματα νοσηλείας των υγειονομικών μονάδων, εκτός από εκείνα που προέρχονται από ασθενείς που 
πάσχουν από μολυσματικές ασθένειες, για τους οποίους ο θεράπων ιατρός έχει διαγνώσει ότι πάσχουν από 
μία ασθένεια που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα υπολείμματα

• γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας γενικά, ογκώδη υλικά, καθώς και άλλα μη 
επικίνδυνα απόβλητα που, λόγω της ποιότητάς τους, εξομοιώνονται με τα οικιακά, 

• απόβλητα παραγόμενα κατά τις εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων 

• απόβλητα από ρουχισμό μίας χρήσεως εκτός εάν παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό που αναφέρεται στο 
σημείο «Η9» (παράρτημα ΙΙ) της ΚΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604, τ. Β)

• απόβλητα που προέρχονται από κηπουρικές εργασίες, που εκτελούνται στο περιβάλλον των υγειονομικών 
μονάδων

• ορθοπεδικοί γύψοι, σερβιέτες, βρεφικές πάνες και πάνες για ενήλικες

• ΕΙΑ αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα, που έχουν υποστεί τη διαδικασία αποστείρωσης.



106

Πίνακας2: ΕΙΑ-ΜΧ: Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα 
(ενδεικτικός κατάλογος)
Τα IA που προσδιορίζονται στα σημεία 18.0103* και 18.0202* (Πίνακας Ι) της ΚΥΑ 19396/1546/604
Β/97 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» και τα οποία παρουσιάζουν το χα-
ρακτηριστικό που αναφέρεται στο σημείο «Η9» (παρ. ΙΙ) της παραπάνω ΚΥΑ 

Ιστοί και όργανα ανθρώπινου σώματος

όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλοντα, στα οποία υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετάδοσης δια του
αέρος, καθώς και από περιβάλλοντα απομόνωσης, στα οποία βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες από μεταδοτικό νόσημα
και έχουν μολυνθεί από:
α)  αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα σε ποσότητα τέτοια, ώστε αυτό να είναι ορατό.
β) κόπρανα και ούρα στην περίπτωση συγκεκριμένου ασθενούς, στον οποίο έχει αναγνωριστεί κλινικά από τον θερά-
ποντα ιατρό μία νόσος που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα απεκκρίματα. 
γ)  σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο
υγρό ή αμνιακό υγρό
δ) ιστοί, όργανα, σώμα νεκρών ζώων ή μέρη σώματος ζώων
Ενδεικτικά αναφέρονται:
- βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια
- εργαλεία για κολποσκόπηση και τεστ-παπ.
- οφθαλμικές ράβδοι μη αποστειρωμένες. 
- οφθαλμικές ράβδοι από TNT. 
-    σωλήνες παροχετεύσεων και διασωληνώσεων. 
-    Κυκλώματα για εξωσωματική κυκλοφορία, λεκανίτσες μιας χρήσεως για τη λήψη υλικού βιοψίας ενδομητρίου 
- καθετήρες (κύστης, φλεβών, αρτηριών, για πλευριτικές παροχετεύσεις κλπ.), συνδέσεις.
- σετ μετάγγισης. 
- μολυσμένα εργαλεία από ενδοφλέβια χορήγηση ορού. 
- φίλτρα διύλισης.
- γάντια μίας χρήσεως. 
-    υλικό μίας χρήσεως: σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες, προστατευτικός ρουχισμός και μάσκες, γυαλιά, 
πανιά, σεντόνια, μπότες, γαλότσες κά. 
- ιατρικά υλικά (γάζες, ταμπόν, επίδεσμοι, τσιρότα, σωληνοειδή ράμματα). 
- σακούλες (για μεταγγίσεις, για ούρα, για παρεντερική διατροφή). 
- σετ για εγχύσεις.
- ορθοσκόπια και γαστροσκόπια. 
- σωλήνες μύτης για βρογχοαναρρόφηση, για οξυγονοθεραπεία κλπ. 
- ψήκτρες, καθετήρες για κυτταρολογική λήψη. 
- ρινοσκόπια μίας χρήσεως. 
- μητροσκόπια. 
- δόντια και μέρη σώματος μικρού μεγέθους μη αναγνωρίσιμα. 
- μικρές κλίνες για πειραματόζωα. 
- κενά δοχεία εμβολίων ζωντανού αντιγόνου.  
- υπολείμματα φαγητού από το δίσκο του ασθενούς

τα απόβλητα που προέρχονται από κτηνιατρικές δραστηριότητες και 
α)   έχουν μολυνθεί από παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα παράγοντες, όπως σύριγγες και βελόνες. 
β)   έχουν έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε βιολογικό υγρό που εκκρίνεται ή απεκκρίνεται και για τα οποία υγρά έχει
διαπιστωθεί κλινικά, από τον υπεύθυνο κτηνίατρο, κίνδυνος μετάδοσης νόσου, όπως αίμα, κόπρανα ούρα.
γ)   σώμα νεκρών ζώων ή μέρη σώματος ζώων, ιστοί ή όργανα ζώων.
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Πίνακας 3: ΕΙΑ-ΜΤΧ: Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα τοξικό και 
μολυσματικό χαρακτήρα (ενδεικτικός κατάλογος)

1.  Απόβλητα από ανάπτυξη ερευνητικών Πλάκες, τριβλία καλλιέργειας και άλλα μέσα που
δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών - χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία και που έχουν
βιοχημικών εξετάσεων μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες 

2. Ανατομικά απόβλητα, από Ιστοί, όργανα και μέρη σώματος μη αναγνωρίσιμα, 
παθολογοανατομικά εργαστήρια πειραματόζωα 

3. Απόβλητα, από παθολογικά και άλλα Χρησιμοποιημένες συσκευασίες ορών με κυτταροστατικά
τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες φάρμακα από ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται 

χημειοθεραπεία   

Πίνακας 4: Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ενδεικτικός κατάλογος)

Τα ΙΑ που χαρακτηρίζονται με τους κωδικούς αριθμούς 18.01.06*, 18.01.08, 18.01.10, 18.02.05* και 
18.02.07*   του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.

Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες οργανικές ενώσεις, κλπ.
Εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα
Έλαια εκροής από αντλίες κενού
Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
Ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των 
κυτταροστατικών  φαρμάκων

Με βάση τέλος το Ευρωπαϊκό κατάλογο Αποβλήτων τα ιατρικά απόβλητα ταξινομούνται με τον κωδικό 18.
18  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙ-
ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα από το σύστημα
υγείας)
18 01  απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπείαή την πρόληψη ασθενειών σε
ανθρώπους.
18 01 01  κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 01 03)
18 01 02  μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα  (εκτός
από το σημείο 18 01 03)
18 01 03  απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την
πρόληψη μόλυνσης
18 01 04  απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με
την πρόληψη μόλυνσης (επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορ-
ροφητικές πάνες)
18 01 06 χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 
18 01 07  χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 06
18 01 08 κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές ουσίες
18 01 09  φαρμακευτικές ουσίες άλλες από αυτές που αναφέρονται στο σημείο 18 01 08
18 01 10 αμάλγαμα οδοντιατρικής
18 02  απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε
ζώα.
18 02 01  κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 02 02)
18 02 02  απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές    απαιτήσεις σε σχέση με
την πρόληψη μόλυνσης
18 02 03  άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε
σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
18 02 05  χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
18 02 06  χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 05
18 02 07  κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
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18 02 08  φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 07

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ-WHO) δίνει έναν γενικότερο ορισμό για τα Ιατρικά Απόβλητα,
ως τα απόβλητα που παράγονται από δραστηριότητες που αφορούν υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή
ζώων σε Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ), ερευνητικά εργαστήρια ή ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν να
κάνουν με «φροντίδα υγείας», αλλά και από άλλες μικρότερες πηγές, όπως φροντίδα υγείας παρεχόμενη
στο σπίτι. Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι διάφορες κατηγορίες ιατρικών αποβλήτων σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τα απόβλητα των κατηγοριών 7-10 θεωρούνται απόβλητα υψηλού κινδύνου και απαιτούν ιδιαίτερη δια-
χείριση. 
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2. ςΥςτΑςΗ ιΑτρικΩν ΑΠοβλΥτΩν
Πηγές Ιατρικών Αποβλήτων

Πηγές παραγωγής Ι.Α. είναι οι υγειονομικές Μονάδες, όπως Δημόσια Θεραπευτήρια, Δημοτικοί Υγειονο-
μικοί Σταθμοί, ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Αιμο-
δοσίας, Διαγνωστικά και Ερευνητικά Εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια. Βεβαίως θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ιατρικά απόβλητα παράγονται και σε κτηνιατρεία, τα διαγνωστικά κέντρα και τα ιδιωτικά ια-
τρεία. Επιπλέον μια σημαντική παράμετρος είναι τα απορρίμματα που παράγονται εκτός νοσοκομείων, από
ασθενείς με αναπνευστήρες ή με αιμοκάθαρση κ.α. τα οποία και διατίθενται μαζί με τα απόβλητα οικιακού
τύπου σε ΧΥΤΑ.
ςύσταση
Ποσοστό της τάξης του 75% - 90% των Ιατρικών Αποβλήτων θεωρούνται μη επικίνδυνα (προσομοιάζουν
με τα οικιακά απορρίμματα). Τα υπόλοιπα 10-25% θεωρούνται επικίνδυνα, με δυνατότητα πρόκλησης μίας
σειράς κινδύνων για την υγεία, σε περίπτωση επαφής ή έκθεσης σε αυτά. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί
απεικονίζεται η μέση σύσταση των Ιατρικών αποβλήτων.

AWMA (Air & Waste Management Association). 1994. Medical Waste Disposal. Medical Waste Committee (WT-
3), Technical Council, Air & Waste Management Association. J. Air 

εκτιμώμενες ποσότητες ι.Α.

Στοιχεία του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, τμήμα Α΄ δείχνουν
ότι στη χώρα μας λειτουργούν 130 Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, στα οποία είναι ανεπτυγμένες 31.397
κλίνες και 218 Ιδιωτικά Θεραπευτήρια με 15.806 στο σύνολό τους ανεπτυγμένες κλίνες. Στον Πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικότερα ο αριθμός των κλινών και η εκτιμώμενη ποσότητα παραγόμενων
Ι.Α.
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ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων, «Η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα», Αθήνα, Οκτώβριος 2002.
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Στον Πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται στοιχεία για τη μέση παραγωγή ιατρικών αποβλήτων με
βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Πίνακας 2. Μέση Παραγωγή ιατρικών Αποβλήτων ανά κλίνη.

A. Pross, E. Giroult and P. Rushbrook “Safe managament of wastes from health-care activities” WHO, Geneva, 1999

Πίνακας 3. Μέση Παραγωγή ιατρικών Αποβλήτων συναρτήσει εισοδήματος.

A. Pross, E. Giroult and P. Rushbrook “Safe managament of wastes from health-care activities” WHO, Geneva, 1999
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3. εΠεΞερΓΑςιΑ ιΑτρικΩν ΑΠοβλΗτΩν

Μέθοδοι Επεξεργασίας 
Στα Διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζονται τα βήματα για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης
στερεών αποβλήτων καθώς και οι ενδεδειγμένες μέθοδοι επεξεργασίας για κάθε ρεύμα Ι.Α.

Safe Management of Wastes from Health-care Activities. Geneva, World Health Organization, 1999 
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ςχήμα 2. ενότητες ολοκληρωμένου ςχεδιασμού Διαχείρισης ιατρικών Αποβλήτων*

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για την αντιμετώπιση των μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων, οι
οποίες στηρίζονται στην ευπάθεια των μικροοργανισμών στην υψηλή θερμοκρασία, σε χημικά μέσα και
στην εφαρμογή μικροκυμάτων. Η αποτέφρωση και η αποστείρωση είναι οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι
και ακολούθως παρουσιάζονται οι συνηθισμένες μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος των μολυσμα-
τικών ιατρικών αποβλήτων :

- Αποτέφρωση
Αφορά την καύση των μολυσματικών αποβλήτων υπό συγκεκριμένες συνθήκες ώστε να καταστραφούν οι
παθογόνοι οργανισμοί. Συγκεκριμένα, ο όρος «αποτέφρωση» αναφέρεται στη διαδικασία ξηράς οξείδωσης
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των αποβλήτων σε υψηλές θερμοκρασίες, που μειώνει το οργανικό και δυνάμενο να καεί κλάσμα των απο-
βλήτων, καθώς και σε άλλες τεχνικές θερμικής επεξεργασίας, όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή η τεχνική
πλάσματος (ΚΥΑ 19396/1546/97).
Προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος της αποτέφρωσης, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται:
(α) Η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, όρων και περιορισμών για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύ-
πανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων, οδηγία 2000/76/ΕΚ του Συμβουλίου της 4ης
Δεκεμβρίου 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 332 / 28.12.2000). 
(β) Κάθε γραμμή της μονάδας αποτέφρωσης να είναι εφοδιασμένη με έναν τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα,
που πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων κατέλθει κάτω από
τους 1100ο C. 

(γ) Το σύστημα τροφοδοσίας να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο, ώστε να:
• Απολυμαίνεται εύκολα
• Εμποδίζεται η χύδην τροφοδοσία της εγκατάστασης
• Παρεμποδίζεται η παραμόρφωση των δοχείων αποβλήτων – όπου αυτά χρησιμοποιούνται – προ της ει-
σόδου τους στο θάλαμο καύσεως.
• Εμποδίζει την τροφοδότηση με απόβλητα:
- κατά την έναρξη λειτουργίας, έως ότου επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης
- όταν δεν δημιουργείται η ελάχιστη απαιτούμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης
- όταν οι μετρήσεις των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων, που απαιτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
οδηγία 2000/76/ΕΚ, δείχνουν ότι έχει σημειωθεί υπέρβαση κάποιας οριακής τιμής εκπομπής λόγω διατα-
ραχών ή βλάβης των συστημάτων καθαρισμού.

(δ) Οι θάλαμοι καύσεως πρέπει να διαθέτουν:
• επαρκή χωρητικότητα για τροφοδοτική δόση ίση τουλάχιστον με το 1/10 της ωριαίας δυναμικότητας της
εγκατάστασης
• ποιότητα επένδυσης τέτοια που να ανταποκρίνεται στη θερμική, χημική και μηχανική καταπόνησή τους
κατά τις ακραίες συνθήκες λειτουργίας τους.
• μόνωση, ώστε για θερμοκρασία δωματίου 20οC η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του κλίβανου
να μην υπερβαίνει τους 45οC.

(ε) Συστήματα αντιρρύπανσης τέτοια που να επιτυγχάνουν τήρηση των θεσπισμένων ορίων αέριων εκπομ-
πών. Ειδικότερα πρέπει να επιτυγχάνεται:
• αποκονίωση
• απομάκρυνση όξινων αερίων
• απομάκρυνση βαρέων μετάλλων
• αναγωγή οξειδίων του αζώτου
• καταστροφή ή απομάκρυνση οργανικών ενώσεων
(στ) Καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου.

Κυριότερα πλεονεκτήματα
• Καταστρέφονται πλήρως οι επικίνδυνες ουσίες των απορριμμάτων
• Περιορίζεται η ποσότητα των απορριμμάτων

Κυριότερα μειονεκτήματα
• Η καύση μπορεί να ελευθερώσει μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων όπως διοξίνες
και φουράνια καθώς και μεταλλικά σωματίδια, στην περίπτωση που ο αποτεφρωτήρας δεν λειτουργεί
σωστά.
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- Πυρόλυση 
Είναι η θέρμανση των απορριμμάτων απουσία οξυγόνου που προκαλεί χημική αποσύνθεση των οργανικών
ουσιών. Πρακτικά δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης απουσία οξυγόνου (η οξείδωση είναι αναπόφευκτη). Η
θερμοκρασία άνω της οποίας πραγματοποιείται η πυρόλυση είναι οι 430°C. Τα αέρια που παράγονται κατά
την πυρόλυση απαιτούν επεξεργασία σε ένα δευτερεύοντα θάλαμο καύσης όπου συμπυκνώνονται μερικώς.
Η πυρόλυση διαφοροποιείται από την καύση ως προς τη θερμοκρασία λειτουργίας (είναι χαμηλότερη) και
ως προς την ποσότητα οξυγόνου (είναι κατά πολύ μικρότερη).

Κυριότερα πλεονεκτήματα
• Σίγουρη εξυγίανση και παράλληλα μετατροπή των απορριμμάτων σε μη αναγνωρίσιμη μορφή.

Κυριότερα μειονεκτήματα
• Υψηλό κόστος αγοράς
• Υψηλό κόστος λειτουργίας (φίλτρα, καύσιμο)
• Περιβαλλοντικός κίνδυνος λόγω αέριας ρύπανσης (CΟ, CH4, ΗC) και διάθεσης των φίλτρων

- Αποστείρωση 
Αποστείρωση είναι η καταστροφή παντός είδους μικροοργανισμών και των σπόρων τους με έκθεση τους
σε φυσικούς ή χημικούς παράγοντες. Η μέθοδος της αποστείρωσης συνδυάζει θερμοκρασία, πίεση και
υγρασία, έτσι ώστε να αλλοιώνεται η πρωτεϊνική δομή των μικροοργανισμών και αυτοί να αδρανοποιούνται
(πρότυπο ΕΛΟΤ 12740/00). Ο θάλαμος της συσκευής είναι ανθεκτικός στις πιέσεις και θερμοκρασίες που
λειτουργεί.

Στο τέλος της διαδικασίας τα απόβλητα διατίθενται μαζί με τα κοινά αστικά.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να εφαρμοσθεί είναι:

(α) Οι διαδικασίες αποστείρωσης να ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00.
(β) Να γίνεται τεμαχισμός των αποβλήτων στον ίδιο χώρο όπου θα γίνει η αποστείρωση, ώστε αυτά να
μην είναι αναγνωρίσιμα, γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης, αλλά και
στη μείωση του όγκου τους.
(γ) Η χρησιμοποιούμενη συσκευασία να επιτρέπει την αποστείρωση των περιεχομένων σε αυτήν αποβλή-
των.
(δ) Η κατεργασία των αποβλήτων να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης και να διαρκεί
επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε να εξασφαλίζει το σκοπό για τον οποίο εφαρμόζεται (τελικό μικροβιακό
φορτίο παρεμφερές με αυτό των οικιακών αποβλήτων).
(ε) Ο εκπεμπόμενος αέρας και τα παραγόμενα υγρά μετά την κατεργασία των αποβλήτων θα πρέπει να απο-
μακρύνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που δεν θα δημιουργεί πρόβλημα για τη δη-
μόσια υγεία και το περιβάλλον.
(στ) Έλεγχος με τη χρήση κατάλληλων δεικτών (χημικών και βιολογικών) της αποτελεσματικότητας της δια-
δικασίας που εφαρμόζεται (πρότυπα ΕΛΟΤ, σειρά ΕΝ 866).
(ζ) Στην περίπτωση σταθερής μονάδας αποστείρωσης να προβλέπεται ένας κλειστός ειδικός χώρος για την
τοποθέτηση του εξοπλισμού και να τηρείται σχετικό αρχείο.
(η) Απολύμανση και των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98.
(θ) Καταγραφικά συστήματα μέτρησης και ελέγχου.
Κυριότερα πλεονεκτήματα
• Διαδικασία τεχνολογικά απλή.
Κυριότερα μειονεκτήματα
• Κόστος ατμογεννήτριας και ειδικών ατμοδιαπερατών σάκων.
• Υψηλό κόστος για τον τεμαχισμό των αποβλήτων, λόγω απαίτησης ιδιαίτερης διάταξης τεμαχισμού.
• Απαίτηση μεγάλου αριθμού προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία της αποστείρωσης σύμφωνα με τα
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πρότυπα ΕΛΟΤ αρ. 12740/00, ΕΛΟΤ, ΕΝ 866, ΕΛΟΤ ΕΝ 1275-99, ΕΛΟΤ ΕΝ 1276-98 κλπ, με αποτέλε-
σμα αύξηση του κόστους λειτουργίας της μονάδας. Ειδάλλως, έχουμε έλλειψη αποτελεσματικότητας της
αποστείρωσης και αποτυχία της μονάδας.
• Σταθεροί χρόνοι αποστείρωσης ανεξάρτητα από το είδος των απορριμμάτων.
• Μη εξασφάλιση ομοιόμορφης κατανομής του ατμού σε όλα τα σημεία των μολυσματικών απορριμμάτων
και επομένως κίνδυνος μη αδρανοποίησης κάποιων σημείων.
• Άσχημη μυρωδιά του ατμού.
• Ο μολυσμένος ατμός πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί πριν την έναρξη της αποστείρωσης χρησιμοποι-
ώντας αντλία κενού.
• Επειδή η τροφοδοσία γίνεται με σακούλες, υπάρχει κίνδυνος να μολυνθεί το προσωπικό από προεξέχοντα
αιχμηρά και μη αντικείμενα.

- Απολύμανση με μικροκύματα
Τα απόβλητα τεμαχίζονται σε λειοτεμαχιστή και το μίγμα που δημιουργείται οδηγείται σε γεννήτριες μικρο-
κυμάτων που εξουδετερώνουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς και τα βακτηρίδια (αλλάζοντας την
οργανική τους σύνθεση). Η απολύμανση είναι γρήγορη (30 min στους 150° C), αποτελεσματική και σε
όλη τη μάζα.

Το τελικό προϊόν διατίθεται για υγειονομική ταφή ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμη ύλη.

Κυριότερα πλεονεκτήματα
• Πρόκειται για υγιεινή και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων χωρίς εκπομπές
καυσαερίων, υγρών και αέριων ρύπων.
• Έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος σε σχέση με τις μεθόδους αποτέφρωσης με θερμότητα εφόσον κα-
ταναλώνουν λίγη ενέργεια.
• Έχουν χαμηλό κόστος συντήρησης εφόσον δε χρειάζονται ατμό για τη λειτουργία τους και λειτουργούν
σε ατμοσφαιρική πίεση.
• Η ανύψωση της θερμοκρασίας των αποβλήτων είναι γρήγορη και ομοιόμορφη σε όλο το βάθος του
όγκου τους.
• Εξασφαλίζουν ασφάλεια κατά τη χρήση τους καθώς υπάρχει ψηφιακός έλεγχος της διαδικασίας με δυνα-
τότητα διάγνωσης και πρόληψης σφαλμάτων.
• Δεν δημιουργείται καμιά οσμή κατά την λειτουργία του συστήματος.

Χημική απολύμανση
Για την απενεργοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών χρησιμοποιείται χημικό απολυμαντικό σε συν-
δυασμό με μηχανικές συσκευές καταστροφής ή μέσα συμπυκνώσεως. Αφού τεμαχιστούν τα απόβλητα το-
ποθετούνται σε υγρό απολυμαντικό που διεισδύει στο σύνολο της μάζας τους. Ορισμένα χημικά υγρά (π.χ.
υπερχλωρικό νάτριο) μπορούν να διαλύσουν μέχρι και γυαλί.

Το τελικό προϊόν αφού αποξηραίνεται διατίθεται όπως και τα δημοτικά απορρίμματα.

Κυριότερα πλεονεκτήματα
• Μετατροπή των απορριμμάτων σε μη αναγνωρίσιμη μορφή.
• Μεγάλη μείωση όγκου.

Κυριότερα μειονεκτήματα
• Μεγάλο λειτουργικό κόστος χημικών, αναλωσίμων και φίλτρων. Δημιουργία τοξικών στερεών και υγρών
αποβλήτων και απαίτηση για φίλτρα. Υψηλό κόστος συντήρησης λόγω κινουμένων μηχανικών μερών.

Μία άλλη καινοτομική μέθοδος διαχείρισης των νοσοκομειακών απορριμμάτων αποτελεί η εφαρμογή της
τεχνολογίας Sanpac. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Βιοϋλικών της ΙΝΕΒ στην Πορ-



117

τογαλία. Η διαδικασία βασίζεται σε ειδικές πλαστικές συσκευασίες που λειτουργούν ως αντιδραστήρες. Η
επεξεργασία διεξάγεται σε θερμοκρασία δωματίου και υγρό περιβάλλον. Όλα τα μικρόβια καταστρέφονται
με την άμεση επαφή τους με το απολυμαντικό διάλυμα και τον αντίστοιχο ατμό του. Το σύστημα βασίζεται
στη δυναμική αστάθεια που παράγεται μέσα στις πλαστικές σακούλες, οι οποίες είναι μερικώς γεμισμένες
με το απολυμαντικό διάλυμα. Μία ομάδα συριγγών διεισδύει τη σακούλα και εισάγουν το διάλυμα. Η σα-
κούλα συμπιέζεται άμεσα. Η διαφορά της πίεσης μεταξύ των διαφορετικών σημείων μέσα στη σακούλα
οδηγεί στη ρήξη των περιοχών με μικρότερη πίεση, επιτρέποντας το υγρό να προσεγγίσει αποδοτικά κάθε
ποσότητα στη σακούλα. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 2 λεπτά. Η συμπιεσμένη σακούλα τελικά διατίθεται
μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται μείωση του όγκου των απορριμμάτων
μεγαλύτερη του 70%, δεν απαιτείται κατάτμησή τους, ενώ το κόστος του συστήματος και η κατανάλωση
ενέργειας από αυτό είναι συγκριτικά χαμηλότερα σε σχέση με την αποστείρωση και την αποτέφρωση.

Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι μέθοδοι επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων και το πεδίο
εφαρμογής τους.

4. ςΥντοΜο ιςτορικο τοΥ ΘεςΜικοΥ ΠλΑιςιοΥ ΠοΥ ΔιεΠει τΗ ΔιΑΧειρΗςΗ τΩν ςτε-
ρεΩν ΑΠοβλΗτΩν ςτΗν ελλΑΔΑ

Η πρώτη διάταξη για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα, ήταν η ΥΑ ΕΙβ/301/64 «περί συλλογής,
αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων», η οποία και καθόριζε τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση
των απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα για τη συλλογή αλλά και τη διάθεση αυτών.
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Λίγα χρόνια αργότερα ψηφίζονται οι Νομοθετικές ρυθμίσεις Ν.Δ. 703/1970, Ν. 25/1975, Ν. 429/1976,
Ν. 1080/1980 οι οποίες καθορίζουν τον υπολογισμό των δημοτικών τελών καθαριότητας (αποκομιδή
απορριμμάτων) με βάση τα τ.μ. του νοικοκυριού.
Το 1985 ψηφίζεται ο Νόμος 1650 «για την προστασία του Περιβάλλοντος», ο οποίος και θέτει το γενικό
πλαίσιο αλλά και τους στόχους και τα μέσα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το άρθρο
12 ορίζονταν αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οι ΟΤΑ η οποίοι όμως είχαν
τη δυνατότητα να μην διαχειρίζονται απόβλητα που λόγω της σύστασής τους δεν μπορούν να διατεθούν
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Η πρώτη προσπάθεια προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων με
την αντίστοιχη Κοινοτική έγινε με την ΚΥΑ 49541/1424/86 «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 75/442/ΕΟΚ». Με την ΚΥΑ αυτή, διατυπώνονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη δια-
χείριση των απορριμμάτων, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα η Δημόσια Υγεία και να μην
δημιουργούνται βλάβες στο περιβάλλον. Επιπροσθέτως: (α) δίνεται ο ορισμός των βασικών εννοιών και
ορίζονται οι φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων, (β) καθορίζονται οι φάσεις του σχεδιασμού διαχείρι-
σης, (γ) ρυθμίζεται το θέμα των αδειών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που χορηγούνται σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πέρα των ΟΤΑ.
Το 1994 συγκροτείται με το Ν. 2242/1994 (άρθρο 4) «Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του
Περιβάλλοντος», που τελούσε υπό την «εποπτεία» του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-
σίων Έργων.
Λίγα χρόνια αργότερα ο Νόμος 2939/2001 διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχεί-
ριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με τον νόμο αυτόν, ενσωματώνεται η Οδηγία 94/62/ΕΟΚ στο
Εθνικό Δίκαιο, και καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης/επαναχρησι-
μοποίησης/αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (μπαταρίες, ηλεκτρονικά, ελαστικά κ.α.).
Το 2003 δημοσιεύεται η ΚΥΑ 37591/2031/2003 για τη διαχείριση των αποβλήτων από υγειονομικές μο-
νάδες. Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ, υποχρεούνται οι Υγειονομικές Μονάδες να εκπονήσουν Εσωτερικό
Κανονισμό Διαχείρισης Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων ενώ απαιτείται και η παράλληλη ενεργοποίηση
και συμμετοχή των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας των ΥΜ, οι οποίες θα πρέπει να παίξουν καθοριστικό
ρόλο τόσο στην ενημέρωση των εργαζομένων όσο και στην εποπτεία της ορθής λειτουργίας του συστή-
ματος διαχείρισης των ΕΙΑ. Την ίδια χρονιά δημοσιεύεται η ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για
τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» για την πλήρη
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ.

5. νοΜοΘετικο 
Η Κοινοτική πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος ξεκίνησε ουσιαστικά με τη Σύνοδο κορυφής
των Παρισίων το 1974. Ακολούθησαν τα “προγράμματα δράσης” της Κοινότητας και ήδη από το 1975
προβλέπονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό κονδύλια για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 1981
οι ως τότε διάσπαρτες περιβαλλοντικές υπηρεσίες συγχωνεύονται στη Γενική Διεύθυνση ΧΙ (περιβάλλον,
πυρηνική ασφάλεια προστασία πολιτών) και υπό το πρίσμα των εξελίξεων υιοθετείται η Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη (1η Ιουλίου 1987) ως ανεξάρτητη πολιτική για το περιβάλλον. Την ίδια χρονιά υιοθετείται το 4ο
Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, με βασικό στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτικής νο-
μοθεσίας για το περιβάλλον από τα κράτη μέλη. Το 1991 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το πρόγραμμα
για τη διαχείριση των αποβλήτων προτεραιότητας στα οποία περιλαμβάνονταν:

• Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
• Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις 
• Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους 
• Συσσωρευτές 
• Ελαστικά 
• Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών 
• Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια 
• Νοσοκομειακά απόβλητα 
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• PCB’s 
Ακολούθησε το 5ο Πρόγραμμα Δράσεως για το Περιβάλλον “προς μια αειφόρο ανάπτυξη” το οποίο θέ-
σπισε τις αρχές μιας πιο ενεργητικής Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περίοδο 1992-2000 και σηματοδό-
τησε την αρχή μίας οριζόντιας κοινοτικής δράσεως, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες ρύπανσης
(βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμός, μεταφορές, γεωργία). Πλέον τρέχει το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το
Περιβάλλον το οποίο προσδιορίζει γενικούς στόχους και καθορίζει κατάλογο περιβαλλοντικών προτεραι-
οτήτων μέχρι και το έτος 2010. 

Τα βασικότερα σημεία της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα εξής:

• Η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη λήψη διορθωτικών μέτρων 
• Τα περιβαλλοντικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους 
• Ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει το κόστος των μέτρων που θα ληφθούν για την προστασία του περι-
βάλλοντος 
• Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να αποτελεί τμήμα των άλλων πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ολόκληρη η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. βασίζεται στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Οι πληρωμές
μπορεί να πραγματοποιηθούν με τη μορφή επενδύσεων για να επιτευχθεί συμμόρφωση προς αυστηρότερα
πρότυπα ή με τη μορφή φόρου επιβαλλόμενου στις επιχειρήσεις ή στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν
μη οικολογικά προϊόντα (π.χ. ορισμένους τύπους συσκευασιών).
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Όταν οι κίνδυνοι που απειλούν το περιβάλλον είναι περισσότερο δυνητικοί παρά αποδεδειγμένα υπαρκτοί,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει αυτό που είναι γνωστό ως "αρχή της προφύλαξης", δηλαδή προτείνει
μέτρα προστασίας, αν ο κίνδυνος φαίνεται πραγματικός, ακόμα και αν δεν υπάρχει απόλυτη επιστημονική
βεβαιότητα. Ειδικότερα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αυτή με βάση τις κοινοτικές Οδηγίες
θα πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές:

1)Αρχή της πρόληψης ή και μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων
Βασικό ζήτημα στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων αποτελεί η εκτίμηση των επιπτώσεων από το στά-
διο της εξαγωγής παρθένων πρώτων υλών, της επεξεργασίας, μεταποίησης, μεταφοράς και χρήσης .

2)Αρχή επαναχρησιμοποίησης των υλικών
Με βάση και την ευθύνη του παραγωγού, ο κατασκευαστής οφείλει να εξασφαλίζει τα μέσα, όχι μόνο για
να περιορίσει τη δημιουργία αποβλήτων, (με συνετή χρήση των φυσικών πόρων, ανανεώσιμων πρώτων
υλών ή μη επικίνδυνων υλικών) αλλά και για τη δημιουργία προϊόντων ώστε να διευκολύνεται επαναχρη-
σιμοποίησή και ανάκτησή τους.

3)Αρχή ανακύκλωσης και αξιοποίησης των υλικών
Η ανάκτηση από τα απορρίμματα αποτελεί τον πυρήνα κάθε αειφόρου πολιτικής διαχείρισής τους. Αυτό
σημαίνει ότι σε περιπτώσεις όπου η δημιουργία τους δεν μπορεί να αποφεύγεται, θα πρέπει να επαναχρη-
σιμοποιούνται ή να υποβάλλονται σε διαδικασίες ανάκτησης υλικών. Βασική διαδικασία για την ανάκτηση
των υλικών, είναι ο διαχωρισμός τους στην πηγή. Αυτό απαιτεί τη συμμετοχή των καταναλωτών και των
τελικών χρηστών στην αλυσίδα διαχείρισης και τους καθιστά περισσότερο ευαίσθητους ως προς την ανάγκη
μείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Σημαντική επίσης προϋπόθεση αποτελεί για την οικονομική βιωσιμό-
τητα συστημάτων ανακύκλωσης και η δημιουργία αγορών για τα προϊόντα που θα προκύψουν.

4)Αρχή ανάκτησης ενέργειας
Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση υλικών λόγω τεχνικών περιορισμών, θα πρέπει να οδη-
γούνται τα απόβλητα με σημαντικό θερμικό περιεχόμενο σε μονάδες καύσης με στόχο την ανάκτηση ενέρ-
γειας, ώστε να διατεθεί τελικώς μόνο το κλάσμα που δεν δύναται να αξιοποιηθεί.

5)Αρχή της ασφαλούς διάθεσης
Η απόρριψη στερεών αποβλήτων σε χώρους διάθεσης έχει βαρύτατες επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα
πρέπει να επιλέγεται ως έσχατη λύση. Χρησιμοποιείται εκτενώς μιας και είναι η οικονομικότερη λύση, αλλά
οι πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις έχουν ως μεσοπρόθεσμο στόχο να καταλήγουν σε χώρους διάθεσης
μόνο τα μη ανακτήσιμα και αδρανή απόβλητα.

Το Δεκέμβριο του 2005 ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νέα θεματική στρατηγική για τη πρό-
ληψη της παραγωγής των αποβλήτων και την ανακύκλωση. Στόχος της στρατηγικής είναι να μειωθούν οι
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσείς των αποβλήτων καθ΄ όλο τον κύκλο ζωής τους, από την παραγωγή
μέχρι την τελική διάθέση τους, μέσω της ανακύκλωσης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να αντιμετωπίζεται
κάθε είδος αποβλήτων όχι μόνο ως πηγή ρύπανσης που επιβάλλεται να μειωθεί, αλλά και ως ενδεχόμενος
πόρος που προσφέρεται για εκμετάλλευση. Η νέα στρατηγική προβλέπει την απλοποίηση της κείμενης νο-
μοθεσίας αποσκοπώντας στην συγχώνευση της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και της οδηγία για τα
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια αλλά και στην εξάλειψη των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ της οδηγίας πλαισίου
για τα απόβλητα και της οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης. Επιπρο-
σθέτως προβλέπει την ενθάρρυνση του τομέα της ανακύκλωσης με στόχο την επανένταξη, με ελάχιστο πε-
ριβαλλοντικό αντίκτυπο, των αποβλήτων στον οικονομικό κύκλο με τη μορφή προϊόντων ποιότητας. Η
νέα στρατηγική προβλέπει και άλλα μέτρα, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη φορολογία της
οριστικής εναπόθεσης των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο καθώς και, μακροπρόθεσμα, τη λήψη μέτρων
βάσει της φύσης των υλικών και ενδεχομένως μέτρων συμπλήρωσης των μηχανισμών της αγοράς, σε πε-
ρίπτωση που δεν επαρκέσουν για την εξασφάλιση της ανάπτυξης της ανακύκλωσης. 
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5. ΠλΑιςιο ΔιΑΧειρΗςΗς ιΑτρικΩν ΑΠοβλΥτΩν

Στα τέλη του 2003 εκδόθηκε η ΚΥΑ Αριθ.Η.Π. 37591/2031, με τίτλο «μέτρα και όροι για τη διαχείριση
ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» η οποία έθεσε τις βασικές αρχές για τη διαχείριση των ια-
τρικών αποβλήτων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/2031/2003, προβλέπεται η δημιουργία των κατάλληλων
υποδομών, η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού ενδονοσοκομειακής διαχείρισης και διαμόρφωσης
των κατάλληλων χώρων, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ) για
την ορθή διαχείριση των ΕΙΑ. Επιπροσθέτως με βάση την παραπάνω ΚΥΑ, υποχρεούνται οι Υγειονομικές
Μονάδες να εκπονήσουν Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων ενώ απαι-
τείται και η παράλληλη ενεργοποίηση και συμμετοχή των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας των ΥΜ, οι
οποίες θα πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην ενημέρωση των εργαζομένων όσο και στην
εποπτεία της ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των ΕΙΑ. 

Αναφορικά με την υφιστάμενη διαχείριση των Ι.Α. στην Ελλάδα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και η
συλλογή των ιατρικών αποβλήτων ορθώς έχει ξεκινήσει να γίνεται ξεχωριστά σε ειδικούς σάκους, με δια-
φορετικό χρώμα ανάλογα με την επικινδυνότητά τους, στη συνέχεια, μεγάλο μέρος από αυτά οδηγούνται
από κοινού για ταφή σε χώρους ταφής των αστικών απορριμμάτων. Η μεταφορά λοιπόν μεγάλου ποσοστού
των ιατρικών αποβλήτων γίνεται από τα συνηθισμένα απορριμματοφόρα των ΟΤΑ (Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης). Συνέπεια των παραπάνω είναι να εγκυμονούν κίνδυνοι για την υγεία των εργαζόμενων,
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικότερα. 

Επιπροσθέτως οι μονάδες αποτέφρωσης μολυσματικών αποβλήτων, στα νοσοκομεία που διαθέτουν
τέτοιες μονάδες, είναι συνήθως παλαιάς τεχνολογίας και δεν λειτουργούν σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες
προδιαγραφές καύσης αποβλήτων. Έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με επι-
κίνδυνους αέριους ρύπους και τη μη επαρκή προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. Τα
υπολείμματα της καύσης θάβονται μαζί με τα αστικά απορρίμματα, στους ίδιους χώρους ταφής, χωρίς να
έχει πρωτύτερα προσδιοριστεί η σύσταση της τέφρας ή η περιεκτικότητά της σε βαρέα μέταλλα, προκειμένου
να κριθεί εάν πρέπει ή όχι να γίνεται διάθεσή της μαζί με τα αστικά. 

Σημειώνεται δε πως τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται «απολύμανση/αδρανοποίηση» των ιατρικών
αποβλήτων, είτε με τη χρήση θερμότητας ή μικροκυμάτων ή χημικών ουσιών. Η θερμική αδρανοποίηση θα
μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι μια προεργασία ώστε να αυξήσει το βαθμό ασφάλειας της μεταφοράς.
Ακόμα και όταν αυτή εφαρμόζεται ακολουθώντας αυστηρούς όρους, κανόνες και προδιαγραφές με αποτέ-
λεσμα όντως να εξαλείφεται ο μολυσματικός παράγοντας από τα Ιατρικά Απόβλητα, σε καμία περίπτωση
δεν απαλλάσσει από τον επικίνδυνο/τοξικό χαρακτήρα των αποβλήτων αυτών.

Μέχρι το 2002 λειτουργούσε στα Άνω Λιόσια μια μικρή μονάδα αποτέφρωσης δυναμικότητας 800
κιλών/ ημέρα. Σήμερα λειτουργεί σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης από τον ΕΣΔΚΝΑ δυναμικότητας 30
τόνων/ ημέρα και κόστους 3 δισεκατομμυρίων, η οποία όμως λειτουργεί με χαμηλό φορτίο καθώς δεν
έχουν συμβληθεί όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Το γεγονός ότι η μονάδα επεξεργάζεται σημαντικά χαμη-
λότερες ποσότητες αποβλήτων από όσες αναμένονταν, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού
κόστους επεξεργασίας ανά τόνο αποβλήτου.
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ΔεΥτεροΓενεις νεοΠλΑςιες ΜετΑ ΑΠο ΧΗΜειοΘερΑΠειΑ
Δ.Ματθαίος – Σ.Κακολύρης

εισαγωγή
Οι πρόοδοι που έχουν συντελεστεί στην ογκολογία τα τελευταία χρόνια και αφορούν την έγκαιρη ανί-
χνευση και διάγνωση των νεοπλασμάτων, τις νέες θεραπείες, τις εξελίξεις στην παρηγορητική θεραπεία,
έχουν τριπλασιάσει των αριθμό των αρρώστων που επιβιώνουν από τον καρκίνο σε σχέση με το 1971 (1).
Έτσι το γεγονός της εμφάνισης μιας δευτερογενούς νεοπλασίας σ’αυτούς τους ασθενείς αποτελεί σημαντική
παράμετρο στην πορεία της νόσου τους, και σύμφωνα με τις καταγραφές ανέρχεται στο 16% των εμφανι-
ζομένων νεοπλασιών το 2003 (2).

ο ρόλος του γενετικού υποβάθρου στην ανάπτυξη δευτερογενών νεοπλασιών μετά από χημειοθερα-
πεία
Είναι γνωστό ότι οι αλληλεπιδράσεις των γονιδίων μεταξύ τους και με το περιβάλλον μπορούν να επηρε-
άσουν τις επιπτώσεις της χημειοθεραπείας. Έτσι η φαρμακογενομική (Pharmacogenomics) αποκτά ολοένα
και μεγαλύτερη σημασία αφού η γενετική προδιάθεση ευθύνεται για ένα 20%-95% στην ποικιλομορφία
που παρατηρείται  στην κυτταροτοξικότητα και στις επιδράσεις των φαρμάκων (3-5). Οι γενετικοί πολυμορ-
φισμοί σε πρωτείνες που εμπλέκονται στο μεταβολισμό και την κινητική των φαρμάκων, όπως για παρά-
δειγμα σε γονίδια που κωδικοποιούν υποδοχείς για πρωτείνες-στόχους των φαρμάκων (6) καθώς και των
αναστολέων του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα της τυροσινικής κινάσης (7-8) έχουν επίσης ενοχοποιηθεί
για καρκινογένεση. Ακόμα ενδιαφέρον αποκτούν πολυμορφισμοί σε γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα
μεταβολισμού των φαρμάκων όπως : η glutathione S τρανσφεράση, το κυτόχρωμα P450 και οι μεθυλ-
τρανσφεράσες των θειοπουρινών (9-11).  Για παράδειγμα ασθενείς που παρουσιάζουν ελαττωμένη δραστη-
ριότητα της  μεθυλτρανσφεράσης της θειοπουρίνης είναι σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οξείας
μυελογενούς λευχαιμίας λόγω της επιποδοφυλλοτοξίνης(12). Οξεία μυελογενής λευχαιμία παρατηρήθηκε
σ’αυτούς τους ασθενείς ακόμα και όταν η θεραπεία τους αποτελούνταν αποκλειστικά από αντιμεταβολίτες(13).
Παρόλαυτα κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο προβλεπτικό πα-
ράγοντα για δευτερογενή εκδήλωση νεοπλασίας, κάτι που αναδεικνύει τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα
της εκδήλωσης μιας μετάχρονης νεοπλασίας. Ενθαρρυντικές προοπτικές διανοίγει η χρήση των μικροσυ-
στοιχιών (gene expression microarray analysis) στη διαλεύκανση των γενετικών προδιαθέσεων για εκδή-
λωση δευτερογενούς νεοπλασίας(14-15). Άλλοι παράγοντες που μέσω φαρμακοκινητικής και φαρμακο-
δυναμικής μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα και την τοξικότητα της χημειοθεραπείας είναι:
η ηλικία, η εθνικότητα, το φύλο, τα συνυπάρχοντα νοσήματα, η ίδια η νεοπλασματική νόσος,  η ηπατική
και νεφρική λειτουργία (16,17). Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων  καθώς και μεταξύ φαρμάκων και
συστατικών των τροφών είναι επίσης υπό διερεύνηση (18,19) Η σημασία της φαρμακογενομικής στη δοσο-
λογία της χημειοθεραπείας καθιστά την εξατομίκευση της χημειοθεραπείας ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα
(16,20). Καθώς οι παραλλαγές στο DNA repair σύστημα φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καρκι-
νογένεση (21,22), ενισχύεται η υπόθεση ότι  τροποποιούν τον κίνδυνο δευτερογενούς νεοπλασίας μετά από
έκθεση σε παράγοντες που προκαλούν βλάβη του DNA, όπως είναι η χημειοθεραπεία. Ετσι υπάρχουν δε-
δομένα που στηρίζουν την επίδραση των πολυμορφισμών των DNA repair γονιδίων στην εμφάνιση δευ-
τερογενούς νεοπλασίας (23-25). Η πιθανή επίδραση των διατροφικών παραγόντων στην αύξηση του κινδύνου
για δευτερογενή νεοπλασία έχει μελετηθεί (26). Διάφορες μελέτες διερεύνησαν την επίδραση της διατροφής
στην επανεμφάνιση του καρκίνου όπως η μελέτη Women’s Healthy Eating and Living randomized con-
trolled trial που αφορούσε την κατανάλωση υψηλής σε λαχανικά και χαμηλής σε λιπαρά δίαιτας σε γυναίκες
με πρώιμο καρκίνο του μαστού (27) ή σε ασθενείς με στοματικό ή φαρυγγικό καρκίνο (28). Ακόμη, οι χρωμο-
σωμικές ανωμαλίες (nonclonal chromosomal aberrations) που μετρώνται στα περιφερικά λεμφοκύτταρα,
φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει συμπηρωματικό δείκτη της πιθανότητας εμφάνισης μιας δευτερογενούς
νεοπλασίας (29).
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Δευτερογενείς νεοπλασίες σε ασθενείς με ιστορικό πρωτοπαθούς νεοπλασίας στην παιδική ηλικία

Οξεία Λευχαιμία
Η δευτερογενής οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία συναντάται όλο και πιο συχνά στις μέρες μας ως συνέπεια
προηγηθείσας χημειοθεραπείας με αλκυλιούντες παράγοντες και αναστολείς της τοποισομεράσης ΙΙ (επι-
ποδοφυλλοτοξίνες και ανθρακυκλίνες). Η βαρύτητα της επίδρασης των παραπάνω παραγόντων εξαρτάται
από διάφορες παραμέτρους όπως είναι : το σχήμα χορήγησης, συνυπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή, ατο-
μικές παράμετροι του ασθενούς. Φαίνεται ότι η υψηλή αθροιστική δόση των αλκυλιωτικών παραγόντων
προδιαθέτει σε εμφάνιση οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (30).
Νεφροβλαστωμα
Η εμφάνιση υποτροπής καθώς και μια δευτερογενούς νεοπλασίας σε παιδιά με νεφροβλάστωμα είναι υπό
μελέτη (31). Ο Breaslow και συν. καθώς και ο Nourkami και συν. εντοπίζουν αυξημένη συχνότητα δευτερο-
γενών νεοπλασιών σε παιδιά που έλαβαν ακτινοβολία στην κοιλιακή χώρα καθώς και σε ασθενείς με υπο-
λειμματική νόσο μετά τη θεραπεία, ενώ η λευχαιμίες ήταν οι συχνότερες δευτερογενείς νεοπλασίες (32,33).
Πάντως φαίνεται ότι η υποσταδιοποίηση μέσω της προεγχειρητικής neoadjuvant χημειοθεραπείας που ακο-
λουθείται από νεφρεκτομή και καταλήγει σε λιγότερη μετεγχειρητική θεραπεία συνετέλεσε στη μείωση των
δευτερογενών νεοπλασιών μετά από νεφροβλάστωμα στην παιδική ηλικία (34).
Νόσος τουHodgkin
O Constine και συν. αναλύοντας δεδομένα από 930 παιδιά με νόσο Hodgkin από πέντε διαφορετικά
κέντρα αναφοράς από το 1960-1990 δεν βρήκαν συσχέτιση μεταξύ δευτερογενών νεοπλασιών και αλκυ-
λιωτικών παραγόντων, όπως επίσης και καμία συσχέτιση με τη χρήση ανθρακυκλινών (35)

Όγκοι Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Ο Neglia και συν. ανέλυσαν 14361 παιδιά με διάφορες νεοπλασίες (λευχαιμίες, όγκοι ΚΝΣ, λεμφώματα
Hodgkin και non-hodgkin, νεφροβλαστώματα, νευροβλαστώματα, σαρκώματα και όγκους των οστών) ως
προς την εμφάνιση δευτερογενούς νεοπλασίας στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Κατέληξαν ότι η χημειοθε-
ραπεία δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση δευτερογενούς νεοπλασίας σε αντίθεση με την
ακτινοθεραπεία που αποτελεί (36).

Δευτερογενείς νεοπλασίες σε ασθενείς με εμφανιζόμενη πρωτοπαθή  νεοπλασία στην ενήλικο ζωή

Καρκίνος των όρχεων
Σύμφωνα με τη μελέτη του Van den Belt-Dusebout και συν. η χημειοθεραπεία αυξάνει κατά 2.1-φορές
(95% CI, 1.4- to 3.1-fold) σε σχέση με τη χειρουργική αντιμετώπιση ως μόνη θεραπεία τον κίνδυνο εμφά-
νισης δευτερογενών νεοπλασιών (37) σε ασθενείς που θεραπεύτηκαν για καρκίνο των όρχεων. Επίσης ο
Howard και συν. κατέληξαν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς οξείας μυελοκυτταρικής λευχαιμίας
σε ασθενείς θεραπευθέντες από καρκίνο όρχεων ήταν μεγαλύτερος όταν ο αρχικός χειρισμός περιελάμβανε
χημειοθεραπεία σε σχέση μόνο με την ακτινοθεραπεία .(38)

Νόσος του Hodgkin
O κίνδυνος ανάπτυξης δευτερογενούς λευχαιμίας σε ασθενείς με νόσο του Hodgkin πρωτοπεριγράφηκε
το 1970 (39). Ο κίνδυνος φαίνεται να είναι ο υψηλότερος στα πρώτα δέκα χρόνια μετά τη θεραπεία. Ο κίν-
δυνος φαίνεται να είναι δοσοεξαρτώμενος των αλκυλιωτικών παραγόντων (40,41). Με  τη σταδιακή αντικα-
τάσταση του σχήματος MOPP από το σχήμα ABVD ο κίνδυνος της λευχαιμίας έχει ουσιαστικά μειωθεί.
Αυξημένος κίνδυνος non-Hodgkin λεμφώματος μετά από νόσο του Hodgkin έχει παρατηρηθεί (42-44). Όσο
αυξάνει ο αριθμός των ασθενών που επιβιώνουν από τη νόσο του Hodgkin και ο χρόνος του follow-up
αυξάνεται , οι δευτερογενείς συμπαγείς όγκοι αναπτύσσονται σε ποσοστό 75%-80% (42-46). Οι συμπαγείς
όγκοι αναπτύσσονται μετά από έναν λανθάνοντα χρόνο τουλάχιστον δεκαετίας μετά την αρχική θεραπεία
για τη νόσο του Hodgkin, ενώ ο κίνδυνος υφίσταται ακόμα και τριάντα χρόνια μετά την διάγνωση. Οι πιο
συχνά παρατηρούμενοι συμπαγείς όγκοι είναι : Ca  μαστού, Ca πνεύμονα, και όγκοι του γαστρεντερικού
συστήματος (42-46). Δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα που να αναλύουν τον κίνδυνο εμφάνισης συμπαγών νε-
οπλασμάτων σε ασθενείς με νόσο του Hodgkin που αντιμετωπίστηκαν μόνο με χημειοθεραπεία. Σε μια
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βρετανική μελέτη που συμπεριέλαβε 1693 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με χημειοθεραπεία (κυρίως αλ-
κυλιωτικούς παράγοντες), ο σχετικός κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα ήταν 3.3 φορές υψη-
λότερος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (44). Μια επόμενη μελέτη των ίδιων ερευνητών καθώς και μια
μελέτη των Travis και συν. έδειξαν σημαντικό δοσοεξαρτώμενο κίνδυνο μεταξύ αθροιστικών δόσεων αλ-
κυλιωτικών παραγόντων και εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα (44,47).
Καρκίνος Μαστού
Ανάμεσα στις δευτερογενείς νεοπλασίες που παρατηρούνται σε ασθενείς που επιβίωσαν από καρκίνο του
μαστού ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων αφορά ετερόπλευρο καρκίνο του μαστού (48-52). Είναι γνωστό
επίσης ότι η εμφάνιση ενδομητρικού καρκίνου σχετίζεται τόσο με παράγοντες κινδύνου όσο και με θεραπεία
για καρκίνο του μαστού και συγκεκριμένα με ταμοξιφαίνη (53,54). Προχωρημένοι καρκίνοι των ωοθηκών
σχετίζονται με γενετικούς παράγοντες και ορμονικές επιδράσεις. Άλλοι συμπαγείς όγκοι που έχουν περι-
γραφεί ως δευτερογενείς νεοπλασίες είναι  : καρκίνος του πνεύμονα, σάρκωμα, καρκίνος του οισοφάγου.
Σε μια μελέτη των Curtis και συν. ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς λευχαιμίας βρέθηκε να σχετίζεται
ισχυρά με αθροιστικές δόσεις είτε κυκλοφωσφαμίδης είτε μελφαλάνης (55).  To σχήμα CMF (κυκλοφωσφα-
μίδη, μεθοτρεξάτη, 5 φθοριοουρακίλη) αποτελεί καθιερωμένο σχήμα adjuvant θεραπείας με αποδεδειγμένα
αποτελέσματα. Παρόλαυτά ακόμα και σαυτό το σχήμα υπάρχει ο κίνδυνος δευτερογενούς λευχαιμίας (56).
Πάντως σύμφωνα με τον Matesich και συν. αν και θεωρούν ότι η κυκλοφωσφαμίδη, η δοξορουμπικίνη
και η επιρουμπικίνη σχετίζονται με δευτερογενή ανάπτυξη λευχαιμιών, το όφελος από τη θεραπεία υπερ-
σκελίζει τον πιθανό κίνδυνο (57). Η ταμοξιφαίνη σχετίζεται με 2-3 φορές αύξηση του σχετικού κινδύνου
για ενδομητρικό καρκίνο (57).

ςΥΜΠερΑςΜΑτΑ
Σε μια εποχή που το προσδόκιμο επιβίωσης από τη νεοπλασματική νόσο αυξάνει, η ανάγκη για τη δημι-
ουργία ενός οργανωμένου συστήματος καταγραφής των δευτερογενών νεοπλασιών ολοένα και μεγαλώνει.
Απαιτούνται μελέτες που θα εστιάζουν στους επιβιώσαντες από τη νεοπλασματική νόσο,  χρήση των νέων
τεχνικών της μοριακής ανάλυσης και των bioinformatics, σχεδιασμό νέων επιδημιολογικών ερευνών και
νέες κατευθυντήριες γραμμές που θα έχουν ως στόχο να διευκρινίσουν τους μηχανισμούς γένεσης των
δευτερογενών νεοπλασιών.
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Αναβολικά στεροειδή

1. τι είναι τα Αναβολικά Ανδρογόνα ςτεροειδή;
Τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή (ΑΑΣ) (Anabolic Androgenic Steroids, AAS), που συχνά καλούνται
απλά «αναβολικά στεροειδή» (ΑΣ), είναι φυσικές ή τεχνητές ενώσεις, συνθετικά παράγωγα της ανδρικής
ορμόνης τεστοστερόνης, που δρουν με τρόπο παρόμοιο με την τεστοστερόνη. Ασκούν ισχυρές επιδράσεις
στο ανθρώπινο σώμα, που «μπορεί» να είναι ευεργετικές στην αθλητική απόδοση [1,7]. Χρησιμοποιούνται
πολύ συχνά σε συνδυασμό με άλλα διεγερτικά (ερυθροποιητίνη, αυξητική ορμόνη, θυροξίνη). Εκτός από
το επιθυμητό για τους αθλητές, οι αναβολικές και αντι-καταβολικές τους ιδιότητες έχουν πολλές παρενέρ-
γειες. Σε ακραίες περιπτώσεις το ντόπινγκ με ΑΑΣ μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή [8]. 
Εισήχθησαν ως φάρμακα στη θεραπευτική στα τέλη της δεκαετίας του ’50 για την αντιμετώπιση χρόνιων
παθολογικών καταστάσεων. Παρά τις ανεπιθύμητες παρενέργειες, η χρήση τους επεκτάθηκε, με σκοπό τη
βελτίωση της εμφάνισης, την καταπολέμηση του γήρατος και της σωματικής εξασθένησης, την αντιμετώπιση
νόσων (απλαστική αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια ή οστεοπόρωση), την ανορεξία κ.ά. [2,6]. Τα ΑΣ (όπως και
οι πεπτιδικές ορμόνες ή οι αυξητικοί παράγοντες) χρησιμοποιούνται, για να αυξήσουν την απόδοση των
αθλητών επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών αθλημάτων [6]. Ωστόσο, τα στεροειδή είναι σήμερα οι ευρύτερα
χρησιμοποιούμενες ουσίες και οι πιο συχνοί απαγορευμένοι παράγοντες ντόπινγκ στον σύγχρονο αθλη-
τισμό, όπως προκύπτει από τον αριθμό των χωρών, των αθλητών και των αθλημάτων, όπου έχει αποκα-
λυφθεί η χρήση τους [2]. 

2. Ποια είναι τα Αναβολικά Ανδρογόνα ςτεροειδή;
Από τον Παγκόσμιο οργανισμό Αντι-Nτόπινγκ (World Anti-Doping Agency, WADA), ανανεώνεται
και δημοσιεύεται ετησίως ο “Απαγορευμένος Κατάλογος”, που περιλαμβάνει τις απαγορευμένες ουσίες ή
μεθόδους, οι οποίες αποτελούν παραβίαση των κανόνων του Παγκόσμιου κώδικα Αντι-ντόπινγκ (World
Anti-Doping Code) [2]. Ο τρέχων διαθέσιμος “Απαγορευμένος Κατάλογος” μπορεί να αναζητηθεί στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.wada-ama.org ή www.eskan.gr [3].

2.1. Τεστοστερόνη
Φυσικό αναβολικό στεροειδές είναι η τεστοστερόνη. Παράγεται από τον ανθρώπινο οργανισμό και δημι-
ουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στον έλεγχο ντόπινγκ, λόγω της δυσκολίας διάκρισης της εξωγενούς χορη-
γούμενης από την ενδογενώς παραγόμενη [2:Κεφ.3]. Εμφανίζει δύο σημαντικές δράσεις: την ανδρογόνο
(ανάπτυξη ανδρικών χαρακτηριστικών, όπως γεννητικά όργανα, μυϊκό σύστημα, τριχοφυΐα κ.λ.π.) και την
αναβολική (προαγωγή της σύνθεσης πρωτεϊνών σε διάφορους ιστούς και όργανα) [2]. 

2.2. Δεϋδροεπιανδροστερόνη  (DHEA) και ανδροστενεδιόνη (AD)
Η DHEA είναι ενδογενές ΑΑΣ, και η AD είναι ο φυσιολογικός μεταβολίτης της. Αποτελούν πρόδρομες
ουσίες στη σύνθεση τεστοστερόνης και την παραγωγή επιτεστοστερόνης, γι’ αυτό χρησιμοποιούνται από
τους αθλητές. Περιέχονται σε συμπληρώματα διατροφής. Υποστηρίζεται, ότι με τη χορήγησή τους αυξάνεται
η σωματική μυϊκή μάζα. Τα επίπεδα τεστοστερόνης μπορούν να αυξηθούν από 100 έως 300%, ενώ ταυτό-
χρονα αυξάνεται η λίμπιντο. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επαληθευτεί από κλινικές μελέτες. Οι
παρενέργειες περιλαμβάνουν κυρίως διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, γυναικομαστία στους άνδρες και
διαταραχές της εμμήνου ρύσεως στις γυναίκες, αλωπεκία, βραχνάδα στη φωνή, ακμή και στειρότητα [2]. Μια
ανάλυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 600 συμπληρωμάτων διατροφής του εμπορίου διαπίστωσε,
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ότι το ένα τέταρτο των ερευνηθέντων συμπληρωμάτων περιείχαν απαγορευμένες ουσίες, όπως αναβολικά
στεροειδή [6].

3. τι είναι Φαρμακοδιέγερση (Doping); 
Ως φαρμακοδιέγερση (doping) ορίζεται η  χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση απ’ αυτόν ενός απαγορευμένου
μέσου (ουσίας ή μεθόδου), με σκοπό την τεχνητή (παροδική ή μη) βελτίωση της αγωνιστικής του ικανότητας,
απόδοσης ή διάθεσης, κατά τη διάρκεια αγώνων ή κατά το στάδιο της προπονητικής προετοιμασίας του [2].
Η Ελλάδα διαθέτει μια από τις αυστηρότερες και πληρέστερες νομοθεσίες, με ανώτατο εθνικό φορέα το
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει κεντρικό του ρόλο το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συν-
τονισμό και την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επί-
πεδο. Συνεργάζεται με όλους τους Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς Καταπολέμησης του Ντόπινγκ,
καθώς και τις Διεθνείς και Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες [2].

4. λόγοι χρήσης Αναβολικών Ανδρογόνων ςτεροειδών από τους αθλητές: 
Οι αθλητές που χρησιμοποιούν τα ΑΑΣ, για να βελτιώσουν την αθλητική τους επίδοση, προσδοκούν αυ-
ξημένη μυϊκή δύναμη και μυϊκή μάζα, μεγαλύτερη ικανότητα έντονης προπόνησης, αυξημένη αντοχή στον
πόνο, ταχύτερη αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων, αυξημένες επιδόσεις, αυξημένη αυτοπεποίθηση
αλλά και επιθετικότητα, σωματική ευεξία και ενθουσιασμό κατά τον αγώνα [1,2].
Οι δόσεις αναβολικών με σκοπό το ντόπινγκ, είναι από δέκα έως σαράντα φορές μεγαλύτερες από τις
αποδεκτές για θεραπευτικούς σκοπούς. Μπορούν να ληφθούν είτε από το στόμα είτε με ενδομυϊκές ενέσεις.
Συνήθως γίνεται συνδυασμός και των δύο οδών λήψης σε κύκλους διάρκειας 6 έως 12 εβδομάδων, κατά
τη διάρκεια των οποίων οι λαμβανόμενες δόσεις αυξάνονται κλιμακωτά (pyramiding: οι δόσεις σε μια
πρώτη περίοδο αυξάνονται και μετά μειώνονται) [4]. Γενικά, οι ενέσιμες μορφές στεροειδών προτιμώνται,
γιατί είναι λιγότερο ηπατοτοξικές, ενώ όταν αναμένεται έλεγχος ντόπινγκ, προτιμώνται οι από του στόματος
χορηγούμενες μορφές, γιατί απεκκρίνονται ταχύτερα. [2]. Τα ΑΣ ασκούν φαρμακολογική-αναβολική δράση
σε κυτταρικό επίπεδο, συνδεόμενα με τους υποδοχείς ανδρογόνων και διεγείροντας την παραγωγή  mRNA,
με τελικό αποτέλεσμα την αυξημένη πρωτεϊνοσύνθεση. Ακόμη, αυξάνουν τη σύνθεση ερυθροποιητίνης
(Epo), με επακόλουθη αύξηση του αιματοκρίτη και τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη οξυγόνωση των ιστών
[2]. 

5. Ανεπιθύμητες  ενέργειες:
Από την ανασκόπηση της  βιβλιογραφίας προκύπτει, ότι η χρόνια χρήση ΑΣ μπορεί να προκαλέσει ένα πλή-
θος ανεπιθύμητων  ενεργειών, που αφορούν πλείστα όργανα και συστήματα (καρδιαγγειακό σύστημα,
αίμα και αγγειακό σύστημα, δέρμα, ηπατικό σύστημα, μυοσκελετικό σύστημα, ενδοκρινικό σύστημα,
κεντρικό νευρικό σύστημα, ανοσοποιητικό σύστημα). Επίσης, παρενέργειες μπορεί να αφορούν στην
αναπαραγωγή, τις ψυχιατρικές εκδηλώσεις και τις εξαρτησιογόνες ιδιότητες [2, 6]. 
καρδιαγγειακές βλάβες: Σχηματισμός θρόμβων, αυξημένη πίεση αίματος, υπέρταση, ταχυκαρδία, καρδιακή
προσβολή, υπερινσουλιναιμία. 
ενδοκρινικές βιοχημικές διαταραχές: Μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη, αλλαγές στο λιποπρωτεϊνικό προφίλ
(αλλαγές στο ισοζύγιο HDL / LDL), αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων. 
Ηπατικές βλάβες: Ηπατίτιδα, καρκίνος, ίκτερος, ηπατοκυτταρικό αδένωμα. 
Άλλες βλάβες: Νανισμός (πολύ μικρό ύψος). 
Ψυχολογικές παρενέργειες: Κατάθλιψη, ερεθιστικότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, επιθετικότητα, βιαιότητα,
παράνοια, υπερδιέγερση [1,5]. Ορισμένες από τις παρενέργειες μπορεί να είναι μόνιμες [1]. 
Η πιθανότητα καρκινογένεσης με αιτιολογικό ή εκλυτικό παράγοντα τη χρήση ΑΣ, είναι ακόμη ανοικτή σε
συζήτηση και  διερευνάται διεθνώς [2].
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6. Αναβολικά στεροειδή και καρκινογένεση

6.1. Μελέτες σε ζώα για ΑΑΣ και την ανάπτυξη καρκίνου
Αρχικά, η DHEA απέκτησε ενδιαφέρον για την έρευνα του καρκίνου, λόγω της αντι-καρκινογόνου δράσης,
η οποία έχει αποδειχθεί σε διάφορα όργανα (συμπεριλαμβανομένων του ήπατος) των ποντικιών εργαστη-
ρίου [10]. Παρά τις αντι-καρκινογόνες επιδράσεις, σε αρουραίους η ίδια η DHEA μπορεί επίσης να ενεργεί
ως μη γονοτοξική ηπατοκαρκινογενή ουσία (hepatocarcinogen), όταν χορηγείται σε υψηλές δόσεις για
περισσότερο από ένα έτος [11]. Η επίδραση αυτή αποδείχθηκε να εξαρτάται σχετικά με το καθεστώς της θε-
ραπείας, καθορίζεται κυρίως από τη δοσολογία και το χρόνο θεραπείας.
Η τεστοστερόνη μόνη της ή σε συνδυασμό με τις καρκινογόνες ουσίες, μπορεί να επάγει καρκινώματα
του προστάτη μετά από μακροχρόνια χορήγηση ή
υψηλή δόση [12]. Επιπλέον, η τεστοστερόνη σε συνδυασμό με την 17-β οιστραδιόλη είναι ικανή να προκα-
λέσει καρκίνο του μαστού σε αρουραίους πειραματικό μοντέλο [11]. Η θεραπεία με συνδυασμό τεσσάρων
ΑΣ στις δόσεις που χρησιμοποιούνται από αθλητές και “bodybuilders” μείωσε τη διάρκεια ζωής πειραμα-
τόζωων, που οφείλεται στην ανάπτυξη όγκων του ήπατος ή νεφρού, σε λεμφοσάρκωμα (lymphosarcomas)
ή βλάβες της καρδιάς [13]. Μοριακές μελέτες της τεστοστερόνης σχετιζόμενες με καρκινώματα αποκάλυψαν,
ότι το Ki-ras γονίδιο, cyclin D και TNF μπορεί να διαδραματίσουν έναν μηχανιστικό ρόλο στην καρκινο-
γένεση [12,4].

6.2 Κλινικές μελέτες 
Προ-κλινικές μελέτες και επιδημιολογικές παρατηρήσεις σε ασθενείς με περίσσεια παραγωγή ορμονών ή
σε ασθενείς υπό χρόνια θεραπεία με ορμόνες /αυξητικούς παράγοντες για διάφορες παθήσεις έχουν προ-
ειδοποιήσει για τον ενδεχόμενο κίνδυνο εκδήλωσης και ανάπτυξης καρκίνου που, επίσης, μπορεί να
συνδέεται με τη χρήση συγκεκριμένων παραγόντων ντόπινγκ [6]. Τα ΑΣ περιγράφεται, ότι προκαλούν όγκους
του ήπατος, ενώ η αυξητική ορμόνη ή τα υψηλά επίπεδα του αυξητικού παράγοντα-1 της ινσουλίνης (IGF-
1) που είναι ρυθμιστής της, έχουν συσχετιστεί με καρκίνους του παχέος εντέρου, του στήθους και του
προστάτη. Πρόσφατα, το εύρημα ότι η ερυθροποιητίνη (Epo) μπορεί να προάγει την αγγειογένεση και να
αναστείλει την απόπτωση ή να ρυθμίσει τη χημειο- ή ραδιοευαισθησία στα καρκινικά κύτταρα που εκφρά-
ζουν τον υποδοχέα της Epo, αύξησε την ανησυχία, ότι η χρήση ανασυνδυασμένης Epo για την αύξηση της
οξυγόνωσης των ιστών ίσως ευνοεί την επιβίωση όγκων και την επιθετικότητα του καρκίνου. ο κίνδυνος
καρκίνου που οφείλεται στο ντόπινγκ, ίσως είναι υψηλότερος από εκείνον των ασθενών που χρησιμοποι-
ούν ορμόνες/αυξητικούς παράγοντες ως θεραπεία υποκατάστασης, καθώς συχνά λαμβάνονται από τους
αθλητές τεράστιες δόσεις για μεγάλη χρονική περίοδο. Επιπλέον, αυτές οι ουσίες συχνά χρησιμοποιούνται
σε συνδυασμό με άλλα νόμιμα ή παράνομα φάρμακα και αυτό καθιστά σχεδόν απρόβλεπτες όλες τις πιθανές
παρενέργειες περιλαμβανομένου και του καρκίνου. Σε κάθε περίπτωση, οι αθλητές θα πρέπει να είναι ενή-
μεροι, ότι η μακροχρόνια θεραπεία με παράγοντες ντόπινγκ ίσως αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
[4].
Τα αποτελέσματα κλινικών μελετών δείχνουν ότι, τα ΑΣ μπορούν να συμβάλουν στην έναρξη και την ανά-
πτυξη καλοηθών και κακοηθών όγκων και, ειδικότερα, στο ηπατικό καρκίνωμα [4]. Η  πλειοψηφία των αν-
θρώπινων μελετών για ΑΑΣ και όγκους περιλαμβάνει ασθενείς, που νοσηλεύονται και υποβάλλονται σε
θεραπεία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα για διάφορες ασθένειες. Η σύνδεση μεταξύ ΑΑΣ και όγκων
του ήπατος σημειώθηκε για πρώτη φορά σε ασθενείς με αναιμία Fanconi, η οποία χαρακτηρίζεται από την
γονιδιωματική αστάθεια, καθώς και σε ασθενείς που επηρεάζονται από άλλους τύπους αναιμίας που δεν
θεραπεύονται εύκολα (refractory anemia) [4]. Επιπλέον, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για ενδοκρινικές,
γυναικολογικές ή άλλες παθολογικές καταστάσεις βρίσκονταν επίσης σε κίνδυνο όγκων του ήπατος [4]. Στην
περίπτωση αθλητών ή  “bodybuilders” έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όγκων του ήπατος ή καρκίνων δια-
φορετικής καταγωγής ιστού, όπως του προστάτη, νεφρική, καρκίνου των όρχεων και μη-Hodgkin λέμ-
φωμα [4]. 
Οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ΑΣ και  όγκους είναι ανεκδοτικές και δεν λαμβάνουν υπόψη την
ταυτόχρονη παρουσία άλλων παραγόντων κινδύνου για ηπατοκαρκίνωμα (hepatocarcinoma), όπως βαριά
κατανάλωση αλκοόλ, διατροφή χαμηλή σε λαχανικά, αντισυλληπτικά, καπνό, ιογενή έκθεση στον HBV,
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HCV ή το καθεστώς φορέα. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, ότι οι όγκοι προκαλούνται στο ήπαρ, όταν τα
ΑΑΣ περιέχουν 17-αλφα-αλκυλο ομάδα, όπως δαναζόλη, μεθυλoτεστοστερόνη (methyltestosterone),
νανδρολόνη, οξυμεθολόνη και στανοζολόλη (stanozolol). Αν και οι περισσότεροι αναφερθέντες όγκοι
είναι καλοήθεις, είναι σημαντικό να διαπιστωθούν νωρίς, προκειμένου να αποφευχθούν οι απειλητικοί κίν-
δυνοι για τη ζωή, που συνδέονται με αιμορραγίες και κακοήθη εκφυλισμό. Αξιολόγηση του ενδεχόμενου
κινδύνου για καρκίνο που σχετίζεται με την κατάχρηση ΑΣ, είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι αυτά τα
φάρμακα χρησιμοποιούνται συχνά σε πολύ υψηλές δόσεις και σε συνδυασμό με άλλα νόμιμα ή παράνομα
ναρκωτικά. Ένα άλλο ανησυχητικό στοιχείο είναι, ότι η έκθεση στα ΑΣ ξεκινά περισσότερο και πιο πρόωρα,
δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί μια συνεχής και σημαντική αύξηση της χρήσης τους μεταξύ των εφήβων
αθλητών και μη-αθλητών [4]. 
Οι στεροειδείς ορμόνες και οι μεταβολίτες τους φαίνεται να συμμετέχουν στην αιτιολογία του καρκίνου
του προστάτη. Ο καρκίνος του προστάτη είναι αρχικά εν μέρει ανδρογόνων-ευαίσθητος. Αυτό αποτελεί
τη βάση για την αρχική θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη από στέρηση των ανδρογόνων,
αλλά στη συνέχεια σταματά να ανταποκρίνεται στη συνεχή στέρηση. Μολονότι έχει διαπιστωθεί, ότι το
φύλο στεροειδών ορμονών, ιδιαίτερα τα ανδρογόνα, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη, εξέλιξη
και συντήρηση του υγιούς επιθήλιου του προστάτη, καθώς και με την εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη,
μία ανασκόπηση 10 επιδημιολογικών μελετών απέτυχε να στηρίξει την υπόθεση, ότι τα ανδρογόνα, που
κυκλοφορούν, είναι θετικά σχετιζόμενα με τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη [14]. Επιπλέον, πολυμορ-
φισμοί σε ένζυμα, που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των στεροειδών, μπορεί να επηρεάσουν επίσης τον
κίνδυνο καρκίνου του προστάτη [4].
ςυνολικά, αρκετές κλινικές εκθέσεις απέδωσαν στο ντόπινγκ με ΑΑς την ανάπτυξη των ηπατικών και
νεφρικών όγκων. Το ντόπινγκ, μπορεί να ευνοήσει την εξέλιξη του όγκου, με υψηλότερο κίνδυνο τον
καρκίνο του προστάτη σε αθλητές ή  “bodybuilders”, που υποβάλλονται σε μακροπρόθεσμες θεραπείες
και υψηλή πρόσληψη δόσης των στεροειδών. Ο ρόλος των ανδρογόνων στην υγεία των γυναικών έχει
γενικά παραμεληθεί. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν διαπιστώσει, ότι υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης του
ορού είναι συνδεδεμένες με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού σε μετεμμηνοπαυσιακές [4]. Ιδιαίτερα
για αθλήτριες που χρησιμοποιούν ΑΣ για ντόπινγκ θα πρέπει να συνιστάται η παρακολούθηση από τις ίδιες
για τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

6.3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
Πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο καρκινογένεσης συνδέονται με τη χρήση ουσιών για τη βελ-
τίωση των επιδόσεων, ενόψει του γεγονότος ότι υπήρξε αύξηση της χρήσης αναβολικών από τους αθλητές
(παρά τους αντι-ντόπινγκ ελέγχους που εισήχθησαν στη δεκαετία του ’60). Στην ιατρική βιβλιογραφία
έχουμε κλινικές εκθέσεις σχετικά με καρκίνους, που αναπτύχθηκαν ειδικά σε αθλητές που πήραν ΑΣ, ώστε
να αυξηθούν οι επιδόσεις τους [4: πίνακας 1Α]. Η σπανιότητα των εκθέσεων, που έχουν δημοσιευθεί μέχρι
σήμερα, για περιπτώσεις όγκων που αφορούν στο ντόπινγκ, δεν θα πρέπει να καθησυχάσουν τους αθλητές,
που χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, για την έλλειψη κινδύνου που σχετίζεται με τον καρκίνο. 
Ως εκ τούτου, δεδομένης της πλήρους έλλειψης ελεγχόμενων επιστημονικών εκθέσεων που ασχο-
λούνται με τους αθλητές που έλαβαν θεραπεία με ΑΑς (ή GH / IGF ή (EPO), ο δυνητικός κίνδυνος ανά-
πτυξης καρκίνου στους ντοπαρισμένους αθλητές δεν πρέπει να υποτιμάται και θα πρέπει να
αξιολογηθεί σε βάθος [4]. 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν στεροειδή χωρίς ανδρογόνες επιδράσεις [9]. τα ανδρογόνα
είναι κρίσιμος ρυθμιστής της ανάπτυξης των κυττάρων του καρκίνου του προστάτη αλληλεπιδρώντας
με στοιχεία ανδρογόνων και τονώνοντας την έκφραση των γονιδίων που εμπλέκονται στον πολλα-
πλασιασμό των κυττάρων ή στην απόπτωση /επιβίωση [4: ςχ.1]. Πρόσφατα, έχει αποδειχθεί, ότι τα
ανδρογόνα τονώνουν την αγγειογένεση στον καρκίνο του προστάτη [4].
Μια νέα απειλή έχει προκύψει από την πολλά υποσχόμενη θεραπευτική  ειδικότητα της γονιδιακής θεραπείας:
το γονιδιακό ντόπινγκ (gene doping). Εισάγεται απευθείας στο μυ το IGF-1 γονίδιο [4]. Τα ποντίκια εργα-
στηρίου έχουν 20-30% μεγαλύτερη μυϊκή μάζα και δύναμη, ζουν περισσότερο και αποκαθίστανται πιο γρή-
γορα από τραυματισμούς σε σχέση με τα controls (ποντίκια ελέγχου). Ωστόσο, δυσμενείς επιδράσεις, που
σχετίζονται με τη γονιδιακή θεραπεία, δεν είναι εύκολα προβλέψιμες από τις πειραματικές μελέτες, που
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πραγματοποιήθηκαν σε ζωικά μοντέλα, δεδομένου ότι μπορούν να αλλάξουν μετακινούμενα από ένα ζώο
στο άλλο ή από ζώα στον άνθρωπο. Πολλές απρόσμενες συνέπειες έχουν περιγραφεί, όπως ηπατική βλάβη,
αυτοάνοσες ασθένειες και ανάπτυξη όγκων [4]. Ένα σενάριο είναι, ότι ορισμένοι αθλητές με τραυματισμούς
θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν IGF-1 με ταχύτατη θεραπεία και αποκατάσταση του κατεστραμμένου
μυ ή να ενισχύσουν τη μυϊκή μάζα τους. Αν οι ίδιοι οι αθλητές έκαναν ένεση στον εαυτό τους με το γονίδιο
που παράγει ΕPO, επιτρέποντας στο σώμα να παράγει περισσότερα ερυθροκύτταρα αίματος, θα έπρεπε να
λάβουν υπόψη, ότι οι επιπλοκές του γονιδιακού ντόπινγκ ενδέχεται να προκύψουν αρκετά χρόνια μετά τη
θεραπεία. 
Ήδη πριν από δύο δεκαετίες, παρατηρήθηκε, ότι το φάρμακο, το οποίο 
εδώ και πολύ καιρό ασχολούνταν με την υγεία και τη σωματική ευεξία των ανθρώπων, στον αθλητισμό
δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εξεύρεση νέων τρόπων ενίσχυσης των αθλητικών επιδόσεων [15].
είναι πλέον καιρός να δοθεί περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των
παραγόντων που βελτιώνουν τις επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη, ότι οι έφηβοι εκτίθενται όλο και
περισσότερο πρόωρα σε αυτά τα φάρμακα και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην πραγματικότητα, οι
νέοι μπορεί να έχουν πολλές δεκαετίες αβεβαιότητας, μέχρι να εμφανιστούν οι απρόβλεπτες επιπλοκές από
αυτά τα είδη των ναρκωτικών [4].

7. επίλογος
Η πρόληψη της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων είναι πλέον ο σίγουρος τρόπος αντιμετώπισης
του προβλήματος. Η ιατρική κυρίως γνώση για τις επιπτώσεις στην υγεία του αθλητή και την αμφιλεγόμενη
δράση των σκευασμάτων στην αύξηση της δύναμης, ταχύτητας ή αντοχής μπορεί να λειτουργήσει αποτρε-
πτικά. Η πρόληψη στηρίζεται στην υπεύθυνη και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων με
τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, των καθηγητών και των γονέων. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν
όλοι, είναι, ότι το ντόπινγκ μπορεί να σκοτώσει. Σε κάθε περίπτωση πάντως σκοτώνει τον αθλητισμό [1].
Το τελικό αποτέλεσμα της πρόληψης είναι το πλέον συνειδητό οΧι στο ντόπινγκ [2]. 

«Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε
κίνδυνο την υγεία τους, είναι αντίθετο με τις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, του “ευ αγωνίζεσθαι”,
της ιατρικής ηθικής και απαγορεύεται» (ν.3057/2002, άρθρο128Α, σελ. 4559).

βιβλιογραφία

[1] Σκουρολιάκου Μ. (2004). Ντόπινγκ: Αθλητισμός & φάρμακα. Business Information Support.
[2] Ε.Σ.Κ.Α.Ν. (Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ). (2005). “Ντόπινγκ: Σύγχρονη Θεώρηση του 

Προβλήματος”. Επιστημονική επιμέλεια σύνταξης και συγγραφής της μονογραφίας: 
Κουτσούκη Δ. (τέως Πρόεδρος του Ε.Σ.Κ.Α.Ν.: 2003-2006). 
Εκδόσεις: Ε.Σ.Κ.Α.Ν. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eskan.gr.

[3] ΦΕΚ 2671 Β. (31.12.2008). Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών 2009.
[4] Tentori L, Graziani G. (2007). Doping with growth hormone/IGF-1, anabolic steroids or erythropoietin: 

is there a cancer risk? Pharmacological Research, 55: 359-369.
[5] Snyder PJ. Androgens. (2005) In: Brunton LL, Lazo JS, Parker KL, editors. The pharmacological basis of 

therapeutics. 11th ed. New York: Goodman & Gilman’s, p. 1573–85 [Chapter 58].
[6] Sarikaya H, Peters C, Schulz T, Schönfelder M, Michna H. (2007). Congress Manual: Biomedical Side Effects of

Doping. International Symposium October 21st, 2006, Munich, Germany. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.doping-prevention.de/fileadmin/files/.../el/High_Handout_el.pdf
[Ιατρικές Παρενέργειες του Ντόπινγκ: Υψηλό επίπεδο]. 

[7] Hartgens F, Kuipers H. (2004). Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Sports Medicine, 34:513-
54.

[8] Medraś M, Jóźków P. (2009). Use of testosterone and anabolic androgenic steroids in sport. Endokrynologia 
Polska., 60:204-209.

[9] Thiblin I, Petersson A. (2005).  Pharmacoepidemiology of anabolic androgenic steroids: a review. 
Fundamental and Clinical Pharmacology,19:27–44.

133



[10]Singh DK, Lippman SM. (1998). Cancer chemoprevention. Part 2. Hormones, nonclassic antioxidant natural 
agents, NSAIDs, and other agents. Oncology,12:1787–1800.

[11] Mayer D, Forstner K. (2004). Impact of dehydroepiandrosterone on hepatocarcinogenesis in the rat. 
International Journal of Oncology, 25:1021–1030.

[12] Shirai T, Takahashi S, Cui L, Futakuchi M, Kato K, Tamano S, et al. (2000). Experimental prostate 
carcinogenesis—rodent models. Mutation Research, 462:219–26.

[13] Bronson FH, Matherne CM. (1997). Exposure to anabolic-androgenic steroids shortens life span of male 
mice. Medicine & Science in Sports & Exercise, 29:615–9.

[14] Severi G, Morris HA, MacInnis RJ, English DR, TilleyW, Hopper JL, et al. (2006). Circulating steroid hormones
and the risk of prostate cancer. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention,15:86–91.

[15] No authors listed. (1988). Sports medicine—is there lack of control? 
Lancet, 2:612.

134



135

κΥττΑρικΗ ΓΗρΑνςΗ κΑι κΑρκινοΓενεςΗ:
ΑντΑΓΩνιςτικΗ Ή ςΥνΑΓΩνιςτικΗ ςΧεςΗ;

Δρ Δημήτρης Κλέτσας
Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού & Γήρανσης

Ινστιτούτο Βιολογίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Είναι πλέον γνωστό από την πρωτοποριακή εργασία του L. Hayflick και των συνεργατών του (1) ότι τα φυ-
σιολογικά σωματικά κύτταρα δε ζουν αέναα. Αντίθετα εμφανίζουν ένα πεπερασμένο εύρος ζωής, όταν καλ-
λιεργηθούν in vitro, το οποίο δε μετράται με τον κλασικό ημερολογιακό χρόνο, αλλά με τον αριθμό των
αναδιπλασιασμών που μπορούν να πραγματοποιήσουν σε συνθήκες κυτταροκαλλιέργειας. Μετά από ένα
συγκεκριμένο αριθμό αναδιπλασιασμών, που αποτελεί χαρακτηριστικό της κάθε κυτταρικής σειράς, τα κύτ-
ταρα γερνούν, παραμένουν δηλαδή ζωντανά και μεταβολικά ενεργά αλλά αδυνατούν να πολλαπλασιασθούν.
Η ικανότητα των φυσιολογικών κυττάρων να γερνούν τα διαχωρίζει σαφώς από τα καρκινικά ή άλλα αθα-
νατοποιημένα κύτταρα, των οποίων οι πληθυσμοί πολλαπλασιάζονται ad infinitum. Έτσι, από την πρώτη
περιγραφή του φαινομένου προτάθηκε ότι η κυτταρική γήρανση αποτελεί ένα αντικαρκινικό μηχανισμό,
αλλά και ότι μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία της γήρανσης και την ανάπτυξη ηλικιοεξαρτώμενων
ασθενειών. Για μεγάλο διάστημα η μελέτη της γήρανσης περιοριζόταν σε μελέτες in vitro και πολλοί ερευ-
νητές θεωρούσαν ότι δεν αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό βιολογικό φαινόμενο, αλλά μάλλον ένα εργα-
στηριακό τέχνημα. Όμως, πρόσφατα αναπτύχθηκε μία ειδική χρώση για γηρασμένα κύτταρα, που ονομάζεται
«χρώση β-γαλακτοσιδάσης σχετιζόμενη με τη γήρανση» (Senescence Associated β-galactosidase staining
ή SA β-gal staining) (2). Το πιο σημαντικό είναι ότι με τη χρώση αυτή μπορούν να ανιχνευθούν γηρασμένα
κύτταρα και σε ιστούς in vivo, αποδεικνύοντας ότι η κυτταρική γήρανση αποτελεί όντως ένα βιολογικό φαι-
νόμενο, γεγονός που οδήγησε στη σημαντική αύξηση των ερευνητικών μελετών για την κατανόηση των
μηχανισμών της γήρανσης αλλά και της φυσιολογικής της σημασίας. 

Μηχανισμοί της κυτταρικής γήρανσης

Αναφέρθηκε ήδη ότι κάθε καλλιέργεια φυσιολογικών κυττάρων έχει τη δυνατότητα να επιτελέσει ένα συγ-
κεκριμένο αριθμό αναδιπλασιασμών πριν εισέλθει στη φάση της γήρανσης. Ο σταθερός αριθμός των ανα-
διπλασιασμών αυτών οδήγησε στην υπόθεση της ύπαρξης ενός ενδογενούς μηχανισμού μέτρησης των
κυτταρικών διαιρέσεων, ενός «μιτωτικού ρολογιού» (“mitotic clock”). Προτάθηκε και τελικά αποδείχθηκε
ότι ο μηχανισμός αυτός σχετίζεται με το μήκος των τελομερών, των επαναλαμβανόμενων νουκλεοπρωτεϊ-
νικών δομών στα άκρα των χρωμοσωμάτων. Συγκεκριμένα, μετά από κάθε κυτταρικό αναδιπλασιασμό πα-
ρατηρείται μία σταθερή μείωση του μήκους των τελομερών, η οποία όταν φθάσει σε ένα οριακό σημείο
οδηγεί στην κυτταρική γήρανση. Αντίθετα με τα φυσιολογικά κύτταρα, καρκινικά και άλλα αθανατοποιημένα
κύτταρα εκφράζουν την καταλυτική υπομονάδα του ενζύμου τελομεράση, το οποίο μπορεί να διατηρήσει
το μήκος των τελομερών σταθερό με αποτέλεσμα την παράκαμψη της γήρανσης και τον αέναο πολλαπλα-
σιασμό (3). Έκφραση της τελομεράσης σε φυσιολογικά κύτταρα μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση του εύρους
ζωής ή και σε κυτταρική αθανατοποίηση (4).
Ο κύριος λόγος για τον οποίο η μείωση των τελομερών οδηγεί στη γήρανση πιστεύεται ότι αυτή αναγνω-
ρίζεται από το κύτταρο ως κλασσική βλάβη του DNA. Η κυτταρική απόκριση σε αυτή τη βλάβη (DNA Dam-
age Response – DDR), οδηγεί σε διέγερση σηματοδοτικών μονοπατιών, όπως αυτό που ξεκινά από τη
κινάση ATM. Η ενεργοποίηση της ATM, μέσω της κινάσης Chk2, οδηγεί στη φωσφορυλίωση της ογκοκα-
τασταλτικής πρωτείνης p53, που προκαλεί υπερέκφραση του αναστολέα του κυτταρικού κύκλου p21WAF1.
Ο τελευταίος αναστέλλει την φωσφορυλίωση μιας άλλης σημαντικής ογκοκατασταλτικής πρωτείνης, της
pRb, καθηλώνοντας τα κύτταρα στο όριο των φάσεων G1 και S του κυτταρικού κύκλου (5). Γίνεται προφανές
ότι δύο σημαντικές ογκοκατασταλτικές πρωτείνες, οι p53 και pRb, συνεργάζονται για την εμφάνιση του
φαινότυπου της γήρανσης. Αδρανοποίηση των πρωτεϊνών αυτών μέσω της έκφρασης ϊικών πρωτεϊνών,
όπως του αντιγόνου Large T του ιού SV40 (SV40 LTag), ακυρώνει τα σημεία ελέγχου του κυτταρικού κύ-
κλου και οδηγεί σε αθανατοποίηση. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από την p21WAF1 και άλλη μία
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πρωτείνη-αναστολέας του κυτταρικού κύκλου, η p16INK4a που επίσης αδρανοποιεί την pRb, υπερεκφράζεται
κατά τη γήρανση και εξασφαλίζει ότι το φαινόμενο αυτό είναι μη αντιστρέψιμο (6).
Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετίζονται με τη γήρανση που προκαλείται από συνεχείς κυτταρικούς
αναδιπλασιασμούς, την «αναπαραγωγική γήρανση» (replicative senescence). Εκτός αυτής όμως υπάρχει
και η πρόωρη κυτταρική γήρανση που προκαλείται από στρες (Stress-Induced Premature Senescence –
SIPS). Υπάρχει ήδη ένας μακρύς κατάλογος στρες που οδηγούν σε SIPS - όπως οξειδωτικό στρες, UV ακτι-
νοβολία, διάφορες χημικές ενώσεις κ.ά. – μέσω μίας διαδικασίας η οποία συνήθως είναι ανεξάρτητη από
τη μείωση του μήκους των τελομερών (7). Είναι ενδιαφέρον ότι και σε αυτή την περίπτωση οι βλάβες στο
DNA υπό τη επίδραση των στρες αυτών είναι καθοριστικές για την επαγωγή της γήρανσης. Ένας ιδιαίτερος
τρόπος πρόκλησης SIPS είναι και μέσω της υπερέκφρασης ορισμένων πρωτο-ογκογονιδίων, όπως π.χ. των
ras, raf, mos, κλπ.. Ενώ η έκφραση των γονιδίων αυτών σε αθανατοποιημένα κύτταρα μπορεί να οδηγήσει
σε καρκινική εξαλλαγή, σε φυσιολογικά κύτταρα μπορεί να προκαλέσει γήρανση (oncogene-induced senes-
cence), υποδεικνύοντας το γεγονός ότι η κυτταρική γήρανση αποτελεί σημαντικό αντικαρκινικό μηχανισμό(8).
Πρόσφατα δείξαμε ότι η υπερέκφραση ογκογονιδίων προκαλεί απόκριση σε βλάβες του DNA (DDR) η
οποία είναι απαραίτητη για την επαγωγή της πρόωρης γήρανσης, αφού αναστολή της απόκρισης αυτής με
τεχνικές αποσιώπησης RNA αναστέλλει και τη διαδικασία της γήρανσης. Φαίνεται ότι τα έντονα μιτογόνα
μηνύματα από την υπερέκφραση των ογκογονιδίων προκαλούν θραύσεις στις εύθραστες περιοχές (fragile
sites) των χρωμοσωμάτων που οδηγούν σε DDR και επαγωγή της γήρανσης (9). 
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι η απόκριση σε βλάβες του DNA αποτελεί κεντρικό μοτίβο της κυτταρικής
γήρανσης, είτε αναπαραγωγικής είτε επαγώμενης από στρες.

κυτταρική γήρανση και ιστική ομοιοστασία

Τα γηρασμένα κύτταρα, όπως ήδη αναφέρθηκε, χαρακτηρίζονται από αδυναμία πολλαπλασιασμού λόγω
την ενεργοποίησης της ογκοκατασταλτικής πρωτείνης p53 και της συνεπακόλουθης αναστολής του κυττα-
ρικού κύκλου. Επίσης, χαρακτηρίζονται και από αντίσταση σε διάφορους αποπτωτικούς διεγέρτες. Κλασική
βιοχημική ανάλυση, αλλά και ανάλυση με μικροσυστοιχίες DNA έδειξε ότι τα γηρασμένα κύτταρα έχουν
ένα αρκετά διαφορετικό πρότυπο γονιδιακής έκφρασης (10). Συγκεκριμένα υποεκφράζουν μία σειρά γονιδίων
που σχετίζονται με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, ενώ υπερεκφράζουν γονίδια που κωδικεύουν μεταλ-
λοπρωτεάσες, φλεγμονώδεις κυτοκίνες και άλλα φλεγμονώδη μόρια. Συνολικά, τα γηρασμένα κύτταρα εκ-
φράζουν έναν προ-φλεγμονώδη φαινότυπο, μέσω του οποίου θεωρείται ότι επηρεάζουν την ιστική
ομοιοστασία. Πρόσφατα, αναπτύχθηκε ένας κλώνος ποντικών που εκφράζουν μία υπερενεργοποιημένη
μορφή της p53 (11). Τα ζώα αυτά είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στην καρκινογένεση, αλλά εμφάνισαν όλα τα χα-
ρακτηριστικά πρόωρης γήρανσης, δηλ. μείωση του εύρους ζωής, συνοδευόμενη από όλα σχεδόν τα χαρα-
κτηριστικά της φυσιολογικής γήρανσης, όπως οστεοπόρωση, μειωμένη αντίσταση σε στρες, προβληματική
επούλωση πληγών, απώλεια προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων, απώλεια μάζας και έντονη φλεγμονή
που αποτελεί τη βάση πολλών ηλικιοεξαρτώμενων ασθενειών.  Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η p53 συμ-
μετέχει τόσο στην κυτταρική όσο και στην οργανισμική γήρανση. 
Για να μελετήσουμε τη συμμετοχή της p53 όχι μόνο στον αντι-πολλαπλασιαστικό, αλλά και στον προ-φλεγ-
μονώδη φαινότυπο των γηρασμένων κυττάρων μελετήσαμε το ρόλο της στην έκφραση μιας σημαντικής
πρωτείνης της φλεγμονής, της ICAM-1, η οποία επίσης υπερεκφράζεται στα γηρασμένα κύτταρα. Δείξαμε
ότι όντως η p53 μπορεί να ρυθμίσει άμεσα την έκφραση της ICAM-1 (12). Επίσης, η υπερέκφραση της τε-
λευταίας σε γηρασμένους ινοβλάστες και λεία μυϊκά κύτταρα αίρεται παρουσία αναστολέα της p53 (13). Τέλος,
σε μία κλασική ηλικιοεξαρτώμενη και φλεγμονώδη νόσο, την αθηροσκλήρωση, στην οποία παρατηρείται
υπερέκφραση της ICAM-1, διαπιστώσαμε την ύπαρξη μεγάλου ποσοστού κυττάρων με ενεργοποιημένη
p53, αλλά και μεγάλο αριθμό γηρασμένων κυττάρων (13). 
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η κυτταρική γήρανση αποτελεί έναν ισχυρό ακτικαρκινικό μηχανισμό, αλλά
και ότι μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία της γήρανσης και στην ανάπτυξη ηλικιοεξαρτώμενων παθή-
σεων. Έτσι προτάθηκε η θεωρία του «ανταγωνιστικού πλειοτροπισμού» (antagonistic pleiortopy) (14), σύμ-
φωνα με την οποία διάφορα γονίδια που έχουν επιλεγεί εξελικτικά για τη διατήρηση της ομοιοστασίας σε
νεαρούς οργανισμούς μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση σε γηρασμένους οργανισμούς.
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κυτταρική γήρανση και καρκινογένεση

Αναφέρθηκε ήδη ότι η κυτταρική γήρανση αποτελεί ένα σημαντικό αντικαρκινικό μηχανισμό (15). Παράλληλα
όμως, η συχνότητα εμφάνισης καρκίνων αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας, ως αποτέλεσμα κυρίως της
συσσώρευσης μεταλλάξεων που οδηγούν μεταξύ άλλων στην ενεργοποίηση ογκογονιδίων και στην απε-
νεργοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων (16). Τελευταία έχει αναδειχθεί η σημασία του στρώματος που
περιβάλλει τον όγκο στην ρύθμιση της καρκινογένεσης. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε μία υπόθεση για τη
συνέργεια ανάμεσα στις μεταλλάξεις σε επιθηλιακά κύτταρα και τη γήρανση των κυττάρων του στρώματος.
Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, τα γηρασμένα κύτταρα που συσσωρεύονται στους ιστούς των ηλικιωμένων,
λόγω του προφλεγμονώδους φαινοτύπου τους (π.χ. λόγω της υπερέκφρασης μεταλλοπρωτεασών), δημι-
ουργούν ένα «επιτρεπτικό» περιβάλλον για την ανάπτυξη των μετασχηματισμένων καρκινικών επιθηλιακών
κυττάρων (17). Η υπόθεση αυτή δοκιμάσθηκε πειραματικά και έδειξε ότι όντως γηρασμένοι ινοβλάστες μπο-
ρούν να προάγουν την ανάπτυξη καρκινικών επιθηλιακών κυττάρων in vitro και in vivo (18). Επίσης, δείχθηκε
ότι σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση αυτή παίζουν διάφοροι διαλυτοί αυξητικοί παράγοντες και με-
ταλλοπρωτεάσες που εκκρίνονται από τα γηρασμένα κύτταρα (19, 20).
Γνωρίζοντας ότι οι βλάβες στο DNA οδηγούν σε πρόωρη κυτταρική γήρανση και ότι η χρήση ιονιζουσών
ακτινοβολιών χρησιμοποιείται σε διάφορες αντικαρκινικές προσεγγίσεις, θελήσαμε να μελετήσουμε το
ρόλο μη-κυτταροτοξικών δόσεων ακτινοβολίας σε ινοβλάστες του στρώματος και την αλληλεπίδραση των
ινοβλαστών αυτών με επιθηλιακά καρκινικά κύτταρα in vitro και in vivo. Διαπιστώσαμε ότι χαμηλές δόσεις
ακτινοβολίας προκαλούν μια τυπική απόκριση των κυττάρων σε βλάβες του DNA, όπως φαίνεται από την
ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού ATM-Chk2-p53-p21WAF1-pRb και αναστολή του κυτταρικού
κύκλου, πρώτα στη φάση G2/M και κατόπιν στη φάση G1. Η αναστολή αυτή είναι παροδική, αφού τα κύτ-
ταρα μετά από λίγες ημέρες αρχίζουν και πάλι να πολλαπλασιάζονται. Αντίθετα, επαναλαμβανόμενες δόσεις
ακτινοβολίας, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της ακτινοθεραπείας, προκαλούν μόνιμη αναστολή του
κυτταρικού κύκλου και γήρανση του κυττάρου, όπως φαίνεται από την υπερέκφραση κλασικών μοριακών
δεικτών της γήρανσης, όπως οι p21WAF1, p16INK4a και p-p38MAPK. Πειράματα σε κύτταρα με συγκεκριμένες
γενετικές αλλαγές έδειξαν ότι η προκαλούμενη από ακτινοβολία κυτταρική γήρανση βασίζεται στην ύπαρξη
της πρωτείνης p53, γιατί απουσία της οι ακτινοβολημένοι ινοβλάστες δε γερνούν αλλά αποπίπτουν. Επίσης,
σε συγκαλλιέργειες ινοβλαστών και καρκινικών κυττάρων δείχθηκε ότι τα γηρασμένα κύτταρα επάγουν έν-
τονα την ανάπτυξη καρκινικών αποικιών. Τέλος, διαπιστώσαμε ότι η παρουσία γηρασμένων κυττάρων διε-
γείρει σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη όγκων σε ανοσοκατεσταλμένους ποντικούς in vivo (21). Όλα τα
παραπάνω υποδεικνύουν ότι οι ιονίζουσες ακτινοβολίες μπορεί να οδηγήσουν τα κύτταρα του στρώματος
σε πρόωρη γήρανση και ότι τα κύτταρα αυτά πιθανόν να επιταχύνουν την ανάπτυξη των όγκων και υποδη-
λώνουν τη διττή σχέση ανάμεσα στην κυτταρική γήρανση και την καρκινογένεση.
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κΑρκινος τοΥ ΠνεΥΜονΑ ςτΗν 3η ΗλικιΑ
Τσαγκούλη Σοφία 

Πνευμονολόγος

Ο μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (Non Small Cell Lung Cancer - NSCLC) αποτελεί το 80-
85% του βρογχογενή καρκίνου του πνεύμονα ενώ ο μικροκυτταρικός  περίπου το 15- 20%. Δυστυχώς,
στο 40% των περιπτώσεων η νόσος είναι ήδη προχωρημένη κατά τη διάγνωση και ο στόχος της θεραπείας
περιορίζεται στην αύξηση της επιβίωσης και την ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενή. Περισσότερες
από τις μισές περιπτώσεις αφορούν  ηλικίες ασθενών >65 χρόνων, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας κατά τη διά-
γνωση του προχωρημένου καρκίνου του πνεύμονα είναι 68 ετών.1,2

Καθώς η ηλικία αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από πολλές κλινικές μελέτες, δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα
για την ενδεδειγμένη θεραπεία σε ηλικιωμένους. Συνολικά οι ασθενείς αυτοί αντιπροσωπεύουν μόνο το
39% όσων έχουν ενταχτεί σε κλινικές μελέτες.3 Έτσι τα δεδομένα που έχουμε προκειμένου να επιλεγεί η
σωστή θεραπεία είναι πολύ λίγα, ιδιαίτερα για τους ασθενείς 3ης ηλικίας με πολλαπλή συνοσηρότητα ή
ακατάλληλη βιολογική κατάσταση (performance status-PS). 
Η αύξηση της ηλικίας συνοδεύεται από αλλαγές στη λειτουργία των συστημάτων του οργανισμού, μείωση
των αποθεμάτων του μυελού, της αναγεννητικής ικανότητας των κυττάρων, της απέκκρισης των φαρμάκων
και του δείκτη μάζας σώματος. Ειδικά στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα τα συνοδά νοσήματα αφο-
ρούν συνήθως το καρδιαγγειακό σύστημα και τη λειτουργικότητα των πνευμόνων, λόγω του ιστορικού
του καπνίσματος που συχνά συνυπάρχει4.
Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι στις περιπτώσεις των ηλικιωμένων δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θε-
ραπευτικά σχήματα που χορηγούμε στους νεότερους, καθώς αυτά δε γίνονται καλά ανεκτά και αυξάνονται
οι πιθανότητες επιπλοκών της χημειοθεραπείας, ενώ και η αποτελεσματικότητα θεωρείται μικρότερη.
Η καθιέρωση των πλατινούχων αντινεοπλασματικών φαρμάκων στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα
βασίστηκε σε μια μεγάλη μετα-ανάλυση κλινικών μελετών που είχαν γίνει πριν το 1991 αφού αποδείχθηκε
ότι αυξάνεται η επιβίωση. Τα τελευταία χρόνια ο συνδυασμός της πλατίνας με ένα φάρμακο τρίτης γενιάς
όπως είναι οι ταξάνες, η γεμσιταμπίνη ή η βινορελμπίνη αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για ασθενείς ηλικίας
<70 χρόνων, με προχωρημένο NSCLC και καλό PS5. Η χρήση των πλατινούχων σκευασμάτων στους ασθε-
νείς 3ης ηλικίας εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο συζητήσεων.

Μονοθεραπεία
Οι νέοι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες είναι πολύ καλύτερα ανεκτοί  σε σχέση με  τους πλατινούχους συν-
δυασμούς και με καλά θεραπευτικά αποτελέσματα για τους ηλικιωμένους (Πιν 1). Τρεις τυχαιοποιημένες
μελέτες φάσης II και III έδειξαν ότι η μονοθεραπεία με γεμσιταμπίνη ήταν ισοδύναμη, όσον αφορά την απο-
τελεσματικότητα της θεραπείας και την επιβίωση, με το συνδυασμό πλατίνας-ετοποσίδης ή πλατίνας-βιντε-
σίδης αλλά λιγότερο τοξική και πιο εύχρηστη. Άλλες μελέτες είχαν τα ίδια αποτελέσματα για μονοθεραπεία
με βινορελμπίνη και ιρινοτεκάνη.6-7

Με βάση αυτά τα δεδομένα σχεδιάστηκε η μελέτη ELVIS (Elderly Lung Cancer Vinorelbine Italian Study)
η οποία έθεσε σαν κύριο σκοπό της (primary endpoint) την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ήταν μια πολυ-
κεντρική μελέτη φάσης III με 191 ασθενείς που είτε έλαβαν βινορελμπίνη ενδοφλέβια (30 mg/m2 τις ημέρες
1 και 8 σε κύκλους 21 ημερών για 6 κύκλους), είτε τέθηκαν σε βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή. Η ανταπό-
κριση στη θεραπεία και η αύξηση της επιβίωσης ήταν στατιστικά σημαντική σε αυτούς που έλαβαν θεραπεία.
Η μέση επιβίωση αυξήθηκε στις 28 εβδομάδες από 21, p=0.03  και η επιβίωση ενός έτους ήταν σημαντικά
αυξημένη στο σκέλος της βινορελμπίνης (32% έναντι 14%). Η μονοθεραπεία με βινορελμπίνη ήταν πολύ
καλά ανεκτή με λευκοπενία 3/4 βαθμού στο 7%, ουδετεροπενία � βαθμού στο 10%, θρομβοπενία 2/3
βαθμού στο 1% και αναιμία στο 16% και είχε θετικά αποτελέσματα στην  ποιότητα της ζωής των ασθενών
σε σχέση με το σκέλος της παρακολούθησης.8-9

Η γεμσιταμπίνη είναι ένα άλλο φάρμακο που μελετήθηκε ως μονοθεραπεία στους ηλικιωμένους ασθενείς
σε μελέτες φάσης II και έδειξε μέσο όρο ζωής 6.8-9 μήνες συνολική ανταπόκριση 18.4-38% με μικρή το-
ξικότητα.10-13
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Οι ταξάνες μελετήθηκαν επίσης σε ηλικιωμένους ασθενείς, τόσο η δοσεταξέλη όσο και η πακλιταξέλη με
καλά αποτελέσματα και μικρή τοξικότητα. Σε μια μελέτη φάσης II χορηγήθηκε πακλιταξέλη (210 mg/m2 )
κάθε 21 μέρες και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν σε σχέση με την ηλικία (<70 χρ έναντι >70 χρ) χωρίς να
αναδειχθούν μεγάλες διαφορές στη συνολική ανταπόκριση ή την επιβίωση. Παρατηρήθηκε όμως μεγαλύ-
τερη ουδετεροπενία στους ηλικιωμένους ασθενείς (89.3% έναντι 73.9% στους νεότερους).14 Σε μια προ-
σπάθεια μείωσης της τοξικότητας σε τρεις μελέτες φάσης II χορηγήθηκε πακλιταξέλη εβδομαδιαία με
συνολική ανταπόκριση 3 εως 23% και μέσο όρο επιβίωσης από 6.8-10.3 μήνες με καλή ανεκτικότητα.15-

16

Η δοσεταξέλη χορηγήθηκε σε 30 ασθενείς >70χρ σε δόση 60 mg/m2 κάθε 28 μέρες σε μια μελέτη φάσης
II17. Από τους 28 ασθενείς οι 5 (17.9%) είχαν μερική ανταπόκριση (PR). Παρουσιάστηκε όμως τοξικότητα
όπως ουδετεροπενία � βαθμού (86.7%), αναιμία (6.7%)  και έμεση  3 βαθμού (14%). Ένας ασθενής απε-
βίωσε λόγω ουδετεροπενίας και διαρροιών σχετιζόμενων με τη θεραπεία. Παρόμοια τοξικότητα παρου-
σίασε και άλλη μια μελέτη της δοσεταξέλης σε ασθενείς >76χρ, με χορηγούμενη δόση 60 mg/m2 κάθε 21
μέρες. Εξαιτίας αυτών των αποτελεσμάτων και με σκοπό να μειωθεί η τοξικότητα στις επόμενες μελέτες
ερευνήθηκε η εβδομαδιαία χορήγηση της δοσεταξέλης. Χορηγήθηκε, λοιπόν, σε 39 ασθενείς ηλικίας >65χρ
δόση δοσεταξέλης 36 mg/m2 . To σχήμα ήταν καλά ανεκτό και μόνο 8% των ασθενών παρουσίασαν λευ-
κοπενία 3 βαθμού και κανένας καταστολή μυελού βαθμού 4. Αντικειμενική ανταπόκριση παρουσίασαν 18%
των ασθενών, η μέση επιβίωση ήταν 5 μήνες και η επιβίωση 1 έτους ανήλθε σε 27%.
Σε μια άλλη μελέτη χορηγήθηκε δοσεταξέλη 30 mg/m2 εβδομαδιαία  και συγκρίθηκε με δόση 75 mg/m2
κάθε 3 εβδομάδες σε ασθενείς >70 χρ (n=54) και/ ή με χαμηλό PS (n=42). Και τα δυο σκέλη παρουσίασαν
ανεκτή τοξικότητα στη θεραπεία. Από τους 65 ασθενείς στους οποίους αξιολογήθηκε η τοξικότητα, grade
3/4 ουδετεροπενία παρατηρήθηκε στο 30% των ασθενών στο σκέλος των 3 εβδομάδων και 3% στο εβδο-
μαδιαίο σκέλος. Αναφέρθηκε ένα επεισόδιο εμπύρετης ουδετεροπενίας στο σκέλος των 3 εβδομάδων χο-
ρήγησης δοσεταξέλης. Η αποτελεσματικότητα ήταν παρόμοια και στα δυο σκέλη.1

Τέλος στην Ιαπωνία η West Japan Thoracic Oncology Group,στην WJTOG 9904 συνέκρινε τη δοσεταξέλη
με τη βινορελμπίνη σε ασθενείς 3ης ηλικίας. Η μελέτη ήταν φάσης III με 182 συμμετέχοντες, που έπασχαν
από NSCLC σταδίου IIIB/IV με PS 0-2. Ο ρυθμός ανταπόκρισης και η ελεύθερη προόδου της νόσου αντα-
πόκριση (progression free survival) ήταν βελτιωμένα στο σκέλος της δοσεταξέλης, ενώ η αύξηση του συ-
νολικού χρόνου επιβίωσης δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Και στα δυο σκέλη παρατηρήθηκε μικρή
τοξικότητα από τη χημειοθεραπεία και δε σημειώθηκαν διαφορές στην ποιότητα της ζωής.19

ςυνδυασμός μη-πλατινούχων φαρμάκων 
Δεδομένων των καλών αποτελεσμάτων της μονοθεραπείας με τα νεότερα φάρμακα που προαναφέρθηκαν
σχεδιάστηκαν μελέτες με συνδυασμό αυτών.
Μελέτες φάσης II φαίνονται στον πίνακα 2 οι οποίες βασίστηκαν στο συνδυασμό γεμσιταμπίνης με βινο-

ρελμπίνη σε ηλικιωμένους ή με χαμηλό PS ασθενείς  με NSCLC. Ο βαθμός ανταπόκρισης ήταν από 18-65%
με μέσο χρόνο επιβίωσης από 7-13 μήνες και επιβίωση ενός έτους στο 37%. Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή
παρόλο που σε μία μελέτη αναφέρθηκε ο αυξημένος κίνδυνος ουδετεροπενίας σε ασθενείς >75χρ.20-22

Στον ίδιο πίνακα  φαίνεται και μια μελέτη με συνδυασμό δοσεταξέλης (30 mg/m2) με γεμσιταμπίνη (800
mg/m2) στην οποία έλαβαν μέρος 64 ηλικιωμένοι και με χαμηλό PS ασθενείς. Και τα δυο φάρμακα χορη-
γήθηκαν τις μέρες 1, 8 και 15 κάθε 28 μέρες.  Από 53 ασθενείς το 28% είχε αντικειμενική ανταπόκριση με
μέση επιβίωση τους 7.0 μήνες και επιβίωση 1 και 2 ετών 30% και 17% αντίστοιχα. Αυτός ο συνδυασμός
ήταν καλά ανεκτός με ήπιες παρενέργειες όπως λευκοπενία (11%), θρομβοπενία (9%) και κόπωση (23%)23.  
Οι Gridelli et al συνέκριναν σε μελέτη φάσης II τη χορήγηση πεμετρεξίδης έναντι συνδυασμού γεμσιταμ-
πίνης/πεμετρεξίδης σε ασθενείς άνω των 70 ετών. Συμμετείχαν 87 ασθενείς με τα εξής αποτελέσματα: η
μέση συνολική επιβίωση ήταν 4.7 μήνες για το σκέλος της πεμετρεξίδης και 5.4 για το συνδυασμό τους
ενώ η επιβίωση ενός έτους ήταν 28.5 % και 28.1% αντίστοιχα. Οι ασθενείς δεν παρουσίασαν σημαντική
τοξικότητα από τη θεραπεία σε κανένα από τα δύο σκέλη της μελέτης24.
Η μεγαλύτερη μελέτη φάσης III που έγινε για ασθενείς 3ης ηλικίας είναι η MILES (Multicenter Italian Lung
Cancer in the Elderly Study) στην οποία συμμετείχαν 700 άτομα που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε μο-
νοθεραπεία με βινορελμπίνη (30 mg/m2 ) ή γεμσιταμπίνη (1200  mg/m2) είτε συνδυασμένη θεραπεία με



141

βινορελμπίνη (25 mg/m2) και γεμσιταμπίνη (1000 mg/m2). Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν ότι ο
συνδυασμός των δυο φαρμάκων δεν υπερείχε στο βαθμό ανταπόκρισης, στο χρόνο επιδείνωσης, στη συ-
νολική επιβίωση ή στην ποιότητα ζωής σε σχέση με τη μονοθεραπεία25.

ςυνδυασμός με πλατινούχα φάρμακα
Υπάρχουν λίγα δεδομένα για τη χρήση των πλατινούχων σκευασμάτων γιατί δεν έχουν πραγματοποιηθεί
προοπτικές μελέτες φάσης III. Τα στοιχεία που διαθέτουμε προέρχονται μόνο από αναδρομικές αναλύσεις
μελετών που δεν είχαν κριτήριο αποκλεισμού την ηλικία με αποτέλεσμα να συμμετέχουν και μεγαλύτεροι
σε ηλικία ασθενείς.   
Σε μια αναδρομική μελέτη των αποτελεσμάτων της χημειοθεραπείας με πλατίνα σε ασθενείς με NSCLC πα-
ρατηρήθηκε ότι αριθμός των θανάτων τις πρώτες 30 μέρες είχε συσχέτιση με την αύξηση της ηλικίας. Πι-
θανολογείται ότι η μειωμένη νεφρική απέκκριση σε αυτούς τους ασθενείς αυξάνει την τοξικότητα του
φαρμάκου τόσο την αιματολογική όσο και τη μη-αιματολογική (ωτοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα, νευρο-
τοξικότητα).26

Ο συνδυασμός τροποποιημένων δόσεων πλατίνας με τρίτης γενιάς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες με-
λετήθηκε στις μελέτες φάσης II που φαίνονται στον πίνακα 3.
Οι Martins et al27 χορήγησαν πλατίνα σε μειωμένες δόσεις (60-90 mg/m2 την 1η μέρα, αναλόγως το PS)
και βινορελμπίνη (25 mg/m2 την 1η και 8η μέρα) σε κύκλους 3 εβδομάδων. Παρατηρήθηκε αντικειμενική
ανταπόκριση (objective response rate, ORR) 40% και μέσος χρόνος επιβίωσης  (MST) 7.2 μήνες. Επίσης
οι Berardi et al28 χρησιμοποίησαν εβδομαδιαία πλατίνα με δόση 35 mg/m2 με γεμσιταμπίνη 1000 mg/m2.
Η μερική ανταπόκριση ήταν 31.8% και ο μέσος χρόνος επιβίωσης 9 μήνες χωρίς μεγάλη τοξικότητα. Τέλος
οι Ohe et al29 μελέτησαν τη χορήγηση πλατίνας 25 mg/m2 και δοσεταξέλης 20 mg/m2 εβδομαδιαία σε 33
ηλικιωμένους ασθενείς. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης ήταν 15.8 μήνες και  η ανταπόκριση 52%.Η επιβίωση
ενός έτους έφτασε το 64%. Η θεραπεία ήταν πολύ καλά ανεκτή καθώς δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα βαθ-
μού 4. 
Η χρησιμοποίηση της καρβοπλατίνας έγινε αντικείμενο μελετών λόγω της μικρότερης τοξικότητας όσον
αφορά την έμεση, τη νευροπάθεια και τη νεφροτοξικότητα. Παρόλα αυτά όμως η μυελοτοξικότητα, ειδικά
αν συνδυαστεί με άλλα φάρμακα, είναι μεγάλη. Ο συνδυασμός της με βινορελμπίνη δεν πλεονεκτεί έναντι
της χορήγησης βινορελμπίνης ως μονοθεραπεία σε δυο έρευνες του Colleoni et al και Santomaggio et
el.30 Αντίθετα ο συνδυασμός καρβοπλατίνας με γεμσιταμπίνη είχε σαν αποτέλεσμα ORR 37.5% και MST 9
μήνες με καλά ανεκτές παρενέργειες. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε χορήγηση μειωμένων ή
εβδομαδιαίων δόσεων καρβοπλατίνας με πακλιταξέλη. Η ανταπόκριση κυμαίνονταν από 16-40% και ο
μέσος χρόνος επιβίωσης από 7.1 έως 11.3 μήνες.
Η μετα-ανάλυση της μελέτης της Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 5592, φάσης III31, συνέ-
κρινε το συνδυασμό πλατίνας είτε με ετοποσίδη είτε με πακλιταξέλη σαν 1ης γραμμής θεραπεία. Στη μετα-
ανάλυση συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 86 ασθενών ηλικίας �70 χρ και 488 νεότερων. Δεν υπήρχαν
σημαντικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας, και όσον αφορά την τοξικότητα παρατηρή-
θηκαν ελάχιστες διαφορές,  με τους μεγαλύτερους ασθενείς να παρουσιάζουν μεγαλύτερη λευκοπενία και
νευροψυχιατρικές διαταραχές.19

Οι Langer et al31 και Schiller et al32, ανέλυσαν τα αποτελέσματα της ECOG 1594, στην  οποία είχαν μελε-
τηθεί τέσσερις συνδυασμοί φαρμάκων (πλατίνα/πακλιταξέλη,πλατίνα/δοσεταξέλη,πλατίνα/γεμσιταμπίνη και
καρβοπλατίνα/πακλιταξέλη) που χορηγήθηκαν ως 1ης γραμμής χημειοθεραπεία για NSCLC. Στη συνέχεια
έγινε σύγκριση μεταξύ των ηλικιών �70χρ και ≤70χρ. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην ανταπόκριση
(24.5% έναντι 22.1%) ή στη μέση επιβίωση (8.3 μήνες έναντι 8.2). Η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά
ήταν στην βαθμού 4 τοξικότητα η οποία ήταν αυξημένη στους ασθενείς 3ης ηλικίας. 
Στην μελέτη TAX 32633 συγκρίθηκαν οι συνδυασμοί δοσεταξέλης ή με πλατίνα ή με καρβοπλατίνα με το
συνδυασμό πλατίνας/ βινορελμπίνης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων για τους 401 ασθενείς άνω των 65
χρ έδειξε ότι το σκέλος της πλατίνας/δοσεταξέλης παρουσίασε σημαντική αύξηση τόσο στην επιβίωση ενός
έτους(52% έναντι 41%) όσο και στην επιβίωση δύο ετών (24% έναντι 17%) σε σχέση με το σκέλος της
πλατίνας/ βινορελμπίνης. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα ανάλογα με την ηλικία η μέση επιβίωση και η επι-
βίωση ενός έτους ήταν παρόμοιες και στα δυο σκέλη (άνω και κάτω των 65χρ).
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Συμπερασματικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές   νεότερων και ηλικιωμένων
σε αυτές τις μελέτες εκτός από μια μικρή αύξηση της τοξικότητας. Με αυτά τα δεδομένα οι μεγαλύτεροι
ασθενείς με NSCLC δε θα πρέπει να αποκλείονται από το συνδυασμό φαρμάκων στη θεραπεία τους με
μόνο κριτήριο την ηλικία. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς δεν είναι αντιπροσω-
πευτικοί όλου του πληθυσμού >65χρ διότι για να λάβουν μέρος στην κλινική μελέτη είχαν καλό PS και κρί-
θηκαν από τον ερευνητή ως κατάλληλοι να λάβουν επιθετική θεραπεία.

νεότεροι παράγοντες-ςτοχευμένη θεραπεία
Το bevacizumab είναι μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του VEGF. O συνδυασμός του με καρβοπλατίνα / πα-
κλιταξέλη βελτιώνει την επιβίωση σε μη-πλακώδη NSCLC όπως έδειξε η ECOG 4599. Η μετα-ανάλυση που
πραγματοποιήθηκε στους ηλικιωμένους ασθενείς (n=224)  έδειξε αύξηση του ρυθμού ανταπόκρισης στο
σκέλος με το bevacizumab, 29% έναντι 17% σε αυτούς που έλαβαν μόνο καρβοπλατίνα/πακλιταξέλη καθώς
και αύξηση της ελεύθερης προόδου της νόσου επιβίωσης (progression free survival, PFS), 5.9 έναντι 4.9
μήνες (p= .063). Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στη συνολική επιβίωση αλλά παρατηρήθηκαν περισσότεροι
θάνατοι σχετιζόμενοι με τη θεραπεία στο σκέλος με τα τρία φάρμακα και υψηλότερη επίπτωση για grade
3/4  τοξικότητα (ουδετεροπενία, αιμορραγία, πρωτεινουρία) στους ασθενείς 3ης ηλικίας34. 
Το erlotinib είναι αναστολέας τυροσινικής κινάσης που στη μελέτη ΒR21 καθιερώθηκε σαν θεραπεία εκλο-
γής στο NSCLC μετά από αποτυχία της 1ης και 2ης γραμμής χημειοθεραπεία. Οι  Wheatley-Price et al35 ανέ-
λυσαν τα αποτελέσματα των ασθενών ανάλογα με την ηλικία >70χρ (n=163) και <70χρ (568). Οι
ανταποκρίσεις στη θεραπεία ήταν παρόμοιες και στα δυο σκέλη. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στη συνο-
λική επιβίωση και στο  PFS. Οι ηλικιωμένοι όμως παρουσίασαν μεγαλύτερη τοξικότητα βαθμού 3/4 και 4/4
σε ποσοστό 35% έναντι 18%, p< .001και είναι πιο πιθανό να διακόψουν τη θεραπεία λόγω της τοξικότη-
τας.
Το gefitinib είναι ένας άλλος αναστολέας της τυροσινικής κινάσης που έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα
σε ασθενείς 3ης ηλικίας κυρίως σε μελέτες φάσης II. Στην INVITE έλαβαν μέρος 196 ασθενείς ηλικίας >70
οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε 250 mg την ημέρα από το στόμα gefitinib είτε ενδοφλεβίως 30
mg/m2 βινορελμπίνη τις ημέρες 1 και 8 σε κύκλους 21 ημερών. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά  με-
ταξύ των δυο ομάδων στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Υπήρχε όμως καλύτερη ανεκτικότητα στη
θεραπεία στην ομάδα που έλαβε gefitinib36.
Τόσο το erlotinib  όσο και το gefitinib έχουν δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τη χορήγησή του
στους ηλικιωμένους ασθενείς, χρειάζονται όμως περαιτέρω μελέτες.

Ακόμα λιγότερα δεδομένα υπάρχουν για την ακτινοθεραπεία στο NSCLC. Μια μελέτη του Atagi et al37

φάσης III που συνέκρινε AΚΘ μόνο ή ΑΚΘ με ταυτόχρονη καθημερινή χορήγηση καρβοπλατίνας σε ασθε-
νείς >70χρ διακόπηκε πριν τη λήξη της λόγω 4 θανάτων από τοξικότητα. Το North Central Cancer Treat-
ment Group38 έκανε μια ανάλυση φάσης III αξιολογώντας δυο διαφορετικά προγράμματα ΑΚΘ σε ασθενείς
>70 και σε νεότερους. Η διετής επιβίωση ήταν 36% και 39% αντίστοιχα και η 5ετής 18% και 13%. Τοξικό-
τητα βαθμού 4 παρουσιάστηκε στο 62% των νεότερων ασθενών σε σχέση με 81% στους μεγαλύτερους.
Παρά την αυξημένη τοξικότητα ο ρυθμός επιβίωσης ήταν ισότιμος και στις δυο ομάδες. 
Και στον τομέα της ακτινοθεραπείας χρειάζονται προοπτικές μελέτες για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ασθε-
νείς προκειμένου να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Μικροκυτταρικός καρκίνος 
Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (Small Cell Lung Cancer, SCLC) χαρακτηρίζεται από τον ταχύ
χρόνο διπλασιασμού του, την  τάση να δίνει εύκολα μεταστάσεις αλλά και την ευαισθησία του στη χημει-
οθεραπεία. Έτσι η θεραπεία εκλογής τόσο στο περιορισμένο (LD) όσο και στο εκτεταμένο (ED) στάδιο
είναι η χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία ανάλογα την έκταση της νόσου. Τα φάρμακα
που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι ο συνδυασμός πλατίνας-ετοποσίδης. Η ακτινοθεραπεία του θώρακα
καθώς και η προφυλακτική ακτινοβόληση του εγκεφάλου αυξάνουν την 3-ετή  επιβίωση κατά 5% στο LD.
Για τους ασθενείς 3ης ηλικίας τα δεδομένα που διαθέτουμε είναι πολύ λίγα και  βασίζονται κυρίως σε μελέτες
φάσης II. Οι Carney et al, και Smit et al39,40 ερεύνησαν τη χορήγηση από το στόμα ετοποσίδης σε δοσο-
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λογία 800 mg/m2 σε ηλικίες >70 χρ με καλά αποτελέσματα στο συνολικό βαθμό ανταπόκρισης (overall re-
sponse rate, OAR) 65% χωρίς σημαντική αιματολογική τοξικότητα. Η επιρουβικίνη επίσης μελετήθηκε σαν
μονοθεραπεία σε αυτήν την ομάδα ασθενών από τον Quoix et al41. Η κύρια παρενέργεια ήταν αιματολογική
με λευκοπενία βαθμού 3-4 και 3 θανάτους λόγω τοξικότητας (7.3%). 
Ο συνδυασμός της ετοποσίδης με άλλα φάρμακα όπως καρβοπλατίνα, πλατίνα, δοξορουβικίνη, βινκριστίνη,
κυκλοφωσφαμίδη ερευνήθηκε τόσο σε LD όσο και σε ED SCLC σε ασθενείς 3ης ηλικίας. Παρατηρήθηκε
μεγάλη αιματολογική τοξικότητα κυρίως με ουδετεροπενίες βαθμού 3-4 και θρομβοπενία βαθμού 3-4.  Ο
μέσος χρόνος επιβίωσης ήταν από 10-16 μήνες αναλόγως το συνδυασμό. Σε αυτές τις μελέτες δεν υπάρχει
καμία αναφορά στην ποιότητα της ζωής. Όσες  όμως ασχολήθηκαν με το PS αναφέρουν βελτίωσή του
στους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία42.
Όσο για το συνδυασμό ακτινοθεραπείας- χημειοθεραπείας στο LD-SCLC οι Murray et al  χορήγησαν 2
κύκλους κυκλοφωσφαμίδης-αδριαμυκίνης-βινκριστίνης (CAV) και πλατίνας- ετοποσίδης και ακτινοθεραπεία
20 Gy σε 5 κλασματοποιημένες δόσεις ή 30 Gy σε 10 κλασματοποιημένες δόσεις. Ο μέσος χρόνος επι-
δείνωσης ήταν 40 εβδομάδες , ο μέσος χρόνος επιβίωσης ήταν 54 εβδομάδες και η 5ετής επιβίωση 18%.
Οι δυο τελευταίοι παράμετροι ήταν όμοιοι για τους 18 ασθενείς <70 χρ με τους 37 >70χρ. Δεν παρουσιά-
στηκαν σημαντικές τοξικότητες λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας της ΧΜΘ και της μειωμένης δόσης της
ΑΚΘ43.
Mια άλλη προσπαθεία έγινε από τους Matsui et al για προσαρμοσμένη θεραπεία στους ηλικιωμένους ασθε-
νείς με 38 συμμετέχοντες >70χρ, 16 εκ των οποίων είχαν LD-SCLC. Σε αυτούς χορηγήθηκαν 4 κύκλοι καρ-
βοπλατίνας και ετοποσίδης από το στόμα (40mg/m2 τις ημέρες 1-14) και ακλούθησε ΑΚΘ 45 Gy. Στους
ασθενείς ηλικίας άνω των 75 ο μέσος χρόνος επιβίωσης ήταν 10.3 μήνες, η επιβίωση ενός έτους 47.6%
ενώ η διετής επιβίωση ήταν 11.3%. Η τοξικότητα που παρατηρήθηκε ήταν αιματολογική με λευκοπενία
grade 3 και 4 στο 36%, θρομβοπενία στο 39% και αναιμία στο 50%. Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο οι
μισοί ασθενείς κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν τους 4 κύκλους ΧΜΘ44.

ςΥΜΠερΑςΜΑ
Όπως έχει αναφερθεί,  τα στοιχεία που διαθέτουμε για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα σε ασθενείς
3ης ηλικίας δεν είναι επαρκή για να καθορίσουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες. Από όλες τις μελέτες και
τις αναλύσεις προκύπτει το συμπέρασμα ότι μόνο η χρονολογική ηλικία δεν πρέπει να είναι ανασταλτικός
παράγοντας στο να χορηγηθεί θεραπεία. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η γενικότερη κατάσταση του ασθενή
και η συνοσηρότητα.
Η μονοθεραπεία με ένα τρίτης γενιάς φάρμακο σε ασθενείς με NSCLC φαίνεται να είναι μια καλή  επιλογή,
καθώς και η συνδυασμένη θεραπεία με πλατινούχο φάρμακο σε επιλεγμένους ασθενείς. Παράλληλα καλή
εναλλακτική επιλογή φαίνεται να είναι το erlotinib και   το gefitinib σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα
των κλινικών δοκιμών. Είναι,όμως, απαραίτητο να διενεργηθούν μελέτες φάσης III ειδικά για αυτήν την
ομάδα ασθενών μιας και ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. 
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Πίνακας 1.

RR: Response Rate, OR: median overall survival, NS: not significant

Πίνακας 2.

ORR: objective response rate, MST: median survival time 

Πίνακας 3.

ORR: objective response rate, MST: median survival time
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ο κΑρκινος τοΥ ΠροςτΑτΗ ςτΗν τριτΗ ΗλικιΑ
Ηλίας Π. Νικολαΐδης

Παθολόγος Ογκολόγος Βοστάνειου Γ.Ν.Ν. Μυτιλήνης

εΠιΔΗΜιολοΓικΑ ΔεΔοΜενΑ
Ο καρκίνος του προστάτη είναι νεοπλασία που κατά κύριο λόγο προσβάλλει τους ηλικιωμένους άνδρες.
Αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο μετά από εκείνον του πνεύμονα. Ο καρκίνος του προστάτη
αυξάνεται δραματικά με την πρόοδο της ηλικίας. Άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών κινδυνεύουν να αναπτύ-
ξουν τη νόσο χίλιες φορές περισσότερο από άτομα κάτω των 40 ετών. Το 80% των ατόμων ηλικίας άνω
των 90 ετών πάσχει από καρκίνο του προστάτη. Ο καρκίνος του προστάτη έχει μεγάλες πιθανότητες να
ιαθεί όταν είναι εντοπισμένος ενώ ακόμα και όταν είναι μεταστατικός, ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη
θεραπεία. Ευρωπαίοι και Αμερικανοί έχουν ψηλά ποσοστά θνησιμότητας και τα πιο ψηλά παρατηρούνται
στους μαύρους της Αμερικής. Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις ασιατικές φυλές.
Η ετήσια εμφάνιση του προστατικού καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) την τελευταία πενταετία είναι

78.9/100 000 άτομα. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 72 χρόνια και αρκετοί ασθενείς (ιδιαίτερα εκείνοι
με εντοπισμένους όγκους) μπορεί να πεθάνουν από άλλα νοσήματα, χωρίς ποτέ να έχουν σοβαρά συμ-
πτώματα από τον καρκίνο τους. Η αποδεδειγμένη θνησιμότητα από καρκίνο του προστάτη στην ΕΕ είναι
30.6/100 000 άτομα/έτος. Αν και τα ποσοστά επίπτωσης και επιβίωσης κυμαίνονται ευρέως μεταξύ των
διαφορετικών κρατών της ΕΕ, οι δείκτες θνησιμότητας είναι παρόμοιοι. 
Ο υποκλινικός προστατικός καρκίνος είναι συνήθης στα άτομα > 50 έτη. Τα τελευταία χρόνια με την χρήση
πιο ευαίσθητων διαγνωστικών μεθόδων, υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης όγκων σε πρώιμο στάδιο. Έτσι
για την διαλογή των ασθενών (screening), πέραν της δακτυλικής εξέτασης, χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο
το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) όσο και το διορθικό υπερηχογράφημα. Εν τούτοις όμως αυτοί οι
διαγνωστικοί προληπτικοί έλεγχοι συνδυάζονται αρκετές φορές με αυξημένες ψευδώς θετικές τιμές καθώς
επίσης και με ταυτοποίηση όγκων  που ποτέ δεν θα απειλούσαν την υγεία του ασθενή (overdiagnosis). Η
χρήση τους έχει αυξήσει τον αριθμό των ασθενών που υποβάλλονται σε βιοψία, ακόμα και ασθενών με
καλοήθη υπερπλασία ή με φλεγμονές του προστάτη, οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το 15% του συνόλου με
αυξημένα επίπεδα PSA. Το θέμα περιπλέκεται περισσότερο λόγω της νοσηρότητας που συνοδεύει τον προ-
ληπτικό έλεγχο, τη θεραπεία αλλά και το σημαντικό κόστος που συνεπάγεται. 
Ιστολογικά το 95% των περιπτώσεων αφορούν αδενοκαρκινώματα ενώ το υπόλοιπο   5% των περιπτώ-
σεων απαρτίζουν το αδιαφοροποίητο καρκίνωμα, το σάρκωμα (κυρίως σε παιδιά), το μεταβατικό καρκίνωμα
των πόρων και το καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα. Οι ιστολογικοί τύποι πέραν του αδενοκαρκινώματος
εμφανίζουν πενιχρή ανταπόκριση στα συνήθη θεραπευτικά μέσα. 

ΑνΑτοΜικΑ ΔεΔοΜενΑ
Με τον προστάτη αδένα πρώτος ασχολήθηκε  ο Έλληνας γιατρός Ηρόφιλος, ο οποίος παρατήρησε ένα
μικρό όργανο στο ανδρικό σώμα, στερεωμένο μπροστά στην κύστη. Ο Ηρόφιλος το ονόμασε «προστάτη»
διότι «προΐστατο της κύστεως». Ο προστάτης βρίσκεται στο κάτω μέρος της ουροδόχου κύστης, ακριβώς
ανάμεσα στο πέος και το ορθό. Περιβάλλει την ουρήθρα στο σημείο που ενώνεται με την κύστη και συν-
δέεται με τους όρχεις μέσω του εκσπερματικού πόρου. Σε φυσιολογικές συνθήκες έχει το μέγεθος του κά-
στανου αν και σε μερικούς μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερος και είναι μαλακός. Όταν ασθενεί
διογκώνεται και σκληραίνει. Ο προστάτης συμμετέχει στη σεξουαλική λειτουργία και στη διαδικασία της
εκσπερμάτισης και όχι στην ούρηση. Βασικός του ρόλος είναι η παραγωγή του σπερματικού υγρού το οποίο
είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και ένζυμα. Κατά τη διάρκεια του οργασμού το σπερματικό υγρό εκτο-
ξεύεται στην ουρήθρα και αναμειγνύεται με τα σπερματοζωάρια που φθάνουν στον προστάτη από τους
όρχεις μέσω του εκπερματικού πόρου.

ΑιτιολοΓιΑ – ΠΑρΑΓοντες κινΔΥνοΥ
Η αιτία του καρκίνου του προστάτη δεν είναι ακόμα γνωστή. Η ηλικία αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα
κινδύνου. Κλινικές μελέτες δείχνουν σαφώς αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης προστατικού καρκίνου με την
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πάροδο της ηλικίας. Είναι πιθανή επίσης μια γενετική προδιάθεση στην ανάπτυξη του προστατικού καρκίνου.
Άνδρες με συγγενή πρώτου βαθμού με προστατικό καρκίνο έχουν 2-8% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης
καρκίνου του προστάτη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Έχουν επίσης μελετηθεί περιβαλλοντικοί και
διαιτητικοί παράγοντες, η επαγγελματική απασχόληση, κοινωνικοοικονομική στάθμη, διάφοροι λοιμογόνοι
παράγοντες και οι σεξουαλικές συνήθειες, χωρίς όμως να έχουν βρεθεί επαρκή στοιχεία για κανέναν από
αυτούς. Φαίνεται πάντως ότι οι υποτροπιάζουσες προστατίτιδες που πλημμελώς θεραπεύθηκαν, η υπερκα-
τανάλωση λιπαρών τροφών, η εργασία που έχει σχέση με καουτσούκ ή κάδμιο και η ηπατική κίρρωση απο-
τελούν ενδεικτικούς παράγοντες αυξημένου κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου του προστάτη. 
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο καρκίνος του προστάτη και ιδίως οι πιο επιθετικές μορφές του, συνδέ-
εται με ιό, σύμφωνα με  έρευνα που δημοσιοποιήθηκε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο 2009. Οι ερευνητές από
το πανεπιστήμιο της Γιούτα και το πανεπιστήμιο Κολούμπια διαπίστωσαν ότι ο ιός XRMV ήταν παρών στο
27% από τους 233 προστάτες με κακοήθεις όγκους που εξέτασαν και στο 6% των υγιών δειγμάτων. Πε-
ραιτέρω εξετάσεις κατέδειξαν ότι οι πιθανότητες να είναι παρών ο ιός είναι ακόμα υψηλότερος στις πιο
επιθετικές μορφές του καρκίνου.
Προηγούμενες έρευνες είχαν αποδείξει ότι ο XRMV προκαλεί λευχαιμία και άλλους καρκίνους στα ζώα,
αλλά όχι τους ανθρώπους.

ΔιΑΓνΩςΗ
Ακρογωνιαίο λίθο στη διάγνωση του προστατικού καρκίνου αποτελούν η δακτυλική εξέταση και η μέτρηση
των επιπέδων του PSA στον ορό του αίματος. Τα επίπεδα του PSA ωστόσο, μπορεί να ανευρεθούν υψηλά
στο 15% των ασθενών με καλοήθη υπερπλασία, με φλεγμονές στο προστάτη ή μετά από βιοψία για περίπου
6-8 εβδομάδες. Το ελεύθερο PSA (fPSA)  είναι το κλάσμα του PSA που δεν είναι συνδεδεμένο με αντιπρω-
τεάσες ορού (α1-αντιχυμοθρυψίνη και α2-μακροσφαιρίνη). Μειωμένη τιμή –σχέση του ελεύθερου PSA
προς το ολικό PSA, συνδυάζεται με αυξημένη πιθανότητα για καρκίνο στον προστάτη και αποτελεί χρήσιμο
εργαλείο όχι μόνο στη διάγνωση αλλά και στην παρακολούθηση της νόσου.    Η απόφαση για το αν απαι-
τείται περεταίρω διερεύνηση με κατευθυνόμενη βιοψία εξαρτάται από τα ευρήματα της δακτυλικής εξέτασης,
τα επίπεδα του PSA,  το μέγεθος του προστάτη, την εθνικότητα, την ηλικία, τους παράγοντες συνοσηρότητας
και το ιστορικό προηγηθεισών βιοψιών. Η βιοψία πρέπει πάντα να καθοδηγείται από διορθικό υπέρηχο,
τα δείγματα να προέρχονται από τουλάχιστον 8 διαφορετικές περιοχές του προστάτη με ξεχωριστή ιστο-
λογική καταγραφή, συνοδευόμενη από Gleason score για το καθένα χωριστά. Η κλίμακα Gleason αποτελεί
ένα παθολογοανατομικό σύστημα ταξινόμησης του όγκου βάσει του βαθμού διαφοροποίησης των κυττά-
ρων του. (υψηλότερη τιμή Gleason σημαίνει χαμηλή διαφοροποίηση, μεγαλύτερη επιθετικότητα του όγκου
και πτωχότερη πρόγνωση).

ΑΞιολοΓΗςΗ ςτΑΔιοΥ κΑι κινΔΥνΩν
Αρχικά  θα πρέπει να εκτιμηθεί η γενική κατάσταση υγείας του ασθενή και η τυχόν συνοσηρότητα. Άνδρες
με αποδεδειγμένα εντοπισμένη τοπική νόσο θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν σε  χαμηλής, μέσης και υψη-
λής επικινδυνότητας νόσο, όπου  σε χαμηλής εντάσσεται το στάδιο Τ1/2a (ενδοκαψικά),  Gleason≤7 και
PSA≤10 και υψηλής επικινδυνότητας θεωρείται οποιοδήποτε στάδιο Τ3/4 (εξωκαψική επκταση), Gleason
7 και PSA 20. Γενικά σε χαμηλής επικινδυνότητας νόσο δεν απαιτείται απεικονιστικός έλεγχος της πυέλου.
Οι ασθενείς με υψηλής επικινδυνότητας νόσο, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για ριζική θεραπεία θα πρέπει να
υποβληθούν σε CT/MRI έλεγχο της πυέλου καθώς επίσης σε σπινθηρογράφημα οστών, αν υπάρχει κλινική
υποψία για οστική νόσο, ή αν το Gleason score είναι 4+3 ή το PSA15 mg/l.
Όταν ο καρκίνος περιορίζεται στον προστάτη αδένα η μέση επιβίωση υπερβαίνει την πενταετία. Όταν ο
καρκίνος είναι τοπικά προχωρημένος  η μέση επιβίωση φτάνει στα 5 έτη, ενώ όταν υπάρχουν απομακρυ-
σμένες μεταστάσεις η μέση επιβίωση κυμαίνεται από 1-3 έτη. Ακόμα όμως και σε ασθενείς με διεσπαρμένη
νόσο έχουν παρατηρηθεί βραδείες (ακόμα και για χρόνια ) κλινικές πορείες.
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ΘερΑΠειΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ  (T1–2 N0/X M0/X)

Για την ώρα δεν υπάρχει ομοφωνία για το ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση. Οι ασθενείς
θα πρέπει να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών επιλογών. Για
νόσο χαμηλής επικινδυνότητας οι επιλογές που προτείνονται περιλαμβάνουν τη ριζική ή διουρηθρική προ-
στατεκτομή, την εξωτερική ακτινοθεραπεία, τη βραχυθεραπεία με μόνιμα μοσχεύματα και την επισταμένη
παρακολούθηση με συνειδητή επιλογή καθυστερημένης επέμβασης αν και όταν χρειαστεί. Η συντηρητική
ανακουφιστική θεραπεία περιλαμβάνει την προσεκτική παρακολούθηση σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία.  
Στη μοναδική τυχαιοποιημένη μελέτη που έχει ανακοινωθεί, η ριζική προστατεκτομή αύξησε την 10ετή επι-
βίωση κατά 5% σε σύγκριση με την απλή παρακολούθηση (73% έναντι 68%, P:0.04). Στην ίδια μελέτη  η
ριζική προστατεκτομή αύξησε τα ποσοστά στυτικής δυσλειτουργίας κατά 35% (80% έναντι 45%) και την
ακράτεια ούρων κατά 28% (49% έναντι  21%) σε σύγκριση με την παρακολούθηση και την αναμονή. 
Η εξωτερική ακτινοθεραπεία προτιμάται να χορηγείται με τις νέες τεχνικές απεικονιστικής καθοδήγησης και
ελάχιστη συνολική δόση 74Gy σε ημερήσια κλάσματα των 2.0 Gy. 
Σε  μη τυχαιοποιημένες μελέτες η βραχυθεραπεία με μόνιμα εμφυτεύματα φαίνεται να επιτυγχάνει συγκρί-

σιμες μακροχρόνιες επιβιώσεις με την ριζική προστατεκτομή, με σαφώς ελαττωμένα συμπτώματα ακράτειας
ούρων και στυτικής δυσλειτουργίας. Σήμερα στη βραχυθεραπεία χρησιμοποιούνται τα ραδιενεργά υλικά
παλλάδιο, ιρίδιο, ιώδιο 125, φωσφόρο και άλλα. Με τη βραχυθεραπεία ο θεραπευτής καταφέρνει να χο-
ρηγήσει ψηλή δόση ακτινοβολίας σε ολόκληρη την καρκινική μάζα χωρίς να επηρεάζει τους γειτονικούς
ιστούς. 
Σε κλινική έρευνα που διήρκεσε 12 χρόνια, γιατροί από το πανεπιστήμιο της Νοτίου Φλώριδας, συμπεριέ-
λαβαν 1.700 άντρες με αδενοκαρκίνωμα του προστάτη χωρίς μεταστάσεις (στάδιο Τ1 και Τ2). Με βάση τα
επίπεδα του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) και των δεδομένων της βιοψίας (Gleason score), οι
ασθενείς χωρίσθηκαν σε ομάδες χαμηλού, ενδιάμεσου και ψηλού κινδύνου.
Από τους ασθενείς αυτούς, οι 1.380 υποβλήθηκαν σε βραχυθεραπεία με το ραδιενεργό ισότοπο 103Pd ενώ
οι υπόλοιποι 320 υποβλήθηκαν σε προστατεκτομή. Η αύξηση του PSA μετά τη θεραπεία θωρήθηκε ως δεί-
κτης υποτροπής της νόσου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν:
-Οι ασθενείς με καρκίνο προστάτη ψηλού κινδύνου που έλαβαν βραχυθεραπεία, είχαν ποσοστό ίασης της
τάξης του 88%. Το ποσοστό ίασης των ασθενών με τα ίδια χαρακτηριστικά που υποβλήθηκαν σε χειρουρ-
γική επέμβαση ήταν 45%
-Στους ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου που έλαβαν βραχυθεραπεία, επιτεύχθηκε ίαση στο 89%. Οι ασθενείς
με καρκίνο προστάτη ενδιάμεσου κινδύνου που υποβλήθηκαν σε χειρουργική θεραπεία, είχαν ποσοστό
ίασης 58%
-Στους ασθενείς χαμηλού κινδύνου, η βραχυθεραπεία προσέφερε ίαση στο 99% ενώ η χειρουργική επέμ-
βαση στο 97%
Είναι απαραίτητο για τη φροντίδα των ανδρών με καρκίνο προστάτη να υπάρχει ομάδα ειδικών στην οποία
να συμμετέχουν ουρολόγοι, ακτινοθεραπευτές έμπειροι στην εξωτερική ακτινοθεραπεία αλλά και στη βρα-
χυθεραπεία, χειρούργοι, ακτινοφυσικοί και ακτινολόγοι έμπειροι στις απεικονιστικές μεθόδους του προ-
στάτη. Η ανασκόπηση των βιβλιογραφικών δεδομένων κατά τα τελευταία 10 χρόνια, δείχνει ότι η
βραχυθεραπεία είναι μια καλή εναλλακτική λύση για τη θεραπεία του μη μεταστατικού καρκίνου του προ-
στάτη. Μπορεί να αντικαταστήσει τη ριζική προστατεκτομή και την ακτινοθεραπεία από εξωτερική πηγή τα
οποία μπορεί να συνοδεύονται από άλλοτε άλλης σοβαρότητας παρενέργειες.
Μετά από ριζική προστατεκτομή ο ασθενής τίθεται σε εργαστηριακή παρακολούθηση των τιμών του PSA.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής, θεραπεία διάσωσης αποτελεί η τοπική ακτινοθεραπεία. Η συμπληρωματική
ακτινοθεραπεία αμέσως μετά την προστατεκτομή δεν φαίνεται να βελτιώνει την επιβίωση σε σχέση με την
περίπτωση εφαρμογής της ως θεραπεία διάσωσης στο χρόνο που το PSA υποτροπιάσει.
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ (T3–4 N0/X M0/X)
Για τους ασθενείς αυτού του σταδίου χρησιμοποιούνται η εξωτερική ακτινοθεραπεία η βραχυθεραπεία και
η ριζική προστατεκτομή.
Θεραπεία εκλογής σε νόσο που δεν επετεύχθη πλήρης εξαίρεση, αποτελεί ο μακροχρόνιος ανδρογονικός
αποκλεισμός σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία. Η έναρξη της ακτινοθεραπείας θα πρέπει να γίνεται 4-6
εβδομάδες μετά την διουρηθρική προστατεκτομή προκειμένου να περιοριστεί η συχνότητα των μετακτινικών
επιπλοκών. Σε πλήρως εξαιρέσιμη νόσο η επικουρική ακτινοθεραπεία θα πρέπει να προωθείται όταν διη-
θείται η κάψα ή οι σπερματοδόχες κύστεις ή όταν τα επίπεδα PSA παραμένουν υψηλά 3 εβδομάδες μετά
την εγχείρηση.  Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε εξωτερική ακτινοθεραπεία θα πρέπει ταυτόχρονα να κα-
ταστέλλονται ορμονικά με ανάλογο της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LHRH)  πριν , κατά την διάρκεια και μετά
την ακτινοθεραπεία για �6 μήνες. Η βέλτιστη χρονική διάρκεια της ορμονοθεραπείας  είναι ακόμα αντικεί-
μενο επιστημονικής αντιπαράθεσης.
Ασθενείς που λαμβάνουν  μακροχρόνια αντιανδρoγονική θεραπεία με Bicalutamide μπορούν να αποφύ-
γουν συμπτώματα επώδυνης γυναικομαστίας αν υποβληθούν σε τοπική ακτινοβόληση της θηλής του μαστού
με ένα κλάσμα των 8-10 Gy αμφοτερόπλευρα.

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
Ο ανδρογονικός αποκλεισμός με χρήση LHRH αναλόγων ή αμφοτερόπλευρης ορχεκτομής αποτελεί θε-
ραπεία εκλογής για 1η γραμμής χειρισμό. Προκειμένου να προληφθούν δυσάρεστες καταστάσεις από την
παροδική έξαρση της νόσου μετά την χρήση του LHRH αγωνιστή (διόγκωση των κακόηθων μαζών, διατομή
του νωτιαίου μυελού κ.α.), έχει καθιερωθεί να προηγείται ολιγοήμερη φόρτιση με αντιανδρογόνο (Bica-
lutamide ή Flutamide)
Οι ασθενείς που παρά τον «ευνουχισμό» εμφανίζουν ανθεκτική νόσο, θα πρέπει να συνεχίζουν τον αν-
δρογονικό αποκλεισμό με αγωνιστή LHRH. Ταυτόχρονα πρέπει να αξιολογούνται οι επόμενοι θεραπευτικοί
χειρισμοί με αντιανδρογόνο ή κορτικοειδή ή οιστρογόνα ή/και Docetaxel. Το τελευταίο φαίνεται μέχρι
στιγμής να είναι το μόνο κυτταροστατικό που μπορεί να  προσφέρει θεραπευτικό όφελος στον συμπτωμα-
τικό ορμονοάντοχο μεταστατικό καρκίνο προστάτη.
Η εξωτερική ακτινοθεραπεία μπορεί να μειώσει δραστικά τον πόνο και τον κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων
σε εστίες οστικής μεταστατικής νόσου. Έχει αποδειχθεί ότι μία συνεδρία των 8 Gy έχει συγκρίσιμη αποτε-
λεσματικότητα με την κλασματοποιημένη ακτινοθεραπεία.
Για τους ασθενείς με διάσπαρτη συμπτωματική οστική νόσο, η ραδιοϊσοτοπική θεραπεία με στρόντιο 89
φαίνεται να ανακουφίζει μερικούς από τους πόνους. Η χορήγηση ενδοφλέβιων διφωσφονικών πρέπει να
αξιολογείται για τους ασθενείς με ανθεκτική νόσο που τα οστικά άλγη δεν υφίονται με την εντοπισμένη
ακτινοθεραπεία ή τα συμβατικά αναλγητικά. Τέλος για ασθενείς με οστικά άλγη στη σπονδυλική στήλη και
την πλάτη απαραίτητος κρίνεται ο έλεγχος με MRI για αποκάλυψη υποκλινικής οστικής νόσου στη περιοχή.

ςΥΜΠερΑςΜΑτικΑ. 

Ο καρκίνος του προστάτη είναι σήμερα ο συχνότερος καρκίνος που διαγιγνώσκεται στους άνδρες.
Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) παραμένει ο καλύτερος δείκτης για την έγκαιρη διάγνωση και παρα-
κολούθηση της νόσου.
Αν διαγνωστεί έγκαιρα ο καρκίνος του προστάτη είναι μία νόσος που μπορεί να θεραπευτεί και η επιβίωση
του ασθενούς δεν διαφέρει από εκείνους που δεν έχουν προσβληθεί από την νόσο αυτή.
Η ριζική προστατεκτομή παραμένει η θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη.

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί μια πολυδιάστατη νόσο με πολλές αντικρουόμενες απόψεις για τον
τρόπο της θεραπευτικής προσέγγισης. Τα στοιχεία που διαθέτει η ογκολογική ιατρική κοινότητα είναι ακόμα
ελλειπή  για την υποστήριξη σαφών οδηγιών και συστάσεων για τον χειρισμό των ασθενών. Πολλαπλοί
ετερογενείς παράγοντες όπως το προσδόκιμο επιβίωσης, τα χαρακτηριστικά της νόσου, η πρόγνωση της
έκβασης και η επιθυμία του ασθενή θα πρέπει να συνυπολογίζονται για την εξατομίκευση στον κάθε ασθενή
της καταλληλότερης θεραπείας.    
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κΑρκίνος ΜΑςτοΥ ςτΗν τριτΗ ΗλικιΑ
Φλώρα Σταυρίδη

εισαγωγή
Με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και την επέκταση των προγραμμάτων διαλογής για την ανίχνευση
του καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό, αναμένεται oτι οι μισές από τις νεοδιαγιγνωσκόμενες πε-
ριπτώσεις θα αφορούν σε γυναίκες άνω των 65 ετών [1]. Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι μέχρι το
2025 ο αριθμός των ηλικιωμένων γυναικών που θα διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού στις ΗΠΑ θα
αυξηθεί κατά 72% [2]. Παρότι τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν αναδείξει το όφελος  τόσο της χειρουργικής
όσο και της συστηματικής χημειοθεραπείας και ορμονοθεραπείας στην επιβίωση, είναι γεγονός ότι διεθνώς
η εκπροσώπηση των ασθενών τρίτης ηλικίας σε αυτές ειναι περιορισμένη. Επιπλέον, η εκτίμηση και οι θε-
ραπευτικοί χειρισμοί των ασθενών αυτών, που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς τη φυσιολογία της
ηλικίας τους και τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων που λαμβάνουν, παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες.
Στην πραγματικότητα, λείπουν ακόμη μελέτες που να θέτουν τα ζητήματα της χειρουργικής αντιμετώπισης,
της ακτινοθεραπείας καθώς και της χημειοθεραπείας σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή συνοσηρότητα και
σε αυτούς άνω των 75 ετών. Μόνο 600 γυναίκες άνω των 70 ετών συμπεριλαμβάνονται σε 47 μελέτες
που εξέτασαν το ρόλο της επικουρικής θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο μαστού. Η εξαγωγή κλινικών
συμπερασμάτων γίνεται από μελέτες στις οποίες συμμετείχαν νεότεροι ασθενείς, με όλους τους κινδύνους
που ενέχει αυτό στην ακρίβεια και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Ορισμός «ηλικιωμένου πληθυσμού»
Ένα αυθαίρετο όριο για τον ορισμό των ηλικιωμένων ασθενών αποτελούν τα 65 έτη σύμφωνα με τη Διεθνή
Διάσκεψη για την Εναρμόνιση (International Conference on Harmonisation) [3]. Περισσότερο κλινικά χρή-
σιμο όριο ηλικίας αποτελεί αυτό των 70 ετών, καθώς οι σχετιζόμενες με την ηλικία μεταβολές στην κλινική
κατάσταση του ατόμου αυξάνονται ραγδαία μεταξύ 70 και 75 ετών. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι οι
ογκολόγοι αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους ασθενείς ως «ηλικιωμένους» σχετικά με την επιλογή της θε-
ραπείας ήδη από την ηλικία των 65 ετών και άνω [4].

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των ηλικιωμένων ασθενών με καρκίνο

Κοινωνικά
Το 35% των ασθενών ηλικίας 65-79 ετών καθώς και το 70% των ασθενών ηλικίας άνω των 80 ετών πα-
ρουσιάζουν τουλάχιστον δύο συνοδές νόσους. Επιπρόσθετα, οι ηλικιωμένοι ασθενείς λόγω της συνοση-
ρότητάς τους κάνουν χρήση περισσότερων σκευασμάτων, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων και ανεπιθύμητων παρενεργειών. Το 20% των ασθενων άνω των 70
ετών πάσχουν από κάποιου βαθμού υποθρεψία [5], ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από μη συμμόρφωση
στις ιατρικές οδηγίες σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 29 και 51% . Επιπλέον, σε σύγκριση με τους νε-
ότερους ασθενείς, οι ηλικιωμένοι με καρκίνο είναι πιο απομονωμένοι κοινωνικά και είναι πιο πιθανό να
έχουν χάσει σύζυγο ή να έχουν σύζυγο με σημαντική νοσηρότητα.

Ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά του καρκίνου
Σε ασθενείς άνω των 70 ετών, ο καρκίνος του μαστού τείνει να είναι υψηλής και μέτριας διαφοροποίησης
και θετικός για ορμονικούς υποδοχείς [6]. Η ψηλότερη συχνότητα Τ3,Τ4 και μεταστατικής νόσου στην πρω-
τοδιάγνωση  μπορεί να ερμηνευθεί αφενός από την μεγαλύτερη άγνοια της νόσου στη συγκεκριμένη ομάδα
ασθενών, αφετέρου δε από το μικρότερο ποσοστό ασθενών που εκτιμάται μέσω προγραμμάτων screening
συγκριτικά με τους νεότερους [7].

Αξιολόγηση
Η ακριβής εκτίμηση του κινδύνου/οφέλους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην ογκολογική θεραπεία  ηλικιωμένων
ασθενών. Σε μελέτη στην οποία διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο μεταξύ 288 ογκολόγων, μελών της Διεθνούς
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Ομάδας Μαστού, προκειμένου να προσδιορισθεί πώς αυτοί αξιολογούν τους  ηλικιωμένους ασθενείς τους,
τα 70 έτη ήταν κατά μέσο όρο το διαχωριστικό όριο ηλικίας (cut-off point) για να θεωρηθεί ένας ασθενής
ηλικιωμένος ενώ μόνο το 2% των ογκολόγων συνεργάσθηκε σε τακτική βάση με κάποιον γηρίατρο. Στην
ίδια μελέτη, η βιολογική ηλικία του ασθενή ήταν το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο κριτήριο για την επι-
λογή η όχι επικουρικής θεραπείας. 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ένα ιδανικό σύστημα βαθμολόγησης που θα ήταν δυνατό να προβλέπει
την ικανότητα του ασθενή να λάβει θεραπεία (fitness for treatment), τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την επι-
βίωση. Εξάλλου, οι παραδοσιακοί ογκολογικοί δείκτες λειτουργικής κατάστασης, όπως η κλίμακα Karnofsky
και η κατάσταση ικανότητας του Eastern Cooperative Oncology Group έχουν πτωχή προγνωστική σημασία
για τους ηλικιωμένους.

Παρόλα αυτά, η συνολική γηριατρική εκτίμηση (comprehensive geriatric assessment) που βασίζεται σε
ένα σύστημα βαθμολόγησης της κλινικής, λειτουργικής, πνευματικής και κοινωνικής διάστασης του ηλικιω-
μένου ασθενή φαίνεται να προσφέρει την καλύτερη εκτίμηση του λειτουργικού αποθέματος (functional re-
serve) και του προσδόκιμου επιβίωσης [8].

τα οφέλη της ορμονικής θεραπείας 
I. επικουρική ορμονική θεραπεία 

Επιλογή θεραπείας

Ο ρόλος της επικουρικής ορμονοθεραπείας στους ηλικιωμένους ασθενείς είναι τεκμηριωμένος, καθώς η
χρήση της ταμοξιφένης για 5 έτη ελαττώνει την υποτροπή και τη θνητότητα στο 1 έτος κατά 39% και 31%
αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την ηλικία, τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά και το είδος της χημειοθεραπείας
[9]. Πέντε έτη ταμοξιφένης είναι αποτελεσματικότερα από 1-2 έτη (p=0.00001 για την υποτροπή, p=0.01
για τη θνητότητα). 

Αναστολείς της αρωματάσης 

Ο αδιαμφισβήτητος ρόλος της ενδοκρινικής θεραπείας στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει ενισχυθεί
τα τελευταία χρόνια από τα αποτελέσματα κλινικών μελετών που αξιολογούν το ρόλο των αναστολέων
της αρωματάσης (ΑΑ) στην επικουρική θεραπεία. Οι μελέτες αυτές καταδεικνύουν βελτίωση στο διάστημα
επιβίωσης χωρίς νόσο (event-free survival) σε ποσοστό 3-5% με μικρό πλεονέκτηνα στην συνολική επι-
βίωση [10, 11, 12]. 

Ανάλογα με τον τρόπο   εισαγωγής των ΑΑ στο πρόγραμμα θεραπείας, οι μελέτες μπορούν να ομαδο-
ποιηθούν ως εξής [13]:
1. Κλινικές μελέτες στις οποίες γίνεται απευθείας σύγκριση μεταξύ θεραπείας με ταμοξιφένη και ΑΑ. 
2. Κλινικές μελέτες αλλαγής της ορμονοθεραπείας, στις οποίες 5 έτη θεραπείας με ταμοξιφένη συγκρίνονται
με ταμοξιφένη για 2-3 έτη που ακολουθούνται από ΑΑ με συνολική διάρκεια 5 ετών. Το αντίστροφο (AΑ
ακολουθούμενος από ταμοξιφένη) έχει επίσης ερευνηθεί σε τυχαιοποιημένη μελέτη.  
3. Κλινικές μελέτες που αξιολογούν το όφελος ενός AΑ μετά από 5 έτη θεραπείας με ταμοξιφένη. 

Όλες οι παραπάνω κλινικές μελέτες έδειξαν ότι οι ΑΑ ήταν ανώτεροι από την ταμοξιφένη στη μείωση
του κινδύνου υποτροπής του καρκίνου του μαστού. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, η επιτροπή αξιο-
λόγησης της ASCO καθόρισε ότι η βέλτιστη επικουρική ορμονοθεραπεία για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες με ορμονοθετικό καρκίνο  μαστού πρέπει να περιλαμβάνει έναν ΑΑ. Στην ερώτηση  εάν είναι
ευεργετικότερο για τον ασθενή να λάβει έναν ΑΑ εξαρχής  ή  να αρχίσει με ταμοξιφένη και στη συνέχεια
να λάβει έναν AA επιχείρησαν να απαντήσουν δύο τυχαιοποιημένες μελέτες. Η BIG-98,  με μέσο όρο πα-
ρακολούθησης των ασθενών 71 μήνες, κατέδειξε ότι στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοευαί-
σθητο καρκίνο μαστού η διαδοχική θεραπεία με λετροζόλη και ταμοξιφένη έναντι μονοθεραπείας με
λετροζόλη δεν βελτίωσε το διάστημα ελεύθερο νόσου, η διαφορά δε στην επιβίωση μεταξύ των δύο πα-
ραγόντων δεν ήταν στατιστικά σημαντική [14]. Στα πλαίσια της μελέτης TEAM (Tamoxifen Exemestane Ad-
juvant Multinational Trial), όπου συγκρίθηκε η εξαρχής χρήση ΑΑ με τη διαδοχική χρήση του μετά από
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ταμοξιφένη, διαπιστώθηκε στα 2.75 έτη παρακολούθησης  ελάττωση κατά 11% του κινδύνου συμβαμάτων
σε σχέση με την επιβίωση ελεύθερη νόσου προς όφελος της εξεμεστάνης, χωρίς η διαφορά να είναι στα-
τιστικά σημαντική (p=0.118,HR=0.89; 95% CI, 0.77-1.03) [μη δημοσιευμένα αποτελέσματα].
Τα αποτελέσματα που παρατηρούνται στο γενικό μετεμμηνοπαυσιακό πληθυσμό φαίνεται ότι μπορούν να
γενικευθούν και στις ηλικιωμένες ασθενείς. Εκτός από τις κλινικές μελέτες ABCSG8 και ARNO 95, στις υπό-
λοιπες προαναφερθείσες μελέτες δεν υπήρξε όριο ηλικίας για την συμμετοχή σε αυτές, η διάμεση ηλικία
των ασθενών ήταν μεταξύ 61 και 64 ετών και δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο διάστημα ελεύθερο νόσου
ανάλογα με την ηλικία [13]. 

Διάρκεια  Θεραπείας

Τόσο η μελέτη MA.17R [15] όσο και η  NSABP B42  εξετάζουν την παρατεταμένη χρήση των ΑΑ, ενώ οι
μελέτες ATTOM/ATLAS τη συνέχιση της θεραπείας πέραν των 5 ετών σε ασθενείς προηγούμενα θεραπευ-
μένες με ταμοξιφένη. Στις μελέτες αυτές οι περισσότερες ασθενείς είναι κάτω των 70 ετών, ενώ ο λόγος
κινδύνου/οφέλους πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά από τον κλινικό πριν από την τελική απόφαση για
τη συνέχιση της θεραπείας πέραν των 5 ετών.

II. Προεγχειρητική  ορμονοθεραπεία

Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν συγκρίνει τους ΑΑ  με την ταμοξιφένη στα πλαίσια προεγχειρητικής
θεραπείας σε μετεμμηνοπαυστικές γυναίκες με ορμονοθετικό καρκίνο μαστού [13]. Η αναστραζόλη συγκρί-
θηκε για μια συνολική περίοδο 3 μηνών με την ταμοξιφένη σε δύο τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες
(PROACT, ΙΜPACT) χωρίς να διαπιστωθεί στατιστικά σημαντική διαφορά από άποψη ανταπόκρισης, ενώ
μεγαλύτερος αριθμός γυναικών  υποβλήθηκε σε συντηρητική χειρουργική αντιμετώπιση (breast conserving
surgery) στην ομάδα του AΑ. Σε μια διπλή τυφλή μελέτη από τους Eirmann και συνεργάτες, ασθενείς με
καρκίνο μαστού που δεν ήταν υποψήφιες για συντηρητική χειρουργική αντιμετώπιση τυχαιοποιήθηκαν να
λάβουν 4 μήνες λετροζόλης ή ταμοξιφένης με τη λετροζόλη να αποδεικνύεται καλύτερη τόσο ως προς την
κλινική και ακτινολογική ανταπόκριση όσο και ως προς τα ποσοστά ασθενών που υποβλήθηκαν σε συν-
τηρητική χειρουργική αντιμετώπιση. Το όφελος της λετροζόλης ήταν σημαντικότερο σε όγκους θετικούς
για erbB-1 ή/και erbB-2 και ER (88% εναντίον 21%, p=0.0004).
Συμπερασματικά, η χορήγηση ΑΑ προτιμάται ως προεγχειρητική θεραπεία έναντι της ταμοξιφένης, γεγονός
ιδιαίτερα σημαντικό για τους ηλικιωμένους ασθενείς με συνοσηρότητα στους οποίους η ελάττωση των δια-
στάσεων του όγκου προεγχειρητικά καθιστά δυνατή μια περισσότερο συντηρητική χειρουργική επέμβαση
με τοπική αναισθησία.

III. ενδοκρινική θεραπεία για μεταστατική νόσο

Οι ΑΑ έχουν προστεθεί στις επιλογές θεραπείας για τον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού
από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η αναστραζόλη, η εξεμεστάνη και η λετροζόλη έχουν συγκριθεί με
την ταμοξιφένη στα πλαίσια τυχαιοποιημένων μελετών ως ορμονοθεραπεία πρώτης γραμμής σε μεταστατικό
καρκίνο μαστού. Σε μια μετανάλυση από τους Μαuri και συνεργάτες, διαπιστώθηκε ότι η χρήση των ΑΑ
τρίτης γενιάς οδηγεί σε μέτριου βαθμού αλλά στατιστικά σημαντική επιμήκυνση της συνολικής επιβίωσης
έναντι της ταμοξιφένης (11% ελάττωση του σχετικού κινδύνου, 95% CI=1-19%, P=0.03). Συνολικά, τα
χαρακτηριστικά της τοξικότητας  εμφανίζονται ευνοϊκότερα για τους ΑΑ, με κυριότερες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες την διάρροια και τις εξάψεις (hot flushes). Παράλληλα οι εμφανίζονται και πιο αποτελεσματικοί στη
σχέση κόστους/οφέλους σε σύγκριση με την ταμοξιφένη ως πρώτης γραμμής θεραπεία στις Η.Π.Α, στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά [16].
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IV. κίνδυνοι στην ορμονική θεραπεία ηλικιωμένων ασθενών

Oστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση και τα παθολογικά κατάγματα αποτελούν σημαντικές παρενέργειες των ΑΑ. H χρήση των
ΑΑ ως επικουρική θεραπεία συνδέθηκε με στατιστικά σημαντική αύξηση των καταγμάτων έναντι της ταμο-
ξιφένης, με εξαίρεση την μελέτη ΜΑ-17 [13]. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 26% των γυναικών ηλικίας 65
ετών και άνω και περισσότερες από 50% των γυναικών ηλικίας μεγαλύτερης των 85 ετών πάσχουν από
οστεοπόρωση [17] και επομένως καθίσταται απαραίτητο οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν
ΑΑ να ελέγχονται για το ενδεχόμενο προϋπάρχουσας οστεοπόρωσης. Τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν
πρόσφατα αποδείξει ότι η έγκαιρη χορήγηση τόσο ενδοφλέβιων όσο και από του στόματος διφωσφονικών
σε ασθενείς υπό θεραπεία με ΑΑ βελτιώνει τη οστική πυκνότητα, ενώ αποτελέσματα αναμένονται για την
δράση τους στη πρόληψη των καταγμάτων [18,19].

Πιο πρόσφατα μελετήθηκε ο ρόλος του denosumab, ενός πλήρως ανθρωποποιημένου μονοκλωνικού
αντισώματος έναντι του μεταγγραφικού παράγοντα NFκ-B (nuclear factor kappa-B) σε ασθενείς που ελάμ-
βαναν ΑΑ ως επικουρική θεραπεία. Διαπιστώθηκε βελτίωση της οστικής πυκνότητας της οσφυϊκής μοίρας
της σπονδυλικής στήλης σε ποσοστό 5.5% και 7.6% στους 12 και 24 μήνες θεραπείας αντίστοιχα [20]. Πα-
ράλληλα, σε πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη το denosumab αποδείχθηκε ανώτερο έναντι του Zometa
στην παράταση του χρόνου εμφάνισης σκελετικού συμβάματος σε ασθενείς με μεταστατική νόσο.

Καρδιαγγειακές επιπλοκές

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην
επίπτωση των καρδιαγγειακών επιπλοκών μεταξύ ΑΑ και ταμοξιφένης στα πλαίσια χορήγησής τους ως επι-
κουρική θεραπεία. Στην ΒΙG 1-98, η λετροζόλη συσχετίσθηκε με καρδιακές επιπλοκές σοβαρότερου βαθμού
(grade 3-5) έναντι της ταμοξιφένης με ταυτόχρονο διπλασιασμό των θανάτων, χωρίς όμως να υπάρχει
στατιστική σημαντικότητα. 
Ωστόσο, οι ΑΑ είναι γενικά ασφαλή φάρμακα και οι ηλικιωμένοι ασθενείς φαίνεται ότι τους ανέχονται ικα-
νοποιητικά.

τα οφέλη της χημειοθεραπείας στον ηλικιωμένο ασθενή

Επικουρική θεραπεία

Το γεγονός ότι γυναίκες ηλικίας άνω των 70 ετών αντιπροσωπεύονται ανεπαρκώς σε τυχαιοποιημένες με-
λέτες, καθιστά πολύ δύσκολη την αξιόπιστη εξαγωγή συμπερασμάτων  για την την ομάδα αυτή ασθενών.
Η πιο πρόσφατη επισκόπηση του  Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group  ανέδειξε ότι η  συν-
δυασμένη  χημειοθεραπεία ελαττώνει τα ετήσια ποσοστά υποτροπής και θνητότητας σε ασθενείς με καρκίνο
μαστού μέχρι την ηλικία των 70 ετών αν και τα αποτελέσματα αυτά ελαττώνονται σταδιακά με την ηλικία.
Επιπλέον, τα συνδυασμένα σχήματα με ανθρακυκλίνες φάνηκε ότι παρέχουν στατιστικά σημαντικό πλεονέ-
κτημα έναντι των σχημάτων χωρίς ανθρακυκλίνες, τόσο στην συνολική επιβίωση όσο και στο διάστημα
ελεύθερο υποτροπής σε γυναίκες με ηλικία κάτω αλλά και πάνω από τα 50 έτη [21].
Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι η χημειοθεραπεία είναι τόσο αποτελεσματική στο μετεμμηνοπαυσιακό πληθυ-
σμό με ορμονοάντοχη νόσο όσο  και στις νεότερες ασθενείς, ενώ το όφελός της εμφανίζεται μικρότερο
σε ασθενείς με μικρό κίνδυνο υποτροπής, όπως με νόσο χωρίς λεμφαδενική διήθηση (The International
Breast Cancer Study Group Trial I) [22].
Σε μια αναδρομική μελέτη, φάνηκε ότι τα εντατικοποιημένα σχήματα θεραπείας σε σύγκριση με τα λιγότερο
εντατικοποιημένα προσέφεραν παρόμοιο όφελος στη συνολική επιβίωση όσο και στο διάστημα ελεύθερο
υποτροπής  σε γυναίκες με λεμφαδενική διασπορά ανεξαρτήτως ηλικίας. Ωστόσο, οι ασθενείς  άνω των
65 ετών εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά θνητότητας σχετιζόμενης με τη θεραπεία [23].
Συμπερασματικά, τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η χημειοθεραπεία εμφανίζει με-
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γαλύτερο όφελος σε νόσο με αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς και λεμφαδενική διασπορά [24]. Νέες μο-
ριακές τεχνικές αναμένεται να συμβάλλουν  στην επιλογή των ασθενών που θα ωφεληθούν περισσότερο
απο την χημειοθεραπεία.

Θεραπεία για μεταστατική νόσο
Σαν γενική αρχή οι ηλικιωμένες ασθενείς με καρκίνο μαστού αναμένεται να αποκομίσουν παρόμοια οφέλη
από την χημειοθεραπεία σε σύγκριση με τις νεωτέρές τους όσον αφορά την ανταπόκριση και το διάστημα
ελεύθερο εξέλιξης νόσου, με κόστος όμως μεγαλύτερη τοξικότητα [25]. Χημειοθεραπευτικά σχήματα με
ασφαλέστερη τοξικότητα, όπως εβδομαδιαία σχήματα με ταξάνη, νεότερες και λιγότερο καρδιοτοξικές αν-
θρακυκλίνες, η καπσιταμπίνη, η βινορελμπίνη και η γεμσιταμπίνη θα πρέπει να προτιμώνται [26-31]. Η μονο-
θεραπεία γενικά προτιμάται έναντι της συνδυασμένης θεραπείας λόγω της τοξικότητας της τελευταίας,
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η θεραπεία χορηγείται στα πλαίσια παρηγορητικής αγωγής και η ποιότητα
ζωής αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της. Μείωση της χορηγούμενης δόσης δεν συνιστάται
σε γενικές γραμμές, αλλά θα ήταν σκόπιμο να εφαρμόζεται ανάλογα με την παρατηρούμενη τοξικότητα σε
κάθε ασθενή [26,27].

ςτοχευμένες θεραπείες

Τrastuzumab
Η επίπτωση των HER-2 θετικών όγκων  σε ασθενείς άνω των 70 ετών ποικίλλει στη βιβλιογραφία μεταξύ
7-20%. Όταν το trastuzumab χορηγήθηκε σε συνδυασμό με ταξάνες ή βινορελμπίνη, τα ποσοστά αντα-
πόκρισης κυμαίνονταν μεταξύ 30-70% [32,33]. Επιπλέον, και ο συνδυασμός του με καπσιταμπίνη έχει απο-
δειχθεί αποτελεσματικός. Αναδρομικές μελέτες δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα και οι χαρακτήρες
τοξικότητας του trastuzumab διατηρούνται και σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 και 70 ετών. Στενός
έλεγχος της καρδιακής λειτουργίας είναι απαραίτητος στους ασθενείς αυτούς που λαμβάνουν trastuzumab,
καθώς η επίπτωση των καρδιακών συμβαμάτων τείνει να αυξάνεται με την ηλικία.

Βevacizumab
Ο συνδυασμός bevacizumab και πακλιταξέλης ω πρώτης γραμμής θεραπεία βελτιώνει τόσο τα ποσοστά
ανταπόκρισης όσο και  το διάστημα ελευθέρο νόσου σε ασθενείς όλων των ηλικιών με μεταστατική νόσο
[34]. Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα όσον αφορά τη χρήση τοu bevacizumab σε ηλικιωμένους ασθε-
νείς με καρκίνο μαστού, φαίνεται όμως ότι η χρήση του ιδιαίτερα σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σχετί-
ζεται με αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς με καρκίνο άνω των 65 ετών.

ειδικά θέματα στη θεραπεία ηλικιωμένων

Ασφάλεια
Καθίσταται σημαντικό στην επιλογή της θεραπείας να λαμβάνονται υπόψιν τόσο η συνοσηρότητα του
ασθενή όσο και τα πιθανά συνχορηγούμενα σκευάσματα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρία Γηριατρικής Ογ-
κολογίας, η κάθαρση της κρεατινίνης είναι αναγκαίο να υπολογίζεται ακόμα και αν η τιμή της κρεατινίνης
παρουσιάζεται φυσιολογική ενώ δημοσιευμένες  κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν ελάττωση της δόσης
σε συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά. 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network η χρήση των
αυξητικών παραγόντων συνιστάται σε ασθενείς άνω των 70 ετών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία μέτριας
τοξικότητας. Αυξητικοί παράγοντες μακράς δράσης είναι τόσο αποτελεσματικοί και ασφαλείς όσο και οι
βραχείας δράσης σε ασθενείς με καρκίνο μαστού άνω των 65 ετών.
Καρδιοτοξικότητα
Γυναίκες ηλικίας μεταξύ 66 και 80 ετών με καρκίνο μαστού σταδίου Ι με ΙΙΙ εκτιμήθηκαν για μία περίοδο 10
ετών (1992-2002) μέσω επιδημιολογικών δεδομένων. Το 11% αυτών έλαβαν επικουρική θεραπεία με αν-
θρακυκλίνες και εμφάνισαν στατιστικά σημαντική αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης συμφορητικής καρδιακής
ανεπάρκειας, ακόμη και αν δεν παρουσίαζαν καρδιολογικό ιστορικό [35]. Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει
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απολύτως ασφαλής δόση ανθρακυκλινών και η επίπτωση της καρδιακής δυσλειτουργίας αυξάνεται με την
αύξηση της δόσης τους. Η εκτίμηση δεικτών καρδιακής λειτουργίας, όπως το νατριουρητικό πεπτίδιο (ΒΝP),
φαίνεται να έχει ρόλο στην πρόβλεψη της καρδιοτοξικότητας, ενώ οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου
της αγγειοτενσίνης φαίνεται να βελτιώνουν την καρδιοτοξικότητα από τις ανθρακυκλίνες.

ςυμπεράσματα
Η αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ασθενών με καρκίνο μαστού απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς και στενή
συνεργασία των κλινικών ιατρών που εμπλέκονται στην διάγνωση και θεραπεία της νόσου. Πρέπει ακόμη
να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών, τόσο τα κλινικά όσο και τα κοι-
νωνικά.
Παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι ηλικιωμένοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με τη νόσο, η αντι-
προσώπευσή τους στις κλινικές μελέτες εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Κρίνεται απαραίτητος ο σχε-
διασμός μελετών που θα εστιάζουν στην εύρεση προγνωστικών δεικτών με σκοπό τη διαμόρφωση της
κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας
και να παρέχεται μεγαλύτερο κλινικό όφελος στον ασθενή.
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κΑρκινος τοΥ ΠΑΧεΩς εντεροΥ ςτΗν τριτΗ ΗλικιΑ
Σπύρος Ξυνόγαλος

Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθυντής, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Ο κολοορθικός καρκίνος αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου στον δυτικό κόσμο, και η επίπτωσή του αυ-
ξάνει με την αύξηση της ηλικίας (1).
Ο  αριθμός των ατόμων στις Η.Π.Α  ηλικίας άνω των 65 ετών  αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το έτος
2030 (2), ενώ στην Δ. Ευρώπη οι άνω των 65 αποτελούν το 15-18% του πληθυσμού (3).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η χορήγηση συπληρωματικής θεραπείας μετά εγχείρηση για αδενο-
καρκίνωμα  του εντέρου σταδίου  ΙΙΙ αποτελεί  καθιερωμένη πρακτική (4).Το 1995, το 65% των ασθενών
με αδενοκαρκίνωμα  εντέρου σταδίου ΙΙΙ και αδενοκαρκίνωμα ορθού σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ έλαβαν συμπληρω-
ματική θεραπεία (5). Όμως συμπληρωματική θεραπεία δεν χορηγήθηκε σε ανάλογο ποσοστό στους μεγα-
λύτερης ηλικίας ασθενείς (5-10). Σε αντίθεση με το 78% των ασθενών κάτω των 55 ετών που έλαβαν
θεραπεία, μόνο 65% αυτών ηλικίας 65-74 ετών, το 47% αυτών ηλικίας 75-79 ετών και 24% αυτών ηλικίας
άνω των 80 ετών έλαβαν θεραπεία, γεγονός που δεν μεταβλήθηκε μεταξύ των ετών 1995 και 2000 (11).
Η χορήγηση παρηγορητικής θεραπείας στην γενικευμένη νόσο φαίνεται ομοίως να μειώνεται ανάλογα με
την ηλικία,  έτσι ώστε ενώ 70% των ασθενών ηλικίας κάτω των 70 ετών λαμβάνουν θεραπεία,  με 47%
άνω των 70 ετών (12).
Εάν η τάση αυτή εκφράζει επιφυλακτικότητα των ασθενών και των ιατρών όσον αφορά τα συμπαραμαρ-
τούντα νοσήματα των ασθενών και την επηρεασμένη γενική τους κατάσταση ή αποτελεί λανθασμένη αντί-
ληψη της αντιμετώπισης  αυτών των ασθενών παραμένει υπό συζήτηση. Στον δυτικό κόσμο το προσδόκιμο
επιβίωσης για άτομο ηλικίας 65 ετών είναι 16-19 έτη και αυτό για άτομο 75 ετών 10-12 έτη (13). Επειδή
80% των υποτροπών συμβαίνουν μέσα  στην πρώτη τριετία και 91% των ασθενών με υποτροπή καταλήγουν
εντός 5 ετών (14) η συμπληρωματική θεραπεία αναμένεται να προσφέρει αρκετά έτη ελεύθερα νόσου σε
άτομο 75 ετών.

Σε ασθενείς ηλικίας 75-84 ετών σταδίου ΙΙΙ, ο θάνατος από καρκίνωμα του εντέρου αποτελεί την πρώτη
αιτία θανάτου (6). Όμως ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών με περισσότερα των τριών συμπαραμαρτούντα
νοσήματα, σταδίων Ι-ΙΙ έχουν προσδόκιμο επιβίωσης 3-6 έτη (15) και πιθανώς είναι αυτοί που ωφελούνται
λιγότερο από την συμπληρωματική  θεραπεία. Στη γενικευμένη νόσο η χορήγηση θεραπείας αποτελεί δια-
φορετική περίπτωση, διότι  η διάμεση επιβίωση είναι  6 μήνες χωρίς θεραπεία και πάνω από 24 μήνες με
την κατάλληλη θεραπεία (16).

ΓιΑτι οι ΗλικιΩΜενοι ΠρεΠει νΑ εκτιΜΩντΑι ΔιΑΦορετικΑ

Η διαδικασία της γήρανσης συνοδεύεται από βιολογικές, κοινωνικές και ψυχολογικές αλλαγές. Το χα-
ρακτηριστικό της διαδικασίας είναι η σταδιακή απώλεια των λειτουργικών αποθεμάτων, που σχετίζεται με
την μείωση της σωματικής ικανότητας να αντισταθμίσει την έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες όπως είναι
η λοίμωξη, τα νεοπλάσματα και η κυτταροτοξική θεραπεία (17-21).

Η  μείωση των λειτουργικών εφεδρειών  προκαλεί μείωση της λειτουργίας των οργάνων (νεφρών, καρ-
διάς, ήπατος), καθώς και της αιματικής ροής, των αιματολογικών  εφεδρειών και της ανοσολογικής απάν-
τησης (22,23). Οι αλλαγές αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο και μειώνουν την ανοχή στην κυτταροτοξική θεραπεία.

0ι  φυσικές αυτές αλλαγές συνοδεύονται από αλλαγή των προτεραιοτήτων και της κοινωνικότητας. Παρ’
ότι  οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι το ίδιο πρόθυμοι να λάβουν θεραπεία όπως οι νεώτεροι, δεν είναι το
ίδιο πρόθυμοι να συνεχίσουν  μία θεραπεία που δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες, αξιολογώντας περισ-
σότερο την τρέχουσα περίοδο έναντι της αύξησης της επιβίωσης (24). Επιπλέον τα ηλικιωμένα άτομα που
ζουν μόνα δεν έχουν την ψυχολογική και σωματική υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες
της θεραπείας και κατά συνέπεια έχουν μικρότερες πιθανότητες να λάβουν θεραπεία (25,26). Υπ’ αυτήν την
έννοια, έστω κι αν το όφελος της θεραπείας είναι  ίδιο σε σχέση με νεώτερα άτομα , η περίπτωση αυτή
είναι λιγότερο ελκυστική για τους ηλικιωμένους, και η απόφαση για θεραπεία ή όχι θα πρέπει να εξατομι-
κεύεται.
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Ποιοι ΑςΘενεις ΘΑ ΠρεΠει νΑ ΘερΑΠεΥοντΑι

Ο ρυθμός της γήρανσης είναι μία μεταβλητή που εξαρτάται από τα γενετικά χαρακτηριστικά και την επί-
δραση του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα διαφορετική φαινοτυπική εκδήλωση. Η εκτίμηση των λειτουρ-
γικών εφεδρειών και της γενετικής κατάστασης των ασθενών είναι σημαντικοί παράγοντες στην εκτίμηση
χορήγησης θεραπείας. Δυστυχώς  οι μέθοδοι εκτίμησης της βιολογικής ηλικίας είναι πρωτόγονοι και οι
αποφάσεις για την κατάλληλη αντιμετώπιση βασίζονται σε υποκειμενικά κριτήρια βάσει των κλινικών  χα-
ρακτηριστικών και της εμφάνισης.
Από γηριατρική άποψη χρησιμοποιείται η έννοια της ασθενικότητας (frailty) για να καθορίσει την ομάδα

εκείνη των ασθενών, που, εξ’ αιτίας των μειωμένων λειτουργικών εφεδρειών, έχουν αυξημένο κίνδυνο
κλινικών παρενεργειών όπως πτώσης, νοσηλείας, ιδρυματοποίησης και θανάτου (17,18,27). Παρ’ ότι δεν υπάρ-
χει συμφωνία για τον ορισμό της ασθενικότητας(21), δεδομένης της υψηλής πιθανότητας εμφάνισης επικίν-
δυνων παρενεργειών εκ της θεραπείας, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι οι πλέον ευαίσθητοι
ηλικιωμένοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία. Παρά την έλλειψη  ομοφωνίας όσον αφορά την ασθε-
νικότητα  υπάρχουν κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να καθορίσουν τους ευπαθείς ηλι-
κιωμένους όπως φαίνεται στον Πίν 1.(17,27). Παράλληλα είναι σε εξέλιξη προσπάθεια αντικειμενικής
γηριατρικής εκτίμησης των ευαίσθητων ηλικιωμένων ασθενών στην καθημερινή κλινική πράξη (28). 

ΘερΑΠειΑ βιολοΓικΑ ικΑνΩν

Παρ’ ότι στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν συμπεριληφθεί ηλικιωμένα άτομα, το ποσοστό είναι
μικρό  ώστε να γίνει επαρκής στατιστική ανάλυση των υποομάδων αυτών. Για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος αυτού έχουν γίνει συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα – αναλύσεις που συγκρίνουν την δραστι-
κότητα και την τοξικότητα των θεραπειών μεταξύ νεώτερων και ηλικιωμένων ασθενών.

Μία συστηματική ανασκόπηση επτά μελετών που τυχαιοποίησαν  ασθενείς να λάβουν συμπληρωματική
θεραπεία με 5FU και leucovorin ή levamisole  έναντι μόνο παρακολούθησης (30), δεν έδειξε διαφορές στην
δραστικότητα της θεραπείας, το ελεύθερο υποτροπής διάστημα και την συνολική επιβίωση βάσει της ηλικίας.
Ομοίως η τοξικότητα βαθμού 3/4  ήταν  παρόμοια μεταξύ νεώτερων και ηλικιωμένων ασθενών. Τα ευρή-
ματα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και σε μεταγενέστερες μελέτες (31-34). Παρηγορική χορήγηση 5FU σε ασθενείς
με γενικευμένη νόσο ήταν παρόμοιας αποτελεσματικότητας σε νεώτερους και ηλικιωμένους ασθενείς όσον
αφορά την ανταπόκριση, το ελεύθερο υποτροπής διάστημα και τη συνολική επιβίωση (33,35,36) με οριακή αύ-
ξησης της τοξικότητας (33).

Η συνδυασμένη θεραπεία φαίνεται επίσης να είναι ωφέλιμη σε ηλικιωμένους ασθενείς σε καλή κατάσταση.
Συστηματικές αναλύσεις που αφορούν μελέτες με oxaliplatin (37) όσο και irinotecan (38) έχουν δείξει παρό-
μοια αποτελέσματα  όπως αυτά της μονοθεραπείας  με 5FU.

Μεταξύ 1871 ασθενών που έλαβαν FOLFOX για μεταστατική νόσο (39-41) ή συμπληρωματική  θεραπεία
(33,42) 304 (16%) ήσαν άνω των 70 ετών. Η αιματολογική  τοξικότητα ήταν στατιστικά υψηλότερη μεταξύ
των ηλικιωμένων ασθενών, παρ’ ότι οι απόλυτες διαφορές ήταν μικρές μεταξύ των δύο ομάδων. Ουδετε-
ροπενία  βαθμού  3/4   παρουσίασαν 49% των ασθενών >70 ετών έναντι 43% αυτών <70 ετών ενώ θρομ-
βοπενία βαθμού  3/4  παρουσίασαν αντίστοιχα το 5% και 2% των ασθενών. Η εμφάνιση μη αιματολογικής
τοξικότητας ήταν παρόμοιες και στις δύο ομάδες. Όταν η ηλικία χρησιμοποιήθηκε σαν συνεχής μεταβλητή
στην ανάλυση η αυξημένη ηλικία συσχετίσθηκε με αυξημένη συχνότητα ουδετεροπενίας, θρομβοπενίας,
και καταβολής και μειωμένη εμφάνιση ναυτίας και εμέτου. Τόσο στην ανάλυση όσο και στην κατά μελέτη
ανάλυση δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην ανταπόκριση, στο ελεύθερο νόσου διάστημα και στην επι-
βίωση.

Μία παρόμοια ανάλυση (38) αφορούσε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με irinotecan/5FU/LV ή μόνο
5FU/LV σε τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες (43-45) και αφορούσε 1484 ασθενείς εκ των οποίων 303 (20%)
ήταν > 70 ετών. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην ανταπόκριση, το ελεύθερο νόσου διάστημα και την συ-
νολική επιβίωση όσον αφορά την ηλικία. Παρ’ ότι δεν υπήρξε διαφορά στην εμφάνιση τοξικότητας βαθμού
3/4 μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων που έλαβαν irinotecan, οι ασθενείς που έλαβαν 5FU/LV και ήταν
>70 ετών είχαν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σοβαρής ουδετεροπενίας. Αντιθέτως σε μία άλλη μελέτη
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φάσης ΙΙΙ (46), που irinotecan χορηγήθηκε σε εβδομαδιαίο σχήμα, οι ασθενείς >70 ετών εμφάνισαν αυξημένο
κίνδυνο διάρροιας (OR:1,81, 95% CI:1,02-3,21) και ουδετεροπενίας (OR:2,06, 95% CI:1,21-3,51). Συ-
νεπώς το κατά πόσο η χορήγηση irinotecan,  αυξάνει το κίνδυνο τοξικότητας στους ηλικιωμένους ασθενείς
χρειάζονται διερεύνηση.

Παρ’ ότι η πλειοψηφία των μελετών δεν αναδεικνύει αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας σε ηλικιωμένους
ασθενείς, υπάρχουν αναφορές ότι η ηλικία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση σοβαρής τοξι-
κότητας ακόμα και θανάτου. Μία ανάλυση υποομάδων, από παλαιότερη τυχαιοποιημένη μελέτη (47), όπου
χορηγήθηκαν τέσσερις διαφορετικοί συνδυασμοί  5FU/LV, έδειξε ότι ασθενείς >70 ετών έχουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής λευκοπενίας, διάρροιας, εμέτου και θανάτου σχετιζομένου με την θεραπεία.
Επιπλέον η ανάλυση των θανάτων που εμφανίσθηκαν στην μελέτη Ν9741(48), που χορηγήθηκε irinotecan,
5FU/LV, κατέδειξε ότι η διάμεση ηλικία αυτών που πέθαναν από επιπλοκές της θεραπείας ήταν 7-8 έτη με-
γαλύτερη σε σχέση με την διάμεση των ασθενών των υπόλοιπων μελετών. 

Τα αντικρουόμενα αυτά αποτελέσματα προέρχονται από μελέτες με μικρό αριθμό ηλικιωμένων ασθενών
και η θεραπεία αφορούσε χορήγηση 5FU bolus, που έχει αυξημένο προφίλ τοξικότητας σε σχέση με την
συνεχή έγχυση  5FU που συνήθως χρησιμοποιείται σήμερα. Τα δεδομένα από τις μεγάλες τυχαιοποιημένες
μελέτες φάσεως ΙΙΙ φαίνεται να υποστηρίζουν την χορήγηση θεραπείας σε ενδεδειγμένους ασθενείς τόσο
στην περίπτωση της συμπληρωματικής όσο και  αυτής της μεταστατικής νόσου. Όμως τα δεδομένα αυτά θα
πρέπει να μεταφέρονται με προσοχή στην πλειοψηφία των ηλικιωμένων ασθενών. 

ςΧΗΜΑτΑ ΘερΑΠειΑς ΧρΗςιΜοΠοιοΥΜενΑ ςτοΥς ΗλικιΩΜενοΥς

Δεν υπάρχουν μελέτες φάσεως ΙΙΙ που να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια συγκε-
κριμένων φαρμάκων ή συνδυασμών σε ηλικιωμένους ασθενείς.  Τα δεδομένα για τις θεραπευτικές επιλογές
σ’ αυτήν την ομάδα ασθενών προέρχονται από ανάλυση υποομάδων μελετών φάσεις ΙΙΙ  ή μελέτες φάσεως
ΙΙ.

Μελέτες με μονοθεραπεία με φλουροπυριμιδίνες, όπως 5FU/LV(33,49,50), capecitabine(51,52) και UFT/LV(53)

έχουν δείξει καλή ανοχή και ποσοστά ανταπόκρισης, ελεύθερο προόδου διάστημα και συνολική επιβίωση
ανάλογα με αυτά σε νεώτερους ασθενείς.  Μονοθεραπεία με irinotecan έχει αποδειχθεί ασφαλής και απο-
τελεσματική σαν 2ης γραμμής θεραπεία (54). Σε δύο μελέτες φάσεως ΙΙ (55,56) χορηγήθηκε FOLFIRI, σαν πρώτης
γραμμής θεραπεία, σε ασθενείς >70 ετών. Τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν παρόμοια, με ανταπόκριση 33-
35%, ελεύθερο προόδου διάστημα 7-8 μήνες και συνολική επιβίωση 15 μηνών, παρόμοια με αυτά μελετών
με νεώτερους ασθενείς (45,46). Η τοξικότητα ήταν αποδεκτή με διάρροια και ουδετεροπενία  βαθμού 3/4 σε
17% και 21% αντίστοιχα. Capecitabine  και irinotecan έχουν εξαιρετική δραστηκότητα σαν 2ης γραμμής
θεραπεία, αλλά και με ελαφρώς αυξημένη τοξικότητα όσον αφορά την διάρροια (57),ανάλογης αυτής που
παρουσιάζεται σε μεγάλες μελέτες φάσεως ΙΙΙ (67).

Το FOLFOX έχει χορηγηθεί σε μελέτες φάσεως ΙΙ είτε με καθιερωμένο τρόπο (58), είτε με χορήγηση της
oxaliplatin σε 2 μέρες (59), είτε με μειωμένη δόση (60).

Διαπιστώθηκε μεγαλύτερη σοβαρή τοξικότητα όταν χορηγήθηκε με το καθιερωμένο έναντι των δύο
άλλων τρόπων.

Ο συνδυασμός capecitabine, oxaliplatin φαίνεται να είναι καλά ανεκτός και δραστικός σε ηλικιωμένους
ασθενείς (61-65).

Η χορήγηση των εγκεκριμένων βιολογικών παραγόντων (bevacizumab, cetuximub, panitumumab) δεν
έχει μελετηθεί επαρκώς σε ηλικιωμένους ασθενείς. Προβληματισμός υπάρχει για τον αυξημένο κίνδυνο
θρομβοεμβολικών επεισοδίων   που σχετίζονται με το bevacizumab και είναι 0,5%-4,5% στο σύνολο των
ασθενών (68-70). Όμως ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς > 65 ετών και ιδιαίτερα αυτών με ιστορικό
εμφράγματος  ή ανακοπής.

Η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου αυτού σε ηλικιωμένους ασθενείς διευκρινίσθηκε σε μία μικρή
μελέτη που έδειξε ότι τα 2/3 των ασθενών >70 ετών είχαν σχετική αντένδειξη στην χορήγηση bevacizumab
(71).

Συνεπώς σε μη επιλεγμένους ηλικιωμένους ασθενείς το bevacizumab δεν θα πρέπει να χορηγείται σε
ασθενείς με καρδιολογικά, νεφρολογικά ή του γαστρεντερικού προβλήματα. Η προσθήκη των βιολογικών
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παραγόντων είναι σχετικά ασφαλής στην ομάδα των ηλικιωμένων σε καλή γενική κατάσταση.

Η ΘερΑΠειΑ ςε ΑςΘενεις Με ΜετριΑ ΓενικΗ κΑτΑςτΑςΗ

Τα δεδομένα που υποστηρίζουν την χορήγηση θεραπείας σε ασθενείς με μέτρια γενική κατάσταση βα-
σίζονται σε πληθυσμιακές μελέτες και όχι σε τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες. Υπάρχουν δύο μελέτες
από τη βάση δεδομένων SEER που εξετάζουν το όφελος από την συμπληρωματική μελέτη 5FU σε  ηλικιω-
μένους ασθενείς (72,73). Σε αμφότερες τις μελέτες το όφελος της θεραπείας φαίνεται σημαντικό υπέρ της χο-
ρήγησης 5FU με HR: 0,75 (95% CI, 065-0,82) (72) και  HR:0,66 (95% CI, 0,6-0,73) (73).

Το αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται σε ενδογενείς  διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Όμως όταν έγινε
προσπάθεια να συνυπολογισθούν οι παράγοντες εκείνοι που μπορεί να είχαν οδηγήσει ασθενείς να πάρουν
θεραπεία, το στάδιο κατά Τ και Ν, ο βαθμός διαφοροποίησης του νεοπλάσματος και οι συμπαραμαρτούντες
νόσοι το όφελος υπέρ της θεραπείας παρέμεινε. Ομοίως συνδυασμοί θεραπείας φαίνεται να είναι το ίδιο
αποτελεσματικοί στους ηλικιωμένους, όσο και στους νεότερους (12)θα πρέπει όμως να υπογραμμισθεί ότι
το 30-60% των ασθενών άνω των 65 ετών, που λαμβάνουν συμπληρωματική θεραπεία, διακόπτουν την
θεραπεία πριν την ολοκλήρωση των 6 μηνών  θεραπείας(74,75).

Η διακοπή αυτή σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου θανάτου από την νόσο κατά 20-50% (74,75). Ομοίως
οι αναδρομικές αυτές παρατηρήσεις δεν διευκρινίζουν εάν η διακοπή της θεραπείας σχετίζεται με παρενέρ-
γειες της θεραπείας ή με άλλους λόγους με αποτέλεσμα της επιβάρυνσης της έκβασης της νόσου.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε γιατί οι ιατροί επιλέγουν να μην θεραπεύουν
τους ασθενείς ή γιατί οι ασθενείς δεν επιθυμούν θεραπεία και γιατί την διακόπτουν. Προσωπικοί λόγοι πι-
θανόν να είναι υπεύθυνοι για την απόφαση των ασθενών και δεν καταγράφονται.   Επίσης, κοινωνικοοι-
κονομικές συνθήκες και η έλλειψη δυνατότητας υποστήριξης μοναχικών ατόμων, είναι πιθανόν παράγοντες
συνδεδεμένοι    με την αρνητική απόφαση για την λήψη της θεραπείας.

ςΥΜΠερΑςΜΑ

Παρά τα συνεχώς αυξανόμενα δεδομένα, υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τον καθορισμό
της καλύτερης  στρατηγικής  στην αντιμετώπιση ηλικιωμένων καρκινοπαθών.

Ιδιαίτερα, δεν υπάρχουν δεδομένα από προοπτικές μελέτες, όσον αφορά  την αντιμετώπιση ηλικιωμένων
με μέτρια γενική κατάσταση.

Πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα εξατομίκευσης της θεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς, βάσει βιο-
λογικών δεικτών ανταπόκρισης και ανοχής στη θεραπεία. Επίσης, πρέπει να διευκρινισθούν οι λόγοι που
εμποδίζουν τους ηλικιωμένους να λάβουν θεραπεία ή δεν επιτρέπουν  την ολοκλήρωσή της.

Τέλος, πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα αντιμετώπισης ειδικά των ηλικιωμένων ασθενών, ώστε να
λαμβάνουν αυτό που αποτελεί ανεκτή και αποτελεσματική αντιμετώπιση.
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εισαγωγή
Η συνολική διαδικασία εκτροπής του ελεγχόμενου κυτταρικού κύκλου σε ανεξέλεγκτη δημιουργία παθο-
λογικού νεοπλασματικού ιστού ονομάζεται καρκινογένεση. Κατά την διαρκεια της καρκινογένεσης παρα-
τηρούνται πολλές σταδιακές μοριακές και κυτταρικές διαταραχές και απώλεια λειτουργιών ελέγχου. Πριν
την ανάπτυξη του τελικού όγκου οι μορφολογικές αλλοιώσεις είναι ήπιες και καλοήθεις, η διάρκεια δε της
εξαλλαγής μπορεί να επεκταθεί σε βάθος αρκετών χρόνων ισως και δεκατιών. Είναι συνεπώς φανερό ότι
υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες σε διάφορα στάδια αυτής της πολύχρονης διαδικασίας για πρώϊμη διάγνωση,
θεραπευτική παρέμβαση και αποτροπη του τελικού γεγονότος του καρκίνου.
Ο καρκίνος αποτελεί την δευτερη αιτία θανάτου στις περισσότερες δυτικές χώρες. Σε παγκόσμια κλίμακα
περίπου 11 εκατομύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου διεγνώσθησαν το 2005 και λίγο πάνω από 7.5 εκατο-
μύρια θανάτοι από την ίδια νόσο.(1) Υποστηρίζεται από επιδημιολογικά στοιχεία ότι με τροποποίηση μόνο
της διατροφής, με διατήρηση του ιδανικού βάρους και τακτική σωματική ασκηση ένα 30 με 40% των περι-
πτώσεων καρκίνου θα μπορουσαν να έχουν προληφθεί.  Τροποποίηση μόνο της διατροφής με αύξηση
των φρούτων και λαχανικών υποστηρίζεται ότι θα μπορούσε να έχει προλάβει το 20% περίπου των περι-
πτώσεων καρκίνου.(2) 

Ως χημειοπροφύλαξη ορίζεται η χρήση φυσικών και συνθετικών ουσιών που σκοπό έχουν την αναστολή,
αντιστροφή ή πρόληψη της ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου.(3) Η πρόληψη καρκίνου στον υγιή πληθυσμό
καλείται πρωτογενής χημειοπροφύλαξη ενώ στα άτομα με γνωστές προκαρκινικές βλαβες δευτερογενής. Η
πρόληψη δε ανάπτυξης ενός δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου σε ατομα με προηγούμενο ιστορικό καλείται
τριτογενής χημειοπροφύλαξη. Αναμφίβολα, η μακροχρόνια και χρονοβόρα διαδικασία της καρκινογένεσης
εγγυάται ότι υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες παρέμβασης με χημειοπροφυλακτικά μέσα σε διάφορα
χρονικά σημεία και στάδια της διαδικασίας αυτής. Από την άλλη πλευρά πρέπει να αναλογιστούμε τις πιθανές
παρενεργειες και την τοξικότητα των υποψήφιων χημειοπροφυλακτικών ουσιών που πρόκειται να χρησι-
μοποιηθούν, για μεγάλο πιθανότατα διάστημα, σε έναν υγιή κατά τα άλλα πληθυσμό.
Υπέρ και κατά της χρήσης φυσικών χημειοπροφυλακτικών 
Ιστορικά η ιδέα της χημειοπροφύλαξης ξεκίνησε την δεκαετία του 1920 από τον Berenblum,(4) αλλά στο
επίκεντρο της αντικαρκινικής έρευνας αρχισε να βρίσκεται από το 1976 με τις ερευνητικές προσπάθειες του
Sporn.(3) Η ιδανική χημειοπροφυλακτική ουσία θα πρέπει να είναι μη τοξική, αποτελεσματική, οικονομική
και εύκολα διαθέσιμη προς χρήση. Οσον αφορά την τοξικότητα είχε βρεθεί στα πρώτα χρόνια των ερευνών
των χημειοπροφυλακτικών ότι μερικές φυσικές ουσίες όπως τα φυσικά ρετινοειδή είναι αρκετά τοξικά λόγω
ανεπαρκούς βιοδιαθεσιμότητας. Αυτό οδήγησε τότε στην δημιουργία συνθετικών ρετινοειδών που ήταν
πιο ισχυρά, λιγότερο τοξικά και με αποδεδειγμένη αντικαρκινογενετική δράση (π.χ ελλάτωση κάποιων προ-
καρκινικών βλαβών και αντιστροφή δυσπλασίας). Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των χημειοπρο-
φυλακτικών, η εισαγωγή στην κλινική πράξη ειδικών βιοδεικτών (biomarkers) μπορεί να βοηθήσει ώστε
να ξεπεράσουμε το κύριο προβλημα της χημειοπροφύλαξης που δεν είναι άλλο από την έλλειψη γρήγορης
μεθόδου αξιολογησης της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτό είναι γεγονός καθώς γνωρίζουμε ότι η καρκι-
νογένεση μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρονια εως και δεκαετίες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται πολύς καιρός
παρακολούθησης των συμμετεχόντων σε αυτά τα προγράμματα. Ειδικοί βιοδείκτες όπως γονίδια, υποδοχείς
αυξητικών παραγόντων και διάφορες πρωτεϊνες που τροποποιούνται νωρίς κατά την διαρκεια της καρκινο-
γένεσης μπορούν και χρησιμοποιούνται ήδη στην κλινική πραξη ως μέσα αξιολόγησης της νεοπλασματικής
διαδικασίας.
Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί  επιστημονικά αρκετές βλαπτικές διατροφικές ουσίες που
προκαλούν ή ευνοούν την αναπτυξη διαφόρων καρκίνων, όπως οι αφλατοξίνες στον καρκίνο ήπατος, τα
κινέζικου τύπου αλατισμένα ψάρια στον καρκίνο ρινοφάρυγγα και το αλκοόλ στους καρκίνους στόματος,
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λάρυγγα, φάρυγγα, ήπατος και οισοφάγου. Από την άλλη πλευρα δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί ικανοποι-
ητικά οι διατροφικές εκείνες ουσίες που αναμφίβολα θα μειώσουν τον κίνδυνο αναπτυξης συγκεκριμένων
διηθητικών καρκίνων. Βεβαίως υπάρχει πλήθος μελετών, αναδρομικών και γενικού πληθυσμού (observa-
tional) ή ομάδων ατόμων (case-control), που πιθανολογούν και προτείνουν πιθανές ευεργετικές επιδράσεις
από διατροφικές ουσίες όπως συστατικά φρούτων και λαχανικών, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες και πολλά αλλα.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα για έλεγχο μιας ερευνητικής θεωρίας-υπόθεσης
παράγονται από ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες. Στην περίπτωση όμως των διατροφικών και χημει-
οπροφυλακτικών παραγοντων κατι τέτοιο είναι εξαιρετικά δυσχερές διότι θα απαιτείτο πολύς χρονος για
έλεγχο ενός μονο κάθε φορά διατροφικού στοιχειου σε κάθε έναν τύπο καρκίνου.
Στην παρούσα φάση υπάρχουν αρκετά φυσικά προϊόντα που δοκιμάζονται ως προφύλαξη διαφόρων καρ-
κίνων σε κλινικές μελέτες. Ο πίνακας 1 περιλαμβάνει τις κύριες ουσίες που βρίσκονται σε φάση κλινικών
δοκιμών και μερικές ενδεικτικές κλινικές μελέτες σε εξέλιξη. Τα τελευταία χρόνια ξεδιπλώνεται συστηματικά
ο μηχανισμός δράσης καθενός από τους φυσικούς αυτούς παράγοντες. Υπάρχουν πολλά  βιολογικά κυτ-
ταρικά μονοπάτια (signaling pathways) που ενεργοποιούνται από πολλές και διάφορες φυσικές ουσιές.
Ομοίως, οι διάφορες ουσίες δύνανται να ενεργοποιούν πολλα ταυτόχρονα κυτταρικά μονοπάτια. Ο πίνακας
2 δείχνει ποιοι είναι οι κύριοι μηχανισμοί δράσης, οι αλληλεπιδράσεις και οι μοριακοί στόχοι των κυριό-
τερων χημειοπροφυλακτικών ουσιών. Οι πιο γνωστές ουσίες που χρησιμοποιούνται ή εξετάζονται ως χη-
μειοπροφυλακτικά είναι οι ακόλουθες (οι φυσικές πηγές αναφέρονται στον πίνακα 3).
τΑ ςΥΧνοτερΑ ςΥςτΑτικΑ ΑΠο ΦΥςικες ΠΗΓες
Πολυφαινόλες από τσάϊ
Το τσάϊ είναι από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα παγκοσμίως ροφήματα. Έχει βρεθεί ότι το τσάϊ βρίθει
ουσιών με αντιοξειδωτικές ιδιότητες με πιο χαρακτηριστικές τις πολυφαινόλες και το epigallocatechin-3-
gallate (EGCG). Το πράσινο τσάϊ είναι πιθανότατα πιο αποτελεσματικό από το μαύρο κυρίως λόγω της
υψηλότερης συγκέντρωσης σε epigallocatechin-3-gallate (EGCG), μιας ουσίας ιδιαίτερα σημαντικής για
τις πιθανές αντικαρκινικές της ιδιότητες. Όπως φαίνεται και στον πίνακα Ι, αρκετές μελέτες που εξετάζουν
την δραστικότητα συστατικών του πράσινου τσαϊού σε διάφορους τύπους συμπαγών όγκων, ακόμα και
αιματολογικών νοσημάτων (χρονια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και λέμφωμα), βρίσκονται σε εξέλιξη. Με-
λέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι πολυφαινόλες από τσάϊ αναστέλουν την αυξηση όγκων και κατα-
στέλλουν την ανάπτυξη μεταστάσεων. Επίσης, συνδυασμός EGCG και erlotinib (αναστολέα της τυροσινικής
κινάσης) αυξάνει την αποτελεσματικότητα του erlotinib επανευαιθητοποιώντας καρκινικα κύτταρα ανθεκτικά
στην ουσία αυτή. (4)

Curcumin
Μια από τις πιο υποσχόμενες ερευνητικά ουσίες είναι η κίτρινη χρωστική του μπαχαρικού Curry που ονο-
μάζεται Curcumin.  Η ουσία αυτή ανευρίσκεται στις ρίζες του φυτού Curcuma Longa που αναπτύσσεται κυ-
ρίως στην Νοτιοδυτική Ινδία. (5) Υπάρχουν εκατονταδες επιστημονικές εργασίες που αναδεικνύουν τις
πολυσχιδείς δρασεις αυτής της ουσίας και την ικανοτητά της να δρά στην χημειοπροφυλαξη αρκετών νεο-
πλασμάτων όπως του παχέος εντέρου και του παγκρέατος. Υπάρχουν πολλαπλοί μηχανισμοί δράσης της
Curcumin,όπως αναφέρονται με λεπτομέρεια σε διάφορες ανασκοπήσεις.(5) Η ουσία είναι αρκετά ανεκτή
και ασφαλής σε δόσεις έως και 8 γραμμάρια την ημέρα αν και υπάρχει καποιος σκεπτικισμός οσον αφορά
την χαμηλή απορρόφηση της από τον γαστρεντερικο σωλήνα και την συστηματική βιοδιαθεσιμότητά της.
Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει την συνεργική δραση του Curcumin με άλλες φυσικές ουσίες (πίνακας 2).
Οι κυριότερες συνεργικές δράσεις της είναι με πολυφαινόλες όπως  η genistein και με την quercetin όπου
η συνδυασμένη χορήγηση βρέθηκε να μειώνει τον αριθμό των πολυπόδων του εντέρου σε άτομα που έλα-
βαν την θεραπεία για έξι μήνες.(6) Προς το παρόν αρκετές κλινικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και ανα-
μένονται με ενδιαφέρον.
Resveratrol
Η ουσία αυτή που ανήκει στην κατηγορία των φυτοαλεξινών, βρίσκεται εν αφθονία στο κόκκινο κρασί, σε
χυμούς και σε ξηρούς καρπούς. Εργαστηριακές μελέτες σε καρκινικά κύτταρα και πειραματόζωα έχουν ανα-
δείξει τις σημαντικές αντικαρκινικές και χημειοπροφυλακτικές ιδιότητές της. Όπως φαίνεται και στον σχετικό
πίνακα Ι πολλές κλινικές μελετες ερευνούν την αποτελεσματικότητα της resveratrol στην προφύλαξη ή θε-
ραπεία  διαφόρων τύπων καρκίνου μέσω των διαφόρων μηχανισμων δράσης της (πίνακας ΙΙ).
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Lycopene
Αυτή είναι μια φυσική ουσία που έχει σημαντικές αντιοξειδοτικές ιδιότητες και βρίσκεται κυρίως σε ντομάτες,
προϊόντα ντομάτας, καρπούζια, βερύκοκα και μερικούς χυμούς (grapefruit). Σαν ισχυρό αντιοξειδωτικό,
μελετάται εκτεταμένα ως αντικαρκινική προφυλακτική ουσία σε όγκους του προστάτη, του γαστρεντερικού
και του τραχήλου μήτρας. (7)

Genistein
Η Genistein ανευρίσκεται στη σόγια και τα προϊόντα της και θεωρείται ένα φυσικό φυτοοιστρογόνο. Με-
λέτες σε πειραματοζωα και καρκινικές κυτταρικες ομάδες έχουν αναδείξει τις αποπτωτικές και αντιπολλα-
πλασιαστικές ιδιοτητές της. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεργική δράση της ουσίας αυτής με το
αντινεοπλασματικό φάρμακο Cisplatin σε πειραματόζωα με καρκίνο προστατη. Η πιθανή δράση της σε
ασθενείς με καρκίνο μελετάται τωρα σε αρκετές κλινικές μελέτες.(8)

Μικροστοιχεία 
Αρκετά μικροστοιχεία όπως το φυλλικό οξύ, το ασβέστιο και το σελήνιο έχουν ελκύσει το επιστημονικό
ενδιαφέρον για τις πιθανες χημειοπροφυλακτικές τους ιδιότητες και μελετούνται σε κλινικές δοκιμές. Το
σελήνιο είναι ένα μόριο που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία αντιοξειδωτικών ενζύμων και
πρωτεϊνών. Αν και η ημερήσια προσληψη μέσω διατροφής ξεπερνά συνήθως τα 55μg της προτεινόμενης
ημερήσιας δόσης (RDI), διατροφικά συμπληρώματα που παρέχουν 200μg σελήνιο την ημέρα έχουν επιδείξει
προφυλακτικές ιδιότητες εναντίον διαφόρων τύπων καρκίνων, ιδίως του προστάτη. Η πιο σημαντική όμως
μελέτη που αξιολόγησε την χημειοπροφυλακτική ικανότητα του σεληνίου μαζι με βιταμινη Ε είναι η SELECT
(SELenium and Vitamin E Chemoprevention Trial) που όμως απέτυχε να επιβεβαιώσει τις προγενέστερες
μελέτες και αναφορές.(9) Συνεπώς, δεν διαθέτουμε ακόμα τις ποιοτικές αυτές πληροφορίες που απαιτούνται
για μια γενικευμένη σύσταση στον ευρή πληθυσμό. Το ασβέστιο από την άλλη πλευρά μπορεί να έχει μέτρια
αλλά υπαρκτά οφέλη στην πρόληψη του καρκίνου του εντέρου, κυρίως μέσω της ελάττωσης του κινδύνου
εμφάνισης πολυπόδων σε ασθενείς με σχετικό ιστορικό.(10;11)

βιταμίνες
Από τις πρώτες ουσίες που εξετάστηκαν για τις χημειοπροφυλακτικές και αντινεοπλασματικές τους ιδιότητες
είναι τα ρετινοειδή (τα φυσικά παράγωγα, η βιταμίνη Α και τα ανάλογά της) και τα καροτενοειδή (β-καρο-
τένιο). Λόγω της χαμηλής βιοδιαθεσιμότητας όμως και της υπερβολικής τοξικότητάς τους  τα φυσικά ρετι-
νοειδή αντικαταστάθηκαν γρήγορα από συνθετικά και πιο αποτελεσματικά ρετινοειδή τα οποία έχουν
εμφανίσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο στην  πρωτογενή, όσο και δευτερογενή χημειοπροφύλαξη.
Άλλες βιταμίνες που έχουν βρεθεί να έχουν χημειοπροφυλακτικές ιδιότητες είναι η βιταμίνη Ε ή α-τοκοφε-
ρόλη (με γνωστές αντιοξειδωτικές ιδιότητες) και η βιταμίνη D που αξιολογούνται σε διάφορες κλινικές με-
λέτες με ενθαρρυντικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Το πόσο σύνθετες είναι οι διεργασίες της
καρκινογένεσης και πρόληψης μέσω διαιτικών παραγόντων φάνηκε στην ATBC μελέτη ( Alpha-Tocopherol,
Beta-Carotene) όπου ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών σε ασθενείς με σημαντικό ιστορικό καπνί-
σματος βρέθηκε απρόσμενα να σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση κατά 18%του καρκίνου του πνευμονα.
Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι ασθενείς που έλαβαν α-τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε) είχαν κατά 32% λιγότερη
πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο προστάτη αν και όπως αναφέραμε προηγουμένως η SELECT δεν επιβε-
βαίωσε αυτήν την παρατήρηση.  
Άλλες ουσίες
Άλλες φυσικές ουσίες, για τις οποίες υπάρχει επιστημονικό ενδιαφέρον και οι οποίες βρισκονται σε φάση
αξιολόγησης σε κλινικές μελέτες, είναι το Pomegranate που βρίσκεται στα ρόδια και το χυμό τους, η Lu-
teolin που βρίσκεται σε αρκετά πράσινα λαχανικά όπως το μπρόκολο, το σπανάκι, το σέλινο και τις πράσινες
πιπεριές και το Ellagic acid που βρίσκεται σε πολλά φρούτα όπως τα σταφύλια, οι φράουλες, τα ρόδα και
σε ξηρούς καρπούς. Επιπλέον, τα Ν-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (λινολεϊκό οξύ και τα παράγωγά του)
έχουν να επιδείξουν χημειοπροφυλακτικές ιδιότητες εναντίον των καρκίνων του μαστού, προστάτη και εν-
τέρου, σύμφωνα με πειραματικές εργαστηριακές μελέτες. Τα Ν-3 λιπαρά οξέα μπορούν να προσληφθούν
διατροφικά μέσω κατανάλωσης λιπαρών ψαριών, λαδιού από ξηρούς καρπούς, καρύδια και λιναρόσπορο.
Όλες αυτές οι προαναφερόμενες φυσικές ουσίες έχουν δείξει πολύ υποσχόμενα αποτελέσματα σε προκλι-
νικές μελέτες και απομένει να δούμε τα αποτελέσματα των εν ενεργεία κλινικών δοκιμών.



170

Περί φρούτων και λαχανικών
Κατά πάσα πιθανότητα η υψηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών μειώνει τους κινδύνους των καρκίνων
της στοματικής κοιλότητας, οισοφάγου, στομάχου, εντέρου, πνεύμονα και μαστού μέσω αρκετών από τα
συστατικά τους που αναφέρθηκαν πιο πάνω και περιληπτικα αναφέρονται στον πίνακα ΙΙΙ. Η διαθέσιμη βι-
βλιογραφία για όλα αυτά τα φυτικά προϊόντα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε case-control μελέτες. Σε μια
σχετικά παλιά ανασκόπηση επιδημιολογικών δεδομένων από 200 περίπου μελέτες, στατιστικά σημαντική
προφυλακτική επίδραση φρούτων και λαχανικών βρέθηκε στις 128 από τις 156 επιδημιολογικές μελέτες.(12)

Mεταγενέστερες προοπτικές και τυχαιοποιημένες μελέτες δεν έχουν επιβεβαιώσει σημαντικά τις προστατευ-
τικές επιδράσεις των φυσικών αυτών ουσιών σε καρκίνους όπως του πνεύμονα και του μαστού. Όσον
αφορά όμως την μείωση του κινδύνου του καρκίνου του εντέρου μέσω διατροφής, αυτή είναι σχετικά πε-
ριορισμένη αν δεν συνοδεύεται και από την ταυτόχρονη αποφυγή επιβλαβών διαιτικών παραγόντων. Για
τα μη πειστικά και ίσως συγκρουόμενα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
πιθανή μεροληψία (bias) στις περιπτώσεις των case-control μελετών οι οποίες δεν έχουν την ίδια επιστη-
μονική αξία  (level of evidence) με τις καλα σχεδιασμένες τυχαιοποιημενες μελέτες (Randomized Control
Trials, RCT). 
Είναι γεγονός ότι τα αποτελέσματα από τις πρόσφατες μελέτες έχουν αποδυναμώσει την άποψη της ισχυρής
προστατευτικής επίδρασης που έχει η ευρεία κατανάλωση των φρούτων και λαχανικών στην καρκινογένεση.
Παρόλο αυτό, κάποιου βαθμού όφελος δεν έχει αποκλειστεί τελείως και πιθανώς να υπάρχει. Είναι πιθανό
οι επιδράσεις από την λήψη φυσικών προϊόντων να είναι δοσοεξαρτώμενες. Πράγματι, ορισμένα στοιχεία
δείχνουν ότι η πολύ χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, π.χ. μικρότερη από 2 μερίδες ή 200
γρ./ημέρα, συνδέεται με αύξηση του κινδύνου της καρκινογένεσης. Η κατανάλωση δε ποσότητας μεγαλύ-
τερης από 400 γρ./ημέρα φαίνεται να έχει θετικές επιπτώσεις. (13-16) Επίσης, φρούτα και λαχανικά είναι εξαι-
ρετικά ετερογενή, περιέχουν ταυτόχρονα πολλά συστατικά και είναι πιθανό μόνο λίγα συγκεκριμένα τρόφιμα
να σχετίζονται με τον κίνδυνο κάποιων τύπων καρκίνου. Για παράδειγμα, ορισμένες μελέτες έδειξαν ότι
διατροφή με προϊόντα ντομάτας, πλούσια σε lycopene, μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη και
ότι η πρόσληψη φυτικών κραμβοειδών (μπρόκολο, κουνουπίδι κ.α) συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα
με καρκίνο ουροδόχου κύστης. Ένα άλλο γεγονός που μπορεί να επιπλέξει τις διατροφικές επιδράσεις είναι
η ύπαρξη και η βιοδιαθεσιμότητα μικροστοιχείων στα φρούτα και λαχανικά που μπορεί να είναι είτε χαμηλή
ή ανταγωνιστική σε άλλους παράγοντες αυτών των τροφών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το φυλλικό οξύ
για το οποίο υπάρχουν τώρα σημαντικές ενδείξεις ότι η υψηλή πρόσληψη, κυρίως λόγω της χρήσης πολυ-
βιταμινούχων σκευασμάτων, ενδέχεται να σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου εντέρου και μαστού.
Σε κάθε περιπτώση, τα φρούτα και λαχανικά συνιστούν μια καλή πηγή φυτικών ινών οι οποίες συμβάλουν
στην πρόληψη καρκινογένεσης (κυρίως του καρκίνου του εντέρου).  

ΑςκΗςΗ κΑι ςΩΜΑτικο βΑρος
Άμεσα σχετιζόμενη με τις διατροφικές συνήθειες και την εν γένει ευελιξία του ατόμου είναι η σωματική
άσκηση και η διατήρηση του σωματικού βάρους. Έχει βρεθεί σε προοπτικές μελέτες ότι τακτική άσκηση
προστατεύει από την ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού καθώς και ότι βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας (ESMO Handbook of Cancer Prevention, European Society of
Medical Oncology, 2007). Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις οτί η άσκηση δρα προστατευτικά εναντίον ανά-
πτυξης των καρκίνων του μαστού, του πνεύμονα και του προστάτη. Ως φυσική άσκηση εννοείται η συνολική
μεταβολική δραστηριότητα από 18-27 μεταβολικές ώρες την εβδομαδα. Για παράδειγμα μια ώρα τένις ή
κολύμβηση, ή τρέξιμο ισοδυναμεί με εφτά (7) μεταβολικές ώρες, ενώ μια ώρα περπάτημα την ημέρα για έξι
ημέρες την εβδομάδα ισοδυναμεί συνολικά με δεκαοκτώ (18) μεταβολικές ώρες. Υπάρχουν αρκετές θεω-
ρείες που εξηγούν την σχέση άσκησης και καρκίνου. Μια βασική θεωρεία είναι αυτή της ελλάτωσης μέσω
άσκησης των κυκλοφορούντων επιπέδων του Insulin Growth Factor -1 (IGF-1), που ενέχεται στην καρκι-
νογένεση του μαστού, του προστάτη και πιθανότατα του πνεύμονα και του εντέρου. Μια άλλη είναι η βελ-
τίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη που ως γνωστό μειώνει την επίπτωση του διαβήτη τύπου ΙΙ, βελτιώνει
το σωματικό βάρος και ελλατώνει συνεπώς τον κίνδυνο ανάπτυξης των καρκίνων του ενδομητρίου, του
νεφρού, του εντέρου, του παγκρέατος και του μαστού σε μεταμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Όσον αφορά στην διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους (Body Mass Index μεταξύ 18.5-25) έχει
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βρεθεί ότι η αδυναμία διατήρησής του αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ενδομητρίου, του μα-
στού και πιθανά του νεφρού. Στην παχυσαρκία εν γένει είτε λόγω διατροφικών επιλογών, είτε λογω μη
άσκησης ,είτε λογω κληρονομικής προδιάθεσης έχουν παρατηρηθεί αυξημένα επίπεδα λεπτίνης και μειωμένα
επίπεδα αδιπονεκτίνης (παράγοντες της κατηγορίας των αδιποκινών). Υψηλά επίπεδα λεπτίνης και χαμηλά
αδιπονεκτίνης έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με μείωση της απόπτωσης, αύξηση του κυτταρικού πολλαπλα-
σιασμού, αύξηση του οξειδωτικού stress και της φλεγμονης, μηχανισμοί που ευνοούν την καρκινογένεση.(17) 

ςυμπερασματικά
Είναι γεγονός ότι ο βιομηχανοποιημένος δυτικός τρόπος ζωής και η αλλαγή των διατροφικών επιλογών
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο συγκεκριμένων νοσημάτων όπως καρδιαγγειακά, διαβήτη και ανάπτυξης
κάποιων ίσως μορφών καρκίνου. Είναι πιθανό ότι υπάρχουν κοινοί εκλυτικοί παράγοντες και παθογενετικοί
μηχανισμοί πίσω από όλες αυτές τις διαταραχές, π.χ αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξημένα επιπεδα των IGF-
1 και της λεπτίνης και μειωμένα της αδιπονεκτίνης. Είναι συνεπώς ανάγκη να εξισορροπήσουμε την έκθεση
σε βλαπτικά ερεθίσματα μέσω τροποποίησης των συνηθειών μας και των διατροφικών επιλογών μας. Η
προφύλαξη και θεραπεία κάποιων τύπων καρκίνου μέσω φυσικών προϊόντων όπως τα φρούτα και τα λα-
χανικά ,βασισμένη σε επιδημιολογικά δεδομένα, έχει σαφώς ρόλο και δικαιούται το αυξημένο ενδιαφέρον
της επιστημονικής κοινότητας. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε προς το παρόν έχουν να κάνουν βασικά
με τη καθαρότητα, τη χαμηλή δραστικότητα και χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα των ενεργών συστατικών αυτών
των προϊόντων που συχνά περιέχουν περισσότερα από ένα ενεργά μόρια. Η ανάπτυξη συνθετικών αναλό-
γων μπορει να είναι η λύση στις δυσκολίες αυτές σύμφωνα με κάποια πρώϊμα πειραματικά δεδομένα. Επίσης,
η αδυναμία που έχουμε προς το παρόν να αξιολογήσουμε γρήγορα και αξιόπιστα τις κλινικές επιδράσεις
των φυσικών παραγόντων, μπορεί να ξεπεραστεί με την ανάπτυξη ειδικών βιοδεικτών που θα αντιπροσω-
πεύουν επαρκώς τις επιγενόμενες κυτταρικές προκαρκινικές και καρκινικές μεταβολες. Τέτοια δεδομένα με-
λετώνται και δημοσιεύονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες, που να
τεκμηριώσουν τις επιδράσεις των φυσικών χημειοπροφυλακτικών ουσιών, χρειάζονται περισσότερο από
ποτέ λόγω της μεγάλης επίπτωσης στον γενικό πληθυσμό.
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Πίνακας ι. Διάφορες ενδεικτικές κλινικές μελέτες με φυσικές ουσίες σε εξέλιξη

Συντομογραφίες: ΗΚΚ;Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, ΧΚ;χολαγγειοκαρκίνωμα, FAP; Familial adenomatous polyposis,
ACF; aberrant crypt foci
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Πίνακας ιι. Χημειοθεραπευτικές ουσίες και μοριακοί στόχοι

Συντομογραφίες: EGCG, epigallocatechin-3-gallate; TRAIL, tumor necrosis factor–related apoptosis-inducing ligand;
EGFR, epidermal growth factor receptor; NF-κB, nuclear factor-κB; COX-2, cyclo-oxygenase-2; VEGF, vascular en-
dothelial growth factor; MMP-2/9, matrix metalloproteinases; IL-12, interleukin 12; FU, fluorouracil;
IGF-1R, insulin-like growth factor-1 receptor; Sp, stimulating protein; VEGFR1, vascular endothelial growth factor
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receptor 1; TNF-α, tumor necrosis factor α; JNK, Jun-N-terminal kinase; CDK, cyclin-dependent kinase; ERK, extra-
celluar signal–regulated kinase; SOD, superoxide dismutase; mTOR, mammalian target of
rapanycin; iNOS, inducible nitric oxide synthase; DR, death receptor; IGF-BP3, insulin-like growth factor binding
protein 3; PPAR-γ, peroxisome proliferator-activated receptor-γ; PAFR, platelet activating factor receptor; NO,
nitric oxide; eNOS, endothelial nitric oxide synthase.  

Πίνακας ιιι. Τροφές πλούσιες σε χημειοπροφυλακτικές ουσίες
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ΓενετικΑ τροΠοΠοιΗΜενΑ τροΦιΜΑ: ΜΥΘοι κΑι ΠρΑΓΜΑτικοτΗτες
Άγγελος Π. Καρατζαφέρης

Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας Γ’ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Πολλά ακούγονται και γράφονται τα τελευταία χρόνια σχετικά με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Από τη μία
πλευρά παρουσιάζονται ως η μόνη λύση στο πρόβλημα της επισιτιστικής κρίσης του πλανήτη ενώ ταυτό-
χρονα δημοσιεύονται οι πιθανές καταστροφικές τους συνέπειες και οργανώνονται διαδηλώσεις διαμαρτυ-
ρίας ενάντια στη χρήση τους.

ορισμός
Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (ΓΤΤ) προέρχονται ή περιέχουν συστατικά που παρασκευάζονται από
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Η γενετική τροποποίηση ενός οργανισμού συνίσταται στην
εισαγωγή γενετικού υλικού σε αυτόν που του προσδίδει διαφορετικές ιδιότητες, όπως ανθεκτικότητα σε
φυσικές απειλές ή βελτίωση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του. Στη φύση τα γονίδια αλλάζουν συνεχώς
με τη διαδικασία της φυσικής μετάλλαξης και του γενετικού ανασυνδυασμού δημιουργώντας νέες βιολογικές
ποικιλίες τυχαία. Η γενετική τροποποίηση είναι μια προέκταση της ανωτέρω διαδικασίας κατά την οποία
πραγματοποιείται ταυτοποίηση, απομόνωση, αντιγραφή συγκεκριμένων γονιδίων και εισαγωγή τους στο
γονιδίωμα άλλων οργανισμών με ελεγχόμενες διαδικασίες. Η πιο εμφανής  διαφοροποίηση αφορά στο
ότι η γενετική τροποποίηση επιτρέπει την μεταφορά γονιδίων μεταξύ διαφορετικών ειδών.

ιστορικά ςτοιχεία    
Τα πρώτα ΓΤΤ δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ το 1983 και ήταν δενδρύλλια καπνού ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.
Σήμερα πολλά εκατομμύρια στρεμμάτων παγκοσμίως καλλιεργούνται με γενετικά τροποποιημένα φυτά όπως
σόγια, καλαμπόκι, βαμβάκι, πατάτες και ντομάτες. Οι περισσότερες εφαρμογές εντοπίζονται σε φυτικές
καλλιέργειες και γίνονται για εμπορικά σημαντικά αγρονομικά χαρακτηριστικά όπως η αντοχή σε φυτοφάρ-
μακα και η αντίσταση κατά των παρασίτων. Τα αγρονομικά αυτά χαρακτηριστικά καθορίζονται από συγκε-
κριμένα γονίδια και είναι εύκολος ο χειρισμός τους σε αντίθεση με χαρακτηριστικά όπως το άρωμα και η
γεύση που καθορίζονται από πολυάριθμα γονίδια και επομένως είναι πιο δύσκολος ο χειρισμός τους.
Οι διενέξεις για τα ΓΤΤ ξεκίνησαν το 2000 και εντάθηκαν το 2002 όταν, κατά τη διάρκεια της επισιτιστικής
κρίσης, πολλές χώρες της Αφρικής αρνήθηκαν την Αμερικανική βοήθεια με μεταλλαγμένα τρόφιμα. Τότε,
χώρες όπως η Μοζαμβίκη δέχθηκαν τα ΓΤΤ (σιτάρι) μόνο σε κατεργασμένη μορφή (αλεσμένο) ενώ άλλες
όπως η Ζιμπάμπουε απέρριψαν την βοήθεια των Αμερικανών. Σημειώνεται δε ότι το Κογκρέσσο των Η.Π.Α.
θέσπισε νομοθεσία, η οποία συνδέει τη βοήθεια για το AIDS με την αποδοχή των ΓΤΟ, με αποτέλεσμα να
αμφισβητείται πλέον η επισιτιστική βοήθεια σε τέσσερεις ηπείρους.
Η χώρα μας εισάγει περίπου 500.000 τόνους σόγιας και 400.000 τόνους καλαμποκιού κάθε χρόνο. Με
δεδομένη την απουσία εγχώριων συστηματικών ελέγχων παραμένει άγνωστο το ποσοστό των εισαγωγών
που περιέχει μεταλλαγμένους οργανισμούς.

Πώς πραγματοποιείται η γενετική τροποποίηση
Η ΓΤ είναι δυνατή επειδή τα γονίδια όλων των οργανισμών είναι κατασκευασμένα από το ίδιο DNA. Με
τη χρήση περιοριστικών ενζύμων το προς μεταφορά DNA κόβεται σε συγκεκριμένες αλληλουχίες. Τα πλα-
σμίδια των βακτηριδίων αποτελούν το όχημα για την γενετική τροποποίηση. Το πλασμίδιο ανοίγει με τη
χρήση περιοριστικών ενζύμων και σε αυτό ενσωματώνεται, με την βοήθεια της DNA λιγκάσης,  το γονίδιο
στόχος καθώς και κάποιο γονίδιο αντίστασης σε αντιβιοτικά , σύνδεση η οποία επιτρέπει την επιλογή του
φυτού που θα τροποποιηθεί με το ξένο γενετικό υλικό. Αυτό το «ανασυνδυασμένο» πλασμίδιο αναμιγνύε-
ται στη συνέχεια με βακτήρια, τα οποία υπό κατάλληλες συνθήκες το δεσμεύουν. Τα βακτηριακά κύτταρα
μπορούν να καλλιεργηθούν, να απομονωθούν και να αναπτυχθούν με ζύμωση σε βιομηχανική κλίμακα.
Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας το πλασμίδιο αντιγράφεται πιστά σε κάθε κύκλο της κυτταρικής διαίρεσης
, κατά τρόπο ώστε η τελική βακτηριακή καλλιέργεια να περιέχει πολλά αντίγραφα από το πλασμίδιο και το
γονίδιο που έχει εισαχθεί σε αυτό. Προκειμένου να τροποποιηθούν γενετικά ζώα ή φυτά, το πλασμίδιο
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αποσπάται από το βακτήριο και το κλωνοποιημένο γονίδιο αποκόπτεται με περιοριστικό ένζυμο και εισά-
γεται σε φυτικά ή ζωικά κύτταρα. Τα κύτταρα επωάζονται υπό συγκεκριμένα αντιβιοτικά έτσι ώστε τελικά
να επιβιώνουν εκείνα μόνο που φέρουν το γονίδιο της αντιβιοτικής αντοχής και επομένως τα τροποποιημένα
γονίδια. Για τα ζώα αυτό γίνεται συνήθως με εισαγωγή πολλών εκατομμυρίων αντιγράφων στον πυρήνα
ενός ωαρίου υπό γονιμοποίηση. Στο 1% των περιπτώσεων το κλωνοποιημένο γονίδιο θα ενσωματωθεί
στα χρωμοσώματα του ζυγώτη και κατά την κυτταρική διαίρεση θα περάσει σε κάθε κύτταρο του εμβρύου.

Πιθανοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί πρόκλησης βλάβης
Σε αντίθεση με τη φυλετική αναπαραγωγή, η γενετική μηχανική επιτρέπει την απομόνωση, αποκοπή, ένωση
και μεταφορά ενός απλού γονιδίου ανάμεσα σε άσχετους οργανισμούς, σπάζοντας ταυτόχρονα τους φραγ-
μούς που βάζει η φύση, η οποία δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή μη κοντινών στην εξέλιξη ειδών.
Επιπλέον η ενσωμάτωση του ξένου γενετικού υλικού θα συμβεί μόνο σε ελάχιστα ανάμεσα στα εκατομμύρια
κύτταρα που θα δεχθούν τη γενετική τροποποίηση. Για να μπορέσει η βιοτεχνολογία να ανιχνεύσει τα κύτ-
ταρα αυτά χρησιμοποιεί γονίδια που προσφέρουν αντοχή σε κάποιο αντιβιοτικό. Τα κύτταρα μεγαλώνουν
παρουσία του αντιβιοτικού και επιβιώνουν μόνο εκείνα που φέρουν το γονίδιο αντοχής και άρα το τροπο-
ποιημένο γονίδιο.
Τέλος επειδή η ενσωμάτωση του νέου γενετικού υλικού μπορεί να συμβεί σε θέση έκφρασης κάποιου άλλου
γονιδίου ή σε περιοχή μη ενεργούς έκφρασης προκύπτουν δύο ενδεχόμενα: είτε να μην εκφράζεται φαι-
νοτυπικώς το τροποποιημένο γονίδιο, είτε η έκφρασή του να μπλοκάρει την έκφραση ενός άλλου σημαν-
τικότερου, του οποίου καταλαμβάνει τη  θέση.

κίνδυνοι από τη χρήση των Γττ
Οι αναφερόμενοι κίνδυνοι με βάσει τα ανωτέρω δεδομένα αφορούν στη μεταφορά αλλεργιών, στη δημι-
ουργία μικροοργανισμών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά λόγω μετάδοσης γονιδίων που προσδίδουν αυτή
την ιδιότητα καθώς και στην πιθανότητα αγνώστων επιδράσεων που μπορούν να σχετίζονται με την εμφά-
νιση καρκίνου ή άλλων νοσημάτων.1

Η γενετική τροποποίηση μπορεί να μεταφέρει αλλεργίες από γνωστά αλλεργιογόνα τρόφιμα, σε τρόφιμα
που θεωρούνται ασφαλή2. Όσον αφορά στην πιθανότητα αυτή, απαγορεύεται προς το παρόν η μεταφορά
γονιδίων από κοινά αλλεργιογόνα προϊόντα εκτός και αν μπορεί να αποδειχθεί ότι η πρωτεΐνη παράγωγο
του συγκεκριμένου γονιδίου δεν έχει τέτοιες ιδιότητες. Μια αντίστοιχη περίπτωση προέκυψε στην παγκό-
σμια αγορά τροφίμων το 1996. Η σόγια που είχε τροποποιηθεί με γονίδια από βραζιλιάνικα καρύδια απο-
σύρθηκε όταν έλεγχοι έδειξαν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μοιραίες αντιδράσεις σε άτομα που είχαν
προδιάθεση σε αλλεργίες. Να σημειωθεί ότι περίπου το 2% των ενηλίκων και το 8% των παιδιών έχουν
γνωστές τροφικές αλλεργίες, ενώ περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει παρουσιάσει
αντίδραση σε κάποια τροφή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καθιερώσει συγκεκριμένα πρωτό-
κολλα για την εκτίμηση της αλλεργίας από ΓΤΤ.
Η μεταφορά γονιδίων από ΓΤΤ σε κύτταρα του οργανισμού ή σε βακτήρια του πεπτικού σωλήνα θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει ανησυχία σε περίπτωση που το προϊόν του μεταβιβαζόμενου γενετικού υλικού είναι
επιβλαβές για  την ανθρώπινη υγεία. Ένα παράδειγμα αποτελεί η  πιθανότητα  πρόκλησης νεοπλασιών του
πεπτικού σωλήνα μέσω της ενσωμάτωσης του μεταλλαγμένου γενετικού υλικού σε κύτταρα του βλεννογό-
νου του πεπτικού. Να σημειωθεί ωστόσο ότι στην παγκόσμια διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αναφορές
αλλά και ούτε διεθνείς μελέτες που να αποδεικνύουν άμεσα ή να συσχετίζουν τη χρήση των προϊόντων
αυτών με την εμφάνιση οποιασδήποτε μορφής καρκίνου.
Η μεταφορά επιβλαβών γονιδίων από την άλλη είναι πιθανότερη και έχει περιγραφεί στην περίπτωση γο-
νιδίων που κωδικοποιούν αντίσταση σε αντιβιοτικά.3 Κάτι τέτοιο καθιστά τον έλεγχο λοιμωδών νοσημάτων
δύσκολο αν όχι ανέφικτο σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν και η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι μικρή,
ο Π.Ο.Υ. προτείνει την χρήση μεθόδων γενετικής μηχανικής που δεν περιλαμβάνουν τέτοια γονίδια και
συστήνει την κατάργηση των γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά ως σημαντών.
Η γενετική τροποποίηση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των φυσικών τοξινών των φυτών στα τρόφιμα ή να
δημιουργήσει εντελώς νέες τοξίνες κατά μη αναμενόμενους τρόπους. Το γεγονός αυτό φάνηκε από ένα
από τα πρώτα προϊόντα της αγοράς, το αμινοξύ L-tryptophan. Στο τέλος της δεκαετίας του 80 μια ιαπωνική
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εταιρεία άρχισε να χρησιμοποιεί ΓΤ βακτήρια για να παράγει αυτό το διαιτητικό συμπλήρωμα για τις Η.Π.Α.
Τριάντα επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 1500 παρουσίασαν αιματολογικές διαταραχές
προτού αποσυρθεί το προϊόν. Η κατασκευάστρια εταιρεία αρνήθηκε να συνεργαστεί  με τον F.D.A. για να
καθοριστεί η αιτία των θανάτων, ωστόσο η συσχέτιση με τη χρήση των ΓΤΤ ήταν εμφανής.
Επειδή κάθε ΓΤΤ περιέχει διάφορα γονίδια, διαφορετικά ενσωματωμένα, η εκτίμηση της ασφάλειας του
κάθε προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε εξατομικευμένη βάση και έτσι κατά τον ΠΟΥ δεν μπορεί να υπάρ-
ξουν εκτιμήσεις για τον κίνδυνο γενικά από την χρήση ΓΤΤ4. Αυτά που κυκλοφορούν επί του παρόντος
στην παγκόσμια αγορά έχουν περάσει από ελέγχους εκτίμησης κινδύνου και έχουν εγκριθεί. Επιπλέον, έως
τώρα δεν έχουν αναφερθεί επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία σαν αποτέλεσμα της κατανάλωσης τέτοιων
προϊόντων σε χώρες στις οποίες η χρήση τους έχει εγκριθεί.
Ο τρόπος με τον οποίο οι εκάστοτε κυβερνήσεις ελέγχουν την αγορά των ΓΤΤ ποικίλει, εστιάζοντας κυρίως
στην δημόσια υγεία. Οι εκτιμήσεις της ασφάλειάς τους γίνεται κυρίως με μελέτες σε μοντέλα ζώων. Αυτές
οι μελέτες τοξικότητας σε ζώα έχουν δείξει κατά καιρούς επιβλαβείς συνέπειες σε διάφορα συστήματα και
όργανα. Υπάρχουν ενδείξεις τοξικών επιδράσεων στο ήπαρ,  στο πάγκρεας, στους νεφρούς, στο αναπα-
ραγωγικό σύστημα και ενδείξεις επηρεασμού αιματολογικών , βιοχημικών και ανοσολογικών παραμέτρων.5

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι τα προϊόντα αυτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανά-
λωση είναι γενικώς ασφαλή. Ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν παγκοσμίως κοινά αποδεκτές μέθο-
δοι ελέγχου της ασφάλειας τους.6

Όσον αφορά στην ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Απριλίου 2004, όλα
τα προϊόντα που περιέχουν ή προέρχονται από μεταλλαγμένους οργανισμούς, σε ποσοστό πάνω από 0,9%
πρέπει να φέρουν σήμανση ότι αυτό το προϊόν « περιέχει ή προέρχεται από γενετικά τροποποιημένους ορ-
γανισμούς». Από πρόσφατη έρευνα της Greenpeace προκύπτει ότι στην Ελληνική αγορά η συντριπτική πλει-
οψηφία των ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων εξακολουθεί να μη χρησιμοποιεί μεταλλαγμένα συστατικά.
Τέλος δεν πρέπει να παραβλέπονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση τέτοιων τρο-
φίμων σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και ηθικής. Με τη χρήση τους παρέχεται η δυνατότητα σε μερικές
πολυεθνικές εταιρείες να ελέγχουν την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, αυξάνεται η εξάρτηση των φτω-
χότερων οικονομικά χωρών από τις βιομηχανοποιημένες χώρες, ενώ γίνεται σημαντική παρέμβαση στους
γενετικούς μηχανισμούς της φύσης και παραβίαση των εσωτερικών αξιών φυσικών οργανισμών.

ςυμπεράσματα
Καθίσταται σαφές πως ο μέσος καταναλωτής δέχεται πολλές αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με τα ΓΤΤ.
Όπως κάθε νέα τεχνολογία έτσι και η χρήση της γενετικής τροποποίησης τροφίμων μπορεί να συνοδεύεται
από ευεργετικές επιδράσεις αλλά δεν παύει να εμπεριέχει και κινδύνους. Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα μπορούν
να προσφέρουν πολλά, οι μέχρι σήμερα γνωστοί κίνδυνοί τους για την υγεία δεν είναι σημαντικοί και η
εξάπλωση της χρήσης τους είναι ραγδαία. Ωστόσο επιβάλλεται η χρήση δικλείδων ασφαλείας σε πολλούς
τομείς και η επαγρύπνηση με συνεχή διερεύνηση των πιθανών τους κινδύνων.
Είναι σωστό να προβληματιζόμαστε σοβαρά σχετικά με την εξέλιξη των ΓΤΤ, να συζητούμε θέματα που
προκύπτουν με τη χρήση τους και να στεκόμαστε κριτικά έναντι των κινδύνων και των πλεονεκτημάτων που
μπορεί να παρουσιάζουν.Είναι όμως εξίσου σημαντικό να αποφύγουμε την υστερία, να καθορίσουμε με
σαφήνεια τα θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν και να τα αντιμετωπίσουμε λογικά και στη βάση της σω-
στής ενημέρωσης.
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Η ΔιΑτροΦΗ τοΥ οΓκολοΓικοΥ ΑςΘενοΥς
Μ. Κιαγιά

Παθολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Β΄ Ογκολογική Μονάδα ΓΠΠ, Γενικό Νοσοκομείο “Η Σωτηρία”

1. εισαγωγή
Η αντιμετώπιση του καρκινοπαθούς ασθενούς είναι πολυδιάστατη και δεν εξαντλείται στην αντινεοπλα-
σματική θεραπεία. Εκτός από την αντιμετώπιση της κύριας νόσου έμφαση δίνεται πλέον στην ολιστική προ-
σέγγιση του ασθενούς και στην αντιμετώπιση όλων των συμπτωμάτων και των παρενεργειών που
οφείλονται στο ίδιο το νόσημα ή είναι απότοκα της θεραπείας του. Στόχος της ομάδας που παρακολουθεί
τον ασθενή είναι η ίαση ή η παράταση ζωής ή η διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενή. Μία σημαντική
παράμετρος αυτής της ολιστικής προσέγγισης είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των διατροφικών διατα-
ραχών που σχετίζονται με τον όγκο όπως είναι η υποθρεψία και η καρκινική καχεξία.

2. Αίτια καρκινικής καχεξίας και εκτίμηση της κατάστασης θρέψης
Οι ογκολογικοί ασθενείς που παρουσιάζουν μειωμένη πρόσληψη τροφής και κακή θρέψη συχνά οδηγούν-
ται σε μείωση του σωματικού τους βάρους. Η απώλεια σωματικού βάρους οφείλεται σε δύο παράγοντες.
Ο πρώτος παράγοντας αφορά τις μεταβολικές διαταραχές που προκαλούνται από τον ίδιο τον όγκο όπως
η αύξηση του βασικού ρυθμού ηρεμίας, ο αυξημένος καταβολισμός των πρωτεϊνών και συνεπώς η απώλεια
μυϊκής μάζας, η αύξηση της λιπόλυσης και η μείωση της πρωτεΐνοσύνθεσης. Το σύνδρομο αυτό της ακούσιας
απώλειας σωματικού βάρους το οποίο χαρακτηρίζει τους ογκολογικούς ασθενείς  ονομάζεται καρκινική
καχεξία (1). Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τις παρενέργειες της αντινεοπλασματικής θεραπείας όπως ανο-
ρεξία, έμετοι, ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, αλλοιωμένη γεύση και όσφρηση και τους ψυχολογικούς
παράγοντες όπως κατάθλιψη ή παραίτηση που συχνά οδηγούν σε ανορεξία ή σε άρνηση για λήψη τροφής.
Τελευταίες μελέτες έχουν δείξει πως οι ασθενείς οι οποίοι έχουν αυξημένη απώλεια βάρους παρουσιάζουν
και μικρότερα ποσοστά επιβίωσης. Πιο συγκεκριμένα σε μια μελέτη 418 ασθενείς με μη μικροκυτταρικό
καρκίνο πνεύμονα (NSCLC), 290 ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (SCLC) και 72 ασθενείς
με μεσοθηλίωμα (MPM) σταδίου III και IV συγκρίθηκαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν απώλεια βάρους για το
59% των ασθενών με SCLC, 58% απώλεια ΣΒ για τους ασθενείς με NSCLC και 76% για τους ασθενείς με
MPM. Οι ασθενείς με NSCLC και SCLC που παράλληλα παρουσίασαν μείωση ΣΒ είχαν στατιστικά σημαντικά
μικρότερα ποσοστά επιβίωσης και πολλοί από αυτούς δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν 3 κύκλους χημει-
οθεραπείας. Επίσης η αναιμία παρουσιάστηκε πιο συχνά σε ασθενείς με NSCLC και απώλεια ΣΒ. Η εμφάνιση
άλλων παρενεργειών δεν φάνηκε να επηρεάστηκε από την απώλεια ΣΒ. Τέλος η απώλεια ΣΒ φάνηκε ότι
ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για μειωμένη επιβίωση και για τους ασθενείς με NSCLC, SCLC
και μεσοθηλίωμα, ενώ επίσης ήταν και ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για το διάστημα ελεύθερο
προόδου νόσου (2).

Συνεπώς η έγκυρη διατροφική παρέμβαση μπορεί να προλάβει ή και να μειώσει την απώλεια βάρους που
προκαλείται από τους προαναφερόμενους παράγοντες. 
Αφού έχει εξακριβωθεί σε πιο βαθμό επηρεάζει η μείωση του σωματικού βάρους την ποιότητα ζωής αλλά
και την συνολική επιβίωση του ασθενούς, είναι σκόπιμο να αναφερθεί πως η αξιολόγηση της κατάστασης
θρέψης θα πρέπει να γίνεται κατά την διάγνωση της νόσου. Η έγκυρη διατροφική υποστήριξη του ασθενούς
μπορεί να αποτρέψει η και να θεραπεύσει τον υποσιτισμό ή την υποθρεψία του ασθενούς. Ο παρακάτω πί-
νακας μας δείχνει τα κριτήρια κατάταξης του ασθενούς σε καλή, κακή ή σοβαρά κακή κατάσταση θρέψης.
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Πίνακας 1: Αξιολόγηση κατάστασης θρέψης

3. Διατροφική παρέμβαση
Η κατάταξη του ασθενούς σε ένα από τα παραπάνω στάδια θρέψης καθορίζει και το είδος της διατροφικής
παρέμβασης. Όταν ο ασθενής έχει καλή θρέψη η διατροφική υποστήριξη στοχεύει στην διατήρηση ενός
φυσιολογικού βάρους. Η διατροφική συμβουλευτική έχει φανεί ότι έχει καλά αποτελέσματα τόσο στην
διατήρηση του σωματικού βάρους, όσο και στην ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών που υποβάλ-
λονται σε ακτινοθεραπεία (3). Όταν ο ασθενής παρουσιάζει κακή ή σοβαρά κακή θρέψη τότε η διατροφική
παρέμβαση είναι πιο δραστική κυρίως μέσω της εντερικής διατροφής που είναι και o πιο συχνός τρόπος
διατροφικής υποστήριξης αυτής της κατηγορίας ασθενών. Με τον όρο εντερική διατροφή εννοούνται όλες
οι μορφές διατροφικής υποστήριξης δια της γαστρεντερικής οδού. Περιλαμβάνει τα πόσιμα συμπληρώματα
διατροφής και τα διατροφικά σκευάσματα που χορηγούνται με διαρινικούς ή διαδερμικούς καθετήρες. Αν
το γαστρεντερικό σύστημα δουλεύει τότε χρησιμοποιείται η πλέον φυσιολογική οδός χορήγησης. Όταν η
λήψη τροφής από το στόμα δεν είναι εφικτή τότε η σίτιση γίνεται είτε με ρινογαστρικό καθετήρα (αν πρό-
κειται για βραχεία σίτιση < 3 βδομάδων) είτε με γαστροστομία ή νησιδοστομία (αν πρόκειται για παρατε-
ταμένη σίτιση > 3-4 βδομάδες). Όταν υπάρχει παραλυτικός ειλεός, πλήρης μηχανική εντερική απόφραξη,
ισχαιμία εντέρου ή μικρό προσδόκιμο επιβίωσης τότε αντενδείκνυται η εντερική διατροφή. Η εντερική υπο-
στήριξη του ογκολογικού ασθενή στοχεύει στην βελτίωση της πρόσληψης τροφής όπου αυτή είναι ελλιπής.
Εάν ο γαστρεντερικός σωλήνας δεν είναι λειτουργικός τότε χρησιμοποιείται παρεντερική διατροφή.
Η διατροφική υποστήριξη του ασθενούς στοχεύει στην αντιμετώπιση των παρενεργειών της θεραπείας, τη
μείωση της απώλειας βάρους, τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης του ασθενούς, την ενίσχυση
της δράσης της θεραπείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να
αποδεικνύουν πως η διατροφική παρέμβαση μπορεί να παρατείνει την επιβίωση των ογκολογικών ασθενών.  
Όταν υπάρχει πιθανότητα υποσιτισμού τότε θα πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί εάν η λήψη τροφής από το
στόμα είναι εφικτή. Εάν είναι εφικτή, τότε η σίτιση γίνεται από την φυσιολογική οδό λήψης τροφής και εάν
δεν είναι επαρκής τότε είναι σκόπιμο να χορηγηθούν συμπληρώματα διατροφής έτσι ώστε να καλυφθούν
οι ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του ασθενούς. Εάν η λήψη τροφής από το στόμα δεν είναι εφικτή τότε
χορηγείται εντερική διατροφή αρχικά με σκοπό να καλύψει το 60% των διατροφικών αναγκών για 3 μέρες
με ημερήσια θερμιδική πρόσληψη 20-30kcal/kg/day. Εάν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της εντερικής δια-
τροφής τότε την διατηρούμε μέχρι να την προάγουμε σε σίτιση από το στόμα, στην αντίθετη περίπτωση
χορηγούμε συμπληρωματικά παρεντερική διατροφή για την κάλυψη του 100% των διατροφικών αναγκών
και σταδιακά μειώνουμε την παρεντερική διατροφή. 
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Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής κοινότητας εντερικής και παρεντερικής διατροφής
η  εντερική διατροφή πρέπει να χορηγείται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση υποθρεψίας ή όταν
εκτιμηθεί ότι ο ασθενής δεν θα είναι σε θέση να καταναλώσει τροφή για περισσότερο από μία βδομάδα.
Επίσης όταν η προσλαμβανόμενη τροφή καλύπτει λιγότερο από το 60% των υπολογισμένων διατροφικών
αναγκών του ασθενούς για περισσότερο από δέκα μέρες τότε οπωσδήποτε ο ασθενής θα πρέπει να υπο-
στηρίζεται με εντερική διατροφή. Η εντερική διατροφή καλύπτει την διαφορά μεταξύ της πραγματικής προσ-
λαμβανόμενης τροφής και  των διατροφικών αναγκών (4). Επίσης οι ογκολογικοί ασθενείς που αδυνατούν
να καταναλώσουν τροφή ή που υπάρχει πιθανότητα να αποβιώσουν λόγω του υποσιτισμού τους παρά
λόγω της προόδου της νόσου τους, τότε ευνοούνται σημαντικά από την εντερική υποστήριξη της διατροφής
τους (2).
Τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται για την εντερική σίτιση του ασθενούς είναι πολυμερή, ημιστοιχειακά,
ειδικά διαλύματα και διαλύματα ανοσοδιατροφής. Πολυμερή διαλύματα είναι αυτά που περιέχουν θρεπτικά
συστατικά υψηλού μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες και τριγλυκερίδια), είναι ισοθερμιδικά
(1kcal/ml), έχουν ωσμωτικότητα μικρότερη από 400 mosmol/L και καλύπτουν πλήρως  τις ημερήσιες ανάγ-
κες σε θρεπτικά συστατικά (15-22% πρωτεΐνες, 25-35% λίπη και 45-65% υδατάνθρακες). Τα ημιστοιχειακά
διαλύματα περιέχουν θρεπτικά συστατικά χαμηλού μοριακού βάρους (ελεύθερα αμινοξέα, ολιγοπεπτίδια
δισακχαρίτες και μέσης αλύσου τριγλυκερίδια), δεν έχουν φυτικές ίνες, έχουν μικρότερη ωσμωτικότητα
από αυτή των πολυμερών και προορίζονται για ασθενείς με μειωμένη απορροφητικότητα θρεπτικών συ-
στατικών ή για νησιδοστομία όταν τα πολυμερή δεν είναι ανεκτά. Τα διαλύματα ανοσοδιατροφής περιέχουν
αντίστοιχη σύσταση με τα πολυμερή αλλά περιέχουν επιπλέον παράγοντες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό
σύστημα (αργινίνη, ω3 λιπαρά οξέα, γλουταμίνη κτλ.). Αυτά τα διαλύματα ενδείκνυνται για ογκολογικούς
ασθενείς καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ω3 λιπαρά οξέα αυξάνουν την όρεξη και βελτιώνουν την καρ-
κινική καχεξία (5). Επίσης ενδείκνυνται για μετεγχειρητικούς ασθενείς καθώς μειώνουν τις μέρες νοσηλείας,
τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και μολύνσεις (6). Τα ειδικά διαλύματα είναι αυτά που προορίζονται για συγ-
κεκριμένες κατηγορίες ασθενών όπως διαβητικούς, νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς.
Τα παραπάνω διαλύματα χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές για να συμπληρώσουν τις αυξκημένες
διατροφικές ανάγκες των ασθενών και όχι για να αντικαταστήσουν το γεύμα. Οι διατροφικές ανάγκες των
ογκολογικών ασθενών είναι αυξημένες. Συγκεκριμένα οι ανάγκες σε ενέργεια υπολογίζονται σε 30-
35kcal/kg και σε 20-25 kcal/kg για τους ασθενείς που δεν είναι περιπατητικοί. Οι ανάγκες σε πρωτεΐνες
είναι αυξημένες και υπολογίζονται σε 0.8-1.2 γρ/kg για φυσιολογική θρέψη, ενώ για κακή θρέψη είναι 1.2-
1.5 γρ/kg. Οι ανάγκες σε υδατάνθρακες είναι 50-70% της συνολικής ενέργειας ενώ σε λίπη είναι 30-50%.
Οι ανάγκες σε υγρά υπολογίζονται σε 30 ml/kg (7).   

4. ςυμπεράσματα
Ο ασθενής που πάσχει από καρκίνο έχει ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα οφέλη της έγκαιρης δια-
τροφικής αξιολόγησης είναι αδιαμφισβήτητα. Η διατροφική αξιολόγηση πρέπει να γίνεται κατά την διά-
γνωση της νόσου. Η διατροφική παρέμβαση αρχίζει όταν υπάρχει απώλεια βάρους μεγαλύτερη ή ίση με το
5% του αρχικού βάρους. Όταν η λήψη τροφής από το στόμα είναι εφικτή τότε ο ασθενής υποστηρίζεται
διατροφικά με τη χορήγηση ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής για την κάλυψη των διατροφικών  αναγκών
του και εάν υπάρχουν παρενέργειες από την αντινεοπλασματική θεραπεία που να επηρεάζουν την λήψη τρο-
φής τότε συμβουλεύεται αναλόγως για την αποφυγή ή μη κάποιων συγκεκριμένων τροφίμων. Εάν η λήψη
τροφής από το στόμα δεν είναι εφικτή τότε ως πρώτη επιλογή χρησιμοποιείται  η εντερική σίτιση και ως
δεύτερη επιλογή η παρεντερική μόνο στις περιπτώσεις όπου η εντερική δεν είναι εφικτή. Επομένως, όλοι
οι ογκολογικοί ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από την έγκαιρη διατροφική παρέμβαση όσον αφορά
στην διατροφική αντιμετώπιση των παρενεργειών της αντινεοπλασματικής θεραπείας, στην αύξηση ή και
διατήρηση του σωματικού βάρους και στην ποιότητα ζωής τους. 
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ΑλκοολιςΜος κΑι κΑρκινοΓενεςΗ
Χριστίνα Β. Αλάμαρα

εισαγωγή
Η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ ευθύνεται για το 3,6 % των καρκίνων παγκοσμίως (1) και σχετίζεται κυρίως
με καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, του γαστρεντερικού, του ήπατος και του μαστού (1-4). Η κατανάλωση
50g αλκοόλ καθημερινά τριπλασιάζει τον σχετικό κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου της στοματικής κοιλότητας
και του φάρυγγα, διπλασιάζει τον κίνδυνο για καρκίνο του λάρυγγα και του οισοφάγου (πλακώδους τύπου),
κίνδυνος που φαίνεται να είναι μεγαλύτερος στους καπνιστές (3). Η ίδια καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ
αυξάνει επίσης, κατά 1,5 φορά τον σχετικό κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου και του μαστού στις
γυναίκες, ενώ αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ηπατοκυτταρικό καρκίνο (3).
Η αιθανόλη απορροφάται από το ανώτερο γαστρεντερικό και ένα μικρό ποσοστό καθαιρείται από το στο-
μάχι, ενώ ο κύριος μεταβολισμός της γίνεται στο ήπαρ κυρίως από την αλκοολική δεϋδρογονάση και σε
μικρότερο βαθμό από ένζυμα του κυτοχρώματος P450 και την καταλάση. Η αιθανόλη δεν αποτελεί καρκι-
νόγονο ουσία και η αυξημένη καρκινογένεση από την κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να οφείλεται σε προ-
ϊόντα μεταβολισμού της όπως η ακεταλδευ�δη(1-3)

Παθογενετικοί μηχανισμοί καρκινογένεσης
Οι κύριοι μηχανισμοί που η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί σε καρκινογένεση είναι:
1. Η παραγωγή ακεταλδευ�δης, που αποτελεί καρκινογόνο και ήπια μεταλλαξιογόνο ουσία: η αλκοολική
δεϋδρογονάση αποτελεί το κύριο ένζυμο μεταβολισμού της αιθανόλης σε ακεταλδευ�δη και βρίσκεται στα
κύτταρα του ήπατος, του βλεννογόνου της γαστρεντερικής οδού αλλά και στα βακτήρια που αποτελούν την
φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα του γαστρεντερικού (5). Η ακεταλδευ�δη αποτελεί τον κύριο καρκινογόνο
παράγοντα που σχετίζεται με την καρκινογένεση από το αλκοόλ λόγω της δράσης της στην διαδικασία
σύνθεσης και επιδιόρθωσης του DNA που οδηγεί στην ανάπτυξη όγκων. Επίσης, λόγω της σύνδεσης της
με κυτταρικές πρωτεΐνες αλλά και με το ίδιο το DNA οδηγεί σε μορφολογικές και λειτουργικές διαταραχές
του κυττάρου και οδηγεί σε μεταλλάξεις ή και λάθη κατά τον πολλαπλασιασμό των ογκογονιδίων και των
ογκοκατασταλτικών γονιδίων (2). Μεταλλάξεις στο ισοένζυμο 1C της αλκοολικής δεϋδρογονάσης φαίνεται
να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου του ανώτερου αναπνευστικού και γαστρεντε-
ρικού, σε άτομα καυκάσιας φυλής με χρόνια κατανάλωση αλκοόλ (6,7). Η δεϋδρογονάση της ακεταλδευ�δης
αποτελεί το κύριο ένζυμο μεταβολισμού της ακεταλδευ�δης σε ακετοξικό οξύ στο ήπαρ και μεταλλάξεις σε
γονίδια που κωδικοποιούν τα ισοένζυμα της δεϋδρογονάσης της ακεταλδευ�δης οδηγούν σε αυξημένα επί-
πεδα ακεταλδευ�δης(2). Στην Ασιατική φυλή, μεταλλάξεις του ισοενζύμου ALDH2 της δεϋδρογονάσης της
ακεταλδευ�δης, φαίνεται ότι σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου κυρίως της στοματικής
κοιλότητας και του ανώτερου γαστρεντερικού, σε άτομα με χρόνια κατανάλωση αλκοόλ (8-11).
2. Η επαγωγή του κυτοχρώματος P450 2E1 και αύξηση του οξειδωτικού stess: Η χρόνια κατανάλωση αλ-
κοόλ οδηγεί σε επαγωγή του κυτοχρώματος P 450 2E1 (CYP2E1) που αποτελεί ενζυμικό σύστημα που με-
ταβολίζει την αιθανόλη σε ακεταλδευ�δη. Επαγωγή του CYP2E1 των ηπατοκυττάρων οδηγεί σε ηπατική
βλάβη ενώ επαγωγή του CYP2E1 έχει διαπιστωθεί και στα κύτταρα του βλεννογόνου της γαστρεντερικής
οδού (5,6). Η επαγωγή του CYP2E1 εκτός από την αύξηση της παραγωγής της ακεταλδευ�δης αυξάνει και την
μετατροπή προκαρκινογόνων ουσιών όπως νιτροζαμίνες, αφλατοξίνη, βινυλχλωρίδιο κ.α. σε καρκινογόνα
(2,4,6).
3. Διαταραχές της μεθυλίωσης του DNA: Η αιθανόλη διαταράσσει την διαδικασία της μεθυλίωσης του
DNA που έχει ως αποτέλεσμα να προάγεται η καρκινογένεση. Η μεθυλίωση του DNA έχει σημαντικό ρόλο
στη ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων, δηλαδή υπερμεθυλίωση οδηγεί σε μείωση της έκφρασης γονιδίων
ενώ η υπομεθυλίωση σε υπερέκφραση. Στην καρκινογένεση του ήπατος έχει διαπιστωθεί αλλαγή στον
βαθμό της μεθυλίωσης του ηπατικού DNA σε χρόνιο αλκοολισμό. Φαίνεται ότι η χρόνια κατανάλωση αι-
θανόλης επηρεάζει την δυνατότητα της ηπατικής μεθυλίωσης όπως διαπιστώνεται από τα αυξημένα επίπεδα
S- αδενοσυλομοκυστεΐνης και τα μειωμένα της S- αδενοσυλμεθειονίνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επα-
γωγή της καρκινογένεσης με πιθανούς τους παρακάτω μηχανισμούς: α) η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ δια-
ταράσσει την απορρόφηση και τον μεταβολισμό βιταμινών όπως η Β6 και το φυλλικό οξύ στο ήπαρ, που
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οδηγούν σε διαταραχή στη σύνθεση και μεταφορά της S- αδενοσυλομοκυστεΐνης και S- αδενοσυλμεθει-
ονίνης, β) η αιθανόλη μειώνει την δράση της συνθετάσης της μεθειονίνης που μετατρέπει την ομοκυστεΐνη
σε μεθειονίνη, γ) η χρόνια κατανάλωση αιθανόλης μειώνει τα επίπεδα της γλουταθειόνης που παράγεται
από την ομοκυστεΐνη στο ήπαρ και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθησίας του ήπατος στο αλκοόλ
(2,4).
4. Διατροφικές διαταραχές: η έλλειψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων που παρατηρείται σε άτομα με χρόνια
κατανάλωση αλκοόλ, όπως είναι το φυλλικό οξύ, ο σίδηρος, το σελήνιο και ο ψευδάργυρος φαίνεται να
έχει σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση (2). Το φυλλικό οξύ έχει σημαντικό ρόλο στην σύνθεση και με-
θυλίωση του DNA και σε άτομα με χρόνια κατανάλωση αλκοόλ παρατηρούνται πολύ συχνά μειωμένα επί-
πεδα του. Κύριο ένζυμο μεταβολισμού του φυλλικού οξέος είναι η 5,10 μεθυλεν-τετραϋδροφυλλική
ρεδουκτάση (MTHFR) και έχει διαπιστωθεί συσχέτιση συγκεκριμένων γενετικών πολυμορφισμών του
MTHFR με διάφορες μορφές καρκίνου σε άτομα με χρόνια κατανάλωση αλκοόλ (12). Συγκεκριμένα, ο C677T
πολυμορφισμός σχετίζεται με καρκίνο του ορθού, ενώ ο CC πολυμορφισμός με ηπατοκυτταρικό καρκίνο
(12).
5. Συσσώρευση του σιδήρου: η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου και
την συσσώρευση του στο ήπαρ με αποτέλεσμα την αύξηση του οξειδωτικού stress και την ηπατική βλάβη
(2,4).
6. Απενεργοποίηση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου BRCA1 και αύξηση της δράσης των οιστρογόνων
(4).
7. Διαταραχή του μεταβολισμού του ρετινοϊκού οξέος: σε χρόνιους αλκοολικούς έχουν διαπιστωθεί μει-
ωμένα επίπεδα βιταμίνης Α που έχει ως αποτέλεσμα μείωση της σύνθεσης του ρετινοϊκού οξέος. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα τον αυξημένο πολλαπλασιασμό και την κακοήθη εξαλλαγή των ηπατοκυττάρων (2,4,7).
8. Δράση στο ανοσοποιητικό σύστημα: ο αυξημένος κίνδυνος των ατόμων με χρόνια κατανάλωση αλκοόλ
για εμφάνιση λοιμώξεων και νεοπλασιών φαίνεται να σχετίζεται με την επίδραση της αιθανόλης και της
ανεπάρκειας βιταμινών στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η κύρια επίδραση του αλκοόλ φαίνεται να είναι στα
κύτταρα ΝΚ (natural killers) που σχετίζονται με την καταστολή της ανάπτυξης όγκων. Σε άτομα με αλκοολική
κίρρωση έχει διαπιστωθεί τόσο μειωμένος αριθμός ΝΚ κυττάρων όσο και μειωμένη λειτουργικότητα τους
ακόμα και μετά από διέγερση τους με ιντερλευκίνη. Πιθανολογείται ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της δράσης
του TGF β1 παράγοντα, που είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε αλκοολική νόσο του ήπατος και που καταστέλλει
την ανοσολογική λειτουργία των ΝΚ κυττάρων (2,4,7).
Ηπατοκυτταρικός καρκίνος
Το ήπαρ αποτελεί το κύριο όργανο μεταβολισμού της αιθανόλης και η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ και η
αλκοολική κίρρωση αποτελούν κύριο αιτιολογικό παράγοντα για την καρκινογένεση του ήπατος. Ο ηπα-
τοκυτταρικός καρκίνος σε άτομα με χρόνια κατανάλωση αλκοόλ προϋποθέτει την ύπαρξη κίρρωσης και
έχει ετήσια συχνότητα 1-2% (13). Μελέτες δείχνουν ότι άνδρες με αλκοολική κίρρωση παρουσιάζουν έως
και 8πλάσιο κίνδυνο για ηπάτωμα (7). Οι μηχανισμοί που θεωρούνται υπεύθυνοι για την καρκινογένεση του
ήπατος είναι η δράση της ακεταλδευ�δης, η επαγωγή του CYP2E1, η συσσώρευση σιδήρου, οι διαταραχές
της μεθυλίωσης του DNA, οι διαταραχές στον μεταβολισμό του ρετινοϊκού οξέος, ενώ η συνύπαρξη λοί-
μωξης από τον ιό της ηπατίτιδας Β και C καθώς και το κάπνισμα αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκινογένεση
σε χρόνιους αλκοολικούς (2,7).
καρκίνος κεφαλής-τραχήλου, οισοφάγου
Υπολογίζεται ότι 25-68% των καρκίνων κεφαλής-τραχήλου και ανώτερου γαστρεντερικού σχετίζονται με
την κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα και έως και 80% αυτών μπορούν να αποφευχθούν με την διακοπή
τους (2). Το αλκοόλ έχει απ’ ευθείας τοξική δράση στα κύτταρα του επιθηλίου του βλεννογόνου της στομα-
τικής κοιλότητας, του λάρυγγα, του φάρυγγα και του οισοφάγου, με αποτέλεσμα την αύξηση της απορρό-
φησης των καρκινογόνων ουσιών και ιδιαίτερα του καπνού. Η απ’ ευθείας τοξική δράση του αλκοόλ στο
επιθήλιο επιδρά και στην κινητικότητα του οισοφάγου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παλινδρόμηση, οι-
σοφαγίτιδα και μεταπλασία των κυττάρων. Παράλληλα, ο χρόνιος αλκοολισμός προκαλεί ατροφία και λι-
πωματώδη μεταμόρφωση του παρεγχύματος της παρωτίδας και των σιελογόνων αδένων που οδηγεί σε
αλλαγή της σύνθεσης του σιέλου που το καθιστά μη λειτουργικό και αποτελεσματικό στην απομάκρυνση
καρκινογόνων ουσιών που δρουν στον βλεννογόνο του στόματος (2). Η ύπαρξη των ενζυμικών συστημάτων
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μεταβολισμού της αιθανόλης (αλκοολική δεϋδρογονάση, CYP2E1) στα κύτταρα του βλεννογόνου της γα-
στρεντερικής οδού οδηγεί σε τοπική παραγωγή ακεταλδευ�δης που επιτείνει την ιστική βλάβη(5). Άτομα με
μετάλλαξη στο ισοένζυμο 1C*1 της αλκοολικής δεϋδρογονάσης έχει βρεθεί ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο
για εμφάνιση καρκίνου της ανώτερης αναπνευστικής και γαστρεντερικής οδού λόγω της αυξημένης συγκέν-
τρωσης της ακεταλδευ�δης στο σίελο (6). Παράλληλα, η δράση της αλκοολικής δεϋδρογονάσης του βλεννο-
γόνου του στομάχου σχετίζεται με την συστηματική απορρόφηση της αιθανόλης και παράγοντες, όπως
μεταλλάξεις ή φάρμακα που μειώνουν την δραστικότητα της οδηγούν σε αυξημένη συστηματική απορρό-
φηση (5).
καρκίνος του ορθού
Η χρόνια κατανάλωση αιθανόλης σχετίζεται με καρκινογένεση του παχέος εντέρου και του ορθού (2,14). Η
χρόνια κατανάλωση αιθανόλης οδηγεί σε αύξηση της αναγέννησης των κυττάρων του βλεννογόνου του
ορθού, πιθανότατα λόγω της τοξικής δράσης της ακεταλδευ�δης στα κύτταρα του βλεννογόνου, που επάγει
την αναγέννηση των κυττάρων. Συγκεκριμένα, η τοξική βλάβη των κυττάρων του βλεννογόνου του ορθού
οδηγεί σε αντιδραστική υπερπλασία που αυξάνει τον κίνδυνο για καρκινογένεση. Η ακεταλδευ�δη φαίνεται
να έχει κύριο λόγο στην υπερπλασία των κυττάρων, μια και στο παχύ έντερο παρατηρείται η υψηλότερη
συγκέντρωση ακεταλδευ�δης απ’ όλο το σώμα, λόγω της αυξημένης παραγωγής της τόσο από τα κύτταρα
του βλεννογόνου όσο και από τα βακτήρια του παχέος εντέρου (14). Σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση
του ορθού φαίνεται επίσης να έχει η έλλειψη φυλλικού οξέος, που είναι πολύ συχνή σε άτομα με χρόνια
κατανάλωση αλκοόλ και το οποίο συμμετέχει στην μεθυλίωση του DNA (14).
καρκίνος του μαστού
Υπολογίζεται ότι 4% των νέων καρκίνων του μαστού στις γυναίκες στις ΗΠΑ σχετίζονται με την κατανάλωση
αλκοόλ. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κατανάλωση μεγαλύτερη των 9g αλκοόλ καθημερινά σχετίζεται με αυξη-
μένο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού σε γυναίκες ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι μετάλλαξης του BRCA
γονιδίου (15). Τα αίτια της αύξησης της καρκινογένεσης του μαστού από το αλκοόλ δεν είναι σαφή. Φαίνεται
όμως ότι η ακεταλδευ�δη και οι μεταλλάξεις των γονιδίων της αλκοολικής δεϋδρογονάσης και της δεϋδρο-
γονάσης της ακεταλδευ�δης δεν σχετίζονται με την καρκινογένεση του μαστού (16). Πιθανότερος παθογενε-
τικός μηχανισμός φαίνεται να είναι η διαταραχή της απομεθυλίωσης του DNA που οδηγεί σε
απενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων όπως του BRCA και η αύξηση της δράσης των οιστρογόνων
(4), ενώ ο γενετικός πολυμορφισμός C677TΤ της 5,10 μεθυλεν-τετραϋδροφυλλικής ρεδουκτάσης (MTHFR)
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (17,18).
ςυμπέρασμα
Συμπερασματικά, η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου
του ήπατος, της ανώτερης αναπνευστικής οδού, της γαστρεντερικής οδού και του μαστού, ιδιαίτερα όταν
η κατανάλωση αλκοόλ συνδυάζεται με κάπνισμα, κίνδυνος που μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την αποφυγή
αλκοόλ και καπνίσματος.
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ΜεςοΓειΑκΗ ΔιΑτροΦΗ: οΦελΗ κΑι ΥΠερβολες
Χρυσή Κολιάκη,
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Νικόλαος Κατσιλάμπρος, 

Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ορισμός Μεσογειακής Διατροφής
Ο όρος <<Μεσογειακή Διατροφή>> (Mediterranean diet) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των
διαιτητικών συνηθειών διαφόρων χωρών της λεκάνης της Μεσογείου στις αρχές της δεκαετίας του 1960
(Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία). Τα ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά αυτών των μεσογειακών πλη-
θυσμών αποτέλεσαν αντικείμενο πληθώρας επιδημιολογικών μελετών και η πρώτη συστηματική περιγραφή
τους χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (1). Οι πληθυσμοί των χωρών αυτών κατανάλωναν
άφθονα τρόφιμα φυτικής προέλευσης (φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά, ξηρούς καρπούς), εποχιακά
τρόφιμα εγχώριας παραγωγής ελάχιστα κατεργασμένα, φρέσκα φρούτα ως καθημερινό επιδόρπιο και υγι-
εινά γλυκίσματα με βάση το μέλι, τους ξηρούς καρπούς και το ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο ως κύρια
πηγή του διαιτητικού λίπους, γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως τυρί και γιαούρτι) σε μικρές ως μέτριες πο-
σότητες, 0-4 αυγά την εβδομάδα, κόκκινο κρέας σε περιορισμένες ποσότητες και κρασί συνήθως μαζί με
τα γεύματα (1). Η ελληνική εκδοχή της Μεσογειακής Διατροφής παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς
οι Έλληνες έζησαν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους πληθυ-
σμούς, αλλά και οι πρώτες επιδημιολογικές μελέτες που κατέδειξαν τα πολλαπλά οφέλη της Μεσογειακής
Διατροφής διεξήχθησαν στον ελληνικό χώρο (2). Ειδικά η διατροφή των κατοίκων της Κρήτης πριν από το
1960 θεωρείται αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του παραδοσιακού μεσογειακού διατροφικού προτύπου.
Η παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή (ΜΔ) διαθέτει τα ακόλουθα 8 βασικά χαρακτηριστικά (3): υψηλό πη-
λίκο μονοακόρεστου λίπους προς κορεσμένο, μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, μεγάλη κατανάλωση οσπρίων,
μεγάλη κατανάλωση δημητριακών, άφθονα φρούτα, άφθονα λαχανικά, περιορισμένη κατανάλωση κόκκινου
κρέατος και τέλος μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων (Εικόνα 1). Τα άτομα που ακολουθούν
πιστά μια διατροφή με τα παραπάνω χαρακτηριστικά εμφανίζουν σε μελέτες χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας
και αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης (4). Ένας μεγάλος αριθμός επιδημιολογικών μελετών παρατήρησης και
παρέμβασης (observational and intervention studies) συσχετίζει την υιοθέτηση της ΜΔ με μικρότερη επί-
πτωση καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκίας, κατάθλιψης, γνωστικών διαταραχών
τύπου Alzheimer και συγκεκριμένων μορφών κακοήθειας (5). Ωστόσο, στην περίπτωση των νεοπλασματικών
νοσημάτων, τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι αντικρουόμενα, καθώς δεν τεκμηριώνουν όλες οι μελέτες
προστατευτική δράση της ΜΔ ή των επιμέρους συστατικών της στην κλινική έκβαση των ασθενών με κα-
κοήθεις νεοπλασίες (πρόληψη υποτροπής, επιμήκυνση επιβίωσης). Σε άλλες μελέτες διερευνώνται τα οφέλη
της ΜΔ ως συνολικό διατροφικό πρότυπο, και σε άλλες τα επιμέρους συστατικά της (φρούτα και λαχανικά,
φυτικές ίνες, αλκοόλ, ελαιόλαδο, μικροθρεπτικά συστατικά κλπ). Η παρούσα βραχεία ανασκόπηση συνο-
ψίζει τα κύρια ευρήματα των μελετών αυτών, εστιάζοντας στην ενδιαφέρουσα και μάλλον διφορούμενη
συσχέτιση της ΜΔ με την καρκινογένεση και την έκβαση των ασθενών με κακοήθη νεοπλασματικά νοσή-
ματα. 

καρδιαγγειακά και μεταβολικά οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής
Η μελέτη σταθμός στην επιδημιολογία της καρδιαγγειακής νόσου που καθιέρωσε πρώτη τις ευεργετικές
δράσεις της ΜΔ στο καρδιαγγειακό σύστημα ήταν η Μελέτη των Επτά Χωρών (Seven Countries Study).
Στη μελέτη αυτή, η καρδιαγγειακή και η συνολική θνησιμότητα παρουσίασαν θετική συσχέτιση με τη διαι-
τητική πρόσληψη του κορεσμένου λίπους και αρνητική (αντίστροφη) συσχέτιση με το λόγο του μονοακό-
ρεστου λίπους προς το κορεσμένο (6). Έτσι, οι δύο περιοχές με τη χαμηλότερη θνητότητα από ισχαιμική
καρδιακή νόσο ήταν η Ιαπωνία και η Κρήτη της Ελλάδας, περιοχές με τα μικρότερα ποσοστά κατανάλωσης
κορεσμένου λίπους. Αντιθέτως, η Φινλανδία που ήταν πρώτη στην κατανάλωση κορεσμένου λίπους εμφά-
νισε τη μεγαλύτερη θνητότητα από στεφανιαία νόσο (6). Στη μελέτη Lyon Diet Heart Study, ασθενείς που
υπέστησαν έμφραγμα του μυοκαρδίου τυχαιοποιήθηκαν να ακολουθήσουν είτε μια συμβατική δίαιτα είτε
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μια δίαιτα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΜΔ (7). Μετά από 4 χρόνια προοπτικής παρακολούθησης, οι
ερευνητές κατέληξαν ότι στην ομάδα της ΜΔ παρατηρήθηκε μικρότερη συχνότητα επανεμφάνισης μειζόνων
καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η καρδιοπροστατευτική δράση της ΜΔ επιβεβαιώθηκε και στη μελέτη Nurses’
Health Study, όπου 74.886 νοσηλεύτριες ηλικίας 38-63 ετών παρακολουθήθηκαν προοπτικά για μια ει-
κοσαετία. Οι γυναίκες που ανήκαν στο ανώτερο πεμπτημόριο συμμόρφωσης με τη ΜΔ παρουσίαζαν το μι-
κρότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια
(8). Σε ό,τι αφορά την παχυσαρκία, διαιτητικά σχήματα που προσομοιάζουν τη ΜΔ φαίνεται να οδηγούν σε
μεγαλύτερη απώλεια βάρους και καλύτερη ρύθμιση των μεταβολικών παραμέτρων σε σύγκριση με τις τυπικές
δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος, οι οποίες είναι συνήθως δυσκολότερο να εφαρμοστούν (9). Πέραν
αυτού, η υιοθέτηση της ΜΔ σχετίζεται με μικρότερο επιπολασμό κοιλιακής παχυσαρκίας (μικρότερη περί-
μετρος μέσης), όπως προκύπτει από δεδομένα σε μεγάλους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς (10). Από τη ΜΔ φαί-
νεται να επωφελούνται ιδιαίτερα οι ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο (συνάθροιση παραγόντων
καρδιαγγειακού κινδύνου όπως κοιλιακή παχυσαρκία, υπέρταση, υπεργλυκαιμία, αντίσταση στην ινσουλίνη,
δυσλιπιδαιμία και υπερπηκτικότητα). Σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο που ακολούθησαν για δύο χρό-
νια δίαιτα με τα χαρακτηριστικά της ΜΔ, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη,
βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας και μείωση των δεικτών συστηματικής φλεγμονής (hs-CRP, IL-6,
IL-7, IL-18) (11). Ειδικά για το διαβήτη, σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη τεσσάρων ετών σε 215 υπέρβαρους
ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα διαβήτη τύπου 2, η μεσογειακού τύπου δίαιτα οδήγησε σε μεγαλύτερη απώ-
λεια βάρους, αποτελεσματικότερη ρύθμιση του γλυκαιμικού ελέγχου και μείωση της ανάγκης για έναρξη
αντιδιαβητικής αγωγής, συγκρινόμενη με συμβατική δίαιτα χαμηλού λίπους (12). Σε έναν υποπληθυσμό 987
διαβητικών γυναικών από τη Nurses’ Health Study, η υψηλή συμμόρφωση με τη ΜΔ φάνηκε να σχετίζεται
με υψηλότερες συγκεντρώσεις αδιπονεκτίνης στο πλάσμα (13), ενώ παρόμοια συσχέτιση μεταξύ της ΜΔ και
των επιπέδων της προστατευτικής αυτής αδιποκίνης έχει αναφερθεί και σε υγιείς πληθυσμούς (14). Υπάρχουν
λοιπόν ενδείξεις ότι η ΜΔ αυξάνει τα επίπεδα της κυκλοφορούσας αδιπονεκτίνης στο πλάσμα και η αδιπο-
νεκτίνη με τη σειρά της βελτιώνει τις μεταβολικές, λιπιδαιμικές και φλεγμονώδεις παραμέτρους του οργανι-
σμού. Στη μελέτη ATTICA, τα άτομα που ακολουθούσαν πιστά τη ΜΔ είχαν χαμηλότερα επίπεδα δεικτών
φλεγμονής και υπερπηκτικότητας (CRP, IL-6, ινωδογόνο, ομοκυστεΐνη) (15). Τα πολλαπλά καρδιομεταβολικά
οφέλη της ΜΔ σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τη μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, την προτίμηση προϊόντων
ολικής άλεσης και τη λελογισμένη κατανάλωση ξηρών καρπών. Το αλκοόλ, όταν καταναλώνεται σε μέτριες
ποσότητες, βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, αυξάνει τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης, μειώνει
τη φλεγμονή και την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, ελαττώνει την αρτηριακή πίεση και προστατεύει τα αγγεία
(16). Έχει επίσης αποδειχθεί ότι όταν οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες αντικαθίστανται από προϊόντα ολικής
άλεσης (whole grains), βελτιώνεται σημαντικά ο γλυκαιμικός έλεγχος και ελαττώνονται τα επίπεδα της LDL
χοληστερόλης. Σε ό,τι αφορά τέλος τους ξηρούς καρπούς, έχει δειχθεί ότι η καθημερινή κατανάλωση μιας
μερίδας καρύδια 30 g μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης σε ασθενείς με σακχαρώδη
διαβήτη αλλά και να βελτιώσει οξέως τη μεταγευματική ενδοθηλιακή δυσλειτουργία (17). Στη μελέτη PRED-
IMED (σε ηλικιωμένους ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου), αποδείχθηκε ότι ο εμπλουτισμός της
ΜΔ με ξηρούς καρπούς μπορεί να μειώσει την ετήσια επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου πολύ περισ-
σότερο από τον εμπλουτισμό με παρθένο ελαιόλαδο (18). Οι ξηροί καρποί και ιδιαίτερα τα καρύδια αποτε-
λούν εξαιρετική πηγή λευκώματος και φυτικών ινών, περιέχουν ελάχιστο κορεσμένο λίπος ενώ έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Περιέχουν επίσης βιοδραστικά μικρο-
θρεπτικά συστατικά (χαλκό, μαγνήσιο, φυτικές στερόλες), που τους προσδίδουν ιδιαίτερη καρδιοπροστα-
τευτική δράση. Φαίνεται τελικά ότι η ιδιαιτερότητα της ΜΔ δεν περιορίζεται στην απλή συνάθροιση των
ευεργετικών δράσεων των επιμέρους συστατικών της, αλλά συνίσταται στον ιδανικό συνδυασμό και τη συ-
νεργιστική αλληλεπίδραση των διαφόρων τροφίμων, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται το κλινικό όφελος. 
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Μεσογειακή Διατροφή και κακοήθη νεοπλασματικά νοσήματα

Γενικά
Σε δείγματα του ελληνικού πληθυσμού που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη EPIC (European Prospective In-
vestigation into Cancer and Nutrition), η ΜΔ σχετίζεται με μικρότερη συνολική επίπτωση κακοήθων νο-
σημάτων (2). Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνεται και στον αμερικανικό πληθυσμό με τη μελέτη NIH-AARP Diet
and Health Study, στην οποία η υψηλή συμμόρφωση προς τις αρχές της ΜΔ συνοδεύεται από σημαντική
μείωση του κινδύνου θανάτου από καρδιαγγειακά και κακοήθη νεοπλασματικά νοσήματα (cause-specific
mortality) (19). Ως γενική θεώρηση, η ΜΔ ως σύνολο διατροφικών συνηθειών φαίνεται ότι προστατεύει
από την εμφάνιση κακοήθειας. Ωστόσο, αν διερευνήσουμε χωριστά τις διάφορες εστίες εντόπισης των νε-
οπλασμάτων (μαστός, παχύ έντερο, προστάτης, πάγκρεας κλπ) ή μελετήσουμε τη σχέση μεμονωμένων συ-
στατικών της ΜΔ με την καρκινογένεση και την έκβαση των καρκινοπαθών ασθενών, προκύπτει μεγάλη
ετερογένεια δεδομένων και είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς τελικά για το αν η ΜΔ ή κάποιο συγκεκρι-
μένο συστατικό της (π.χ φρούτα και λαχανικά ή μονοακόρεστο λίπος) προστατεύει ή όχι από την εμφάνιση
νεοπλασίας σε ένα συγκεκριμένο όργανο. Οι υποκείμενοι μηχανισμοί που ερμηνεύουν σε κάποιο βαθμό
τη σχέση της ΜΔ με τις νεοπλασματικές εξεργασίες είναι έμμεσοι και άμεσοι. Στους έμμεσους μηχανισμούς
περιλαμβάνεται η τεκμηριωμένη ευνοϊκή δράση της ΜΔ στην πρόληψη της παχυσαρκίας, του σακχαρώδη
διαβήτη και του μεταβολικού συνδρόμου, που έχει δειχθεί σε μελέτες ότι προδιαθέτουν σε εμφάνιση κα-
κοήθειας. Υπάρχουν συρρέουσες ενδείξεις ότι η παχυσαρκία σχετίζεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εμφά-
νισης κακοήθους νεοπλασίας στο παχύ έντερο, το μαστό (για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες), το
ενδομήτριο, τον οισοφάγο και το νεφρό. Έχει επίσης αναφερθεί άμεση συσχέτιση της παχυσαρκίας με αυ-
ξημένη θνητότητα από καρκίνο του προστάτη, καρκίνο του παγκρέατος, non-Hodgkin λέμφωμα και μυέ-
λωμα (20). Στους έμμεσους μηχανισμούς συγκαταλέγεται επίσης η ευνοϊκή δράση της ΜΔ στα κυκλοφορούντα
επίπεδα αδιπονεκτίνης, καθώς έχει δειχθεί σε μελέτες ότι η αυξημένη αδιπονεκτίνη μειώνει τον κίνδυνο για
ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως του μαστού και του ενδομητρίου (21). Οι άμεσοι μηχανισμοί περιλαμβά-
νουν τις αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιπολλαπλασιαστικές (αντιμιτωτικές) ιδιότητες ορισμένων
μικρο- και μακροθρεπτικών συστατικών της ΜΔ, που έχουν μελετηθεί σε πειραματικό και κλινικό επίπεδο. 
Στο κείμενο που ακολουθεί, γίνεται εκτενής αναφορά στη σχέση διαφόρων συστατικών της ΜΔ με την εμ-
φάνιση και βιολογική συμπεριφορά των κακοήθων νεοπλασμάτων με τις τρεις πιο συχνές εντοπίσεις στο
σύγχρονο αναπτυγμένο κόσμο: καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη και καρκίνος του παχέος
εντέρου.

Μεσογειακή διατροφή και καρκίνος του μαστού
Αναλύοντας τα δεδομένα του Pooling Project on Diet and Cancer, δεν αναδείχθηκε καμία συσχέτιση με-
ταξύ της κατανάλωσης λίπους και του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού (22). Ούτε στην πρόσφατη
ανάλυση της μελέτης Nurses’ Health Study (πάνω από 3500 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες) παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της διαιτητικής πρόσληψης λίπους και του καρκίνου του μαστού, παρά
μόνο για τις ακραίες τιμές κατανάλωσης (<20% και >50% της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης) (23). Το κο-
ρεσμένο λίπος έχει δειχθεί σε ορισμένες μελέτες ότι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού,
ενώ σε άλλες μελέτες το μονοακόρεστο λίπος αποδείχθηκε προστατευτικό. Εντούτοις, στη μεγάλη βάση
δεδομένων του Pooling Project, δεν υπήρξε απολύτως καμία συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης κορε-
σμένων, μονοακόρεστων και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και της επίπτωσης καρκίνου του μαστού (22).
Γενικώς, η συντριπτική πλειονότητα των υπαρχόντων βιβλιογραφικών δεδομένων συγκλίνει στην παραδοχή
ότι η κατανάλωση λίπους στην ενήλικο ζωή δεν αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του
μαστού. Σε αντίθεση με το λίπος, η ποιότητα των προσλαμβανομένων υδατανθράκων (γλυκαιμικός δείκτης
τροφίμων) φαίνεται ότι παίζει κάποιο ρόλο στην κακοήθη νεοπλασία του μαστού (24). Σε μια σουηδική προ-
οπτική μελέτη αναδείχθηκε αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης φυτικών ινών και του κινδύνου
εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (25). Ωστόσο, σε πολλές άλλες μελέτες,
η επίδραση των φυτικών ινών στην καρκινογένεση του μαστού αποδείχθηκε μάλλον ουδέτερη (απουσία
συσχέτισης). Η κατανάλωση αλκοόλ, που αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της ΜΔ, αυξάνει γραμμικά τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Με βάση δεδομένα από το Pooling Project, κάθε αύξηση της
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ημερήσιας κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης κατά 10 g αντιστοιχεί σε αύξηση του κινδύνου για καρκίνο
του μαστού κατά 9% (26). Η μελέτη Nurses’ Health Study έδειξε ότι ακόμη και μισό ποτήρι αλκοολούχου
ποτού είναι σε θέση να προκαλέσει στατιστικά σημαντική αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κακοήθειας στο
μαστό (27). Τα επίπεδα των οιστρογόνων αυξάνονται σημαντικά με την κατανάλωση 1-2 αλκοολούχων
ποτών την ημέρα και αυτή η οιστρογονική δράση αποτελεί προφανώς τον κύριο μηχανισμό που δικαιολογεί
τη γραμμική αυτή συσχέτιση. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, δεν φαίνεται να επι-
βεβαιώνονται τελικά οι υποψίες ότι η άφθονη κατανάλωσή τους προστατεύει από τον καρκίνο του μαστού.
Η ανάλυση των δεδομένων από το Pooling Project δεν ανέδειξε καμία συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης
φρούτων και λαχανικών στην ενήλικο ζωή και της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού, εύρημα που επιβε-
βαιώνεται απόλυτα και στη μελέτη EPIC (28). Στην τυχαιοποιημένη μελέτη WHEL (Women’s Healthy Eating
and Living), που μελέτησε γυναίκες θεραπευθείσες για καρκίνο του μαστού, η διαιτητική παρέμβαση με χα-
μηλή περιεκτικότητα λίπους και υψηλή περιεκτικότητα φρούτων, λαχανικών και φυτικών ινών δεν έδειξε
μείωση του ποσοστού υποτροπής της νόσου και της θνητότητας μετά από 7.3 έτη παρακολούθησης (29). Σε
ό,τι αφορά την κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική
συσχέτιση με τον καρκίνο του μαστού στο Pooling Project, ενώ σε άλλες μελέτες παρατήρησης διαπιστώ-
θηκε προστατευτική δράση της αυξημένης διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου και των αυξημένων επιπέδων
βιταμίνης D στο πλάσμα (30). Σε κάθε περίπτωση, είναι λάθος προσέγγιση να θεωρείται ότι όλες οι μορφές
καρκίνου του μαστού ανταποκρίνονται το ίδιο στις διάφορες διαιτητικές παρεμβάσεις. Το ελαιόλαδο για
παράδειγμα αναδεικνύεται εξαιρετικά ευεργετικό για τα HER2 (c-ERBB2) θετικά νεοπλάσματα (που αποτε-
λούν το 20% περίπου των κακοήθων νεοπλασμάτων του μαστού), ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα
του μονοκλωνικού αντι-HER2 αντισώματος trastuzumab που χορηγείται θεραπευτικά σε αυτές τις περιπτώ-
σεις (31,32). Σε in vitro καλλιέργειες ανθρώπινων νεοπλασματικών επιθηλιακών κυττάρων μαστού, απομο-
νωμένα συστατικά του παρθένου ελαιολάδου, όπως οι πολυφαινόλες τυροσόλη και υδροξυτυροσόλη αλλά
και το μονοακόρεστο λιπαρό οξύ ελαϊκό οξύ, πυροδοτούν τον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο στα κύτταρα
που υπερεκφράζουν το ογκογονίδιο HER2 και μειώνουν τη δραστικότητα τυροσινικής κινάσης της πρω-
τεΐνης HER2, προάγοντας την αποικοδόμησή της από το πρωτεάσωμα (31,32).      

Μεσογειακή διατροφή και καρκίνος του προστάτη
Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανδρικό πληθυσμό της βόρειας Αμερικής και
βορειοδυτικής Ευρώπης. Η διατροφή θεωρείται ότι διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην έναρξη και εξέλιξη
του προστατικού αδενοκαρκινώματος. Μεταξύ των διαιτητικών παραγόντων που πιστεύεται ότι αυξάνουν
σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης και επιθετικής εξάπλωσης του καρκίνου του προστάτη είναι το κρέας και
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, που στα πλαίσια της ΜΔ καταναλώνονται σε περιορισμένες και μέτριες ποσό-
τητες αντιστοίχως. Η συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του
προστάτη, ενώ φαίνεται ότι σχετίζεται περισσότερο με τις πιο προχωρημένες και μεταστατικές μορφές της
νόσου (33). Οι μηχανισμοί που ερμηνεύουν τη συσχέτιση αυτή περιλαμβάνουν την υψηλή περιεκτικότητα
του κρέατος σε ολικό και κορεσμένο λίπος, το ενδεχόμενο να περιέχει το τηγανισμένο ή καλοψημένο κρέας
υψηλή συγκέντρωση ετεροκυκλικών αμινών που έχουν καρκινογόνο δράση, τις υψηλές συγκεντρώσεις
ψευδαργύρου στο κόκκινο κρέας που ως γνωστόν συμμετέχει στις οδούς βιοσύνθεσης της τεστοστερόνης,
και τέλος τα υψηλά κυκλοφορούντα επίπεδα του ινσουλινομιμητικού αυξητικού παράγοντα IGF-1 που σχε-
τίζονται με την κατανάλωση κόκκινου κρέατος και έχουν επανειλημμένως ενοχοποιηθεί για διάφορες μορ-
φές κακοήθειας. Εκτός από το κρέας, ένας δεύτερος επιβαρυντικός παράγοντας είναι το ασβέστιο που
υπάρχει σε αφθονία στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στη μελέτη Health Professionals Study, οι άνδρες που
κατανάλωναν πάνω από 2 g την ημέρα ασβέστιο, είχαν περίπου πενταπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν με-
ταστατικό και θανατηφόρο καρκίνο του προστάτη σε σχέση με αυτούς που κατανάλωναν κάτω από 500
mg (34). Είναι πιθανό, τα διακλαδισμένα λιπαρά οξέα που υπάρχουν στο λίπος του γάλακτος (βαλίνη, λευκίνη,
ισολευκίνη) να διεγείρουν την έκφραση ενός γονιδίου που υπερεκφράζεται σε όγκους του προστάτη αδένα
και κωδικοποιεί ένα ένζυμο που ονομάζεται α-μεθυλ ακυλ Co A ρακεμάση (35). Υπάρχουν όμως και διαιτη-
τικοί παράγοντες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ΜΔ και φαίνεται ότι δρουν ευεργετικά. Οι ντο-
μάτες (περιέχουν μεγάλες ποσότητες του καροτενοειδούς λυκοπένιο) και τα φυλλώδη λαχανικά όπως το
λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι φαίνεται ότι μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προ-
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στάτη (36). Τα λαχανικά αυτά περιέχουν ουσίες με αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες (ινδόλη-3-
καρβινόλη, ισοθειοκυανικά) και είναι σημαντικά στα αρχικά στάδια της καρκινογένεσης. Οι αντικαρκινικές
ιδιότητες των φυτοχημικών που περιέχονται στα φυλλώδη λαχανικά συνίστανται στην προαποπτωτική, αν-
τιμιτωτική και αντιμεταστατική τους δράση, που έχει δειχθεί σε ζωικά κυρίως μοντέλα καρκίνου του προ-
στάτη (37). Επιπλέον, τα φρούτα, το τσάι και το κόκκινο κρασί περιέχουν πολυφαινόλες και ισοφλαβόνες,
που διαθέτουν επίσης αντιοξειδωτικές, αντιπολλαπλασιαστικές, αντιαγγειογενετικές και προαποπτωτικές
ιδιότητες (33). Ορισμένα φυτικά τρόφιμα, όπως η σίκαλη, η σόγια και ο λιναρόσπορος, περιέχουν ουσίες
με οιστρογονικές ιδιότητες (φυτοοιστρογόνα). Ειδικά στην περίπτωση του καρκίνου του προστάτη, κάθε
ουσία με οιστρογονική (αντιανδρογονική) δράση θα μπορούσε να είναι κλινικά χρήσιμη. Τα πιο υποσχό-
μενα μικροθρεπτικά συστατικά για τον καρκίνο του προστάτη είναι η βιταμίνη Ε (φυτικά έλαια, ξηροί καρποί)
και το σελήνιο (δημητριακά, ψάρι, αυγά). Τέλος, έχει δειχθεί ότι τα ω3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που
υπάρχουν στα λιπαρά ψάρια σχετίζονται με μειωμένη επίπτωση και θνητότητα από καρκίνο του προστάτη
(33).   

Μεσογειακή διατροφή και καρκίνος του παχέος εντέρου
Η αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ορθοκολικού καρκίνου (38).
Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες: υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, πρωτεΐνη και σίδηρο
αίμης, μαγείρεμα κρέατος σε υψηλές θερμοκρασίες που οδηγεί σε παραγωγή των καρκινογόνων νιτροζα-
μινών, αύξηση των επιπέδων του κυκλοφορούντος IGF-1. Τα λιπαρά τρόφιμα γενικά αυξάνουν την παρα-
γωγή των δευτερογενών χολικών οξέων, που μπορεί να προάγουν την καρκινογένεση στο παχύ έντερο
(39). Το ενδιαφέρον είναι ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου, σε αντίθεση με τον καρκίνο του προστάτη. Σε αυτό συμβάλλουν οι υψηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου,
βιταμίνης D, σφιγγολιπιδίων και του συζευγμένου λινελαϊκού οξέος που υπάρχει κατεξοχήν στα λιπαρά
γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ασβέστιο δεσμεύει τα δευτερογενή χολικά οξέα μέσα στον εντερικό αυλό,
περιορίζοντας την πιθανή καρκινογόνο δράση τους στο βλεννογόνο του εντερικού τοιχώματος. Επίσης,
το ασβέστιο έχει δειχθεί ότι προάγει την απόπτωση και μειώνει τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση
των επιθηλιακών κυττάρων του παχέος εντέρου (40). Στο Pooling Project of Prospective Studies on Diet
and Cancer, αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης γάλακτος
και της πιθανότητας ανάπτυξης ορθοκολικού καρκίνου (41). Σε ό,τι αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά (πηγή
φυτικών ινών, καροτενοειδών, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και φυτοχημικών), οι απόψεις και πάλι διίστανται.
Εξίσου διφορούμενα είναι τα δεδομένα που αφορούν τη συσχέτιση των φυτικών ινών με τον καρκίνο του
παχέος εντέρου. 

επίλογος
Υπάρχει πράγματι πληθώρα δεδομένων που θεμελιώνουν την αξία της ΜΔ και των επιμέρους συστατικών
της στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων όπως είναι τα καρδιαγγειακά και οι κακοήθεις νεοπλασίες. Σε ό,τι
αφορά την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου και των μεταβολικών διαταραχών, τα πράγματα είναι μάλλον
ξεκάθαρα και η προστατευτική δράση της ΜΔ κρίνεται απολύτως τεκμηριωμένη. Αντιθέτως, στην περίπτωση
των νεοπλασματικών νοσημάτων, τα δεδομένα παραμένουν εν πολλοίς αντικρουόμενα. Πρέπει να συνε-
κτιμάται σε κάθε περίπτωση ο ιστολογικός τύπος και η εντόπιση της κάθε κακοήθειας, καθώς το φάσμα
των νεοπλασματικών νοσημάτων (ακόμη και στο ίδιο όργανο) είναι εξαιρετικά ετερογενές. Φαίνεται πάντως
ότι ορισμένα συστατικά της ΜΔ (π.χ το ελαιόλαδο) επιδρούν με μοριακούς μηχανισμούς στην αλληλουχία
των παθοφυσιολογικών διεργασιών της καρκινογένεσης και τροποποιούν ευνοϊκά την έκφραση σημαντικών
ογκογονιδίων. Η γνώση αυτή ανοίγει αναμφίβολα νέες προοπτικές για τη μοριακή αντιμετώπιση της νεο-
πλασματικής νόσου μέσα από ουσίες που μας προσφέρει η ίδια η φύση. Η τεκμηρίωση αυτής της επανα-
στατικής θεραπευτικής δυνατότητας απαιτεί τη διεξαγωγή πειραματικών μελετών σε ζωικά μοντέλα και την
προσπάθεια αναπαραγωγής των ευρημάτων σε κλινικό επίπεδο.   
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ΠΑρΑΓοντες κινΔΥνοΥ κΑρκινοΓενεςΗς ΑΠο ΑκτινολοΓικες 
εΞετΑςεις

Παναγιώτης Δημητρίου, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

ειςΑΓΩΓΗ
Η ακτινοβολία είναι μορφή ενέργειας, η οποία με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων διαδίδεται στο
χώρο.  Η ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι ακτινοβολία, ηλεκτρομαγνητική (Χ ή γ) ή σωματιδιακή (α, β, πρω-
τόνια, νετρόνια κ.λ.π.), πολύ  υψηλής ενέργειας, ικανής να προκαλέσει τον ιοντισμό των ατόμων της ύλης
(εκδίωξη ηλεκτρονίων από τις στοιβάδες των ατόμων).  Όταν η ιοντίζουσα ακτινοβολία προσπίπτει σε αν-
θρώπινους ιστούς και αλληλεπιδρά με τα μόρια των κυττάρων, εναποθέτει σε αυτά ενέργεια, διασπά χημι-
κούς δεσμούς και προκαλεί βίαιες χημικές αντιδράσεις που οδηγούν σε βιολογικές μεταβολές. 
Η γνώριμη ακτινοβολία Χ, ανακαλύφθηκε από τον Wilhelm Röentgen στα τέλη του 19ου αιώνα.  Σύντομα
διαπιστώθηκε ότι η χρήση της για διαγνωστικούς σκοπούς στην ιατρική ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αλλά επί-
σης έγινε αντιληπτή και η ικανότητά της να προκαλεί σοβαρές βιολογικές βλάβες όπως δερματοπάθειες,
καρκίνο του δέρματος και λευχαιμία.  Για τη μελέτη των βλαπτικών επιπτώσεων των ακτινοβολιών και την
ανάπτυξη μέτρων και κανόνων ασφάλειας για την ελαχιστοποίησή τους, ιδρύθηκε το 1928 η Διεθνής Επι-
τροπή Ραδιολογικής Προστασίας ή Ακτινοπροστασίας (International Committee on Radiological Protec-
tion – ICRP), η οποία έκτοτε καθορίζει διεθνώς την πολιτική σε θέματα ακτινοπροστασίας.  Η
ακτινοπροστασία έχει ως αντικείμενο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις
ακτινοβολίες, με παράλληλη διατήρηση του οφέλους που προκύπτει από την ορθολογική χρήση τους στους
τομείς της υγείας, της βιομηχανίας, της ενέργειας και της έρευνας. 
Οι σύγχρονες εφαρμογές των ακτινοβολιών στην ιατρική διάγνωση, περιλαμβάνουν συστήματα υψηλής
τεχνολογίας όπως η ψηφιακή ακτινογράφηση και ακτινοσκόπηση, η αξονική τομογραφία CT, τα συστήματα
επεμβατικής ακτινολογίας και στη διαγνωστική πυρηνική ιατρική η τομογραφική γ-camera (SPECT) και  η
τομογραφική camera PET/CT.   Παράλληλα όμως, οι περισσότερες από τις εφαρμογές αυτές ενέχουν υψηλή
δόση τόσο για τον ασθενή όσον και για τους εργαζόμενους.  Η ασφαλής χρήση της τεχνολογίας αυτής
προϋποθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των διαγνωστικών εργαστηρίων,
καθώς και την εφαρμογή ενός αυστηρού προγράμματος ακτινοπροστασίας.  Στο πλαίσιο της προστασίας
των ασθενών, κύριο παράγοντα περιορισμού των πραγματοποιούμενων εξετάσεων αποτελεί η κλινική αι-
τιολόγησή τους, η οποία είναι δυνατό να επιτευχθεί με την εφαρμογή των διεθνώς θεσπισμένων κριτηρίων
παραπομπής. 
Το παρόν κείμενο πραγματεύεται σε γενικές γραμμές τους κινδύνους για την υγεία που ενέχει η έκθεση σε
ακτινοβολία, στοχεύοντας ειδικότερα σε αυτούς από την έκθεση των ατόμων σε ακτινολογικές εξετάσεις
και κατά κύριο λόγω στον κίνδυνο της καρκινογένεσης.  

Μεγέθη και μονάδες δοσιμετρίας των ακτινοβολιών
Οι  βιολογικές μεταβολές και κατ΄επέκταση τα δυσμενή αποτελέσματα της επίδρασης των  ιοντιζουσών
ακτινοβολιών στον άνθρωπο, έχουν άμεση σχέση α) με το μέγεθος και τη χωρική κατανομή της ενέργειας
που εναποτίθεται στους ιστούς, β) με το τμήμα του σώματος που ακτινοβολήθηκε και γ) με τους ιστούς και
τα όργανα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. 
Τα δοσιμετρικά μεγέθη που περιγράφονται στη συνέχεια, αποσκοπούν στο συσχετισμό του είδους και της
ενέργειας της προσπίπτουσας ακτινοβολίας με την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στον προσβαλλόμενο
ιστό και γενικότερα στην υγεία του προσβαλλόμενου ατόμου.  Στην πράξη, τα μεγέθη αυτά εκφράζουν την
επικινδυνότητα της ακτινοβολίας για την ανθρώπινη υγεία και χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων για
την εφαρμογή των μέτρων προάσπισής της, αποτελώντας τη δομική αφετηρία του συστήματος ακτινοπρο-
στασίας. 

1.Η απορροφούμενη δόση D, εκφράζει το ποσό της μέσης ενέργειας          που εναποτίθεται από την ακτι-



197

νοβολία στη μονάδα μάζας της προσβαλλόμενης  ύλης         , δίδεται δηλαδή από τη σχέση

και μονάδα της είναι το Gray (Gy). Για την περιοχή των δόσεων που αφορούν στην έκθεση του ανθρώπου
λόγω των ακτινολογικών εξετάσεων, χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσια του Gy όπως το milligray
(mGy) και το microgray (μGy).

2. Η ισοδύναμη δόση  Ηt, σχετίζεται με τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει σε έναν ιστό ή όργανο (t) η
απορροφούμενη δόση D, ενός συγκεκριμένου είδους  ακτινοβολίας και δίδεται από τη σχέση:

Ηt = D . WR

Όπου WR συντελεστής στάθμισης  που περιγράφει το είδος της ακτινοβολίας (π.χ. Χ, γ, α, β, πρωτόνια,
νετρόνια κλπ.). Οι συντελεστές WR για τα διάφορα είδη ακτινοβολιών παρέχονται από πίνακες [1].  Μονάδα
της ισοδύναμης δόσεως είναι το Sievert (Sv).  Για την περιοχή των δόσεων που αφορούν στην ακτινολογία,
χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσια του Sv, όπως το  mSv και το μSv. 

3. Η ενεργός δόση Εeff είναι το μέγεθος που σχετίζεται με τη συνολική βλάβη που μπορεί να προκληθεί
στην υγεία του ανθρώπου από την ακτινοβόληση ενός συγκεκριμένου ιστού (t) από ισοδύναμη δόση Ηt
και συνδέεται άμεσα με την πιθανότητα καρκινογένεσης.Οι διάφοροι ανθρώπινοι ιστοί για δεδομένη τιμή
ισοδύναμης δόσης Ηt συμβάλλουν με διαφορετική βαρύτητα στον συνολικό κίνδυνο που διατρέχει από
την ακτινοβόλησή τους η υγεία του ανθρώπου.Η ενεργός δόση εeff και δίδεται από τη σχέση:

Εeff = Ηt . WΤ = D . WR . WΤ
Όπου WΤ συντελεστής βαρύτητας της ακτινοβόλησης  των διαφόρων  ανθρώπινων ιστών.  Οι συντελεστές
WΤ για τα διάφορα είδη ιστών δίνονται σε σχετικούς πίνακες [1] από όπου προκύπτει ότι, η ακτινοβόληση
του αιμοποιητικού ιστού με ισοδύναμη δόση Ηt, ενέχει τέσσερις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία
από ό,τι η ακτινοβόληση του θυρεοειδούς με την ίδια ισοδύναμη δόση Ηt.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ενεργός δόση εeff είναι το δοσιμετρικό μέγεθος που συνδέεται άμεσα με την
πιθανότητα καρκινογένεσης και σχετίζεται με τον ενεχόμενο συνολικό κίνδυνο για την υγεία, ανεξάρτητα
από το είδος της προσβάλλουσας ακτινοβολίας, τις συνθήκες ακτινοβόλησης και την ακτινοβολούμενη πε-
ριοχή του ανθρωπίνου σώματος.Μονάδα  της ενεργού δόσης είναι το Sievert (Sv). Για την περιοχή των
δόσεων που αφορούν στην ακτινολογία, χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσια του Sv, όπως το mSv και
το μSv.  Η ενεργός δόση εeff θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την αξιολόγηση του κινδύνου καρκινο-
γένεσης από τις διάφορες ακτινολογικές εξετάσεις.  

βιολογικές επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Οι γνώσεις μας σχετικά με τη βλαπτικότητα των ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην ανθρώπινη υγεία βασίζεται
σε επιστημονικά δεδομένα που προέρχονται από μακροχρόνιες, συστηματικές επιδημιολογικές και ραδιο-
βιολογικές μελέτες πληθυσμών που ακτινοβολήθηκαν με μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας.  Σύμφωνα με την
υπάρχουσα γνώση, η έκθεση σε ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα. Τα βλαπτικά αυτά
αποτελέσματα μπορούν να διακριθούν σε άμεσα αποτελέσματα και στοχαστικά αποτελέσματα [2]. 

Τα άμεσα ή καθοριζόμενα (ντετερμινιστικά) αποτελέσματα, εμφανίζονται μετά από έκθεση σε δόσεις ακτι-
νοβολίας, μεγαλύτερες ενός κατωφλίου της τάξης του 0.5-1. Sv είναι αναπόφευκτα και η σφοδρότητά τους
αυξάνει αυξανόμενης της δόσης.  Οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός για τόσο μεγάλες δόσεις η
ακτινοβολία προκαλεί βίαιο θάνατο ή σοβαρή δυσλειτουργία στα κύτταρα ενός ιστού / οργάνου ή οργα-
νισμού.  Βλάβες που έχουν αποτέλεσμα το θάνατο ακόμη και ενός σημαντικού αριθμού κυττάρων ενός ορ-
γάνου, μπορεί να αντισταθμιστούν και να μην επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία του.  Αν όμως η
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προκαλούμενη στο όργανο βλάβη είναι εκτεταμένη, μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη καταστροφή του και
ενίοτε και στο θάνατο ολόκληρου του οργανισμού.  Άμεσα αποτελέσματα της ακτινοβολίας μπορούν να
εμφανιστούν στην περίπτωση μεγάλων ραδιολογικών και πυρηνικών ατυχημάτων.  Στις ακτινολογικές δια-
δικασίες εμφανή άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή καταστροφή του δέρματος και των υποκειμένων ιστών, πα-
ρατηρούνται στην ακτινοθεραπεία και κατά τις επεμβατικές τεχνικές για παρατεταμένους χρόνους
ακτινοσκόπησης (αποροφούμενες δόσεις δέρματος > 2Gy).  
Τα στοχαστικά αποτελέσματα (καρκινογένεση και κληρονομούμενες βλάβες), οφείλουν την ονομασία τους
στο γεγονός ότι η πιθανότητα εμφάνισής τους ακολουθεί στατιστικούς κανόνες.  Επιπρόσθετα η πιθανότητα
αυτή είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της ενεργού δόσης.  Τα στοχαστικά αποτελέσματα
οφείλονται στο γεγονός ότι η προκαλούμενη από την ακτινοβολία βλάβη είναι δυνατόν να προκαλέσει με-
ταλλάξεις στα σωματικά κύτταρα δηλαδή να τροποποιήσει τα χρωματοσώματά τους.  Βλάβες που οδηγούν
σε τροποποίηση του γενετικού υλικού των κυττάρων συνήθως επιδιορθώνονται πλήρως.  Σε περίπτωση
όμως που η επιδιόρθωση της βλάβης δεν είναι τέλεια, τότε η μερικώς επιδιορθωμένη βλάβη μπορεί να με-
ταβιβαστεί σε θυγατρικά κύτταρα με πιθανό αποτέλεσμα την καρκινογένεση.  Εάν μεταλλαχθούν τα  ανα-
παραγωγικά κύτταρα τότε είναι δυνατόν να εμφανιστούν κληρονομικές βλάβες στους απογόνους του
εκτεθέντος ατόμου.  

Πιθανότητα καρκινογένεσης σε σχέση με την ενεργό δόση.
Η σχέση της πιθανότητας εμφάνισης καρκινογένεσης με την ενεργό δόση προκύπτει από ραδιοεπιδημιο-
λογικά δεδομένα που προέρχονται από την επί 47 έτη (1950-1997) συνεχή μελέτη των πληθυσμών των
Ιαπωνικών πόλεων, Hiroshima και Nagasaki, που ακτινοβολήθηκαν από τις εκρήξεις των ατομικών βομβών
στο τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Η μελέτη αφορά σε 86,500 άτομα αμφοτέρων των φύλων
και όλων των ηλικιών [3]. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, για μεγάλες ακαριαίες ενεργές δόσεις, η πιθανότητα εμφάνισης
θανατηφόρου καρκίνου αποδεικνύεται ότι είναι γραμμική συνάρτηση της ενεργού δόσης.  Επίσης, υπολο-
γίζεται ότι, για ακαριαία χορηγούμενες τιμές ενεργού δόσης μεγαλύτερες του 1Sv, η πιθανότητα εμφάνισης
λευχαιμίας είναι  0.9%, ενώ για συμπαγείς καρκινικούς όγκους είναι 11% (~9% για τους άνδρες & ~13%
για τις γυναίκες) [1].
Για έκθεση σε χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας, οι επιδημιολογικές μελέτες λόγω της ενεχόμενης αβεβαιότητας,
αδυνατούν να διαχωρίσουν τον ραδιολογικά προκληθέντα καρκίνο από αυτούς που προκλήθηκαν από άλ-
λους μη ραδιολογικούς παράγοντες.  Η εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου συναρτήσει της
δόσης στην περιοχή των χαμηλών δόσεων (<100mSv), προσεγγίζεται μόνον θεωρητικά και η επικρατούσα
σήμερα άποψη είναι ότι ισχύει το μαθηματικό γραμμικό πρότυπο χωρίς κατώφλι δόσης.  Σύμφωνα με το
πρότυπο αυτό, η γραμμική συνάρτηση που συνδέει την πιθανότητα εμφάνισης θανατηφόρου καρκίνου με
τη δόση στην περιοχή των μεγάλων ακαριαίων δόσεων, μεταφέρεται θεωρητικά και στην αντίστοιχη περιοχή
των χαμηλών δόσεων.  Για τη μεταφορά της συνάρτησης στην περιοχή των χαμηλών δόσεων, χρησιμο-
ποιείται συντελεστής μείωσης της πιθανότητας, DDREF=2 (Dose and Dose Rate Effectiveness Factor) που
συνδέει το αναμενόμενο ραδιοβιολογικό αποτέλεσμα των χαμηλών ρυθμών δόσης με το αντίστοιχο των
υψηλών ρυθμών.  Η προκύπτουσα μέση πιθανότητα για εμφάνιση σταθερών όγκων, σταθμισμένη ως προς
το φύλλο και την ηλικία είναι κατά προσέγγιση 0.005% ανά mSv.  Δηλαδή αν 1.000.000 άτομα υποβλη-
θούν σε μια ακτινολογική  εξέταση που ενέχει ενεργό δόση 1mSv, τότε 50 από αυτά, κατά τη διάρκεια του
βίου τους  θα εμφανίσουν κάποια μορφή καρκίνου, θανατηφόρα ή μη.
Η αντίστοιχη εκτιμούμενη πιθανότητα για εμφάνιση κληρονομούμενων γενετικών βλαβών σε δύο διαδο-
χικές επερχόμενες γενεές, είναι περίπου 0.0005% ανά mSv, δηλαδή δέκα φορές  μικρότερη της αντίστοιχης
πιθανότητας για καρκινογένεση.  
Το διεθνές σύστημα ακτινοπροστασίας (ICRP 103) σύμφωνα με το μαθηματικό γραμμικό πρότυπο στηρί-
ζεται στην παραδοχή ότι, οιαδήποτε δόση ακτινοβολίας, οσοδήποτε μικρή και αν είναι ενέχει κίνδυνο πρό-
κλησης καρκίνου, το μέτρο του οποίου είναι ανάλογο του μεγέθους της εν λόγω δόσης.   
καρκινογένεση και ακτινολογικές εξετάσεις
Οι συνήθεις ακτινολογικές εξετάσεις οδηγούν σε τιμές ενεργού δόσης πολύ μικρότερες των 100mSv (βλέπε
2η στήλη, Πίνακας 1) και σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εμπίπτουν στην περιοχή των χαμηλών
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δόσεων. Στον Πίνακα 1 δίδεται για μια σειρά ακτινολογικών εξετάσεων και οι αντίστοιχες τιμές της ενεχό-
μενης ενεργού δόσης και του πρόσθετου δια βίου κινδύνου καρκινογένεσης (5η στήλη) για άνδρα ηλικίας
50 ετών.  Για συνομήλικη γυναίκα οι τιμές του πρόσθετου κινδύνου πρέπει να πολλαπλασιαστούν επί 1.38,
για παιδί ηλικίας < 2 ετών επί 4 και για γυναίκα 80 ετών επί 0.5 αντίστοιχα.  Η υπόλοιπες στήλες του Πίνακα
1, αποτελούν εναλλακτική έκφραση της ενεργού δόσης και κατ΄επέκταση της επικινδυνότητας των ακτινο-
λογικών εξετάσεων με σκοπό την κατανόησή τους από το ευρύ κοινό και τους ιατρούς που δεν είναι εξοι-
κειωμένοι με την έννοια του mSv.  Έτσι η ενεργός δόση με πρόταση του Royal College of Radiologists [4]
εκφράζεται ισοδύναμα με αριθμό ακτινογραφιών θώρακος (3η στήλη), με περίοδο έκθεσης σε ακτινοβολία
περιβάλλοντος (4η στήλη) ή αξιολογείται  με αριθμό συμβόλων (π.χ. 4) όπως για παράδειγμα ο αριθμός
αστέρων για την αξιολόγηση των ξενοδοχείων (5η στήλη).   Ειδικότερα, ένα  (4) για ενεργό δόση μικρότερη
του 1mSv; Κατ’ αντιστοιχία: 44  για την περιοχή 1-5 mSv; 444 για την περιοχή 5-10 mSv, και 4444 για
την περιοχή  > 10 mSv.

Έτσι γίνεται φανερό από τον Πίνακα 1. ότι συνήθεις ακτινολογικές εξετάσεις όπως η αξονική τομογραφία
κοιλίας, χαρακτηρίζονται ως εξετάσεις υψηλής δόσης και θα πρέπει να παραγγέλλονται με φειδώ και πλήρως
αιτιολογημένα με βάση τα θεσπισμένα κριτήρια παραπομπής ασθενών [5],  λαμβάνοντας υπόψη τον  ενεχό-
μενο κίνδυνο βλάβης.

Πίνακας 1: Εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης  της ενεργού δόσης και της  πιθανότητας καρκινογένεσης που
ενέχονται σε τυπικές ακτινολογικές εξετάσεις [4]

*   η μέση ετήσια έκθεση σε ακτινοβολία περιβάλλοντος είναι 2.2 έως 2.4 mSv 
** το παράδειγμα αφορά άνδρα ηλικίας 50 ετών. Πολλαπλασιάστε επί 1.38 για συνομήλικη γυναίκα,  επί 4 για παιδί
ηλικίας < 2 ετών και επί 0.5 για γυναίκα 80 ετών
***4<mSv; 44 1-5 mSv; 444 5-10 mSv, και 4444 > 10 mSv.

Ακτινοπροστασία κατά τις ιατρικές εκθέσεις
Το σύστημα ακτινοπροστασίας βασίζεται σε  τρεις βασικές αρχές: την Αρχή της Αιτιολόγησης, την Αρχή
της Βελτιστοποίησης και την Αρχή των Ορίων Δόσεων, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν περιληπτικά ως
εξής: 
Αρχή της Αιτιολόγησης: Κάθε έκθεση ατόμου σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, μπορεί να εφαρμοστεί μόνον
εφόσον αυτή αποφέρει ικανοποιητικό όφελος στα εκτιθέμενα άτομα ή το κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε να
αντισταθμίζεται η βλάβη ή η πιθανή βλάβη την οποία μπορεί να προκαλέσει. Στην ιατρική η αιτιολόγηση
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μιας διαγνωστικής εξέτασης ή θεραπευτικής αγωγής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα περιορισμού της συ-
νολικής δόσης που δέχεται ο πληθυσμός και περιορίζει σε ατομικό επίπεδο τις μη απαραίτητες εκθέσεις.
Για την ορθή εφαρμογή της αρχής της αιτιολόγησης έχουν θεσπιστεί κριτήρια παραπομπής ασθενών [5].
Αρχή της βελτιστοποίησης: Εφόσον μια πρακτική είναι αιτιολογημένη, τότε τόσο οι πηγές όσο και τα μη-
χανήματα παραγωγής ακτινοβολιών στα πλαίσιά της, πρέπει να προσφέρουν κάτω από τις επικρατούσες
συνθήκες  λειτουργίας τους την καλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια, έτσι ώστε, το μέτρο  και η πι-
θανότητα της ενεχόμενης έκθεσης καθώς και ο αριθμός των εκτιθεμένων ατόμων να είναι τόσο μικρά όσον
αυτό είναι λογικά εφικτό (γνωστή ως αρχή της ALARA – As Low As Reasonably Achievable), λαμβανομένων
υπόψη οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Στα πλαίσια της αρχής αυτής εφαρμόζονται τα διαγνω-
στικά επίπεδα αναφοράς [6]. Αυτά αφορούν στις διαγνωστικές πρακτικές και όχι ατομικά του ασθενή.  Για
μια σωστά εφαρμοζόμενη πρακτική και για δεδομένη ποιότητα διαγνωστικής πληροφορίας, η δόση στον
εξεταζόμενο πρέπει να κυμαίνεται σε κάποια αποδεκτά επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά αναφέρονται ως επίπεδα
αναφοράς και  ο καθορισμός τους για άτομα κανονικής διάπλασης, γίνεται σε κρατικό επίπεδο με βάση την
υπάρχουσα γνώση και εμπειρία. 
Αρχή των ορίων δόσεων: Οι ατομικές εκθέσεις σε ακτινοβολία, που οφείλονται στο σύνολο των πηγών
ακτινοβόλησης στα πλαίσια εγκεκριμένων πρακτικών, πρέπει να υπόκεινται σε όρια δόσεων ή  όρια  κινδύ-
νων,  η  υπέρβαση  των οποίων θεωρείται μη αποδεκτή (απαγορεύεται η υπέρβαση των ορίων δόσεων). 
Η αρχή των ορίων δόσεων, ισχύει εξ΄ ορισμού για τον πληθυσμό και για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους,
ενώ αντίθετα δεν ισχύει για άτομα που υποβάλλονται σε ιατρική διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή.  Η έκθεση
του ασθενούς σε ακτινοβολία είναι αποδεκτή, μόνον όταν η προτεινόμενη εξέταση ή θεραπεία είναι κλινικά
αιτιολογημένη και η ακτινοπροστασία του ασθενούς κατά την εφαρμοζόμενη πρακτική βελτιστοποιημένη.
Στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας του ασθενούς ισχύουν τα διαγνωστικά επίπεδα
αναφοράς [6].
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ΔεΥτεροΠΑΘΗς κΑρκινοΓενεςΗ ΑΠο ΑκτινοΘερΑΠειΑ
Παντελής Καραίσκος, 

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΕΚΠΑ

1. εισαγωγή
Ακτινοθεραπεία είναι η επιστήμη αντικείμενο της οποίας είναι η θεραπεία διαφόρων νόσων με τη χρήση
ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η ακτινοθεραπεία είναι, μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις, η περισσότερο χρη-
σιμοποιούμενη μέθοδος αντιμετώπισης (θεραπείας) του καρκίνου και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιτυχία.
Εφαρμόζεται σε περισσότερο από το 50% των πασχόντων από καρκίνο σήμερα, καθώς και σε πολλές πε-
ριπτώσεις καλοηθών όγκων, όπως ακουστικά νευρινώματα, δυσπλασίες, μηνιγγιώματα κ.α., οι οποίοι είτε
δεν μπορεί να χειρουργηθούν, είτε η χειρουργική τους αφαίρεση εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. 
Η ακτινοθεραπεία αποσκοπεί στην εναπόθεση, με τη χρήση δέσμης ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας της μέ-
γιστης δυνατής δόσης στον όγκο-στόχο ώστε να υπάρξει αναστολή της ανάπτυξης του όγκου και της πε-
ραιτέρω διαίρεσης των κυττάρων και εντέλει πλήρης καταστροφή τους. Από την άλλη μεριά, οι
ακτινοβολούμενοι όγκοι (καρκινικοί ή και καλοήθεις) γειτνιάζουν συνήθως με υγιείς ιστούς οι οποίοι πρέπει
να προστατευτούν (κυρίως όσοι είναι ακτινοευαίσθητοι). Τα παραπάνω δημιουργούν μία σύνθετη κατά-
σταση όπου αφενός απαιτείται μεγιστοποίηση της εναποτιθέμενης δόσης σε μία περιοχή-στόχο στο σώμα
του ασθενούς με σκοπό τον τοπικό έλεγχο της νόσου, αφετέρου δε ελαχιστοποίηση της δόσης σε γειτο-
νικές δομές, έτσι ώστε η πιθανότητα κλινικά σημαντικής βλάβης, λόγω θανάτωσης κυττάρων υγιούς ιστού
σε αυτές, να διατηρηθεί σε αποδεκτό επίπεδο.

2. τεχνικές ακτινοθεραπείας
Οι εξελίξεις στις ακτινοθεραπευτικές τεχνικές καθοδηγούνται από την συνεχή προσπάθεια για την αύξηση
της απορροφούμενης δόσης από τον όγκο-στόχο με παράλληλη μεγιστοποίηση της προστασίας των πα-
ρακείμενων υγιών ιστών.  Νέες τεχνικές εισάγονται συνεχώς στην κλινική πράξη για την επίτευξη του πα-
ραπάνω σκοπού, στηριζόμενες κυρίως στη συνεχή ανάπτυξη των υπολογιστών και του αντίστοιχου
λογισμικού που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό της θεραπείας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εξε-
λιγμένων αυτοματοποιημένων συστημάτων παροχής της ακτινοβολίας.  Τέτοιες τεχνικές είναι η σύμμορφη
τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία (3 D conformal radiotherapy – 3D CRT) και η τρισδιάστατη  ακτινοθεραπεία
με πεδία ακτινοβολίας διαμορφωμένης έντασης (Ιntensity Μodulated Radiation Therapy – IMRT).
Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν δέσμες ακτίνων-Χ  υψηλής ενέργειας, οι οποίες παράγονται από γραμμι-
κούς επιταχυντές και παράλληλα την κλασματοποίηση της δόσης. Με την κλασματοποίηση της δόσης η συ-
νολικά εναποτιθέμενη δόση διαμοιράζεται σε ένα αριθμό συνεδριών (συνήθως μεγαλύτερο από 30). Έτσι
ενώ στους υγιείς ιστούς δίνεται η δυνατότητα να υπερκαλύψουν τις όποιες ακτινοπροκλητές βλάβες ανάμεσα
σε δύο συνεδρίες, η συνολικά μεγαλύτερη εναποτιθέμενη δόση στον όγκο-στόχο οδηγεί σε καλύτερο το-
πικό έλεγχο της νόσου. Με άλλα λόγια, καθώς τα υγιή κύτταρα τείνουν να έχουν καλύτερους επιδιορθω-
τικούς μηχανισμούς για τις ακτινικές βλάβες σε σχέση με τα κύτταρα των όγκων, το φαινόμενο αυτό
αξιοποιείται, διαιρώντας την υψηλή δόση που απαιτείται για τη θανάτωση των κυττάρων του όγκου σε
πολλά κλάσματα-συνεδρίες. Το κάθε κλάσμα δόσης χορηγείται συνήθως με ανάπαυλα μιας περίπου ημέρας
από το επόμενο (το ελάχιστο διάστημα μεταξύ δύο κλασμάτων είναι 6 ώρες). Στο διάστημα αυτό τα υγιή
κύτταρα έχουν συνήθως τη δυνατότητα να ανανήψουν και να αυξήσουν ξανά τον αριθμό τους σε μεγαλύ-
τερο ποσοστό από τα καρκινικά κύτταρα. Χορηγώντας ικανό αριθμό κλασμάτων και άρα συνολικής δόσης
ακτινοβολίας, επιτυγχάνεται η καταστροφή του απαιτούμενου αριθμού καρκινικών κυττάρων για τον έλεγχο
της νόσου (Σχήμα 1α) και ταυτόχρονα η μη καταστροφή των υγιών ιστών-οργάνων (Σχήμα 1β). 
Σε πιο  εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας και για μικρούς σε όγκο στόχους, για την προστασία των
υγιών ιστών εφαρμόζεται, αντί για την κλασματοποίηση, η χρήση πολύ μικρών πεδίων, και η πλήρης “συμ-
μόρφωση” της δόσης ακτινοβολίας με το περίγραμμα του όγκου στόχου, ώστε να επιτυγχάνεται η κατά το
δυνατόν επιλεκτική ακτινοβόλησή του, και η δόση ακτινοβολίας δίνεται σε μία ή σε πολύ μικρό αριθμό συ-
νεδριών. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν δέσμες ακτινοβολίας εξαιρετικά μικρών διαστάσεων και ονο-
μάζονται στερεοτακτικές (στερεοτακτική ακτινοχειρουργική – στερεοτακτική ακτινοθεραπεία). 
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ςχήμα 1. Ιδανικό παράδειγμα  κλασματοποιημένης χορήγησης ακτινοθεραπείας όπου παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα α) στον όγκο (αριστερά) και β) στα υγιή κύτταρα (δεξιά) 

2.1. ςύμμορφη τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία (3 D conformal radiotherapy – 3D CRT) 
H σύμμορφη (ή προσαρμοσμένη) τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία (3 D conformal radiotherapy – 3D CRT)
επιτυγχάνει να προσαρμόσει τη περιοχή υψηλής δόσης στον ακριβώς καθορισμένο όγκο-στόχο περιορί-
ζοντας ταυτόχρονα τη δόση στους παρακείμενους υγιείς ιστούς.
Στην τεχνική αυτή, για την επίτευξη του σκοπού της ακτινοθεραπείας, ο οποίος είναι η αύξηση της απορ-
ροφούμενης δόσης από τον όγκο-στόχο με παράλληλη μεγιστοποίηση της προστασίας των παρακείμενων
υγιών ιστών, χρησιμοποιούνται πολλαπλά πεδία ακτινοβολίας με σχήμα που προσαρμόζεται στον όγκο,
τα οποία εισέρχονται στον ασθενή από διαφορετικές εισόδους και ακτινοβολούν τον όγκο στόχο. Με τον
τρόπο αυτό κάθε πεδίο ακτινοβολίας  συνεισφέρει στη δόση στον όγκο και ταυτόχρονα ακτινοβολεί δια-
φορετική περιοχή υγιών κυττάρων και ιστών από τα υπόλοιπα, με τελικό αποτέλεσμα η δόση στον όγκο
να είναι μεγαλύτερη από τη δόση στους υγιείς ιστούς (Σχήμα 2).  
Ο ακριβής καθορισμός των κατευθύνσεων των πολλαπλών δεσμών, του σχήματος του πεδίου ακτινοβολίας
και του ποσοστού της δόσης που χορηγείται από κάθε δέσμη, πραγματοποιείται από ειδικό λογισμικό του
συστήματος σχεδιασμού ακτινοθεραπείας, με τη βοήθεια λεπτομερών δεδομένων που παρέχονται από τον
αξονικό τομογράφο. Η χρήση του αξονικού τομογράφου έχει το πλεονέκτημα ότι δεδομένου ότι χρησι-
μοποιεί ακτίνες-Χ για την απεικόνιση του σώματος, δίνει πληροφορίες για την αλληλεπίδραση των ιστών
με τις ακτίνες-Χ, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον ακριβή υπολογισμό της δόσης που λαμβάνεται από
κάθε τμήμα του σώματος (όγκος και υγιής ιστός-όργανα). Για τον λόγο αυτό οι άλλες απεικονιστικές μέθο-
δοι, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις υπερτερούν διαγνωστικά, χρησιμοποιούνται επικουρικά. 

ςχήμα 2. 
Κατανομή δόσης σε περίπτωση
2.2. Τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία με 
χρήση πεδίων ακτινοβολίας διαμορ-
φωμένης έντασης (intensity-modu-
lated radiation therapy –IMRT)
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Στη “συμβατική” σύμμορφη τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται πολλαπλά πεδία, ομοιόμορφης
έντασης, με σχήμα προσαρμοσμένο στο σχήμα του όγκου. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται το τμήμα των
φυσιολογικών ιστών που ακτινοβολείται, ενώ αυξάνεται η δόση που λαμβάνει ο όγκος-στόχος. Παρόλα
αυτά, σημαντικό τμήμα φυσιολογικών ιστών που γειτνιάζει με τον όγκο εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνεται
στην περιοχή ακτινοβόλησης και να λαμβάνει σχετικά υψηλή δόση.
Η ακτινοθεραπεία με χρήση πεδίων ακτινοβολίας διαμορφωμένης έντασης  (intensity modulated radiation
therapy – IMRT) είναι μία εξελιγμένη τεχνική η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη μείωση
της δόσης στους φυσιολογικούς ιστούς που γειτνιάζουν με το στόχο και την αύξηση της δόσης στον όγκο-
στόχο.  Χρησιμοποιεί πολλαπλά πεδία ακτινοβολίας διαμορφωμένα τόσο ως προς το σχήμα τους όσο και
ως προς την έντασή τους. Η χωρική κατανομή της έντασης τους και ο τρόπος με τον οποίο η κατανομή
αυτή επιτυγχάνεται, καθορίζεται με χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων βελτιστοποίησης και τεχνικές αντίστρο-
φου σχεδιασμού θεραπείας. Στην πράξη εφαρμόζονται στον ασθενή μεγάλος αριθμός υποπεδίων (30 -
70), το σχήμα των οποίων διαμορφώνεται από τους κατευθυντήρες πολλαπλών φύλλων (MLC), τα οποία
και επιτυγχάνουν την κατανομή δόσης η οποία συμπίπτει με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αναλυτικότερα, ο
ασθενής ακτινοβολείται από πολλές γωνίες (7-9) και από κάθε γωνία το πεδίο διαμορφωμένης έντασης
προκύπτει από το άθροισμα πολλών υποπεδίων (3-15).

2.3. ςτερεοτακτική ακτινοχειρουργική – ακτινοθεραπεία 
Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική - ακτινοθεραπεία είναι μία ακτινοθεραπευτική τεχνική για την θεραπεία
μικρών ενδοκρανιακών βλαβών (όπως ακουστικά νευρινώματα, αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, γλοιώματα,
μηνιγγιώματα, μεταστατικοί όγκοι κ.α.). Σε αντίθεση με τις συμβατικές κλασματοποιημένες ακτινοθεραπευ-
τικές τεχνικές, στην στερεοτακτική ακτινοχειρουργική αποδίδεται πολύ υψηλή δόση σε μία και μόνο συνε-
δρία ή σε πολύ μικρό (2-5) αριθμό συνεδριών (στην περίπτωση αυτή καλείται συνήθως στερεοτακτική
ακτινοθεραπεία). Η προστασία των υγιών ιστών που επιτυγχάνεται με την κλασματοποίηση της δόσης κατά
τη συμβατική ακτινοθεραπεία, πρέπει να αντισταθμιστεί με απόδοση πολύ χαμηλών δόσεων στους υγιείς
ιστούς που γειτονεύουν με τον όγκο-στόχο. Αυτή η βασική προϋπόθεση απαιτεί μεγάλη ακρίβεια στη χο-
ρήγηση της δόσης, διαδικασία η οποία σε όλα της τα στάδια ελέγχεται πλήρως από εξελιγμένα υπολογιστικά
συστήματα. Για την εφαρμογή της  χρησιμοποιούνται λεπτές δέσμες ακτινοβολίας. Οι δέσμες αυτές είναι
είτε: α) λεπτές δέσμες φωτονίων (4, 8, 14 και 18 mm) παραγόμενες από 201 ημισφαιρικά κατανεμημένες
πηγές 60Co (γ-knife) που επικεντρώνονται με εξαιρετική ακρίβεια στο στόχο, είτε β) δέσμες ακτίνων–Χ πα-
ραγόμενες από συμβατικό γραμμικό επιταχυντή με χρήση κατάλληλων κατευθυντήρων που επιτρέπουν την
παραγωγή ιδιαίτερα λεπτών δεσμών (x-knife), είτε γ) με τη χρήση μικρών δεσμών ακτίνων–Χ που παρά-
γονται από εξειδικευμένο γραμμικό επιταχυντή (π.χ. cyberknife) (Σχήμα 3).  

ςχήμα 3. Σύστημα στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής  γ-knife (αριστερά), X-knife (κέντρο) και cyberknife
(δεξιά)



204

3. καρκινογένεση από ιοντίζουσες ακτινοβολίες
Η καρκινογένεση λόγω έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες θεωρείται ότι αποτελεί ένα στοχαστικό, απώ-
τερο αποτέλεσμα. Δεν χαρακτηρίζεται από κατώφλι δόσης, η πιθανότητα εμφάνισής του αυξάνει με τη δόση
και μπορεί να εμφανιστεί πολλά χρόνια μετά την έκθεση σε ακτινοβολία (2-5 χρόνια για τη λευχαιμία και
10 χρόνια για άλλους τύπους). Τύποι καρκίνου που έχουν συνδεθεί με την έκθεση σε ακτινοβολία περι-
λαμβάνουν λευχαιμία, καρκίνο του μαστού, του θυρεοειδή, των ωοθηκών, του πνεύμονα, του ορθού, της
κύστης κ.λ.π.
Η γνώση που υπάρχει για την καρκινογένεση από ακτινοβολία προέρχεται κυρίως από τους επιζώντες από
το Ναγκασάκι – Χιροσίμα, από όσους εκτέθηκαν σε ακτινοβολία από  ατυχήματα (π.χ. Chernobyl) και από
όσους εκτέθηκαν από ιατρικές εφαρμογές, κυρίως από ακτινοθεραπεία. Από τους επιζώντες  από το Ναγ-
κασάκι – Χιροσίμα υπολογίζεται ότι ο συνολικός κίνδυνος να αναπτυχθεί καρκίνος από την ακτινοβολία
είναι περίπου 8%/Gy. Αυτό σημαίνει ότι αν 100 άνθρωποι ακτινοβοληθούν με 1Gy ολόσωμη δόση, οι 8
θα αναπτύξουν καρκίνο λόγω ακτινοβολίας. 

3.1. Δευτερογενής καρκίνος μετά από ακτινοθεραπεία
Η ακτινοθεραπεία έχει διπλό ρόλο όσον αφορά τον καρκίνο. Από τη μία μεριά είναι ένα βασικό όπλο για
την αντιμετώπιση του καρκίνου, από την άλλη μπορεί να προκαλέσει και αυτή καρκινογένεση.  Αν και υπάρχει
μεγάλη στατιστική διακύμανση όσον αφορά τον κίνδυνο για καρκινογένεση μετά από ακτινοθεραπεία και
επιπλέον οι ασθενείς που έχουν αναπτύξει κάποιο καρκίνο, για την καταπολέμηση του οποίου ακτινοβο-
λούνται, είναι δυνατόν να αναπτύξουν κάποιο δευτερογενή καρκίνο λόγω κάποιας γενετικής προδιάθεσης,
είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, έχουν αυξημένο κίνδυνο
πρόκλησης ενός δευτερογενή καρκίνου, λόγω της ακτινοβόλησης. Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από δύο
κυρίως λόγους. Καταρχήν όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, παρόλο που ακόμα και με τις πλέον σύγχρονες
τεχνικές (IMRT, στερεοτακτική ακτινοχειρουργική) η περιοχή υψηλής δόσης προσαρμόζεται πλήρως στον
ακριβώς καθορισμένο όγκο-στόχο περιορίζοντας ταυτόχρονα τη δόση στους παρακείμενους υγιείς ιστούς
και όργανα, τα γειτνιάζοντα με τον όγκο-στόχο όργανα συνεχίζουν να λαμβάνουν αξιοσημείωτη δόση
ακτινοβολίας. Αν και η δόση αυτή ακτινοβολίας περιορίζεται σε τιμές που εξασφαλίζουν ότι δεν παρατη-
ρούνται άμεσες παρενέργειες, ο κίνδυνος καρκίνου σε γειτνιάζοντα όργανα μετά από κάποια χρόνια δεν
θεωρείται πολλές φορές αμελητέος.  Επιπλέον, και ανάλογα όπως θα δούμε στη συνέχεια,  με την τεχνική
που ακολουθείται  απορροφάται δόση ακτινοβολίας και από όργανα μακριά από την περιοχή ακτινοβόλη-
σης, κυρίως λόγω σκεδαζόμενης ακτινοβολίας και ακτινοβολίας διαρροής (μέσα από τους κατευθυντήρες
που ορίζουν το πεδίο ακτινοβολίας).     
Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι η ποσοτικοποίηση του κινδύνου για καρκινογένεση λόγω ακτι-
νοθεραπείας είναι δύσκολη κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η θεωρητική προσέγγιση έχει μεγάλες αβεβαι-
ότητες αφού είναι πολύ ευαίσθητη στο ραδιοβιολογικό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και του
γεγονότος ότι για τον ακριβή καθορισμό του κινδύνου αυτού απαιτείται α) ασθενείς με μεγάλο χρόνο επι-
βίωσης λαμβανομένου υπόψη ότι ο χρόνος για την εμφάνιση του δεύτερου καρκίνου από την ακτινοβολία
είναι σχετικά μεγάλος και β) σύγκριση με ασθενείς ίδιου τύπου καρκίνου οι οποίοι δεν ακτινοβολήθηκαν
αλλά ο καρκίνος αντιμετωπίστηκε με άλλη μέθοδο (π.χ. χειρουργείο). Έτσι υπάρχουν πολλές μελέτες από
ένα μόνο κέντρο οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για δευτερογενή καρκίνο
μετά από ακτινοθεραπεία, οι οποίες όμως με μία πιο ακριβή προσέγγιση φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιούν
ικανό αριθμό ασθενών ώστε να μετρήσουν αυτόν τον κίνδυνο ο οποίος είναι σχετικά μικρός [1]. Από τις
μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών φαίνεται ότι ο κίνδυνος αυτός, αν και μικρός είναι στατιστικά σημαντικός
και υπαρκτός. Οι μελέτες αυτές αφορούν κυρίως καρκίνους οι οποίοι έχουν σημαντικό προσδόκιμο επι-
βίωσης και ταυτόχρονα μπορούν να θεραπευτούν εναλλακτικά χωρίς τη χρήση ακτινοθεραπείας. Ο πλέον
χαρακτηριστικός τέτοιου τύπου καρκίνος είναι ο καρκίνος του προστάτη, o οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί
τόσο με ακτινοθεραπεία ως μονοθεραπεία, όσο και χειρουργικά.. Έτσι, για τον καρκίνο του προστάτη υπο-
λογίστηκε ότι ο κίνδυνος για δευτερογενή καρκίνο είναι αυξημένος κατά 6% στους ασθενείς που αντιμε-
τωπίστηκαν με ακτινοθεραπεία σε σχέση με αυτούς που αντιμετωπίστηκαν με χειρουργείο, λαμβάνοντας
υπόψη όλους τους ασθενείς. Ο σχετικός αυτός κίνδυνος αυξάνεται με το χρόνο και φτάνει το 37% για
ασθενείς με επιβίωση πάνω από 10 έτη [2]. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι από τα δεδομένα που υπάρχουν
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φαίνεται ότι περίπου ένας (1) στους εβδομήντα (70) ασθενείς που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε θεραπεία
για την καταπολέμηση του καρκίνου του προστάτη, και έχει χρόνο επιβίωσης περισσότερα από 10 έτη, θα
αναπτύξει δευτερογενή καρκίνο, γεγονός που σημαίνει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι έτσι κι αλλιώς μικρός [3].

3.2.ςύγκριση τεχνικών ακτινοθεραπείας
Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους οι πλέον σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας (τρισ-

διάστατη ακτινοθεραπεία με χρήση πεδίων ακτινοβολίας διαμορφωμένης έντασης  – IMRT και στερεοτακτική
ακτινοχειρουργική) μπορούν να αυξήσουν το κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου σε σύγκριση
με την σύμμορφη τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία  (3 D – CRT). Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιούν
πολύ μεγάλο αριθμό πεδίων και ενώ επιτυγχάνουν πλήρη συμμόρφωση της δόσης αναφοράς στον όγκο-
στόχο μειώνοντας τη δόση στα γειτνιάζοντα υγιή όργανα, έχουν ως αποτέλεσμα η περιοχή πολύ χαμηλής
δόσης να είναι μεγαλύτερη. Ο δεύτερος είναι ότι για την ίδια δόση ο χρόνος θεραπείας και ο αριθμός μο-
νάδων ακτινοβόλησης (MU) είναι αυξημένος με αποτέλεσμα η δόση σε περιφερειακά όργανα (εκτός της
περιοχής ακτινοβόλησης) να είναι σχετικά μεγαλύτερη. Έτσι υπολογίζεται ότι η χρήση τεχνικών ακτινοβολίας
διαμορφωμένης έντασης (IMRT) μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου λόγω
ακτινοθεραπείας κατά περίπου 0.5% [4], ενώ η χρήση τεχνικών στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής μπορεί
να αυξήσει τη δόση μέχρι και δέκα φορές σε όργανα μακριά από την περιοχή ακτινοβόλησης [5].  Πρέπει
βέβαια να σημειωθεί ότι ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου με τη χρήση των πλέον
σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας (IMRT, στερεοτακτική ακτινοχειρουργική), ο οποίος σε κάθε περί-
πτωση είναι πολύ μικρός, είναι ένα συμπέρασμα που βασίζεται σε θεωρητικά μοντέλα και δεν έχει επιβε-
βαιωθεί από καμία μελέτη που συμπεριλαμβάνει ασθενείς. Από την άλλη μεριά οι τεχνικές αυτές έχουν το
μεγάλο πλεονέκτημα ότι δίνουν τη δυνατότητα αύξησης της απορροφούμενης δόσης από τον όγκο-στόχο,
με αποτέλεσμα την αύξηση της πιθανότητας ελέγχου της νόσου,  με παράλληλη μεγιστοποίηση της προ-
στασίας των παρακείμενων υγιών ιστών-οργάνων, καθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις την ακτινοθεραπεία
εξίσου αποτελεσματική ακόμα και με το χειρουργείο, τόσο για την καταπολέμηση του καρκίνου (π.χ. καρ-
κίνος του προστάτη) όσο και για την καταπολέμηση καλοηθών όγκων (π.χ. ακουστικό νευρίνωμα). 

4. ςυμπεράσματα
Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την αντιμετώπιση του καρκίνου και αποτελεί
μία από τις πλέον αποτελεσματικές θεραπείες. Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη νέων τεχνικών χρησι-
μοποιείται για την αντιμετώπιση και καλοηθών παθήσεων το ίδιο αποτελεσματικά με το χειρουργείο. Οι
σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας εξασφαλίζουν αυξημένη πιθανότητα ελέγχου της νόσου, μέσω τις αύ-
ξησης της δόσης στον όγκο-στόχο, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις παρενέργειες αφού μειώνουν τη δόση
στα γειτνιάζοντα υγιή όργανα. Από την άλλη μεριά η ακτινοθεραπεία έχει ως αποτέλεσμα μία πολύ μικρή,
αλλά υπαρκτή, αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης δευτερογενούς καρκίνου, η οποία θεωρητικά είναι αυ-
ξημένη με τη χρήση των νέων τεχνικών ακτινοθεραπείας.
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κινΗτΗ τΗλεΦΩνιΑ-οικιΑκες ςΥςκεΥες
Λιολιούσης Κωνσταντίνος, 

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Ηλεκτρονικής

1. Γενικά [1],[2]

Οι ζωντανοί οργανισμοί εξελίχθηκαν πάνω στη γη κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών κάτω από την επί-
δραση:
• της βαρύτητας,
• της ηλιακής (απόλωτης) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,
• της κοσμικής (σωματιδιακής) ακτινοβολίας,
• της ραδιενέργειας των πετρωμάτων (ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας),
• του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου της γης. 
Οι οργανισμοί αυτοί, μεταξύ των οποίων και ο άνθρωπος, μορφοποιήθηκαν έτσι ώστε να επιβιώνουν σε
αρμονία με τις φυσικές αυτές δυνάμεις. Στον εικοστό όμως αιώνα, και κυρίως στις τελευταίες δεκαετίες, εμ-
φανίστηκε η τεχνητή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κάθε είδους κεραίες. 
Η τεχνητή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (μικροκυματικής κυρίως συχνότητας) είναι ξένη προς τις φυ-
σικές ακτινοβολίες που προαναφέρθηκαν. Ένα πολύ μικρό μέρος του φυσικού ηλιακού φωτός είναι μι-
κροκυματικό και αυτό, αλλά απόλωτο. Για πρώτη φορά ο άνθρωπος και οι λοιποί ζωντανοί οργανισμοί,
μετά από εκατομμύρια χρόνια, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ισχυρή, πολωμένη, χαμηλής συχνότητας
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Τα διάφορα μέρη (ιστοί) του ανθρωπίνου σώματος απορροφούν με διαφορετικό τρόπο την εξωτερική
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Μεγαλύτερη απορροφητικότητα εκδηλώνει ο εγκέφαλος, τα σπλάχνα, το
συκώτι κ.λ.π. Για παράδειγμα, όταν κάποιος μιλάει στο κινητό του, το 70% της ισχύος που εκπέμπει το
κινητό απορροφάται από τον εγκέφαλο και μόνον το υπόλοιπο 30% διατίθεται για την επικοινωνία με τον
άλλο συνομιλητή. Στον παιδικό εγκέφαλο, η ακτινοβολία διεισδύει σε μεγαλύτερο βάθος από όσο στον
εγκέφαλο ενός ενήλικα.
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κάθε είδους κεραίες ονομάζεται μη ιονίζουσα
ακτινοβολία διότι τα φωτόνιά της δεν έχουν ενέργεια (συχνότητα) ικανή να ιονίσει τα άτομα. Μη ιονίζοντα
είναι επίσης και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται γύρω από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύματος, οικιακές συσκευές κ.λ.π. Ιονίζουσα ακτινοβολία είναι η γνωστή ραδιενέργεια. 
1.1 Όρια επικινδυνότητας
Η επικινδυνότητα και ειδικά η καρκινογενετική δράση της ραδιενέργειας είναι καλά θεμελιωμένη εδώ και
ένα περίπου αιώνα. Κάθε δόση της θεωρείται επικίνδυνη και προσθετική, ουσιαστικά δηλαδή δεν υπάρχουν
για τη ραδιενέργεια όρια ασφαλούς έκθεσης. Η επικινδυνότητα, αντίθετα, της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας
άρχισε να ερευνάται συστηματικά κατά τη δεκαετία του 1970 και ομολογήθηκε από τους επίσημους επι-
στημονικούς και κρατικούς φορείς με τη νομική καθιέρωση ορίων ασφαλούς έκθεσης. 
Τα επίσημα όρια στην Ελλάδα, για τις δύο συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας 900 και 1800 MHz, είναι
315 μW/cm2 και 630 μW/cm2 αντιστοίχως. Όσον αφορά στα πεδία που δημιουργούνται γύρω από γραμμές
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ή οικιακές συσκευές, για μεν το ηλεκτρικό πεδίο το όριο στην Ελλάδα
είναι 10.000 Volt/m, για δε το μαγνητικό 1000 mG (μιλιγκάους).
Τα επίσημα διεθνή όρια για τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία αμφισβητούνται από μεγάλες ομάδες επιστημόνων
και αποτελούν στόχο ευρείας επιστημονικής έρευνας. Τούτο επειδή τα επίσημα όρια καθιερώθηκαν με το
σκεπτικό ότι η επίδραση της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας στο ζωντανό οργανισμό είναι μόνο θερμική. Η
ακτινοβολία δηλαδή, απλώς θερμαίνει τους ιστούς, πάνω από μια δόση ακτινοβολίας οι θερμορυθμιστικοί
μηχανισμοί του οργανισμού αδυνατούν να συγκρατήσουν τη θερμοκρασία του σώματος στα φυσιολογικά
επίπεδα και έτσι προκύπτουν βλάβες στην υγεία. Η προσέγγιση αυτή, με βάση την οποία καθιερώθηκαν τα
ισχύοντα διεθνώς όρια, λαμβάνει υπ’όψιν της μόνο ένα από τα δύο χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας, και
συγκεκριμένα την ένταση. Αλλά στην ένταση της ακτινοβολίας, θερμικά δηλαδή, αποκρίνονται όλα τα σώ-
ματα, είτε είναι ζωντανά είτε νεκρά. Οι ζωντανοί όμως οργανισμοί αντιδρούν και στο άλλο χαρακτηριστικό
της ακτινοβολίας, τη συχνότητα. Για την κατανόηση του φαινομένου, ας θεωρηθεί το παράδειγμα ενός
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ηλεκτρονικού συστήματος, του ραδιοφώνου, που εκπέμπει μουσική. Αν δίπλα του μιλήσει κάποιος στο κι-
νητό του τηλέφωνο, τότε στο ραδιόφωνο δημιουργούνται παράσιτα. Αυτό δεν οφείλεται στη θερμική
δράση της ακτινοβολίας του κινητού (δε θερμαίνεται το ραδιόφωνο), αλλά στην παρεμβολή της συχνότητας
του κινητού στις συχνότητες λειτουργίας του ραδιοφώνου. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η χρήση κινητών
στα αεροσκάφη (κίνδυνος παρεμβολής στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησής του), πλησίον βηματοδοτών,
ακουστικών βαρηκοΐας, αντλιών ινσουλίνης κ.λ.π. Η παρεμβολή αυτή γίνεται σε εντάσεις (ισχείς) της ακτι-
νοβολίας του κινητού που είναι πολύ μικρές για να προκαλέσουν μετρήσιμη αύξηση της θερμοκρασίας των
ηλεκτρονικών αυτών διατάξεων (μη θερμικές δόσεις ή, συνοπτικά, αθερμικές).  Το ερώτημα στο οποίο
επιχειρεί να απαντήσει η διεθνής επιστημονική κοινότητα είναι αν τέτοιες αθερμικές δόσεις ακτινοβολίας,
πολύ μικρότερες από τα επίσημα όρια ασφαλείας, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες στον
ανθρώπινο οργανισμό, παρεμβάλλοντας «παράσιτα» στο εσωτερικό, ενδογενές, ηλεκτρομαγνητικό σύ-
στημά του.
1.2. ο οργανισμός είναι ηλεκτρομαγνητικό σύστημα
Για τη στήριξη βασικών του λειτουργιών, ο ζωντανός οργανισμός παράγει, με βιοχημικό τρόπο, ένα πλήθος
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και κυμάτων. Τέτοια κύματα ανιχνεύονται στο καρδιογράφημα, το εγκεφαλο-
γράφημα κ.λ.π. Βασικές διεργασίες εξ’άλλου, όπως η κυτταρική διαίρεση και η ενδοεπικοινωνία μεταξύ
κυττάρων, διεξάγονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που παράγονται από τα ίδια τα κύτταρα και εμ-
πίπτουν στη μικροκυματική ζώνη συχνοτήτων.
1.3. Παρεμβολή εξωτερικής ακτινοβολίας στο εσωτερικό ηλεκτρομαγνητικό σύστημα του 
οργανισμού
Τα ενδογενή, ελάχιστης ισχύος, ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται από τα κύτταρα, προδιαθέτουν
τον οργανισμό να είναι πολύ ευαίσθητος σε κάθε εξωτερική ακτινοβολία κατά ένα αθερμικό τρόπο, που
δεν εξαρτάται από την έντασή της αλλά πρωτίστως από τη συχνότητά της. Η δυνατότητα μιας παρεμβολής
της εξωτερικής ακτινοβολίας στο εσωτερικό ηλεκτρομαγνητικό σύστημα και κατά συνέπεια στις φυσιολο-
γικές λειτουργίες του οργανισμού επιβεβαιώνεται από τα εξής δεδομένα:
α. Τη λειτουργία της επίφυσης. Ο αδένας αυτός, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, εκκρίνει την ευεργετική
(αντικαρκινική) ορμόνη μελατονίνη μόνο σε συνθήκες σκότους. Με το πρώτο ηλιακό φως (ορατή ηλε-
κτρομαγνητική ακτινοβολία) η επίφυση αναστέλλει τη λειτουργία της, παρ’όλο που η ισχύς του ηλιακού
φωτός που καταλήγει σε αυτή, διαπερνώντας το κρανίο, είναι απειροελάχιστη, δηλαδή αθερμική. 
β.Τη λειτουργία της όρασης, όπου η οπτική αίσθηση διεγείρεται από φως πυκνότητας ισχύος 10-15W/cm2,
που είναι τρισεκατομμύρια φορές κάτω από τα επίσημα όρια ασφαλείας. 
γ. Την πρόκληση κρίσεων επιληψίας στους φωτοευαίσθητους επιληπτικούς (5% του συνόλου των επιλη-
πτικών), όταν δέχονται το φως π.χ. ενός λαμπτήρα που αναβοσβήνει 15 φορές το δευτερόλεπτο. Και πάλι,
οι κρίσεις δεν προκαλούνται λόγω της θέρμανσης του εγκεφάλου, αλλά λόγω της συχνότητας με την οποία
αναβοσβήνει ο λαμπτήρας, που συμπίπτει με τις συχνότητες λειτουργίας του εγκεφάλου. 
2. επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη φυσιολογία και τη δομή του ανθρώπινου ορ-
γανισμού. 
Μια σειρά ασθενειών που αποδίδονται στη μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία οφείλεται στην
επίδραση της ακτινοβολίας αυτής πάνω σε βασικά δομικά στοιχεία του ανθρώπινου οργανισμού. Ιδιαίτερη
έμφαση στην έρευνα, παγκοσμίως, δίδεται στην επίδραση της ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας, επειδή
σε αυτήν κυρίως εκτίθεται ο σημερινός άνθρωπος. Η εισαγωγή της κινητής τηλεφωνίας χαρακτηρίστηκε
από τον καθηγητή L. Salford του Πανεπιστημίου Lund της Σουηδίας ως το μεγαλύτερο βιολογικό πείραμα
που έγινε ποτέ στον κόσμο (ομιλία του στην Ευρωπαϊκή Βουλή το 2000).
2.1. κατάρρευση του προστατευτικού φραγμού αίματος-εγκεφάλου από ηλεκτρομαγνητική ακτινο-
βολία.
Η ομάδα του καθηγητή L. Salford [3], [4], [5], ακτινοβολώντας ποντικούς στις δύο συχνότητες της κινητής τη-
λεφωνίας (900 και 1800 MHz) διεπίστωσε διαρροή της πρωτεΐνης αλβουμίνης από το αίμα στον εγκέφαλο
(λόγω ρήξης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού) και συναφείς νευρωνικές βλάβες. Η ρήξη συμβαίνει σε «δό-
σεις» ακτινοβολίας ακόμη και 200 φορές μικρότερες από το επίσημο όριο «ασφαλείας» (αθερμικές δόσεις).
Κατά την ομάδα Salford, ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός είναι ανατομικά ο ίδιος στον εγκέφαλο του αν-
θρώπου και του ποντικού. 
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Τα ευρήματα του Salford παραπέμπουν στο προς έρευνα ερώτημα αν και άλλες τοξίνες, πρωτεΐνες ή φάρ-
μακα μπορούν, υπό την επίδραση της ακτινοβολίας, να διαπεράσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και,
εισερχόμενα στον εγκέφαλο, να προκαλέσουν ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως πρό-
ωρη γήρανση, ψυχασθένεια, Parkinson, Alzheimer, σκληρύνσεις κ.λ.π.
2.2. Θραύσεις αλυσίδων DNA
To 2005 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ενός μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος όπου συμμετείχαν
12 μεγάλα ερευνητικά κέντρα από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Πρόγραμμα Reflex- prof.adlkofer@verum-foun-
dation.de). Καλλιέργειες ανθρωπίνων κυττάρων εκτέθηκαν σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, οπότε πα-
ρατηρήθηκαν μαζικές θραύσεις αλυσίδων DNA. Οι εντάσεις της ακτινοβολίας ήταν αθερμικές, πολύ
μικρότερες από τα επίσημα όρια «ασφαλείας». Οι θραύσεις των αλυσίδων ήταν διπλές (αμφίπλευρες), ενώ
συγχρόνως διαπιστώθηκε υποβάθμιση του φυσιολογικού μηχανισμού επιδιόρθωσης τέτοιων βλαβών που
διαθέτει ο οργανισμός. 
Κατά τις αμφίπλευρες θραύσεις μιας αλυσίδας DNA, και καθώς ενεργοποιείται ο φυσιολογικός μηχανισμός
επιδιόρθωσης της βλάβης, είναι δυνατόν να γίνουν λάθη κατά την επανασυγκόλληση των θραυσμάτων.
Τότε προκύπτουν μεταλλαγμένα κύτταρα. 
Τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου έχουν μικρή μόνο δυνατότητα διόρθωσης των βλαβών του DNA τους
και δεν πολλαπλασιάζονται. Το πιθανότερο επομένως είναι να μη μεταλλαχθούν σε καρκινικά, αλλά να
οδηγηθούν σε εκφυλισμό (Parkinson, Alzheimer, Huntington, κ.λ.π.). Ένα άλλο, οπωσδήποτε, είδος εγ-
κεφαλικών κυττάρων, τα γλοιοκύτταρα, μπορούν να μεταλλαχθούν [6]. 
2.3 Απομάκρυνση ιόντων ασβεστίου από τις κυτταρικές μεμβράνες υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων (γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, οικιακών συ-
σκευών κ.λ.π.), καθώς και μικροκυματική ακτινοβολία διαμορφωμένη κατά παλμούς (όπως της κινητής τη-
λεφωνίας), είναι δυνατόν να απομακρύνουν ιόντα ασβεστίου από τις μεμβράνες των κυττάρων ενός ζωικού
οργανισμού [7],[8].
Η απόσπαση ασβεστίου από τις κυτταρικές μεμβράνες έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένισή της, ακόμα και
τη διάτρησή της και τη δημιουργία διαύλων (πόρων) μέσω των οποίων θα μπορούσαν να διεισδύσουν στα
κύτταρα πολλές επιβλαβείς ουσίες, όπως αλλεργιογόνα, καρκινογόνα κ.λ.π. Οι συνέπειες θα είναι σοβα-
ρότερες για τα κύτταρα των στενών συνδετικών φραγμών που προστατεύουν πολλά μέρη του σώματός
μας, όπως ο εξώτατος φραγμός της επιδερμίδας, ο ρινικός βλεννογόνος υμένας, η εσωτερική επένδυση
του εντέρου κ.λ.π.
2.4. Η ακτινοβολία διεγείρει τη σύνθεση πρωτεϊνών του στρες.
Ένας από τους μηχανισμούς αντίδρασης των κυττάρων απέναντι σε δυσμενείς εξωτερικές επιδράσεις (θερ-
μικό σοκ, υποξία, βαρέα μέταλλα) είναι η παραγωγή ειδικών πρωτεϊνών , που λέγονται πρωτεΐνες του στρες
(stress proteins). Ηλεκτρομαγνητικά πεδία γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και ακτινο-
βολίες κεραιών, διεγείρουν επίσης το DNA ώστε να παράγει πρωτεΐνες του στρες. Αυτό σημαίνει ότι τα
κύτταρα αντιλαμβάνονται τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία ως παράγοντα κινδύνου [9],[10].
2.5 Η ακτινοβολία προκαλεί χρωμοσωμικές μεταλλάξεις.
Το 2004 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος THz- BRIDGE, στο οποίο συμ-
μετείχε και το Ελληνικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Υπεύθυνος Κ. Κεφαλάς). Ανθρώπινο DNA υποβλήθηκε
σε μη ιονίζουσα ακτινοβολία πυκνότητας ισχύος 43 μW/cm2 (10 φορές μικρότερη από το όριο «ασφα-
λείας» της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας), επί 72 συνολικά ώρες. Παρατηρήθηκαν μεταλλάξεις χρωμο-
σωμάτων του DNA που το πλήθος τους είναι ανάλογο του χρόνου ακτινοβόλησης.
3. νόσοι που συνδέονται με την ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας. 
Οι επιδράσεις της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις βασικές δομές του οργανισμού,
είναι πιθανόν να προκαλούν μια σειρά νοσημάτων. Η έμφαση θα δοθεί στις επιδράσεις της ακτινοβολίας
της κινητής τηλεφωνίας. 
3.1. κινητή τηλεφωνία και καρκίνος
Οι πλέον αξιόπιστες έρευνες είναι λογικό να προέρχονται από τις Σκανδιναβικές χώρες, όπου πρωτοεμ-
φανίστηκε η κινητή τηλεφωνία. Σύμφωνα με τον καθηγητή της ογκολογίας του Πανεπιστημίου Örebro της
Σουηδίας L.Hardell [11], [12], [13] και την ομάδα του, για όσους έκαναν χρήση του κινητού τους για περισσότερα
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από 10 χρόνια, ο κίνδυνος ανάπτυξης εγκεφαλικού όγκου στην πλευρά της κεφαλής όπου κρατούν το κι-
νητό τους βρέθηκε διπλάσιος από το συνήθη, ενώ κανένας αυξημένος κίνδυνος δε βρέθηκε για την άλλη
πλευρά της κεφαλής. Ο ίδιος αυξημένος κίνδυνος βρέθηκε για την ανάπτυξη (καλοήθους) ακουστικού νευ-
ρινώματος. Σε συνεδρίαση της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου το Σεπτέμβριο του 2008, ο Hardell ανα-
κοίνωσε ένα αυξημένο κατά 40% κίνδυνο εμφάνισης γλοιώματος για χρήστες κινητού όλων των ηλικιών.
Ο κίνδυνος όμως αυτός αυξάνεται κατά 500% αν οι χρήστες ήταν ηλικίας κάτω των 20 ετών όταν άρχισαν
να χρησιμοποιούν το κινητό τους. Σε ανάλογα ευρήματα κατέληξαν και οι μελέτες του Ha στην Κορέα [14]

και του Lonn [15].
Για όσους μένουν κοντά σε κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας, μέχρι και σε απόσταση 400 μέτρων, η μελέτη
του Eger [16] ανέδειξε τριπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό της Γερμα-
νίας. Αντίστοιχη μελέτη του Wolf [17] στο Ινστιτούτο Κάπλαν (Τελ Αβίβ) για τον πληθυσμό του Ισραήλ, ανέ-
δειξε τετραπλάσια κρούσματα καρκίνου για όσους ζούσαν σε απόσταση μέχρι 350 μέτρα από κεραία βάσης
κινητής τηλεφωνίας. Και στις δύο προηγούμενες μελέτες, η πυκνότητα ισχύος που δέχονταν οι πολίτες από
τις κεραίες βάσης της κινητής τηλεφωνίας ήταν 100 φορές μικρότερη από το ελληνικό επίσημο όριο «ασφα-
λείας».
Το σοβαρότερο από όλα τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί στην παγκόσμια βιβλιογραφία και που απο-
τελεί μια ισχυρή ένδειξη για τη σχέση καρκίνου και μη ιονίζουσας ακτινοβολίας στη συχνότητα της κινητής
τηλεφωνίας, συνέβη στον τροποσφαιρικό τηλεπικοινωνιακό σταθμό της Κοίλης στην Κύπρο. Ο συγγραφέας
έχει άμεση γνώση των συμβάντων, καθ’όσον κατέθεσε ως μάρτυρας στο κυπριακό δικαστήριο. Ο σταθμός
της Κοίλης λειτούργησε από το 1969 μέχρι το 1985, και εξέπεμπε στη συχνότητα των 900 MHz, που συμ-
πίπτει με τη μία από τις δύο συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας. Το προσωπικό αποτελούσαν 7 τεχνικοί,
2 νυχτοφύλακες, 2 καθαρίστριες και ο κηπουρός που υπηρέτησε μόνο 4 μήνες.
Δύο από τους τεχνίτες, οι Α. Τριανταφυλλίδης και Ν. Κοντογιάννης πέθαναν από καρκίνο του εγκεφάλου
(γλοίωμα) στη μέση ηλικία τους. Η καθαρίστρια Κ. Μιχαήλ πέθανε από καρκίνο του στήθους. Ο νυχτοφύ-
λακας Π. Μαύρος πέθανε από καρκίνο των όρχεων, ενώ ο νεαρός κηπουρός Δ. Φέστας από γλοίωμα. Ο
τεχνίτης Μ. Ιακώβου πάσχει από ενδοκοιλιακή αιμορραγία και αποφρακτικό υδροκέφαλο. Εγχειρίστηκε για
αφαίρεση των υγρών από τον εγκέφαλο και του τοποθετήθηκε σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης των
υγρών του εγκεφάλου. Τέλος, ο τεχνίτης Σ. Παναρέτου κατέθεσε στη δίκη πως καθ’όλη τη διάρκεια της
θητείας του στο σταθμό, τα δάχτυλά του γέμιζαν με κύστες γεμάτες υγρό κάθε φορά που άγγιζε τους πομ-
πούς, μαύρες κηλίδες εμφανίζονταν στο πρόσωπό του που αναπτύσσονταν ταχύτατα, ενώ έπασχε συνεχώς
από τρομερούς πονοκεφάλους. 
Ο καρκίνος και άλλες ασθένειες μπορούν να αποδοθούν σε μια σειρά γενετικών χαρακτηριστικών, περι-
βαλλοντικών παραγόντων, διαιτητικών συνηθειών κ.λ.π. Το γεγονός όμως ότι στο σταθμό της Κοίλης το
προσωπικό ασθένησε σε ποσοστό παγκοσμίως πρωτάκουστο για χώρο εργασίας (58%), ενισχύει την
άποψη για την επικινδυνότητα, γενικά, και την καρκινογενετική δράση, ειδικά, της μη ιονίζουσας ακτινοβο-
λίας. Ίσως έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ογκολόγους η περίπτωση του νεαρού κηπουρού, επειδή η επι-
κρατούσα άποψη είναι πως η καρκινογένεση είναι μια μακρά διαδικασία (δεκαετιών). Ο άτυχος νεαρός
εργάστηκε μόνο 4 μήνες, εξετέθη όμως σε ισχυρότατη ακτινοβολία μπροστά στη μεγάλη κεραία του πομπού. 
Οι συσσωρευμένες πλέον σοβαρές ενδείξεις για τη σχέση καρκίνου και ακτινοβολίας της κινητής τηλεφω-
νίας, οδήγησαν το γνωστό καθηγητή του Πανεπιστημίου του Albany D. Carpenter, να εμφανιστεί, ως εκ-
πρόσωπος της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, στην αρμόδια επιτροπή του Αμερικανικού Κονγκρέσου στις 25
Σεπτεμβρίου 2008 και να απευθύνει έκκληση στην οποία σημειώνονται τα εξής μεταξύ άλλων:
-Τα σημερινά όρια έκθεσης του κοινού στην ακτινοβολία είναι 1000 φορές πάνω από τα επίπεδα όπου
φαίνεται ότι αυξάνεται ο κίνδυνος καρκινογένεσης.
-Καλούμε το Κονγκρέσο των ΗΠΑ να καθιερωθούν όρια βασισμένα στη βιολογία (σ.σ. όχι στη θέρμανση
των ιστών) και να εισαχθούν προειδοποιήσεις κινδύνου ειδικά για τα παιδιά.
-Οι ενδείξεις της επιστημονικής έρευνας μέχρι σήμερα δείχνουν μια ισχυρή και ζοφερή πιθανότητα (fright-
ening strong possibility) ότι θα αντιμετωπίσουμε μια επιδημία καρκίνων του εγκεφάλου και άλλων
καρκίνων στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης χρήσης του κινητού τηλεφώνου.
-Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλά παιδιά χρησιμοποιούν το κινητό τους για ώρες, χωρίς
καμία προειδοποίηση για την υγεία τους… Πρέπει να τους παρασχεθεί η δυνατότητα μιας μακράς ζωής χωρίς
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καρκίνο.
3.2. κινητή τηλεφωνία και εγκεφαλική λειτουργία
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλο πλήθος αναφορών για σημαντικές αλλαγές στην εικόνα του εγ-
κεφαλογραφήματος κατά τη διάρκεια χρήσης του κινητού. Ενδεικτικά θα αναφερθεί η μελέτη του Croft [18]
επειδή δεν έγινε με πειραματόζωα αλλά με ανθρώπους εθελοντές που δέχτηκαν να μιλούν στο κινητό τους
ενώ συγχρόνως γινόταν έλεγχος του εγκεφαλογραφήματός τους και των νευρικών τους αντιδράσεων. Πα-
ρατηρήθηκε μείωση της δραστηριότητας στις συχνότητες 1-4 Hz (δεξιό ημισφαίριο) και αύξησή της στην
περιοχή 8-12 Hz. Επίσης μεταβολές στις νευρικές αντιδράσεις και συγκεκριμένα επιβράδυνση των αντιδρά-
σεων στην περιοχή 4-8 Hz, μείωσή τους στα 1230 Hz και αύξησή τους στη ζώνη 30-45 Hz.
Άλλες επιδράσεις της κινητής τηλεφωνίας στη λειτουργία του εγκεφάλου που ανεδείχθησαν από την επι-
στημονική έρευνα (σε ανθρώπινες ομάδες) είναι οι διαταραχές του ύπνου, πονοκέφαλοι, ζαλάδες, μείωση
της ικανότητας συγκέντρωσης, μείωση του χρόνου αντίδρασης σε οπτικά ερεθίσματα, βραδύτητα στη λήψη
απόφασης, μείωση της ακοής, εξασθένιση της μνήμης, μαθησιακές δυσκολίες, χρόνια κόπωση, ακουστικές
και οπτικές παραισθήσεις κ.λ.π. Ένα πλήθος σχετικών αναφορών περιλαμβάνονται στο Bioinitiative Re-
port.
3.3 κινητή τηλεφωνία και αυτισμός
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε μια αύξηση 6000% στα κρούσματα αυτισμού, που συμβαδίζει με την ει-
σαγωγή και ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και γενικά των ασύρματων δικτύων. Σύμφωνα με τον
Goldsworthy [19], η επιδημία αυτή του αυτισμού μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη διαρροή ιόντων ασβεστίου
στους νευρώνες του εγκεφάλου ως αποτέλεσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
Με τη στατιστική παρατήρηση πως η αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων αυτισμού συμβαδίζει (σε πλήρη
παραλληλία) με την επίσης αλματώδη αύξηση της ασύρματης επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τη-
λέφωνα, wi-fi κ.λ.π.) ο G. Carlo και η Tamara Mariea [20] οδηγήθηκαν στη σκέψη να εφαρμόσουν σε αυτι-
στικά παιδιά τα γνωστά πρωτόκολλα απομάκρυνσης βαρέων μετάλλων, αλλά σε συνθήκες μηδενικών
εκπομπών ακτινοβολίας (ηλεκτρομαγνητικά καθαρό περιβάλλον). Διαπίστωσαν τότε ότι η ταχύτητα απο-
τοξίνωσης του οργανισμού από τα βαρέα μέταλλα αυξήθηκε εντυπωσιακά. Και οδηγήθηκαν στη σκέψη πως
αν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να ανοιγοκλείνει τους διαύλους (κανάλια) των κυτταρικών μεμ-
βρανών στα βαρέα μέταλλα, τότε η ακτινοβολία αυτή πιθανόν να αποτελεί και γενεσιουργό αιτία του αυτι-
σμού.
3.4 κινητή τηλεφωνία και επιληψία 
Σε μερικές περιπτώσεις επιληπτικών σημειώθηκε αύξηση των κρίσεων όταν ο ασθενής άρχισε να χρησιμο-
ποιεί κινητό τηλέφωνο ή όταν στη γειτονιά του εγκαταστάθηκε κεραία βάσης της κινητής τηλεφωνίας. Ο
Hyland [21] ανέφερε την περίπτωση μικρής επιληπτικής η οποία εμφάνιζε κανονικά 2 κρίσεις το μήνα. Μετά
την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη γειτονιά της, η μικρή υπέφερε 8 κρίσεις ημερησίως. Όταν,
με τις ενέργειες του γιατρού της, εν αγνοία της και εν αγνοία των γονέων της, η κεραία σταμάτησε να λει-
τουργεί, η ασθενής επανήλθε στην προηγούμενη κανονική της κατάσταση για να επανέλθει στις ημερήσιες
κρίσεις της όταν η κεραία ξανάρχισε να λειτουργεί. Το ίδιο συνέβη και όταν η μικρή απομακρύνθηκε από
την κεραία και μετά επανήλθε. Σε μια άλλη περίπτωση, ενήλικη γυναίκα, χωρίς ιστορικό επιληψίας, δικό της
ή της οικογένειάς της, άρχισε να εμφανίζει μια σειρά κρίσεων Grand Mal, αμέσως μόλις άρχισε να χρησι-
μοποιεί το κινητό της.
4. νόσοι που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος
και οικιακών συσκευών.
Γύρω από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και οικιακές συσκευές δημιουργούνται ηλεκτρικά και
μαγνητικά πεδία που δε συνιστούν ηλεκτρομαγνητικό κύμα, επειδή η συχνότητά τους είναι πολύ χαμηλή
(Extremely Low Frequency- ELF). Σε αντίθεση με τις υψηλές συχνότητες (π.χ. της κινητής τηλεφωνίας), που
απορροφώνται εύκολα από ένα μεταλλικό πλέγμα, θωράκιση έναντι των πεδίων ELF, ιδιαίτερα του μαγνη-
τικού, είναι δυσχερέστατη.
Η εγκυρότερη εκτίμηση των μέχρι σήμερα συμπερασμάτων της επιστημονικής έρευνας για τις επιπτώσεις
των πεδίων ELF στην ανθρώπινη υγεία ανακοινώθηκε το 2006 από την επιτροπή μίας μεγάλης ομάδας κο-
ρυφαίων επιστημόνων απ’ όλο τον κόσμο που ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία (ίδε Bioinitiative Report
στο διαδίκτυο, με ένα μεγάλο πλήθος σχετικών αναφορών).
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Μετά από εξέταση όλων των μελετών που είχαν εκπονηθεί μέχρι το 2006, η έκθεση της ως άνω βιοπρω-
τοβουλίας καταλήγει στα εξής, εν συνόψει, συμπεράσματα:
-Λίγες αμφιβολίες υπάρχουν πλέον πως η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ELF προκαλεί παιδική λευ-
χαιμία. Αύξηση του κινδύνου αυτού αρχίζει για τιμές του μαγνητικού πεδίου ELF χίλιες φορές πιο κάτω από
το επίσημο διεθνές όριο «ασφαλείας» (που είναι 1000 μιλιγκάους). Συγκεκριμένα, στη μελέτη [22], ο κίνδυ-
νος αυτός για νεαρά αγόρια διπλασιάζεται μετά τα 1,4 μιλιγκάους. Στις άλλες μελέτες, ο κίνδυνος λευχαιμίας,
γενικά στα παιδιά, αρχίζει μετά τα 2, τα 3 ή τα 4 μιλιγκάους. Επιπλέον, στη μελέτη [23], παιδιά με λευχαιμία
που ζουν σε σπίτι με μαγνητικό πεδίο ELF πάνω από 3 μιλιγκάους, εμφανίζουν ένα κατά 450% αυξημένο
κίνδυνο να υποκύψουν στην ασθένεια, συγκριτικά με λευχαιμικά παιδιά που αναρρώνουν σε μαγνητικό
πεδίο ELF κάτω από 1 μιλιγκάους. Στη μελέτη [24], η πιθανότητα επιβίωσης ενός παιδιού με λευχαιμία μει-
ώνεται κατά 300% αν αναρρώνει σε σπίτι με μαγνητικό πεδίο ELF πάνω από 2 μιλιγκάους. Τέλος, στη μελέτη
[25], η πιθανότητα επιβίωσης μειώνεται κατά 280% σε περιβάλλον 1 έως 2 μιλιγκάους. Κατά την ίδια μελέτη,
παιδιά που πέρασαν τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής τους σε σπίτια που απέχουν λιγότερο από 300 μέτρα από
γραμμές υψηλής τάσης (πυλώνες), έχουν κατά 500% αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν αργότερα στη
ζωή τους κάποια μορφή καρκίνου. 
-Από τη μέχρι σήμερα επιστημονική έρευνα προκύπτει η μάλλον ισχυρή ένδειξη ότι η έκθεση γυναικών επί
μεγάλο χρονικό διάστημα σε μαγνητικό πεδίο ELF πάνω από 10 μιλιγκάους, είναι παράγων κινδύνου για
ανάπτυξη καρκίνου τους στήθους, λόγω κυρίως καταστολής της λειτουργίας της επίφυσης.
-Η αντικαρκινική δράση του φαρμάκου Tamoxifen μειώνεται σε 2 υποκλώνους των κυττάρων MCF-7 όταν
η ασθενής βρίσκεται σε βεβαρυμένο περιβάλλον πεδίων ELF. Σύμφωνα με τον Blackman [26], η αποτελε-
σματικότητα του Tamoxifen μειώνεται κατά 60% αν η ασθενής υφίσταται ένα μαγνητικό πεδίο ELF ίσο με
12 μιλιγκάους. 
-Υπάρχει ισχυρή επιδημιολογική μαρτυρία ότι υψηλές τιμές του μαγνητικού πεδίου ELF είναι παράγων ανά-
πτυξης της νόσου Alzheimer.
Μεγάλος αριθμός μετρήσεων που διενεργήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο από το συγγραφέα έδειξαν πως
στη μεγάλη πλειοψηφία των κατοικιών η τιμή του μαγνητικού πεδίου δεν ξεπερνάει το 1mG. Εξαίρεση απο-
τελούν μερικές κατοικίες των πολύ μεγάλων αστικών κέντρων, πάνω από τις οποίες (σε ύψος ολίγων μέ-
τρων) ή δίπλα από τις οποίες (σε απόσταση λιγότερη των 200 μέτρων) διέρχονται γραμμές μεταφοράς
υψηλής τάσης (πυλώνες).
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Ο πλανήτης γη διαθέτει μία ατμόσφαιρα που του χαρίζει μία εκπληκτική εικόνα όταν τον ατενίζουν οι
αστροναύτες από το διάστημα και έναν εντυπωσιακό ουρανό που απολαμβάνουν οι άνθρωποι από τη γη.
Πήρε πολλούς αιώνες για να αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι είναι «περιορισμένος» από το στρώμα της ατμό-
σφαιρας, που αναπόφευκτα εγκλωβίζει κάθε ουσία που παράγεται από τον γήινο φλοιό. Έπρεπε επίσης να
περάσουν πολλοί αιώνες για να αυξηθούν κατά λογαριθμικό τρόπο οι εκπομπές ρύπων λόγω ανθρώπινης
δραστηριότητας από την γήινη επιφάνεια στην υπερκείμενη «κλειστή» σφαίρα. Το φαινόμενο συνειδητο-
ποιήθηκε στο τέλος του 20ου αιώνα και τις τελευταίες δεκαετίες βαίνει επιδεινούμενο, συμβάλλοντας στην
υποβάθμιση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα παράλληλη αύξηση νοσηρότητας του ανθρώπινου πληθυ-
σμού. Την ίδια χρονική περίοδο έγινε αντιληπτός ο ρόλος που παίζει η περιβαλλοντική κακοποίηση στις
διεργασίες της καρκινογένεσης. Οι νεοπλασίες, αν και χρονολογούνται από καταβολής έμβιων όντων,
έχουν αυξηθεί σημαντικά στον 20ο αιώνα και συνεχίζουν να αυξάνονται. Ένας λόγος αύξησης είναι η εν-
τυπωσιακή παράταση του χρόνου ζωής, τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες και τον «πολιτισμένο» κόσμο.
Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης είναι, κατά κάποιον τρόπο, μία επέμβαση στο περιβάλλον, αφού
κατά τους ανθρωπολόγους ο άνθρωπος ήταν για εκατομμύρια χρόνια προγραμματισμένος να ζει από 15
έως το πολύ 30 χρόνια, ενώ σήμερα με επιστημονική βοήθεια και παρεμβάσεις, ευελπιστεί να φθάσει άνετα
τα 100 και φυσικά αναπαράγεται σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από ότι ο πρωτόγονος πρόγονός του. Η πα-
ράταση της ζωής φυσικά δίδει στους ογκογενετικούς μηχανισμούς που λειτουργούν στο ανθρώπινο κύτ-
ταρο, μεγαλύτερη δυνατότητα να δράσουν, αυξάνοντας την συχνότητα των νεοπλασματικών νόσων, λόγω
μακρύτερου χρόνου δράσης των καρκινογόνων παραγόντων που είναι γενετικοί, φυσικοί και χημικοί.

Σε κάθε ανθρώπινο οργανισμό λειτουργούν καρκινογενετικοί μηχανισμοί που έχουν να κάνουν με τη
δομή και την λειτουργία του γενετικού υλικού και εκδηλώνονται όταν η ισορροπία μεταξύ ογκογενετικών
και κατασταλτικών μηχανισμών καθώς και αυτών που ρυθμίζουν την επισκευή του DNA ορισμένων κυττά-
ρων διαταραχθεί. Όλα αρχίζουν από ένα και μόνο κύτταρο. Η διαδικασία ογκογένεσης είναι μακρά και πε-
ριλαμβάνει αρκετά στάδια. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυχαίων μεταλλάξεων ή ενός σταθερά
κληρονομούμενου χαρακτηριστικού από προγονικά κύτταρα. Επιπλέον οι βλάβες στο γενετικό υλικό που
καταργούν τον ρόλο «επισκευαστικών» ή/και «ογκοκατασταλτικών» γονιδίων ή προωθούν την δράση
«αναπτυξιακών» ογκογονιδίων είναι φυσικοί και χημικοί.

Στους φυσικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η ιονίζουσα ακτινοβολία από φυσικές πηγές, όπως η κο-
σμική, και από τεχνητές, όπως η ατομική-πολεμική ή η ιατρική τεχνολογία. Εδώ ανήκει και η μη ιονίζουσα
ακτινοβολία που προκαλείται από ποικίλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που περιβάλλουν το σύγχρονο άν-
θρωπο. Στους φυσικούς καρκινογόνους παράγοντες ανήκει και η υπεριώδης ακτινοβολία του φυσικού
φωτός, όπως και τα σωματίδια αμίαντου που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα λόγω φυσικών καταστροφών ή
από την ανθρώπινη χρήση του υλικού αυτού. Φυσικοί παράγοντες είναι και οι καρκινογόνοι ιοί, που είναι
πολλοί, αλλά οι σημαντικότεροι είναι οι ερπητοιοί (HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV), οι ιοί της ηπατίτιδος
Β και C και μερικοί από τους ιούς των κονδυλωμάτων δηλαδή οι HPV.

Διαιτητικές συνήθειες έρχονται να προστεθούν στους φυσικούς παράγοντες. Εδώ κατατάσσονται ο
υπερσιτισμός και η υπερκατανάλωση λίπους, αλκοόλ, μπαχαρικών και συντηρημένων τροφών. Η φυσική
καρκινογένεση υποβοηθείται από την έλλειψη άσκησης, υπερβολικό άγχος και μη φυσικό τρόπο ζωής που
έχει καθιερωθεί στις βιομηχανικές κοινωνίες και θεωρείται, με την ευρύτερη έννοια, ως βλαπτική επέμβαση
στο περιβάλλον αφού η ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να είναι αρμονικά ενταγμένη σε αυτό. Είναι προ-
φανές ότι η ογκογένεση δεν αυξήθηκε μόνον λόγω παράτασης μέσου χρόνου ζωής αλλά και λόγω σημαν-
τικής αύξησης της  μόλυνσης του περιβάλλοντος.
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Το περιβάλλον, όμως, με την πεπερασμένη ικανότητά του να απορροφά την κακοποίηση, μολύνεται
από χημικές ουσίες που ανακυκλώνονται στη φύση και τελικά προσβάλλουν το ανθρώπινο κύτταρο. Πρω-
ταρχική θέση εδώ κατέχει ο καπνός που τα θύματα του υπολογίζονται σε εκατομμύρια ετησίως, οι δυοξίνες,
οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, όπως τα δεκάδες προϊόντα του πετρελαίου, οι χρωστικές της ανυλίνης
και χιλιάδες βιομηχανικά απόβλητα. Ο κατάλογος των ουσιών αυτών είναι ατελεύτητος και συνεχώς αυξά-
νεται.

Ο πολιτισμός και η ανάπτυξη, που χάρισαν στον άνθρωπο περίπου 40 χρόνια μακρύτερης ζωής, έχει
ένα τίμημα που αντιστρατεύεται τα επιτεύγματά τους. Η ανθρώπινη γνώση αυξάνεται λογαριθμικά και συ-
νειδητοποιεί τους κινδύνους. Πλην  όμως ο άνθρωπος, παρά την γνώση, φαίνεται απρόθυμος να αυτο-
συγκρατηθεί και ίσως βαδίζει προς τον αφανισμό του, όχι μόνον μέσω της αυξημένης καρκινογένεσης.
Αποτελεί καθήκον των πάντων η αυτογνωσία και το μέτρο για να παραδοθεί ο πλανήτης τουλάχιστον όχι
χειρότερος από ότι τον παρέλαβαν οι σύγχρονες γενιές.      
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ΑνιςοτΗτες ςτΗν ΥΓειΑ ΑΠο τις κλιΜΑτικες ΑλλΑΓες
Κων/νος Νικ. Συρίγος, MD, PhD

Η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος είναι πλέον μια πραγματικότητα. Οι επιστήμονες έγκαιρα τεκμηρίωσαν
τις αλλαγές αυτές και δημιούργησαν μοντέλα πρόβλεψης των επιπτώσεων αυτών στο περιβάλλον και στην
οικονομία. Αντίθετα η μελέτη και εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία καθυστέρησε σημαντικά και μόνο
πρόσφατα άρχισε να τοποθετείται ψηλά στην ατζέντα των αρμόδιων επιστημόνων. Και αυτό παρότι  ανα-
γνωρίζεται απ΄όλους ότι  οι περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν άμεση σύνδεση με την ατομική και κοινωνική
υγεία: η επιβάρυνση του περιβάλλοντος έχει επιπτώσεις στην υγεία, ενώ πληθυσμός με σημαντικά προβλή-
ματα (υποθρεψία, AIDS κ.ά.) επηρεάζει το παραγωγικό δυναμικό μιας χώρας, με άμεσες επιπτώσεις στην
οικονομία και στη διαχείριση του περιβάλλοντος μιας χώρας. Οι επιπτώσεις στη υγεία από την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των κοινωνικών ανισοτήτων που επικρατούν στην
εποχή μας: πρόκειται για ένα πρόβλημα που δημιούργησαν οι ανεπτυγμένες χώρες (οι οποίες έχουν κατά
μέγιστο μέρος και τη λύση του προβλήματος), αλλά που αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις λιγότερο προ-
ηγμένες χώρες. Και μέσα στην ίδια χώρα, εκείνοι που αναμένεται να υποστούν τις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής είναι οι πολίτες των χαμηλότερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων, δηλαδή οι λιγότερο υπεύ-
θυνοι για τη δημιουργία της.
Οι κλιματικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του πληθυσμού με άμεσους αλλά και με έμμεσους
τρόπους, οι σημαντικότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι:
- Η υπερθέρμανση του πλανήτη: Το καλοκαίρι 2003 ήταν το θερμότερο των τελευταίων 500 ετών 

στη Ευρώπη, με αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 3.5οC. Κατά το χρονικό διάστημα των 2 πιο 
θερμών εβδομάδων αυτού του έτους σημειώθηκαν 22-45 000 επιπλέον θάνατοι. 

- Επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές (τυφώνες, πλημμύρες, πυρκαγιές), οι οποίες πλέον καθίστανται
συχνότερες, ισχυρότερες σε ένταση και προσβάλλουν πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη. Και 
ενώ κατά την ιστορία της ανθρωπότητας οι φυσικές καταστροφές επηρέαζαν μικρές ομάδες του 
πληθυσμού (σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστιαία), στο μέλλον θα επηρεάζουν μεγάλες ομάδες του
πληθυσμού παγκοσμίως. 

- Μεταβολές στο είδος (νέα στελέχη), στη συχνότητα, στην εποχικότητα και στο μοντέλο εξάπλωσης 
των λοιμωδών νοσημάτων. Στην υποσαχάρια Αφρική 1.1 εκατομμύρια άτομα διαβιούν σε περιοχές 
επιρρεπείς σε ελονοσία. Αν υπολογισθεί ότι δεν θα υπάρξει αύξηση του πληθυσμού και η θνητότητα 
από την ελονοσία θα παραμείνει η ίδια, ο αντίστοιχος πληθυσμός το 2080 θα είναι 70 εκατομμύρια, 
λόγω τροποποίησης του εδάφους. Επίσης αναμένεται να μεταβληθεί η επιδημιολογία της σαλμονέλω-
σης στην Ευρώπη και της χολέρας στην Νότιο Αμερική και στην Ινδική χερσόνησο. 

- Ελλείψεις στα αποθέματα πόσιμου νερού.
- Ανεπάρκεια των οικοσυστημάτων και διακοπή της τροφικής αλυσίδας. Η τοπική μετανάστευση και 

αστικοποίηση του πληθυσμού στην υποσαχάρια Αφρική αναμένεται να αυξήσει τους ασθενείς AIDS.
- Μεγάλες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. σε παράκτιες περιοχές) θα οδηγηθούν σε υποχρεωτική 

μετανάστευση.

Γεωγραφικές Ανισότητες. Οι επιπτώσεις των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών θα είναι διαφορετικές
από χώρα σε χώρα.  Οι πληθυσμοί που αναμένεται να επιβαρυνθούν περισσότερο είναι εκείνοι που βρί-
σκονται ήδη σε μειονεκτική θέση, λόγω υπαρχόντων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Και αυτοί
είναι οι πληθυσμοί της Αφρικής, κυρίως της υποσαχάριας, αν και είναι η περιοχή με την μικρότερη παραγωγή
αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Στην περιοχή αυτή της Αφρικής επικρατεί η αγροτική οικονομία (απα-
σχολεί τα 2/3 του εργατικού δυναμικού και υποστηρίζει πηγή εισοδήματος για το 50% των νοικοκυριών),
ο κλάδος της οικονομίας που θα προσβληθεί περισσότερο από τις κλιματικές αλλαγές. Η απώλεια των λε-
γόμενων «ετών ζωής χωρίς νόσο» θα είναι 500 φορές μεγαλύτερη στις πτωχές χώρες της Αφρικανικής
ηπείρου, απ’ ότι στις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι αιτίες για αυτή την ανισότητα είναι πολλαπλές:
- Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  (μείωση των υδάτινων πόρων και αποψίλωση του καλλιεργή-

σιμου εδάφους) θα είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. 
- Τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. διαχείριση αποβλήτων)  είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη 
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σημασία των κλιματικών αλλαγών.
- Διαφορές στην περιφερική πολιτική ισχύ, στο κατά κεφαλήν εισόδημα και στην διάρθρωση της 

τοπικής κοινωνίας (ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων, εμπορευματοποίηση των «κοινών» 
αγαθών κλπ)  έχουν μεγάλη σημασία στη διαχείριση των επιπτώσεων.

Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι η μη πρόσβαση στο καθαρό νερό και η έλλειψη βασικών συνθηκών
υγιεινής (1.1 και 2.6 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως το 2009) είναι μεγέθη συνδεδεμένα με ανάλογο
τρόπο. Η έλλειψη καθαρού νερού έχει σχετιστεί με λοιμώδη νοσήματα και διαρροϊκά σύνδρομα, ενώ η
μόλυνση του υπάρχοντος πόσιμου νερού (συνήθως με αρσενικό και βιομηχανικά απόβλητα) έχει σχετισθεί
με δερματικές παθήσεις, νευροπάθειες, νεοπλασίες και υπογονιμότητα.

ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας: Οι επαγγελματίες υγείας έχουν αυξημένη ευθύνη να προβλέψουν
με ακρίβεια, χωρίς εφησυχασμό ή κινδυνολογία τους πραγματικούς κινδύνους και να αναπτύξουν στρατη-
γικές αντιμετώπισης και γιατί όχι και πρόληψής τους. 
- Η ευθύνη τους είναι καθοριστική στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού. 

Πρέπει να εκλαϊκεύουν τα συμπεράσματα της επιστήμης τους, ώστε να γίνονται κατανοητά απ’ όλους 
και να διδάσκουν με το παράδειγμά τους, βρισκόμενοι στη πρωτοπορία για την υιοθέτηση ενός πιο 
«υγιεινού» τρόπου ζωής. 

- Πρέπει να καταγράφει όλες τις αλλαγές στην υγεία του πληθυσμού διαχρονικά και να τεκμηριώνει τη 
σχέση τους με τις κλιματικές αλλαγές, όταν υπάρχει.

- Ο ρόλος της προληπτικής ιατρικής είναι καθοριστικός: μαζικά προγράμματα εμβολιασμού, αποξήρανση
ελών, ελεύθερη πρόσβαση και καθαρισμός των υδάτινων πόρων. 

- Κατάρτιση προγραμμάτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης και υποστήριξης της ψυχικής υγείας για τους 
ευπαθείς πληθυσμούς.

- Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου του πληθυσμού.
- Υποστήριξη  προγραμμάτων έρευνας για την δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης: 

Forward Epidemiology. 
- Έλεγχος των εκπομπών CO2 από τα Νοσοκομεία και τη Φαρμακοβιομηχανία.
- Οι κλιματικές αλλαγές, οι επιπτώσεις τους στην υγεία και οι προτεινόμενες στρατηγικές αντιμετώπισής

τους πρέπει να ενταχθούν στα προγράμματα σπουδών των Ιατρικών Σχολών.
- Κυρίως όμως πρέπει να δράσουν ως συνειδητοποιημένοι πολίτες

ςυμπεράσματα: Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι ένα καλό εργαλείο για να πειστούν οι προηγμένες χώρες
να υιοθετήσουν πολιτικές περιορισμού των εκπομπών CO2. Πολιτικές που είναι καλές για το κλίμα είναι
καλές και για την υγεία των πολιτών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Όσον αφορά τους
πολίτες, μια «υγιεινή ζωή» με άσκηση, σωστή διατροφή και ανακύκλωση των απορριμμάτων είναι μια ζωή
«φιλική» προς το περιβάλλον. Όσον αφορά τις κοινωνίες ο έλεγχος της παραγωγής τροφίμων, η ορθολο-
γική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η χρηστή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας  προάγουν την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Και είναι σημαντικό οι γιατροί να είναι στην πρωτοπορία της καθιέρωσης αυτών
των πολιτικών.
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