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Περίληψη 

Τίτλος: Συχνότητα εμφάνισης (επιπολασμός) τύπων καρκίνου και ποιότητα ζωής 

ατόμων ηλικίας 50+ ετών σε 13 χώρες της Ευρώπης - μελέτη SHARE 2006-7 

 

Του: Αντώνιου Χριστοδουλάκη 

 

Υπό την επίβλεψη του: κ. Α. Φιλαλήθη 

Συνεπιβλέποντες: κ. Μ. Λιναρδάκης και κ. Θ. Κωνσταντινίδης 

 

Ημερομηνία 28/06/2017 

 

Εισαγωγή. Η αναζήτηση της συχνότητας εμφάνισης τύπων καρκίνου στην Ευρώπη 

καθώς και η εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ατόμων που νοσούν, αποτελεί βασικό 

στοιχείο για το σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης, ειδικά για κάθε χώρα-μέλος και 

για τη δημιουργία εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας για τους ασθενείς. 

Σκοπός. Η εκτίμηση της συχνότητας (επιπολασμός) της παρουσίας διαφόρων τύπων 

καρκίνου σε άτομα ηλικίας 50+ ετών. Επιπλέον διερευνήθηκε η διαφορά της 

συχνότητας των σχετικών νοσημάτων μεταξύ των πληθυσμών-χωρών που 

συμμετείχαν και εκτιμήθηκε η σχέση τους με το επίπεδο της ποιότητας ζωής. 

Υλικό και μέθοδοι. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν32109 άτομα ηλικίας 50+ 

ετών, 13 Ευρωπαϊκών χωρών του 2ου κύματος (2006-7) της μελέτης “Survey of 

Health, Ageing and Retirement in Europe”(SHARE). Συγκροτείται από 

αντιπροσωπευτικά, στρωματοποιημένα, σύνθετα δείγματα ενηλίκων, επιλεγμένα 

αναλογικά σε κάθε χώρα με δειγματοληψία πιθανοτήτων (weights). Η ποιότητα ζωής 

εκτιμήθηκε μέσω της σταθμισμένης κλίμακας CASP-12. Eφαρμόστηκε 

πολυμεταβλητή ανάλυση συγκρίσεων μέσω διαδικασίας σύνθετων δειγμάτων.    

Αποτελέσματα. Το 45,4% του συνολικού δείγματος μελέτης ήταν άνδρες ενώ η μέση 

ηλικία όλων ήταν 65,5±10,0 έτη. To 5,65% (95%ΔΕ:4,95-6,44) βρέθηκε να νοσεί από 

κάποιας μορφής νεοπλασία. Οι πέντε συχνότερες ήταν του μαστού (3,26%), του 

προστάτη (1,4%), του παχέος εντέρου ή ορθού (0,7%), του τραχήλου της μήτρας 

(0,65%) και του δέρματος (0,39%).Η Ελλάδα βρέθηκε με τη χαμηλότερη συχνότητα 

νεοπλασιών (2,1%) σε σχέση με τις υπόλοιπες 12 Ευρωπαϊκές χώρες της μελέτης, με 

υψηλότερη να έχει η Δανία(8,3%). Σημαντική διαφοροποίηση επιπολασμού 

νεοπλασιών βρέθηκε μεταξύ γεωγραφικών περιοχών με τις βόρειες χώρες να 
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εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερη συχνότητα (8,3%, 95%ΔΕ:6,0-11,3)έναντι των 

νοτίων (4,4%, 95%ΔΕ: 3,4-5,6). Στο συνολικό δείγμα η μέση βαθμολογία της 

Κλίμακας CASP-12 της ποιότητας ζωής βρέθηκε 26,8 και μόλις το 1,15% με υψηλή 

ποιότητα ζωής. Αντίστοιχα, μόλις το 1,2% εκείνων που είναι ελεύθεροι νεοπλασιών 

και 1,0% των ατόμων με νεοπλασία, εκτιμήθηκε με υψηλή ή πολύ υψηλή ποιότητα 

ζωής (p=0,853).Τα άτομα που έπασχαν από νεοπλασία, δεν φαίνεται να είχαν 

σημαντική διαφορά στην ποιότητα ζωής σε σχέση με τα άτομα που ήταν ελεύθερα 

νεοπλασιών. 

Συμπεράσματα. Οι νεοπλασίες αποτελούν μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας 

κυρίως στις βορειότερες Ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς όμως να υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στη ποιότητα ζωής μεταξύ των ατόμων που νοσούν και αυτών που δεν 

πάσχουν από κάποιο τύπο νεοπλασίας. Επομένως, η παρούσα μελέτη παρέχει 

χρήσιμες ενδείξεις τόσο για τη χάραξη πολιτικών υγείας, όσο και για τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων προαγωγής υγείας. 

 

Λέξεις κλειδιά: επιπολασμός νεοπλασιών, ποιότητα ζωής, Ευρώπη. 

Σύνολο Λέξεων: 365 
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Αbstract 

 

Title: Prevalence of different cancer types and quality of life for people aged 50+ in 

13 European countries SHARE 2006.7 

 

By: Anthony Christodoulakis 

 

Main-Supervisor: Mr. A. Filalithis 

Co-supervisors: Mr. M. Linardakis and Mr. Th. Konstantinidis 

 

Date: 29/06/2017 

 

Introduction: Searching for the incidence patterns in different types of cancer as well 

as assessing the quality of life of cancer patients is a crucial element in designing 

prevention programs specifically for each European member- country and in creating 

a personalized care plan for the individual patient. 

Objective: Assessing the presence of various types of cancer in people aged 50+, 

using the data collected from 13 European countries. Additionally the comparison and 

the differentiation of the incidence of relevant diseases were investigated among the 

participating populations as well as the assessment of their connection with the levels 

of quality of life. 

Material and methods: The sample of the analysis was comprised of 32109 

individuals aged 50+ years, from the general population of 13 European countries 

participating in the 2nd wave (2006.7) of the study survey of health aging and 

retirement in Europe, SHARE. It consists of representative layered, composite adult 

samples selected proportionally in each country by weighted probability sampling. 

The quality of life was assessed through the casp-12 weighted scale. For all of the 

relevant parameters, multivariate analysis of comparisons was performed using a 

composite sample process. 

 

Results: 45.4% of the total study sample was male and the mean age of all was 65.5± 

10 years. 5.65% (95% ED: 4.25- 6.44) was found with some type of neoplasia. The 
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five most prominent types were breast (3.26%), prostate (1.4%), colon or rectum 

(0.7%), uterus cervix (0.65%) and of the skin (0.39%). Greece had the lowest 

incidence of neoplasia (2.1%) compared to the other 12 European countries of the 

study, with Denmark having the highest (8.3%). Significant differentiation of cancer 

prevalence was found between the geographical areas in the European countries with 

the northern countries showing a significantly higher frequency than the southern ones 

(8.3% 95% CI: 6.0 – 11.3 versus 4.4% 95% CI: 3.4- 5.6). 

The average score of the casp-12 scale of quality of life was 26.8 in the total sample 

with only 1.15% having high quality of life. Respectively only 1.2% of those who 

were free of neoplasia and 1.0% of those with neoplasia were assessed with high or 

very high quality of life (p = 0.853). People with neoplasms do not appear to have a 

significant difference in quality of life compared to those who were free of cancer.  

Conclusion: Neoplasms are a major public health problem, mainly in the northern 

European countries. However, there are no significant differences in the quality of life 

between people who are ill and those who are not suffering from some type of 

neoplasm. Therefore, this study provided indications useful both for planning health 

policies and for designing health promotion programs. 

 

Key words: Prevalence of neoplasm, quality of life, Europe. 

Total words: 434 
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Εισαγωγή 

Έννοιες και Ορισμοί 

Καρκίνος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει ένα σύνολο από 

ασθένειες, με κοινά αλλά και ταυτόχρονα διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με 

την θέση εντόπισης. Οι μορφές του καρκίνου διαφέρουν σημαντικά ως προς τη φύση, 

το ρυθμό ανάπτυξης, εξέλιξης, θεραπείας και πρόγνωσης (Hopkinson et al., 2006). 

Ένας διαφορετικός ορισμός για τον καρκίνο είναι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και 

εξάπλωση των κυττάρων που μπορεί να επηρεάσει σχεδόν όλο το ανθρώπινο σώμα 

(WHO, 2008;The American Cancer Society, 2005). 

H επιδημιολογία του καρκίνου έχει περιγραφεί ως η μελέτη της κατανομής των 

καρκίνων με βάση την ηλικία, το φύλο, την οικονομική κατάσταση, την 

κληρονομικότητα, τον τρόπο ζωής κ.λπ., καθώς και των παραγόντων που καθορίζουν 

τον επιπολασμό της. Ο ορισμός αυτός υποδηλώνει ότι η επιδημιολογία του καρκίνου 

αποτελείται από δυο μέρη, την περιγραφική επιδημιολογία που ασχολείται με τη 

κατανομή της ασθένειας και την αναλυτική επιδημιολογία που ασχολείται με τους 

αιτιολογικούς παράγοντες της νόσου (Phillips, 1969). 

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (Π.Ο.Υ) ορίζει την ποιότητα ζωής, ως το πως 

αντιλαμβάνεται το άτομο τη θέση του στη ζωή, με βάση το πλαίσιο που ορίζεται από 

τον πολιτισμό και τις αξίες της εκάστοτε γεωγραφικής θέσης που ζει το άτομο σε 

σχέση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες τους. Πρόκειται 

για μια ευρείας έκτασης έννοια, η οποία επηρεάζεται με έναν πολύπλοκο τρόπο από 

τη σωματική υγεία του ατόμου, τη ψυχολογική κατάσταση, τις προσωπικές 

πεποιθήσεις, τις κοινωνικές σχέσεις και τη σχέση τους με βασικά χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντός τους (WHO International, 2008). 

 

Ιστορική αναδρομή 

 Παλαιότερες περιγραφές του καρκίνου 

Οι άνθρωποι έπασχαν από καρκίνο καθ’ όλη τη διάρκεια της καταγεγραμμένης 

ιστορίας. Έτσι, δεν είναι  έκπληξη το γεγονός ότι από αρχαιοτάτων χρόνων έγραφαν 

για τον καρκίνο. Ο καρκίνος σαν νόσος, μαρτυρείται ότι υπήρχε στην Αίγυπτο από 

πολύ παλιά και αυτό αναγνωρίζεται, από ιερογλυφικά κείμενα καθώς επίσης και από 

αυτοψίες που έχουν διενεργηθεί σε μούμιες που έπασχαν από καρκίνο των οστών 

(Hajdu, 2011). 
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Η παλαιότερη καταγεγραμμένη περιγραφή του καρκίνου, αν και δεν χρησιμοποιούταν 

αυτή η λέξη για να το περιγράψει, ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο και χρονολογείται το 

3000 π.Χ. Αυτό ονομάζεται πάπυρος του Edwin Smith και είναι κομμάτι από 

αντίγραφο ενός αρχαίου Αιγυπτιακού βιβλίου, που αναφερόταν στις τεχνικές 

χειρουργικής των τραυμάτων. Περιγράφει οκτώ περιπτώσεις όγκου ή ελκών του 

μαστού, το οποίο θεράπευαν με καυτηριασμό χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο που το 

ονόμαζαν ''Fire Drill''. Το βιβλίο αναφέρει για την ασθένεια ότι: ''δεν υπάρχει 

θεραπεία'' (Hajdu, 2011). 

 16ος - 18ος αιώνας 

Ο Γαλιλαίος (1564-1642 μ.Χ.) προσπαθεί να εμβαθύνει τις θεωρίες του Ιπποκράτη, 

λέγοντας ότι οι όγκοι είναι ιστοί που έχουν ξεπεράσει τη φύση τους, υπονοώντας ότι 

οι όγκοι προέρχονται από εκτροπές ανάπτυξης και λειτουργίας των φυσιολογικών 

ιστών (Δήμα 2007). 

Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης, που ξεκίνησε τον 15ο αιώνα, οι επιστήμονες 

ανέπτυξαν μεγαλύτερη κατανόηση του ανθρώπινου σώματος. Επιστήμονες όπως ο 

Νεύτωνας, ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν την επιστημονική μέθοδο της αυτοψίας, που 

αργότερα θα χρησιμοποιηθεί για να μελετήσει και ασθένειες. Ο Harvey (1628) 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αυτοψίας, οδήγησε στην κατανόηση της 

κυκλοφορίας του αίματος μέσω της καρδιάς και του σώματος που μέχρι τότε ήταν 

ένα μυστήριο.Το 1704, ο Valsalva, υποστήριξε ότι αρχικά ο καρκίνος ήταν ένα 

τοπικό φαινόμενο, που μπορούσε να αφαιρεθεί χειρουργικά, ενώ σε πιο προχωρημένο 

στάδιο ο καρκίνος μπορούσε μέσω των λεμφαγγείων να μεταφερθεί αλλού στο σώμα 

(Hajdu 2011). 

Το 1761, ο Giovanni Morgagni της Padua ήταν ο πρώτος που έκανε μια ιατρική 

πράξη, που σήμερα θεωρείται ρουτίνα. Έκανε αυτοψίες για να συσχετίσει τη νόσο 

του ασθενή με τα παθολογικά ευρήματα μετά-θάνατο. Αυτή η ενέργεια οδήγησε στην 

ίδρυση της επιστημονικής ογκολογίας και τη μελέτη του καρκίνου (Hajdu, 2011).Ο 

γνωστός Σκοτσέζος χειρούργος John Hunter (1728-1793) πρότεινε κάποια είδη 

καρκίνου, που να μπορούν να θεραπευτούν με χειρουργική επέμβαση και περιέγραψε 

πως ο χειρούργος μπορεί να επιλέξει, ποιους μπορεί να χειρουργήσει. Εάν ο όγκος 

δεν είχε εισβάλει σε διπλανό ιστό και μπορούσε να αφαιρεθεί, είχε πει: ''δεν υπάρχει 

ατόπημα στο να αφαιρεθεί ''. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι ένα αιώνα αργότερα μετά την ανακάλυψη της αναισθησίας 

αναπτύχθηκαν κλασικές πλέον επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου, όπως 

η ριζική μαστεκτομή.  
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19ος αιώνας 

Ο 19ος αιώνας, ήταν ο αιώνας γέννησης της επιστημονικής ογκολογίας. Με την 

ανακάλυψη, του σύγχρονου μικροσκοπίου στη μελέτη παθολογικού ιστού. Ο Rudolf 

Virchow, που πολύ συχνά καλείται ο ιδρυτής της κυτταρικής παθολογίας, παρείχε τις 

επιστημονικές βάσεις για τη σύγχρονη παθολογική μελέτη του καρκίνου. Όπως, ο 

Morgagni που είχε συνδέσει τα ευρήματα της αυτοψίας που έβλεπε με γυμνό μάτι, με 

την κλινική πορεία της νόσου, έτσι και ο Virchow συσχέτισε τη χρήση μικροσκοπίου 

στην παθολογία της ασθένειας. 

Αυτή η μέθοδος όχι μόνο επέτρεψε την καλύτερη κατανόηση της ζημιάς που 

προκαλούσε ο καρκίνος, αλλά επίσης βοήθησε στην ανάπτυξη της χειρουργικής 

ογκολογίας. Τμήματα ιστών του σώματος που αφαιρείται από το χειρούργο, 

μπορούσε τώρα να εξεταστεί και να τεθεί μια πιο ακριβής διάγνωση. Ο παθολόγος 

επίσης είχε τη δυνατότητα να ενημερώσει τον χειρούργο, εάν η επέμβαση είχε 

αφαιρέσει τελείως τον καρκίνο (Hajdu, 2011). 

Σε μεταγενέστερη αναφορά ο Nowell το 1976 αναφέρει ότι στον καρκίνο, τα κύτταρα 

διαιρούνται και αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, και στη συνέχεια διηθούνται σε 

παρακείμενα όργανα ή μεταναστεύουν σε απομακρυσμένα όργανα μέσω του 

λεμφικού συστήματος ή των αγγείων (Hajdu, 2011). 

 

Βασικές γνώσεις για τον καρκίνο και την ποιότητα ζωής 

Παθοφυσιολογία του καρκίνου 

Τα ογκογονίδια είναι κυτταρικά γονίδια, που μπορούν να πυροδοτήσουν τον 

ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, αν τροποποιηθεί η ακολουθία τους ή 

αρχίσει να ρυθμίζεται λανθασμένα η έκφρασή τους. Ανακαλύφθηκαν αρχικά ως 

ογκογονίδια στους ρετροϊούς, που προκαλούν όγκους (ογκόγονοι ιοί). Οι ιοί αυτού 

του είδους ενσωματώνουν, μερικές φορές, στο δικό τους γονιδίωμα γονίδια από το 

κύτταρο-ξενιστή. Εάν αυτά τα γονίδια επανενσωματωθούν στο DNA του ξενιστή 

κατά τη διάρκεια μιας επόμενης λοίμωξης μπορούν, σε σπάνιες περιπτώσεις, να 

προκληθούν όγκοι.  

Η κυτταρική μορφή των ογκογονιδίων κωδικοποιεί πρωτεΐνες, που συμβάλλουν στον 

έλεγχο των διεργασιών αύξησης και διαφοροποίησης. Μετατρέπονται σε 

ογκογονίδια, μόνο όταν τροποποιηθεί η ακολουθία τους μέσω μεταλλαγών, 

απαλείψεων και άλλων διεργασιών ή όταν παραχθούν υπερβολικές ποσότητες των 

προϊόντων τους, ως αποτέλεσμα υπερέκφρασης. 
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Η υπερέκφραση πολύ πιθανόν να οφείλεται σε ενίσχυση, η οποία οδηγεί σε 

πολυάριθμα λειτουργικά αντίγραφα του αντίστοιχου γονιδίου ή όταν το γονίδιο 

υποστεί την επίδραση ενός εξαιρετικά δραστικού υποκινητή. Όταν διαταραχθεί ο 

έλεγχος της έκφρασης του ογκογονίδιου από τα ογκοσταλτικά γονίδια, μπορεί να 

παρατηρηθεί μεταμόρφωση και αρρύθμιστος πολλαπλασιασμός.  Η ενεργοποίηση 

ενός μόνο ογκογονίδιου, οδηγεί συνήθως, σε απώλεια του ελέγχου της αύξησης. Αυτό 

παρατηρείται όταν με το πέρασμα του χρόνου συσσωρευτούν σε ένα μόνο κύτταρο 

μεταλλαγές και βλάβες που επηρεάζουν τον έλεγχό του. Εάν το ανοσοποιητικό 

σύστημα δεν καταφέρει να απομακρύνει ή να καταστρέψει το μεταλλαγμένο κύτταρο, 

τότε μπορεί να εξελιχθεί, μέσα σε μήνες ή χρόνια, σε ένα μακροσκοπικά όγκο. 

Τα σωματικά κύτταρα υπόκεινται σε αυστηρό "κοινωνικό" έλεγχο. Διαιρούνται μέχρι 

να έρθουν σε επαφή με γειτονικά κύτταρα οπότε η κυτταρική διαίρεση διακόπτεται, 

λόγω αναστολής επαφής. Στις εξαιρέσεις αυτού του κανόνα περιλαμβάνονται τα 

εμβρυακά κύτταρα, τα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου και τα νεοπλασματικά 

κύτταρα. Ο ανεξέλεγκτος κυτταρικός πολλαπλασιασμός, αποτελεί σημαντικό δείκτη 

της παρουσίας ενός όγκου. Ενώ τα φυσιολογικά κύτταρα μιας καλλιέργειας 

διαιρούνται μόνο 25-50 φορές, τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι δυνητικά αθάνατα 

και δεν υπόκεινται σε αναστολή εξ επαφής (Price et al., 1997). 

Η μετάβαση ενός φυσιολογικού κυττάρου σε νεοπλασματική κατάσταση ονομάζεται 

εξαλλαγή. Τα φυσιολογικά κύτταρα διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά των πλήρως 

διαφοροποιημένων κυττάρων, που εξειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Η 

διαίρεση τους αναστέλλεται και βρίσκονται τις περισσότερες φορές, στη θέση G0  

φάση του κυτταρικού κύκλου. Το εξωτερικό τους σχήμα ποικίλλει και καθορίζεται 

από έναν ισχυρά δομημένο κυτταροσκελετό (Koolaman et al., 2005). 

Αντίθετα τα νεοπλασματικά κύτταρα, διαιρούνται χωρίς αναστολή και συχνά χάνουν 

τη διαφοροποίησή τους, δηλαδή αποκτούν ορισμένες από τις ιδιότητες των 

εμβρυακών κυττάρων. Η επιφάνεια αυτών των κυττάρων, είναι τροποποιημένη και 

αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στη διαταραχή της αναστολής εξ’ επαφής με τα 

γειτονικά κύτταρα. Ο κυτταροσκελετός των νεοπλασματικών κυττάρων έχει επίσης 

αναδομηθεί και συχνά ελαττωθεί προσδίδοντας τους ένα στρογγυλεμένο σχήμα. Οι 

πυρήνες των νεοπλασματικών κυττάρων μπορούν να είναι άτυποι αναφορικά με το 

σχήμα, τον αριθμό και το μέγεθος τους. 

Οι νεοπλασματικοί δείκτες είναι κλινικά σημαντικοί, για την ανίχνευση 

συγκεκριμένων όγκων. Είναι πρωτεΐνες, που σχηματίζονται με αυξανόμενη 
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συχνότητα από τα νεοπλασματικά κύτταρα ή επάγονται από αυτά σε άλλα κύτταρα 

(Goyette et al., 1992).  

 

Γενικά συμπτώματα 

Ο καρκίνος προκαλεί έντονα και δυσάρεστα προβλήματα, λόγω της διεργασίας της 

νόσου ή της θεραπείας. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που συχνά συνοδεύουν τον 

καρκίνο, δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν με σαφήνεια, σε εκείνα που προέρχονται 

από τη θεραπεία και σε εκείνα που προκαλούνται από την ίδια τη νόσο (Lynol etal., 

1994). 

Συχνότερα ερμηνεύονται ως σημείο προόδου της νόσου, αποτυχία της θεραπείας ή 

επικείμενου θανάτου. Τα νοσήματα που σχετίζονται με τον καρκίνο, καθώς και τα 

συμπτώματα και ο τρόπος απάντησης και αντιμετώπισης διαφέρουν, στον κάθε 

ασθενή. Τα συμπτώματα διαφοροποιούνται ανάλογα τις εμπειρίες του ατόμου, καθώς 

επίσης και τις πολιτισμικές πεποιθήσεις κάτω από τις οποίες ορίστηκε η νόσος 

(Kleinman, 1988). Η αντίληψη για την υγεία, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το 

φύλο, η προσωπικότητα, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, καθώς και οι ίδιοι 

επαγγελματίες υγείας, συμμετέχουν είτε δυνητικά, είτε ενεργητικά στον περιορισμό ή 

στην επιδείνωση των προβλημάτων που προκαλούνται από τον καρκίνο. Αυτό οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι οι επαγγελματίες υγείας, θα πρέπει να είναι ικανοί να 

αναγνωρίσουν αυτό που ''πραγματικά συμβαίνει'', σε σχέση με αυτό που 

αντιλαμβάνεται ο ασθενής ως πρόβλημα (Vessey etal., 1993; Benneretal., 1989). Οι 

επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν τα κύρια/γενικά συμπτώματα του 

καρκίνου. Με μία αδρή κατηγοριοποίηση, χωρίζονται σε δυο ομάδες: σωματικά και 

ψυχολογικά. 

Σωματικά Ψυχολογικά 

 Πόνος  Άγχος 

 Κόπωση  Κατάθλιψη 

 Δύσπνοια  

 Λεμφοίδημα  

 Καταστολή του μυελού των 

οστών 

 

 Προβλήματα διατροφής  

 

 



15 
 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά  

Πόνος  

Ο πόνος αποτελεί συνήθως πρωταρχικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα άτομο που 

πάσχει από τη νόσοκαι  είναι από τις βασικές αιτίες αναζήτησης φροντίδας, σε κέντρα 

υγείας, νοσοκομείο, ιατρεία, κοινοτικά ιατρεία. Ο πόνος για κάθε ασθενή που 

διαγιγνώσκεται με καρκίνο, είναι το δυνητικό σύμπτωμα που αποδεικνύει την ύπαρξη 

της νόσου ή την επιδείνωση της. Ο καρκίνος, ο πόνος και ο θάνατος είναι συχνά 

συνυφασμένα στο μυαλό του ατόμου. Αυτό έχει σαν συνέπεια, η επιτυχημένη 

αντιμετώπιση του πόνου, να μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο, μέσω μιας 

επικεντρωμένηςθεραπείαςστον ασθενή από όλους τους επαγγελματίες υγείας 

(Hisckock, 1993). Δυστυχώς, ελάχιστα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η αντιμετώπιση 

του καρκινικού πόνου, είναι ανθρωποκεντρική αλλά και ολιστική (Lanceley, 1995). Ο 

Π.Ο.Υ. προτείνει την αρχή του ''ολικού πόνου'', η οποία διατυπώνει τις πολύπλευρες 

διατάσεις του πόνου (οργανική, συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική) (WHO, 

2008).Συμπερασματικά εάν οι επαγγελματίες υγείας, δεν επικεντρώνουν την προσοχή 

τους σε κάθε διάσταση της εξατομικευμένης πλευράς του πόνου, η φροντίδα που θα 

επικεντρώνεται στον ασθενή σαν μονάδα θα συνεχίζει να αποτελεί, ένα ουτοπικό 

όνειρο ευτυχίας και τα στατιστικά στοιχεία για τον πόνο που δεν θα αντιμετωπίζεται, 

αντίθετα όλο και θα αυξάνονται. 

Ο McCaffrey (1997) είχε αναφέρει ''ότι λέγεται και γράφεται για τον πόνο είναι 

περιττό στα χέρια των επιστημόνων υγείας που αμφιβάλουν ότι ο ασθενής πονά'', ενώ 

παράλληλα υποστήριξε ότι ''ο ασθενής είναι η μοναδική αυθεντία, όσον αφορά στον 

πόνο που βιώνει''. Για αυτό ο σωστός επαγγελματίας υγείας, θα πρέπει να αποδέχεται 

τις αναφερόμενες εστιάσεις των ασθενών περί πόνου είτε αυτό επιβεβαιώνεται, είτε 

όχι, από τη διάγνωση κάποιας βλάβης και θα πρέπει να είναι θεμελιώδες, για την 

αποτελεσματική ανακούφιση του (Merskey, 1976). Ο πόνος είναι μια απόλυτα 

προσωπική και μοναχική εμπειρία, η οποία είναι αδύνατον να περιγραφεί μόνο με 

βιολογικά στοιχεία επειδή αναγνωρίζεται ως μια σύνθετη βιολογική, αλλά και 

πολιτισμική κατάσταση (Lanceley, 1995).  

 

Κόπωση 

Οι ασθενείς με καρκίνο μιλούν για κούραση, έλλειψη ενέργειας, λήθαργο, αδυναμία, 

εξάντληση, έλλειψη κινητικότητας, υπνηλία, νωθρότητα, αίσθηση ότι το σώμα είναι 

βαρύ, απάθεια καθώς και πολλές άλλες υποκειμενικές περιγραφές που όλα αυτά 
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οδηγούν σε μια και μόνο έννοια, την κόπωση. Η κόπωση λοιπών είναι μια έντονα 

υποκειμενική,  ομιχλώδης έννοια, που παρουσιάζει δυσκολία στον ορισμό της (Pearse 

etal., 1996). Η ένωση νοσηλευτικών διαγνώσεων βορείου Αμερικής ορίζει την 

κόπωση ως ''μη αναστρέψιμη και εξουθενωτική απώλεια ενέργειας και αδυναμία για 

τη συνέχιση συνηθισμένων δραστηριοτήτων''. Η Carpenito et al. (1995) ορίζoυν την 

κόπωση, ως μια ''εξουθενωτική, παρατεταμένη αίσθηση εξάντλησης και ελαττωμένη 

ικανότητα για σωματική και διανοητική εργασία''. Ωστόσο σαν λέξη ''η κόπωση'' 

φαίνεται να είναι ανεπαρκής, για να προσεγγίσει τη βασανιστική κατάσταση, που 

συνοδεύει τον ασθενή που πάσχει από καρκίνο. Για την προσέγγιση της έχουν 

δημιουργηθεί μοντέλα που την χωρίζουν σε έξι διακριτές διαστάσεις (Piber et al., 

1987): 

 Χρονική  Συγκινησιακή/Συναισθηματική 

 Αισθητηριακή  Συμπεριφοριστική 

 Γνωστική/Διανοητική  Οργανική 

Η κόπωση είναι κάτι περισσότερο από οργανικό πρόβλημα. Οι σαφείς 

συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της, φέρνουν τους 

επαγγελματίες υγείας σε μια πρόκληση. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν την εμπειρία της, ειδικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών ζωής, 

πιθανά εκφράζουν πολύ λίγο την ψυχολογική καταπόνηση που παραμονεύει 

κρυμμένη, με αποτέλεσμα, να περιορίζεται η δυνατότητα υποστήριξης των ασθενών 

αυτών. Η κόπωση παραμένει να είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της, μια ''κοινωνικά 

αόρατη'' εκδήλωση του καρκίνου, η εμπειρία της οποίας είναι σαφέστατα 

πολυπλοκότερη από τον αφανή χαρακτήρα της.  

 

Δύσπνοια 

Είναι η αίσθηση δυσχέρειας στην αναπνοή που μπορεί να περιγραφεί και ως 

''αίσθηση δύσκολης, κοπιώδους αναπνοής, ενώ αποτελεί και το συχνότερα 

αναφερόμενο ως αποδυναμωτικό σύμπτωμα των ασθενών με χρόνια αποφρακτική 

πνευμονική νόσο(Gift et al., 1990).Η δύσπνοια ευθύνεται για τα υψηλά ποσοστά της 

ανικανότητας, του κόστους σε ποιότητα ζωής και της ταλαιπωρίας, που βιώνουν οι 

ασθενείς με αναπνευστική νόσο, αποτελώντας κάτι περισσότερο από μια αίσθηση ή 

από ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Η δύσπνοια προκαλεί υπερβολική καταπόνηση και 

παρά το γεγονός ότι συνήθως συσχετίζεται με ασθενείς που δεν έχουν καρκίνο, 

εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους ασθενείς με καρκίνο, αφού το 
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30% των ατόμων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου, καθώς και το 65% 

των πασχόντων από καρκίνο των πνευμόνων, υποφέρουν από δύσπνοια. 

Ένα μεγάλο μέρος της μέχρι σήμερα προσπάθειας για την αντιμετώπιση της 

δύσπνοιας βασίζεται στη θεραπεία των υποκείμενων αιτίων ή σε φαρμακευτικές 

παρεμβάσεις. Η χειρουργική επέμβαση, η ακτινοθεραπεία, η χημειοθεραπεία και η 

χορήγηση στεροειδών, είναι σημαντικές επιλογές για την αντιμετώπιση της 

απόφραξης του ανώτερου αναπνευστικού από τοπικούς ή μεταστατικούς όγκους 

(Twycross etal., 1986). 

 

Λεμφοίδημα 

Στις ανεπτυγμένες χώρες το λεμφοίδημα συνοδεύει συχνότερα τον καρκίνο ή 

ακολουθεί την αντινεοπλασματική θεραπεία, εξαιτίας της δευτερογενούς αποφράξεως 

ή τραυματισμού του λεμφικού και του φλεβικού συστήματος. Το λεμφοίδημα είναι 

μια αναστρέψιμη, προοδευτική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από χρόνιο οίδημα, 

τις περισσότερες φορές ενός μέλους και κάποιες φορές του συνορεύον τεταρτημορίου 

του κορμού. Ορίζεται σαν περίσσια ιστικού υγρού, πρωτεϊνών και λιπιδίων, η οποία 

προκαλεί χρόνια φλεγμονή και ίνωση λόγω λεμφικής ανεπάρκειας. Η κατακράτηση 

ύδατος, οφείλεται κατά μεγάλο μέρος σε οσμωτικές δυνάμεις, εξαιτίας της 

συγκέντρωσης ιστικής πρωτεΐνης. Στις περισσότερες περιπτώσεις το χρόνιο οίδημα 

αποτελεί, δευτερεύουσα συνέπεια προβλημάτων της κυκλοφορίας, όπως είναι η 

φλεβικές ή λεμφαγγειακές ανεπάρκειες. Σπάνια αναπτύσσεται λόγω ανεπάρκειας 

μόνο του φλεβικού, ή του λεμφικού συστήματος. Όταν η κύρια αιτία είναι η έκπτωση 

της ικανότητας μεταφοράς του λεμφικού συστήματος, η κατάσταση ορίζεται ως 

λεμφοστατικό λεμφοίδημα. Άλλα χρόνια οιδήματα προκύπτουν από διάφορους 

συνδυασμούς λεμφικής και φλεβικής ανεπάρκειας, καθώς και ακινησίας και 

εξάρτησης του μέλους που έχει πληγεί.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, πως όλες οι μορφές χρόνιου οιδήματος και 

λεμφοστατικού λεμφοιδήματος μπορούν να εμφανιστούν στον καρκίνο, παρουσία ή 

απουσία ενεργού νόσου (Mortimeretal., 1990). 

 

Καταστολή του μυελού των οστών 

Τα προβλήματα των λοιμώξεων και αιμορραγίας στους ασθενείς με καρκίνο είναι 

απότοκα της νόσου ή συχνότερα από την ίδια τη θεραπεία που χρησιμοποιείται για 

την αντιμετώπιση της. Φιλοδοξία των ογκολόγων αποτελούσε πάντα η δημιουργία 

ενός χημειοθεραπευτικού φαρμάκου που θα καταστρέφει μόνο τα κακοήθη κύτταρα, 
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εάν αυτή η φιλοδοξία γίνει πραγματικότητα, τότε το φάρμακο δεν θα επηρεάζει τα 

φυσιολογικά κύτταρα και η τοξικότητα που συνοδεύει την χημειοθεραπεία θα 

ελαχιστοποιηθεί. Δυστυχώς όμως, επειδή δεν υφίσταται κάτι τέτοιο και εξαιτίας της 

ανάγκης για βελτίωση της θεραπείας, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 

μεγαλύτερες δοσολογίες. Η λογική αυτής της στρατηγικής είναι ότι, με μεγαλύτερη 

δόση υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα καταστροφής των καρκινικών κυττάρων, με 

κόστος όμως την απώλεια υγιών κυττάρων (Hoffbrand et al., 1992). 

Η πιο σημαντική απώλεια αυτής της στρατηγικής, είναι ο μυελός των οστών που 

εντοπίζεται μέσα στα μακρά οστά του σώματος δηλαδή στο στέρνο, στη λεκάνη και 

το κρανίο. Κάθε αναστολή της κυτταρικής διαίρεσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

του αριθμού των κυκλοφορούντων ερυθρών, λευκών αιμοσφαιρίων καθώς και των 

αιμοπεταλίων, με επακόλουθα την αναιμία, τη λευκοπενία και τη θρομβοπενία και τις 

επιπλοκές τους(Hoffbrand, 1992). 

 

Απώλεια βάρους 

Η απώλεια βάρους συχνά συνοδεύει τον καρκίνο και σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως 

είναι το πρώτο σημείο εμφάνισης της νόσου. Στην πραγματικότητα η σημαντική 

απώλεια βάρους δεν είναι η πρώτη ένδειξη καρκίνου, αλλά ένα σημείο κακής 

πρόγνωσης, ανεξάρτητα από τη λειτουργική κατάσταση ή το στάδιο της ασθένειας. Η 

απώλεια βάρους, μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως είναι η επίδραση 

του καρκίνου, η απώλεια της όρεξης, η μείωση της πρόληψης τροφής και η 

αντικαρκινική θεραπεία (Wys, 1985).  

 

Ανορεξία 

Η μειωμένη όρεξη αποτελεί επίσης σημαντικό πρόβλημα στους ογκολογικούς 

ασθενείς. Οι αισθήσεις της γεύσης ή της όσφρησης μπορεί να μεταβληθούν 

περισσότερο όταν το μέγεθος του όγκου είναι μεγάλο. Είναι πιθανό να παρατηρηθεί 

κορεσμός, ή αίσθημα πληρότητας. Η καθυστερημένη κένωση του στομάχου είναι 

χαρακτηριστικό σημείο του καρκίνου, λόγω της διαταραχής του μεταβολισμού της 

γλυκόζης, της απώλειας των μυών του τοιχώματος του στομάχου, ή της θεραπευτικής 

αγωγής, όπως η χορήγηση μορφίνης. Η αλλαγή του μεταβολισμού της γλυκόζης, 

μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, τα οποία έχουν σαν 

συνεπακόλουθο την απώλεια της όρεξης. 
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Συναισθήματα που προκαλεί ο καρκίνος, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η κόπωση, ο 

πόνος, και τα δυσάρεστα συναισθήματα, συμβάλουν στη μείωση της όρεξης και την 

απώλεια βάρους. Επίσης είναι γνωστό ότι οι ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο, 

βιώνουν έντονο άγχος (stress), το οποίο επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το 

μεταβολισμό και την όρεξη (Bistian, 1986). 

 

Καρκινική καχεξία 

Η καρκινική καχεξία, προέρχεται από τη διεργασία της απώλειας του βάρους και της 

όρεξης. Η αύξηση των αναγκών σε ενέργεια από τον όγκο και οι αλλαγές στο 

μεταβολισμό, αυξάνουν την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση 

οξυγόνου. Η απώλεια του βάρους και η απώλεια της μυϊκής μάζας δημιουργούν 

ανοσοκαταστολή, μειώνουν την αντοχή στις λοιμώξεις, προκαλούν αδυναμία και 

κόπωση. Όλα αυτά οδηγούν σε μεγαλύτερου βαθμού ανορεξία, απώλεια βάρους και 

τελικά στο θάνατο (Tait, 1996). 

 

Άγχος 

Έχει βρεθεί ότι το 30% με 40% των ατόμων με καρκίνο αναφέρουν, έντονο άγχος. Η 

διάγνωση του καρκίνου και η πορεία της νόσου προκαλούν στο άτομο αναρίθμητες 

αιτίες άγχους. Εκδηλώνεται συνήθως με μια μεγάλη ποικιλία οργανικών 

συμπτωμάτων: νευρικότητα, αϋπνία και εφιάλτες, δυσκολία στην αναπνοή, αγωνία 

έκφρασης μειωμένη συγκέντρωση και μνήμη, ευερεθιστικότητα, ανησυχία, 

πονοκεφάλους, ναυτία και ανορεξία, αίσθημα παλμών, διαταραχές εμμηνορρυσίας 

(για τις γυναίκες), υπεραερισμό και διάρροιες (Breitbart et al., 1993).  

Το άγχος στον προχωρημένο καρκίνο μπορεί να αποτελεί εκδήλωση πολλών αιτιών. 

Οι φόβοι του επώδυνου θανάτου, της εγκατάλειψης των αγαπημένων προσώπων, της 

εξάρτησης, της απομόνωσης και του στίγματος, είναι μερικές μόνο από τις αιτίες του 

άγχους που αναστατώνουν τον κόσμο των ατόμων, με προχωρημένο καρκίνο. Οι 

διαταραχές προσαρμογής, ο πόνος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, το 

παραλήρημα, το οργανικό άγχος και άλλες οργανικές ή ψυχικές διαταραχές μπορούν 

επίσης να οδηγήσουν σε εκδηλώσεις άγχους στο άτομο με προχωρημένου ή τελικού 

σταδίου καρκίνου (Mullan, 1997). 

Κατάθλιψη 

Η επίπτωση της κατάθλιψης ποικίλει, από 4,5% έως 42% σε πληθυσμούς ατόμων με 

καρκίνο. Όσο αυξάνεται ο πόνος, ο βαθμός εξάρτησης και ανικανότητας με την 
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πρόοδο της νόσου, τόσο αυξάνεται και η κατάθλιψη. Συνήθως, οι επαγγελματίες 

υγείας θεωρούν ότι η "αντιδραστική" κατάθλιψη, η οποία εμφανίζεται, ως απάντηση 

της διάγνωσης του καρκίνου, δεν είναι αληθής κατάθλιψη γιατί πιστεύουν ότι είναι 

εύκολα κατανοητή η αιτία που αισθάνονται κατάθλιψη οι παθόντες. Ωστόσο, η σκέψη 

αυτή ενδεχομένως να έχει τραγικές συνέπειες για το άτομο, το οποίο μάχεται να 

αντιδράσει μόνο του και χωρίς βοήθεια στα συναισθήματα απελπισίας και θλίψης που 

βιώνει (Lynch, 1993).  

Στον προχωρημένο καρκίνο, οι οργανικές εκδηλώσεις της κατάθλιψης, όπως η 

κόπωση, η ανορεξία ή αϋπνία πιθανότατα να οφείλονται στον όγκο, με συνέπεια να 

είναι πολύ δύσκολο να γίνει εκτίμηση της κατάθλιψης. Η σημαντικότητα των 

ενισχυτικών παραγόντων της κατάθλιψης, όπως ο λειτουργικός περιορισμός ή η 

μεταστατική νόσος, η χρόνια κόπωση ή ο μη ελεγχόμενος πόνος, έχουν εμφανείς 

επιπτώσεις στην ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάθλιψης και στην άμεση έναρξη 

παρεμβάσεων. Αναφορικά, η αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάθλιψης 

περιλαμβάνει το συνδυασμό υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας, γνωστικών – 

συμπεριφορικών τεχνικών και αντικαταθλιπτικής αγωγής (Carroll et al., 1993).  

 

Επιδημιολογία καρκίνου 

Τα επιδημιολογικά δεδομένα για την εμφάνιση του καρκίνου και της έκβασης του, 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία αποτελεσματικών περιφερειακών 

προγραμμάτων ελέγχου του καρκίνου. Έτσι ήδη από το 1986 το διεθνές ινστιτούτο 

έρευνας για τον καρκίνο (IARC) δημοσίευε τακτικά εκτιμήσεις του επιπολασμού και 

της θνησιμότητας του καρκίνου παγκοσμίως. Από το 2001 αυτές οι εκτιμήσεις έγιναν 

διαθέσιμες για όλες τις μεγάλες χώρες μέσω του προγράμματοςGlobocan και γίνονται 

με βάση όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών που έχει η κάθε χώρα. Τα 

αποτελέσματα του 2012 εκτιμούσαν την επίπτωση ως 14,1 εκατομμύρια νεα 

διαγνωσμένα περιστατικά καρκίνου και 8,2 εκατομμύρια θανάτους από καρκίνο 

παγκοσμίως. Οι άνδρες φαίνεται να είχαν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης νέων 

περιστατικών(53% έναντι 47% αντίστοιχα) αλλά και θνησιμότητας (57% έναντι 43% 

αντίστοιχα).  

Με βάση το Globocan(2012)οι πέντε συχνότεροι καρκίνοι είναι και για τα 2 φύλα ο 

καρκίνος του πνεύμονα (13%), του μαστού (11,9%), του παχέος εντέρου (9,7%), του 

προστάτη(7,9%) και του στομάχου (6,8%). Αθροιστικά μάλιστα οι 5 πρώτοι 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των περιπτώσεων καρκίνων παγκοσμίως. 
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Ένας άλλος τρόπος μέτρησης της επιβάρυνσης του καρκίνου σε έναν πληθυσμό είναι 

η επίπτωση (incidence) που είναι ουσιαστικά τα όλα τα νέα περιστατικά καρκίνου σε 

μια συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο. Με βάση λοιπόν τις μετρήσεις του 2012 

υπολογίζεται πως υπάρχουν 8,7 εκατομμύρια άτομα (ηλικίας άνω των 15 ετών) 

ζωντανά τα οποία είχαν διαγνωσθεί με καρκίνο κατά το προηγούμενο έτος, 22,0 

εκατομμύρια με διάγνωση τα προηγούμενα 3 χρόνια, και 32.600.000με διάγνωση 

πριν από 5 έτη. 

Όπως είναι ευρέως γνωστό υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ εμφάνισης καρκίνου 

και ηλικίας/ηλικιακής ομάδας. Τα αποτελέσματα του Globocan 2012 έδειξαν ότι στην 

ηλικιακή ομάδα (0-14 ετών) ήτανπερίπου10 ανά 100.000άτομα, με αύξηση σε 150ανά 

100.000άτομο από 40-44 χρόνια και περισσότερα από 500 ανά 100.000 άτομα από 

60-64 χρόνια.  

Όσον αφορά στη διεθνή γεωγραφική κατανομή σε γενικές γραμμές, και με κάποιες 

εξαιρέσεις, η υψηλότερη συχνότητα είναι στις χώρες υψηλού εισοδήματος της 

Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης (μαζί με την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία 

της Κορέας, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία). Πιο συγκεκριμένα όμως για την 

Ευρώπη οι πιο συχνοί τύποι είναι του προστάτη για τους άνδρες και του μαστού για 

γυναίκες, μαζί με του πνεύμονα και του παχέος εντέρου που είναι και στα 2 φύλα 

υψηλοί. 

Η παρακολούθηση της γεωγραφικής διακύμανσης της επίπτωσης της νόσου και η 

κατανόηση των υποκείμενων αίτιών συχνά είναι σημαντικό σημείο εκκίνησης για την 

επιδημιολογία του καρκίνου. Η κατανόηση των αιτίων του εκάστοτε τύπου καρκίνου 

δεν είναι πλήρης χωρίς την κατανόηση της γεωγραφικής κατανομής, μια διαδικασία 

ιδιαίτερα πολύπλοκη, δεδομένου της ποικιλομορφίας στους τύπους καρκίνου, με τον 

κάθε τύπο συχνά να έχει το δικό του σύνολο παραγόντων κινδύνου. Τέτοιου είδους 

παραλλαγές έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την προσαρμογή του ελέγχου του 

καρκίνου στην περιοχή ή χώρα με συγκεκριμένες προτεραιότητες. 

Σε γενικότερο επίπεδο, η κατανόηση της κατανομής του καρκίνου σε ένα πληθυσμό 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό προγραμμάτων που στοχεύουν στον 

έλεγχο του καρκίνου. Είναι λοιπόν αδύνατο να αναπτυχθούν αυτά μη γνωρίζοντας τη 

συχνότητα των τύπων καρκίνου σε μια συγκεκριμένη περιοχή και τη συχνότητα 

εμφάνισης αυτών. Επίσης, οι επιπτώσεις των μέτρων ελέγχου δεν μπορεί να 

αξιολογηθούν χωρίς την εκτενή παρακολούθηση της επίδρασης στην επίπτωση του 

καρκίνου ή/και την θνησιμότητα στα έτη ή και μερικές φορές δεκαετίες, μετά από μια 

παρέμβαση. Η δημιουργία βάσεων δεδομένων/μητρώων για την επίπτωση και 
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θνησιμότητα ανά την υφήλιο είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να υποστηριχθεί ως 

μέρος των σχεδίων ελέγχου του καρκίνου, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες, όπου τα μητρώα καρκίνου συχνά απουσιάζουν ή δεν διαθέτουν επαρκείς 

πόρους. 

  

Ποιότητα ζωής στα ηλικιωμένα άτομα με καρκίνο 

Στο τέλος του 19ου αιώνα ο μέσος όρος του προσδόκιμου ζωής στις βιομηχανικές 

χώρες ήταν λίγο παραπάνω από 40 ετών. Εκατό χρόνια αργότερα έχει καταγραφεί, 

μια αξιοσημείωτη αύξηση στη διάρκεια ζωής. Στην Ιταλία, οι άνδρες και γυναίκες 

φθάνουν στην ηλικία των 73,6 και 80,2 χρόνια, αντίστοιχα(Yancik et al., 1997). Ο 

αριθμός των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα εκείνων άνω των 85 ετών είναι πιθανό να 

διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό είναι προς το παρόν το πιο ταχέως 

αναπτυσσόμενο μέρος του πληθυσμού λόγω της μείωσης της γεννητικότητας και της 

αύξησης της διάρκειας ζωής στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες (Yancik et al., 

1997). Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζεται με τον καρκίνο θα αποτελεί σύντομα 

την πιο κοινή αιτία θνησιμότητας της ηλικιακής ομάδας των 65 ετών και άνω (Yancik 

et al., 1999). Δυστυχώς ενώ οι θάνατοι από καρδιαγγειακές παθήσεις μειώνονται,  η 

συχνότητα εμφάνισης κακοηθειών αυξάνει. Μάλιστα όσον αφορά στην ηλικία 

περισσότερο από το 50% όλων των νέων διαγνώσεων καρκίνου και περισσότερο από 

το 60% όλων των θανάτων από καρκίνο συμβαίνουν σε άτομα ηλικίας άνω των 65 

ετών. Παρά τις προόδους στη θεραπεία του καρκίνου κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 20 ετών με αποτέλεσμα τη μείωση της θνησιμότητας για άτομα κάτω των 

50 ετών, ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με καρκίνο στους ηλικιωμένους 

ασθενείς δεν έχουν μειωθεί επαρκώς(Yancik et al., 1997). 

Η διάγνωση του καρκίνου στους ηλικιωμένους συνήθως καθυστερεί σε σύγκριση με 

τους νεότερους ασθενείς. Το γεγονός αυτό εν μέρει είναι συνδεδεμένο με την τάση να 

υποτιμούν τα συμπτώματα, τα οποία συχνά αποδίδονται σε γήρανση ή άλλες 

προϋπάρχουσες νόσους. Υπάρχει επίσης απροθυμία ως προς τη συμμετοχή 

ηλικιωμένων σε προγράμματα δευτερογενούς πρόληψης του καρκίνου αφού δεν 

στοχεύουν σε ηλικιωμένους (Repetto et al., 1999). 

Η μείωση στη λειτουργικότητα και η αυξημένη συννοσηρότητα είναι οι πιο βασικοί 

παράγοντες για την αξιολόγηση του κάθε ασθενή(Fratino et al., 1999).Οι ηλικιωμένοι 

ασθενείς εμφανίζουν ετερογένεια σε σχέση με τους νεότερους όχι μόνο λόγω της 

συννοσηρότητας, της σωματικής και ψυχολογικής αναπηρία, αλλά και λόγω των 
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γενικά χειρότερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών διαβίωσης τους. Ο 

συνδυασμός όλων αυτών καθιστά την αξιολόγηση, τη διάγνωση, την πρόγνωση και 

τη θεραπεία πιο δύσκολη σε σχέση με τους νεότερους. 

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας δεν συσχετίζεται με τη χρονολογική ηλικία, 

εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται αιματολογική τοξικότητα, όμως 

συσχετίζεται άμεσα με τη λειτουργική κατάσταση και τη συννοσηρότητα (Monfardini 

et al., 1993). Έτσι για την λειτουργική ανεπάρκεια και τη μειωμένη γενική κατάσταση 

των ασθενών με καρκίνο δεν ευθύνεται ο ίδιος ο καρκίνος αλλά η 

συννοσηρότητα(Balducci et al., 1994). 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της συννοσηρότητας είναι θεμελιώδους σημασίας για τη 

διαχείριση των ηλικιωμένων ασθενών, και ακόμα περισσότερο των ηλικιωμένων 

ασθενών με καρκίνο, και θα πρέπει να κατευθύνει της επιλογές της ογκολογικής 

θεραπείας. 

Η αξιολόγηση της ποιότητας  ζωής έχει γίνει όλο και πιο σημαντική τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής στο γενικό πληθυσμό και 

του υψηλού επιπολασμού των χρόνιων νοσημάτων συμπεριλαμβανομένου φυσικά και 

του καρκίνου. 

Εδώ επίσης αξίζει να σημειωθεί πως ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο βιώνουν  

σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και πρακτικά προβλήματα καθημερινής 

διαβίωσης. Τα οποία δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν κυρίως εξαιτίας των 

διαφορετικών συμπτωμάτων που αποδίδονται στη νόσο και εξαιτίας των 

διαφορετικών επιπέδων τοξικότητας από τη θεραπεία που εμφανίζει ο εκάστοτε 

ασθενής. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς με προχωρημένη νόσο συνήθως αναφέρουν 

συννοσηρότητα, περιορισμένους οικονομικούς πόρους και ανεκπλήρωτες ανάγκες 

υποστήριξης. Οι δυσκολίες αυτές αποτελούν σημαντικό πρόσθετο βάρος για τους 

φροντιστές τους. Η πολυπλοκότητα των συμπτωμάτων απαιτεί συντονισμό μεταξύ 

των ασθενών και των σημαντικών τους άλλων με την ομάδα ογκολογικής φροντίδας, 

προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων που δεν 

ανταποκρίνονται στη θεραπεία. Η επιτυχής αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που 

επηρεάζουν την ποιότητα ζωής βοηθάει τους ασθενείς να διατηρήσουν την ευημερία 

τους, να μειώσουν την ανησυχία τους και πιθανόν να επηρεάσουν τη θνησιμότητα 

που σχετίζεται με την ασθένεια. Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας δεν μπορούν πάντα 

να αξιολογήσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, λόγω των διαφορετικών απόψεων 

μεταξύ αυτών και των ασθενών τους. Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής από την 

πλευρά των ασθενών, με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, επιτρέπει στο 
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προσωπικό φροντίδας να κατανοεί καλύτερα τις αντιλήψεις, τις προσδοκίες και την 

ικανοποίηση των ασθενών (Konstantinidis et al., 2016). 

Έτσι λοιπόν η ορθή διαχείριση των ηλικιωμένων ασθενών με καρκίνο απαιτεί μια 

διαφορετική προσέγγιση που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά αυτών των ασθενών και να περιλαμβάνει λεπτομερή και 

εξατομικευμένη αξιολόγηση. 

 

Η μελέτηSurvey of Health, Ageing and Retirement in Europe(SHARE) 

Η SHARE είναι μια μοναδική και καινοτόμο διεπιστημονική και δια-εθνική βάση 

δεδομένων, που περιλαμβάνει δεδομένα μικροοικονομικών στοιχείων σχετικά με την 

υγεία, την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση και τα κοινωνικά και οικογενειακά 

δίκτυα με πάνω από 60.000 άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω. Η SHARE 

δημιουργήθηκε ως απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάγκη να εξετάσει τη 

δυνατότητα δημιουργίας, σε συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη, μιας ευρωπαϊκής 

διαχρονικής έρευνας για τη γήρανση στην Ευρώπη». Ενώ η διαδικασία ανάπτυξης της 

ξεκίνησε μόλις το 2002, η SHARE έχει γίνει πυλώνας του ευρωπαϊκού χώρου 

έρευνας. Επιπλέον, είναι η πρώτη κοινοπραξία της ευρωπαϊκής ερευνητικής 

υποδομής (ERIC), δίνοντάς της ένα νέο νομικό καθεστώς με πολλά από τα 

πλεονεκτήματα των μεγάλων διεθνών οργανισμών, καθώς και μια μακροπρόθεσμη 

προοπτική έως το 2024. 

Έντεκα χώρες έχουν συνεισφέρει δεδομένα στο πρώτο κύμα SHARE το 2004. 

Πρόκειται για μια σταθμισμένη εκπροσώπηση από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, 

που κυμαίνονται από τη Σκανδιναβία (Δανία και Σουηδία) την Κεντρική Ευρώπη 

(Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο και Κάτω Χώρες) έως και την 

Μεσόγειο (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα). Περαιτέρω στοιχεία συλλέχτηκαν το 2005-

06 και από το Ισραήλ την Ιρλανδία καθώς και από δύο νέα κράτη μέλη της ΕΕ - την 

Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία που εισήλθαν στο SHARE το 2006 και 

συμμετείχαν στο δεύτερο κύμα της συλλογής δεδομένων το 2006-07. Το τρίτο κύμα, 

SHARELIFE, έχει συγκεντρώσει λεπτομερείς αναδρομικές πληροφορίες για τη ζωή 

των ατόμων σε δεκατρείς χώρες το 2008-09.Το τέταρτο κύμα (2010-11) 

συμπεριλαμβάνει επίσης την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία και την 

Σλοβενία. Έτσι αθροίζονται συνολικά 19 Ευρωπαϊκές χώρες που συμβάλλουν στην 

έρευνα για τη συλλογή δεδομένων για το πέμπτο κύμα το 2012(www.share-

project.org). 
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Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας στη φροντίδα των ογκολογικών 

ασθενών 

Οι διεπιστημονικές ομάδες δημιουργήθηκαν για να ξεπεράσουν πολλές ελλείψεις στη 

βρετανική περίθαλψη του καρκίνου και ως εκ τούτου είναι πολυλειτουργικές. Σκοπός 

τους είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ασθενείς θα λάβουν έγκαιρη θεραπεία και 

φροντίδα από κατάλληλα εξειδικευμένους επαγγελματίες, ότι υπάρχει η συνέχεια της 

περίθαλψης και ότι οι ασθενείς λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες και υποστήριξη. Οι 

ομάδες διευκολύνουν επίσης την επικοινωνία μεταξύ πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας περίθαλψης, καθώς και στη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων προς 

όφελος μεμονωμένων ασθενών, για έλεγχο και έρευνα. Οι ομάδες μπορούν να 

παρακολουθήσουν την τήρηση των κλινικών οδηγιών και σχεδιάζουν την 

αποτελεσματική χρήση των πόρων. Μπορούν επίσης να βελτιώσουν την 

επαγγελματική ζωή των συμμετεχόντων, κυρίως με την παροχή ευκαιριών για 

μάθηση και ανάπτυξη. Η εφαρμογή της διεπιστημονικής ομάδας που εργάζεται πάνω 

στον καρκίνο ξεκίνησε να σχεδιάζετε το 1988, η εφαρμογή της όμως έγινε  από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1990 στον καρκίνο του μαστού. Ο κύριος άξονας της ήταν η 

δημοσίευση εθνικών οδηγιών για τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων για 

συγκεκριμένους όγκους, ξεκινώντας από τον καρκίνο του μαστού το 1996 (Taylor et 

al., 2010).  

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από ένα σύνολο επαγγελματιών υγείας 

διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, που ο καθένας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσί- 

ες στους ασθενείς, με σκοπό την εξασφάλιση ποιοτικής φροντίδας και υποστήριξης 

για την ικανοποίηση των αναγκών υγείας τους. Απαιτεί συνεργασία, συντονισμένη 

προσπάθεια, αμοιβαία εμπιστοσύνη, αναγνώριση και σεβασμό μεταξύ των μελών της 

ομάδας, λήψη συλλογικών αποφάσεων και ανοικτό διάλογο με όλους τους συμ- 

μετέχοντες στην ομάδα(Κωνσταντινίδης και συν., 2013). 

Η συσχέτιση της  εμπειρίας των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής λαμβάνει όλο 

και μεγαλύτερη προσοχή, τόσο στην έρευνα, όσο και την κλινική πρακτική από τους 

επαγγελματίες  τα τελευταία χρόνια. Σειρά μελετών επίσης, επισημαίνουν τον 

δισταγμό των ασθενών να εκφράσουν ένα σύμπτωμα, αν δεν ερωτηθούν, με 

αποτέλεσμα να οδηγούνται σε επείγουσες εισαγωγές στο νοσοκομείο για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται (Pentheroudakis et al., 2005).  
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Η διάγνωση του καρκίνου, δημιουργεί  ιδιαίτερο και πολλές φορές πρωτόγνωρο 

στρες, που οδηγεί τον ασθενή σε πανικό. Επιπλέον η  χρήση της δυσνόητης ιατρικής 

ορολογίας, αλλά και ο φόβος και η ανησυχία που σχετίζονται με τον καρκίνο, 

δυσχεραίνουν πολλές φορές τους ασθενείς, που αδυνατούν να έχουν μια ρεαλιστική 

αντίληψη της κατάστασης (Σαμώνης και συν., 2007). 

Οι νοσηλευτές  είναι τα μέλη της ομάδας που αποσαφηνίζουν τις πληροφορίες, που 

δίδονται και  διευκολύνουν τον ασθενή να τις κατανοήσει. Η ενημέρωση  πρέπει να 

είναι πλήρης και ρεαλιστική για τη νόσο, την αιτία πρόκλησης της, την πρόγνωση, 

την επίπτωση στην κοινωνική και επαγγελματική  ζωή, απαιτεί δε χρόνο. Ο ασθενής 

διευκολύνεται να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις  και τις αλλαγές που επιβάλλει η 

νόσος τόσο στη ζωή, όσο και στην εμφάνιση, τη σεξουαλικότητα  και την 

ανεξαρτησία του. Πρέπει να δίνεται έμφαση στη συνέχιση της ζωής μέσα  από την 

συμμετοχή  σε αγαπημένες δραστηριότητες και συνήθειες (Morra, 2000). 

Οι νοσηλευτές αξιολογούν ολιστικά τον ασθενή και την οικογένεια του, τους 

εκπαιδεύουν και τους υποστηρίζουν ψυχολογικά, παρέχουν σωματική φροντίδα και 

διαχειρίζονται ικανοποιητικά τα συμπτώματα τους. Λειτουργούν ως συνήγοροι των 

ασθενών, είναι σύμβουλοι, συντονιστές φροντίδας, μάνατζερ, μέντορες νέων 

νοσηλευτών. Εργάζονται ομαδικά ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας υγείας και 

έχουν διοικητικές αρμοδιότητες. Ο πολυδιάστατος ρόλος τους επηρεάζεται από τον 

τύπο και τη βαρύτητα του καρκίνου, την ηλικία των ογκολογικών ασθενών, τον χώρο 

εργασίας και τη βασική θεραπευτική αγωγή που παρέχεται. Επίσης ποικίλει ανάλογα 

με την εξειδίκευση τους στο χώρο εργασίας (Κωνσταντινίδης και συν., 2013). 

Προκειμένου να ανταποκριθεί  σ’ ένα τόσο απαιτητικό και  πολύπλευρο έργο,  

κρίνεται αναγκαίο ο νοσηλευτής να κατανοήσει όσο το δυνατό καλύτερα το βίωμα 

του ασθενούς με καρκίνο και τις ιδιαιτερότητες αυτής της  εμπειρίας. Επιπλέον 

σημαντική είναι η παρέμβαση των νοσηλευτών ως εκπαιδευτές, αναφορικά με τη 

προετοιμασία και την διαδικασία των διαγνωστικών εξετάσεων, τη χορήγηση 

φαρμάκων, και τα πρωτόκολλα αυτοφροντίδας για την περιποίηση των κεντρικών 

φλεβικών καθετήρων. Ο ρόλος των νοσηλευτών μπορεί να αποδειχθεί βασικός και 

ρυθμιστικός  είτε με την έγκαιρη και εμπεριστατωμένη  επισήμανση των αλλαγών, 

σωματικών ή ψυχολογικών, είτε ακόμη και με την εξασφάλιση των  προϋποθέσεων 

για τη  διευκόλυνση της ανεξαρτητοποίησής του ασθενούς. Μελέτες έδειξαν ότι  ο 

τρόπος με τον οποίο οι νοσηλευτές εκτελούν τις νοσηλευτικές πράξεις, επηρεάζουν 

τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς βιώνουν τη νόσο τους (Thomas, 2007). 
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Αυτό έχει σαν συνέπεια την καθυστέρηση της επόμενης θεραπείας, την κόπωση των 

ασθενών και την αύξηση του κόστους νοσηλείας. Στην καθημερινή πρακτική, ο 

έλεγχος της τοξικότητας, των παρενεργειών από τις θεραπείες, αποτελεί πρόκληση 

για τους νοσηλευτές, που συχνά είναι τα πρώτα μέλη της ομάδας που τις αξιολογούν.  

Η αξιολόγηση των συμπτωμάτων από τις θεραπείες με τη χρήση ενός πολυδιάστατου, 

έγκυρου και αξιόπιστου εργαλείου αξιολόγησης είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. 

Με την αξιολόγηση και καταγραφή των συμπτωμάτων, της καταπόνησης που 

προκαλείται στον ασθενή, αλλά και της σοβαρότητας αυτής της καταπόνησης 

προγραμματίζονται και σχεδιάζονται οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις, που συχνά είναι 

πολύπλοκες και εξειδικευμένες (Hooke et al., 2011). 

Κάθε φορά ο νοσηλευτής εφαρμόζει, αξιολογεί, και αναπροσαρμόζει τις παρεμβάσεις 

του, μεταφέροντας το μήνυμα της ασφάλειας στον ασθενή, βασιζόμενος: στην 

τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση,  στην εμπειρική γνώση που προέρχεται από τα 

χρόνια εργασίας και στην  επικαιροποίηση  των γνώσεων του. Με την συστηματική 

παρακολούθηση, οι νοσηλευτές αναγνωρίζουν τις προσωπικές δυνάμεις των ασθενών 

και τις κινητοποιούν. Χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα υλικά και τεχνικά μέσα έτσι 

ώστε, ν’ αντιμετωπίσουν συχνά  επικίνδυνες παρενέργειες για την ζωή των ασθενών 

(Kirkova et al., 2011). 

Θεμελιώδης παράμετρος της ολιστικής  προσέγγισης, θα πρέπει να είναι η προαγωγή 

της ενεργούς συμμετοχής του ασθενούς στη φροντίδα, που συνδυάζεται με την καθ’ 

ολοκληρίαν αναγνώριση των αναγκών του. Το όφελος της παρεχόμενης 

υποστηρικτικής φροντίδας, φαίνεται τόσο από την ικανοποίηση των ασθενών, όσο 

και από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Επίκεντρο αποτελεί πάντα ο ασθενής και 

στόχος η ικανοποίηση και η ασφάλειά του (Σαμώνης και συν., 2007). 
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Σκοπός της παρούσας έρευνας 

Ο Βασικός σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η εκτίμηση της συχνότητας 

(επιπολασμός) της παρουσίας διαφόρων τύπων καρκίνου σε άτομα ηλικίας 50+ ετών, 

που προέρχονται από πληθυσμούς 13 χωρών της Ευρώπης, στα έτη 2006-07 (κύμαΙΙ). 

Επιπρόσθετα διερευνήθηκε η σύγκριση και η διαφοροποίηση της συχνότητας 

παρουσίας των σχετικών νοσημάτων μεταξύ των πληθυσμών-χωρών που 

συμμετέχουν ή ακόμα και των περιοχών τους, καθώς και η εκτίμηση της σχέσης τους 

με τα επίπεδα της ποιότητας ζωής. 

 

 

Υλικό & Μέθοδος 

Πληθυσμοί μελέτης – Έρευνα SHARE 

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του 2ουκύματος της μελέτης SHARE. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν τα έτη 2006-7 από 13 Ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, 

Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία,  Σουηδία, Τσεχία & 

Πολωνία (Borsch-Supan et al., 2005; Börsch-Supan et al., 2013). Η έρευνα 

οργανώθηκε & εξακολουθεί να συντονίζεται από το Ερευνητικό Ινστιτούτο του 

Mannheim-Γερμανία, ενώ αποτελεί συλλογική προσπάθεια διεπιστημονικών, εθνικών 

& διακρατικών ομάδων εργασίας. Την Ελληνική ομάδα αποτελούν  μέλη του 

Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Στο 2ο κύμα (2006-7), συμμετείχαν 33.393 άτομα ηλικίας 50+ ετών από τον 

γενικό πληθυσμό από τις 13 χώρες, με επιπλέον την Ιρλανδία όπου αποκλείστηκε από 

την ανάλυση της παρούσας εργασίας λόγω έλλειψης διάθεσης των σχετικών 

δεδομένων. Το συνολικό δείγμα μελέτης συγκροτούν αντιπροσωπευτικά, 

στρωματοποιημένα, σύνθετα δείγματα ενηλίκων, επιλεγμένα αναλογικά σε κάθε 

χώρα με δειγματοληψία πιθανοτήτων. Πληθυσμό-στόχο αποτελούσαν τα νοικοκυριά 

και κατ’ επέκταση τα μέλη τους, όπου τουλάχιστον ένα μέλος ήταν 50+ ετών, χωρίς 

να διαμένουν σε διαφορετική χώρα, μιλούσαν την επίσημη γλώσσα ομιλίας της 

χώρας και δε διέμεναν κατά την περίοδο πραγματοποίησης της έρευνας σε ιδρύματα 

φροντίδας ηλικιωμένων, φυλακές κλπ ή ήταν γενικότερα εκτός νοικοκυριών. 

Η μελέτη SHARE υποβλήθηκε από το σχεδιασμό της σε μια συνολική και διεξοδική 

επανεξέταση των προτύπων δεοντολογίας και ηθικής, υπό την επίβλεψη και το 

συντονισμό ειδικής εσωτερικής ομάδας εργασίας του Πανεπιστημίου του Mannheim 

(καθηγητές D. Stahlberg, W. Müller&J. Taupitz) (Borsch-Supanetal, 2005). 
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Δείγμα μελέτης, ερωτηματολόγια & συλλογή στοιχείων  

Το δείγμα ανάλυσης στην παρούσα εργασία ανέρχεται τελικά σε 32.109 άτομα 13 

χωρών του 2ου κύματος (2006-7), τα οποία ανάγονται σε πληθυσμό-στόχο 

125.647.541 ατόμων 50+ ετών, βάση σταθμίσεων επιλογής (weights). Με προσωπική 

συνέντευξη μέσω Η/Υ έγινε η λήψη του ερωτηματολογίου της έρευνας. Το CAPI 

(Computer Aided Personal Interviews) αποτελείται από 27 θεματικές ενότητες που 

περιλαμβάνουν τα δημογραφικά στοιχεία, τη φυσική & ψυχική υγεία, την ιατρική & 

νοσηλευτική φροντίδα, το εισόδημα, τις συντάξεις, την κοινωνική υποστήριξη, τις 

δραστηριότητες, τις προσδοκίες κ.ά. Σε ορισμένες ενότητες, προεπιλεγμένες κάρτες 

βοηθούσαν στην κατανόηση, στην άμεση και αξιόπιστη απάντηση των ερωτήσεων, 

ελέγχοντας ζητήματα εγκυρότητας (Crimmins et al., 2011). Σημειώνεται ότι 

συμπεριλήφθησαν και άτομα (συνολικά ν=303 ή 1,1%) με επίκτητη έκπτωση 

διανοητικών ικανοτήτων («Aλτσχάιμερ, άνοια, οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο, 

γεροντική άνοια ή άλλη σοβαρή εξασθένηση της μνήμης» «alzheimer’ disease, 

dementia, senility») όπου η συνέντευξη έγινε μέσω αντιπροσώπου (proxy-interviews).  

 

Ποιότητα ζωής 

Η Ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε μέσω της σταθμισμένης κλίμακας CASP-12 

(Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure questionnaire) και των τεσσάρων 

υποκλιμάκων της (Ελέγχου, Αυτονομίας, Αυτοπραγμάτωσης & Ευχαρίστησης) 

(Borrat-Besson et al., 2015). Ως όριο της CASP-12 για καλή (high & very high) 

ποιότητα ζωής ορίστηκε το >37ενώ για μέτρια (medium&low) ορίστηκε <37 της 

αθροιστικής βαθμολογίας των 4 απαντήσεων που έχει η κλίμακα (1: ποτέ, 2: όχι 

συχνά, 3:κάποιες φορές, 4: συχνά) και εύρος 12-48 (Vozikaki et al., 2016; 

http://www.share-

project.org/uploads/tx_sharepublicationsvon_dem_Knesebeck_Hyde_Higgs_Kupfer_

Siegrist_2005.pdf). Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach ήταν α=0.81.  
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Επιπρόσθετα δεδομένα 

Επιπλέον αξιοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, δεδομένα που αφορούσαν στα 

προσωπικά, δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

ή στοιχεία σχετικά με το επίπεδο ή την κατάσταση της υγείας τους. Αφορούσαν στο 

φύλο, την ηλικία (50-59, 60-69, 70-79, 80+ ετών), το επίπεδο συμβίωσης (με 

σύντροφο-σύζυγο ή μόνοι), τα χρόνια εκπαίδευσης, 23 κινητικούς/λειτουργικούς 

περιορισμούς ή [Ι(A)DL Instrumental Activities of Daily Living], 12 συμπτώματα 

υγείας όπως πόνος στη μέση, στα γόνατα κλπ, δύσπνοια κ.ά.), η συνοσηρότητα πλέον 

των νεοπλασιών από άλλα 16 χρόνια νοσήματα, όπως έμφραγμα, υπέρταση, αγγειο-

εγκεφαλικό επεισόδιο, άσθμα κ.ά.) και τις χώρες ή τις γεωγραφικές περιοχές τους 

(νότιες, κεντρικές & βόρειες χώρες) (Linardakis et al. 2015; Börsch-Supan et al., 

2013; Vassilaki et al., 2015; Crimmins et al., 2010; Jurges et al., 2008). 

 

Στατιστική Ανάλυση 

Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα SPSS(IBM Corp. 

Released 2012, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. Armonk, NY: IBM 

Corp). Αρχικά έγινε υπολογισμός κατανομών συχνοτήτων των χαρακτηριστικών των 

32.109 συμμετεχόντων στη μελέτη, ηλικίας 50+ ετών από 13 χώρες. Στην εκτίμηση 

της συχνότητας ή επιπολασμού νεοπλασιών, συνολικά ή  ως προς τα χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων, έγινε υπολογισμός των 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης 

(95%ΔΕ) με τη χρήση διαδικασιών μεθόδων σύνθετων δειγμάτων (complex samples) 

και παρουσίαση του εκτιμώμενου πληθυσμού αναφοράς. Στις περιπτώσεις ελέγχων 

διαφοράς εκτός της χρήσης των 95%ΔΕ, ακολούθησαν και έλεγχοι χ2 σε κατηγορικά 

χαρακτηριστικά ή ανάλυση συνδιακύμανσης στην περίπτωση της κλίμακας ποιότητας 

ζωής CASP-12. Οι έλεγχοι έγιναν μέσω εφαρμογής γενικευμένου γραμμικού 

μοντέλου σύνθετων δειγμάτων και χρησιμοποιήθηκαν ως συμμεταβλητές τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων όπως το φύλο, η ηλικία (κατηγορίες), η 

εκπαίδευση (κατηγορίες), η διαβίωση, η συνοσηρότητα (κατηγορίες), τα συμπτώματα 

υγείας (κατηγορίες), οι λειτουργικοί περιορισμοί (κατηγορίες) και οι γεωγραφικές 

περιοχές. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας καθορίστηκε το 5%.   
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Αποτελέσματα 

Χαρακτηριστικά δείγματος μελέτης 

To 45,4% των συμμετεχόντων της μελέτης ήταν άνδρες, η μέση ηλικία όλων 

ανερχόταν στα 65,5 έτη (±10), ενώ το 9,8% ήταν 80+ ετών (βλ. παράρτημα, πίνακας 

1). Ο μέσος χρόνος εκπαίδευσης τους ανερχόταν στα 10,0 έτη (±4,5) από τους 

οποίους το 3,5% ήταν χωρίς εκπαίδευση. Το 25,6% διαβιώνουν μόνοι/ες, το 21% 

δήλωσαν την παρουσία τριών ή περισσοτέρων χρόνιων νοσημάτων. Αντίστοιχα, το 

26,1% δήλωσαν τρία ή περισσότερα συμπτώματα υγείας και το 20,6% 3+ 

λειτουργικούς (καθημερινούς) περιορισμούς. Τέλος, από την κατανομή των 

συμμετεχόντων σε γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης, διαπιστώνεται ότι το 16,2% 

προέρχονταν από βόρειες χώρες έναντι 25,2% από τις νότιες. 

 

Επιπολασμός νεοπλασιών  

Όσον αφορά στον επιπολασμό  των ειδών νεοπλασιών (πίνακας 2), πρόεκυψε ότι το 

5,65% (95%ΔΕ:4,95-6,44) του συνόλου των συμμετεχόντων έπασχαν από κάποιο 

τύπο κακοήθους νεοπλασίας. Οι πέντε υψηλότερες σε συχνότητα ήταν στο μαστό με 

3,26% (95%ΔΕ:2,84-3,74), στον προστάτη με 1,4% (95%ΔΕ:1,03-1,9), στο παχύ 

έντερο ή ορθό με 0,7% (95%ΔΕ:0,55-0,9), στον τράχηλο της μήτρας με 0,65% 

(95%ΔΕ:0,45-0,92) και στο δέρμα με 0,39% (95%ΔΕ:0,27-0,65). 

Αντίστοιχα, ο επιπολασμός της νεοπλασίας σε 3 ή περισσότερα όργανα ή σημεία 

ήταν 2,31% (95%ΔΕ:1,34-3,97) (πίνακας 3).Tα άτομα που είχαν διαγνωσθεί με 

νεοπλασία κατά τη διάρκεια της μελέτης είχαν ήδη μέσο χρόνο επιβίωσης 10,1έτη 

(95%ΔΕ: 9,3-11,0) από τη διάγνωσή τους (πίνακας 4), ενώ η μέση ηλικία διάγνωσης 

ήταν τα 58,8 έτη. 

Στον επιπολασμό της παρουσίας νεοπλασιών ως προς τα χαρακτηριστικά τους, δεν 

διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποίησης όσον αφορά στο φύλο, καθώς βρέθηκαν 

με νεοπλασίες το 4,8% των ανδρών έναντι 6,3% των γυναικών (p>0.05). Όμως με 

στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση βρέθηκαν μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 50-

59 ετών (3,4%, 95%ΔΕ:2,4-4,8) έναντι εκείνης 80+ (7,5%, 95%ΔΕ: 5,8-9,7). 

Σημαντικά επίσης υψηλότερο επιπολασμό νεοπλασιών φαίνεται να είχαν τα άτομα 

που έιχαν 13+ χρόνια εκπαίδευσης (6,3%, 95%ΔΕ:5,0-7,8) σε σχέση με τα άτομα που 

δεν είχαν καθόλου (3,2%, 95%ΔΕ: 2,4-4,3).Επιπροσθέτως εκτιμήθηκε η 

συνοσηρότητα (χωρίς την παρουσία νεοπλασιών)στα άτομα με 3+ χρόνια νοσήματα, 

η παρουσία νεοπλασιών ήταν σημαντικά υψηλότερη (7,5%, 95%ΔΕ: 6,3-8,8) σε 
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σχέση με τα άτομα που δεν είχαν και κάποιο άλλο διαγνωσμένο χρόνιο νόσημα κατά 

τη διάρκεια της μελέτης (4,8%, 95%ΔΕ: 3,8-6,1). Παρόμοια συνέβησαν στα άτομα 

με3+ συμπτώματα υγείας (8,4%, 95%ΔΕ:7,5-9,4) έναντι εκείνων με κανένα (3,7%, 

95%ΔΕ: 2,9-4,6 ή με 3+ λειτουργικούς περιορισμούς (8,4%, 95%ΔΕ:7,5-9,6) έναντι 

κανενός (3,9%, 95%ΔΕ:3,2-4,6). Επίσης υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

γεωγραφικών περιοχών στον επιπολασμό νεοπλασιών, καθώς σε χώρες της βόρειας 

Ευρώπης βρέθηκαν 8,3%(95%ΔΕ: 6-11,3) έναντι 4,4% στις νότιες (95%ΔΕ: 3,4-5,6) 

(πίνακας 5). Η εκτίμηση του επιπολασμού παρουσίας νεοπλασιών μεταξύ των 13 

χωρών, έδειξε πως η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα ποσοστά νεοπλασιών (2,1%) σε 

σχέση με τις υπόλοιπες 12 χώρες, ενώ η χώρα με τον υψηλότερο επιπολασμό 

νεοπλασιών είναι η Δανία (8,3%) (σχήμα 1). 

Αναφορικά με τον επιπολασμό των 5 υψηλότερων σε συχνότητα ειδών νεοπλασιών 

μεταξύ των 13 χωρών που συμμετείχαν στη μελέτη φάνηκε ότι στη νεοπλασία 

μαστού σημαντικά υψηλότερη συχνότητα καταγράφηκαν στο Βέλγιο με 5,5% 

(p<0.05) ενώ η χαμηλότερη στην Ελλάδα με 1,07% (95%ΔΕ: 0,72-1,59). Ως προς τον 

επιπολασμό νεοπλασιών του προστάτη υψηλότερος ήταν επίσης στο Βέλγιο  (2,99%, 

95% ΔΕ 1,38-6,35) ενώ στην Πολωνία καταγράφηκε η χαμηλότερη συχνότητα 

(0,38%, 95%ΔΕ: 0,09-1,6). Επιπλέον για τις νεοπλασίες του παχέως εντέρου ή ορθού, 

η Σουηδία φάνηκε πως έχει την υψηλότερη συχνότητα (1,18%, 95%ΔΕ: 0,74-1,9),του 

τράχηλου της μήτρας η Δανία (1,17%, 95%ΔΕ: 0,69-2,00) όπως επίσης και δέρματος 

(1,06%, 95% ΔΕ 0,56-1,98) (πίνακας 6). 
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Ποιότητα ζωής και νεοπλασίες 

Η εκτίμηση για την ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων στη μελέτη SHARE όπως 

μετρήθηκε από την Κλίμακα CASP-12 (πίνακας 7), είχε μέση τιμή 26,84 μονάδες 

(μέτρια & χαμηλή) όπου το πιθανό εύρος της από τις 12 ερωτήσεις κυμαίνεται μεταξύ 

12 και 48 μονάδες, με μεγαλύτερη βαθμολογία να εκφράζει υψηλότερη ποιότητα 

ζωής. Μόλις το 1,15% του συνολικού δείγματος μελέτης εκτιμήθηκε με υψηλή ή 

πολύ υψηλή ποιότητα ζωής (>37 μονάδες). Ειδικότερα στη σύγκριση της ποιότητας 

ζωής των συμμετεχόντων στη μελέτη με νεοπλασία ή χωρίς (πίνακας 8), φάνηκε να 

μην υπάρχει σημαντική διαφορά στη συνολική βαθμολογία της ποιότητα ζωής τους 

(27,14 έναντι 26,83, p=0.086). Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν στις 

υποκλίμακες (συνιστώσες) της συνολικής ποιότητας ζωής με εξαίρεση εκείνης της 

Αυτονομίας όπου τα άτομα με νεοπλασία είχαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία σε 

σχέση με τα άτομα που ήταν ελεύθερα νεοπλασιών (7,69 έναντι 7,44, 

p<0,001).Αντίστοιχα, μόλις το 1,2% εκείνων που ήταν ελεύθεροι νεοπλασιών και 

1,0% των ατόμων με νεοπλασία, εκτιμήθηκαν με υψηλή ή πολύ υψηλή ποιότητα ζωής 

(p=0.853) (πίνακας 9). 
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Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να αναδειχθούν πιθανές 

διαφοροποιήσεις ως προς τη συχνότητα, χώρα και ποιότητα ζωής μεταξύ των ατόμων 

με νεοπλασίες ηλικίας άνω των 50 ετών 13 Ευρωπαϊκών χωρών. Συνοπτικά λοιπόν, 

διαπιστώθηκε ότι: i) περίπου το 6% έπασχε από κάποιας μορφής νεοπλασία, ii) στην 

Ελλάδα παρατηρήθηκαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά νεοπλασιών σε σχέση με 

τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία,iii) παρατηρήθηκαν σημαντικά 

υψηλότερα ποσοστά νεοπλασιών στις Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τις 

νότιες και iv) στην ποιότητα ζωής συνολικά το δείγμα είχε μέτρια προς χαμηλή 

ποιότητα ζωής με περίπου 1/100 του συνόλου του δείγματος να αναφέρουν υψηλή ή 

πολύ υψηλή ποιότητα ζωής, με τα άτομα που έπασχαν από νεοπλασία να μην 

εμφανίζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την ποιότητα ζωής σε σχέση με τα 

άτομα ελεύθερα νεοπλασιών. 

Από τη παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι το 5,65% του συνόλου του δείγματος 

έπασχε από κάποιας μορφής νεοπλασία. Επίσης οι 5 συχνότεροι τύποι καρκίνου ήταν 

ο μαστός, ο προστάτης, το παχύ έντερο, ο τράχηλος της μήτρας και του δέρματος. 

Όμως ο Ferlay et al., (2006) αναφέρουν πως καταγράφονται 3.191 (3,2%) καινούργια 

περιστατικά νεοπλασιών ανά 100.000 άτομα με τους 5 συχνότερους τύπους καρκίνου 

να είναι μαστού (13,4%), παχέως εντέρου (12,7%), πνεύμονα (11,9%), προστάτη 

(10,7) και στομάχου (4,8%). 

O Jemal et al., (2007) αναφέρει πως το 2007 υπολογίζεται ότι στην Αμερική θα 

υπάρξουν περίπου 1.445.000 καινούργια περιστατικά νεοπλασίας με τους πιο 

συχνούς τύπους και για τα 2 φύλα να είναι προστάτη (15%), πνεύμονα (14.7%), 

μαστού (12.45%) και παχέως εντέρου (7,8%). 

Σύμφωνα με τον Siegel et al., (2015) αναφορικά με την ηλικία και επίπτωση 

καρκίνου, υπολογίζεται ότι 1.652.370 άτομα θα νοσούσαν το 2015 από κάποιας 

μορφής νεοπλασία. Εκτιμάται επίσης πως οι πιο συχνοί τύποι νεοπλασίας στις ηλικίες 

50+ και για τα 2 φύλα είναι του προστάτη (19,5%), πνεύμονα (16,5%), 

μαστού(12,5%), παχέως εντέρου (10,8%) και non-Hodgkinλέμφωμα (4,7%). 

Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα των Ferlay et al., (2015) που αναφέρουν πως 

παγκοσμίως μόνο για το 2012 υπήρξαν 14.1 εκατομμύρια νέα περιστατικά 

νεοπλασιών με τους πέντε πιο συχνά εμφανιζόμενους να είναι πνεύμονα (12.9%), 

μαστού (11.9%), παχέως εντέρου (9.7%), προστάτη (7.9%) και στομάχου (6.8%). 
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Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν συμφωνούν με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία γεγονός που πιθανών να οφείλετε στην διαφορετική μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για την συλλογή του δείγματος και το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες μελέτες που αφορούσαν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ένωση η μελέτη μας 

είχε μόνο 13 χώρες με ότι διαφοροποίηση μπορεί να υπάρξει από αυτό το γεγονός. 

 

Ένα από τα βασικά ευρήματα της μελέτης ήταν πως η Ελλάδα είχε τα χαμηλότερα 

ποσοστά εμφάνισης νεοπλασιών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της μελέτης. 

Ο Simopoulos (2004) αναφέρει πως η μεσογειακή διατροφή φαίνεται να έχει 

προστατευτική δράση σε πλήθος ασθενειών συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου, 

αν και χρειάζεται περεταίρω μελέτη. 

Στις βαλκανικές χώρες έχουν γίνει αρκετές μελέτες που προτείνουν πως η μεσογειακή 

διατροφή λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας όσον αφορά τον κίνδυνο 

εμφάνισης νεοπλασιών χωρίς όμως να καταλήγουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. 

Εξαιτίας αυτού προτείνεται να ακολουθείτε η μεσογειακή διατροφή λόγο του ότι έχει 

αποδεδειχθεί πως δεν συσχετίζετε με την εμφάνιση κάποιου τύπου νεοπλασίας αλλά 

μάλλον έχει προστατευτική δράση (Bradbury et al., 2014; Schwingshackl et al., 

2016;Trichopoulou et al., 2000). Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει από τα 

χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης νεοπλασιών. Όμως κάτι τέτοιο συνιστά περεταίρω 

μελέτη εξαιτίας του ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα μη σωστής καταγραφής. 

Ο Ferlay et al., (2006) διαπίστωσαν ότι η Ελλάδα είχε από τα χαμηλότερα (679) νέα 

περιστατικά καρκίνου και στα 2 φύλα ανά 100.000 άτομα σε σχέση με άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ουγγαρία που είχε από τα υψηλότερα με 1008 άτομα ανά 

100.000. Άξιο αναφοράς όμως είναι και το γεγονός ότι οι μελέτες Globocan 2008 και 

2012 προσεγγίζουν τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου στην Ελλάδα λόγω έλλειψης 

δεδομένων με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα. 

 

Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση 

όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή εμφάνισης νεοπλασιών στις βόρειες 

Ευρωπαϊκές χώρες και νότιες. Αυτό το αποτέλεσμα συμφωνεί με άλλες παρόμοιες 

μελέτες όπου οι Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να έχουν υψηλότερα ποσοστά 

εμφάνισης νεοπλασίας σε σχέση με τις νότιες (Ferlay et al., 2015; Siegel et al., 2015; 

Ferlay et al., 2006). 
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Ο Alemani et al., (2014) αναφέρουν για τη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού πως 

οι Βορειότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν επίσης υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις 

νοτιότερες. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η διατροφή φαίνεται να παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο και 

σε αυτήν την διαφοροποίηση καθώς οι βόρειες χώρες έχουν διατροφές πλούσιες σε 

λιπαρά που σχετίζονται άμεσα με την εμφάνιση νεοπλασιών ενώ οι νότιες 

Ευρωπαϊκές χώρες έχουν την μεσογειακή διατροφή που εν αντιθέσει με τη διατροφή 

που είναι πλούσια σε λιπαρά φαίνεται να έχει προστατευτική δράση αν και 

συνιστάται περεταίρω μελέτη(Schwingshackl et al., 2016). 

 

Στην παρούσα μελέτη καταγράφηκε μέτρια προς χαμηλή ποιότητα ζωής στους 

ηλικιωμένους της Ευρώπης με τους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο να 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα 

αυτονομίας.  

Ο Hamamaraz et al., (2015)αναφέρουν πως όσο ο ασθενής με καρκίνο ζει με αυτόν 

και συνεπώς μεγαλώνει ηλικιακά, η ποιότητα ζωής μειώνετε όπου ειδικά μετά τα 75 

έτη έχουμε μια ραγδαία πτώση της ποιότητας ζωής εξαιτίας των συμπτωμάτων της 

νόσου, της φυσιολογικής φθοράς από την ηλικία, λόγο των παρενεργειών της 

θεραπείας και από τις δευτερογενείς παθήσεις που πιθανών να εμφανιστούν με το 

προχωρημένο της ηλικίας. Η μελέτη καταλήγει πως τα άτομα που πάσχουν από 

νεοπλασία αν εξαιρέσουμε τα συνωδά συμπτώματα και τις παρενέργειες της 

χημειοθεραπείας φαίνεται να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με τα 

άτομα που γερνάνε και δεν νοσούν από κάποιο τύπο νεοπλασίας (Hamamaraz et al., 

2015). Συμπέρασμα που συμβαδίζει με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. 

Ο Hewitt et al., (2003) όμως  που συγκρίνουν την ποιότητα ζωής μεταξύ ατόμων που 

δεν έχουν νοσήσει πότε από νεοπλασία και άτομα που είχαν νοσήσει από νεοπλασία 

κάποια στιγμή στη ζωή τους ή/και νοσούν ακόμα. Αναφέρει πως τα άτομα που 

πάσχουν ή/και  έπασχαν από κάποιο τύπο νεοπλασίας με μέσο όρο ηλικίας 65 έτη 

έχουν σχεδόν 3εις φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν και κάποιο άλλο 

πρόβλημα υγείας 2 περίπου φορές να πάσχουν από κάποια ψυχιατρική νόσο, 1,74 

φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας (Hewitt et al., 

2003). Το γεγονός της διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων πιθανός να έχει να κάνει 

με το ότι η συγκεκριμένη μελέτη διεξήχθη στην Αμερική σε σχέση με την παρούσα 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη. 
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Ομάδα ερευνητών που διερευνούσε τις αιτίες θανάτου παγκοσμίως επί 23 συνεχή έτη 

κατέληξε στο συμπέρασμα πως ενώ έχουν αυξηθεί τα ποσοστά εμφάνισης 

νεοπλασιών έχει αυξηθεί και το προσδόκιμο επιβίωσης εξαιτίας των νέων 

θεραπευτικών και υποστηρικτικών μεθόδων. Όμως φαίνεται να υπάρχει μια 

σημαντική μείωση στην ποιότητας ζωής όσο μεγαλώνει ηλικιακά το άτομο που νοσεί 

γεγονός που συνδέεται άμεσα με τον θάνατο από την νόσο (GBD, 2015). Τα 

αποτελέσματα της μελέτης δεν συμβαδίζουν με αυτά της παρούσας μελέτης όμως 

αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη μελετούσε την θνησιμότητα εν 

αντιθέσει με τη δική μας που μελετούσε τον επιπολασμό. 

Επιπροσθέτως o Dancey et al., (1997) που μελετούσαν την επίδραση της ποιότητας 

ζωής στην πρόγνωση ατόμων που έπασχαν από νεοπλασίες αναφέρει πως η υψηλή 

ποιότητας ζωής συνδέονταν άμεσα με καλύτερη πρόγνωση σε αντίθεση με την 

χαμηλότερη που συνδέονταν με χαμηλά ποσοστά επιβίωσης. Γεγονός που καθιστά 

την εκτίμηση της ποιότητας ζωής από τους επαγγελματίες υγείας απαραίτητη για τη 

δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας. 

Όσον αφορά τα Ελληνικά δεδομένα μελέτη έδειξε πως τα άτομα που νοσηλεύονται 

και πάσχουν από κάποιο τύπο νεοπλασίας φαίνεται να έχουν καλή ποιότητας ζωής 

(Konstantinidis et al., 2016). 

O Niedzwiedz et al., (2014) αναφέρουν πως υπάρχει μια γεωγραφική διαφοροποίηση 

όσον αφορά την ποιότητα ζωής με τις βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες να έχουν πολύ 

υψηλοτέρα ποσοστά σε σχέση με τις νοτιότερες χώρες. Αυτό φαίνεται να σχετίζεται 

άμεσα με το εκάστοτε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της κάθε χώρας. 

Τέλος o Hamamaraz et al.(2015)μελετώντας την αυτονομία των ατόμων που πάσχουν 

από νεοπλασία κατέληξε πως φαινομενικά τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο και μεγαλύτερη ηλικία που πάσχουν, θέλουν να έχουν τον έλεγχο στη 

διαχείριση της νόσου τους ακόμα περισσότερο και από τον θεράπων ιατρό σε κάποιες 

περιπτώσεις. Κατά συνέπεια μετά τη διάγνωση το άτομο θέλει να έχει μέρος της 

διαχείρισης της νόσου του αισθάνοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο αυτόνομο. 
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Μειονεκτήματα μελέτης 

Η χρήση σταθμισμένων και εγκυροποιημένων ερωτηματολογίων στη μελέτη SHARE 

(όπως π.χ. η κλίμακα CASP-12) δεν μπορεί να αποκλείει την οποιαδήποτε απόκλιση 

ή το συστηματικό σφάλμα εκτίμησης των αυτό-αναφερόμενων στοιχείων (π.χ. 

αναφορές αντιπροσώπων – proxy-interviews) (Borsch-Supan et al., 2005). Ο 

συγχρονικός χαρακτήρας όμως της μελέτης δεν επιτρέπει τη διερεύνηση αιτιολογικών 

σχέσεων. Επαγωγικά όμως στην προσπάθεια αυτή και λόγω του βραχέως χρονικού 

διαστήματος του τελευταίου 12μηνου πριν την μελέτη, θεωρήθηκε ότι τουλάχιστον η 

ποιότητα ζωής δύναται να καθορίζεται και από τις ιδιαίτερες ή μακροχρόνιες 

συνθήκες της ζωής (αλλαγές που συνέβησαν στη ζωή τους - cohort effects) (Osmond 

& Gardner, 1989), από τη διάρκεια της λήψης, από τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων 

ατόμων κ.α. Προοπτικά ωστόσο, η διαχρονική παρακολούθησή τους στα επόμενα 

κύματα της μελέτης SHARE, που βρίσκονται σε εξέλιξη, μπορούν να επιβεβαιώσουν 

πιθανές σχέσεις.   

 

 
Συμπεράσματα 

 
Από την παρούσα μελέτη σε Ευρωπαίους 50+ ετών, διαπιστώνεται ότι οι νεοπλασίες 

αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις 

βορειότερες Ευρωπαϊκές  χώρες. Η Ελλάδα φαίνεται να έχει από τα χαμηλότερα 

ποσοστά εμφάνισης νεοπλασιών στις νοτιότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ποιότητα ζωής 

με την πάροδο του χρόνου αποτελεί όλο και περισσότερο κομβικό σημείο για την 

έκβαση της νόσου γεγονός που σημαίνει πως οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν στο εκάστοτε πλάνο φροντίδας ενός ασθενή και την ποιότητα ζωής 

και μάλιστα σε περίοπτη θέση. Επομένως η παρούσα μελέτη παρέχει ενδείξεις 

χρήσιμες τόσο για την χάραξη πολιτικών υγείας, όσο και για τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων προαγωγής υγείας.  
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Παράρτημα 
Πίνακες 
 
Επιπολασμός νεοπλασιών 
 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά 32109 συμμετεχόντων 50+ ετών στη μελέτη για την 
«Υγεία, Γήρανση και Σύνταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe – SHARE), 2οκύμα, 2006-7.  

  ν % Μέση τιμή (τ.α.) 
     

Φύλο  ♂ 14.573 45,4  

 ♀ 17.536 54,6  
     

Ηλικία, χρόνια 50-59 11.453 35,7 

65,5 (10,0)α 
 60-69 10.452 32,6 

 70-79 4.063 22,0 

 80+ 3.141 9,8 
     

Εκπαίδευση, χρόνια χωρίς εκπαίδευση 1.118 3,5 

10,0 (4,5) 
 1-7 8.007 24,9 

 8-12 14.491 45,1 

 13+ 8.493 26,5 
     

Διαβίωση με σύζυγο/σύντροφο 23.896 74,4  

 μόνος/η 8.209 25,6  
     

Νοσηρότητα  χωρίς χρόνιο νόσημα 9.673 30,2  

 1-2 15.664 48,8 1,5 (1,5) 

 3+ 6.728 21,0  
     

Συμπτώματα υγείας κανένα 9.392 29,3  

 1-2 14.310 44,6 1,8 (1,9) 

 3+ 8.365 26,1  
     

Λειτουργικοί περιορισμοί β κανένα 16027 50,0  

 1-2 9415 29,4 2,2 (3,7) 

 3+ 6618 20,6  
     

Γεωγραφικές περιοχές, 
χώρες 

βόρειες 5.201 16,2  

κεντρικές 18.819 58,6  

 νότιες 8.089 25,2  
    

τ.α.: τυπική απόκλιση. 
α Εύρος ηλικιών 50-104 ετών. 
β Περιλαμβάνει κινητικούς (mobility) ή άλλους λειτουργικούς (instrumental) περιορισμούς. 
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Πίνακας 2. Επιπολασμός ειδών νεοπλασιών σε 32109 Ευρωπαίους 50+ ετών.  

 
ν 

Εκτιμώμενος 
πληθυσμός (Ν) 

σταθμισμένο 
% 

95%ΔΕ 

Σύνολο συμμετεχόντων 32.109 125.647.541 
   

Νοσηρότητα από νεοπλασίες 1.859 7.095.912 5,65 4,95 6,44 

Μαστού a,β  533 2.244.720 3,26 2,84 3,74 

Προστάτη a 234 792.739 1,40 1,03 1,90 

Παχέως εντέρου ή ορθού 233 883.888 0,70 0,55 0,90 

Τραχήλου μήτρας a 106 444.775 0,65 0,45 0,92 

Ωοθηκών a 78 305.459 0,44 0,31 0,63 

Δέρματος 145 493.801 0,39 0,27 0,56 

Ουροδόχου κύστεως 70 344.333 0,27 0,18 0,42 

Ενδομητρίου a 69 167.267 0,24 0,15 0,40 

Πνεύμονα 80 254.865 0,20 0,14 0,29 

Νεφρών 53 217.314 0,17 0,12 0,25 

Λευχαιμία 43 207.459 0,17 0,10 0,28 

Λάρυγγα 31 187.686 0,15 0,07 0,31 

Στομάχου 53 191.253 0,15 0,10 0,23 

Θυρεοειδή 31 170.808 0,14 0,07 0,28 

Λέμφωμα  non-hodgkin 56 158.828 0,13 0,07 0,24 

Εγκεφάλου 29 131.115 0,10 0,06 0,18 

Ήπατος 23 97.854 0,08 0,05 0,13 

Στοματικής κοιλότητας 26 76.474 0,06 0,03 0,11 

Παγκρέατος 14 56.864 0,05 0,02 0,10 

Φάρυγγα 23 62.963 0,05 0,03 0,09 

Οισοφάγου 13 27.404 0,02 0,01 0,05 

Όρχεων a 15 29.287 0,05 0,03 0,10 

Άλλου οργάνου 157 550.259 0,44 0,34 0,56 
95%ΔΕ: 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 
α Κατά φύλο εκτιμήσεις. 
β 14 επιπλέον περιπτώσεις ανδρών βρέθηκαν με Ca μαστού (δεν περιλαμβάνονται στην εκτίμηση του επιπολασμού). 
Ο εκτιμώμενος πληθυσμός και οι σχετικές συχνότητες υπολογίστηκαν μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων 
(complexsamplesanalysis).  
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Πίνακας 3. Επιπολασμός νεοπλασιών σε πολλαπλά (διάφορα) όργανα 1859 Ευρωπαίων 
50+ ετών.  

 
ν 

Εκτιμώμενος 
πληθυσμός (Ν) 

σταθμισμένο 
% 

95%ΔΕ 

Νοσηρότητα από νεοπλασίες 1.859 7.095.912 5,65 4,95 6,44 

Σε διάφορα όργανα ή 
σημεία 
 

1 1.643 6.239.287 87,93 85,51 89,99 

2 166 692.596 9,76 7,84 12,08 

 
3+ 50 164.029 2,31 1,34 3,97 

95%ΔΕ: 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 
Ο εκτιμώμενος πληθυσμός και οι σχετικές συχνότητες υπολογίστηκαν μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων 
(complexsamplesanalysis).  
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Πίνακας 4. Τρέχουσα ηλικία, ηλικία και χρόνια διάγνωσης των συμμετεχόντων στη μελέτη, 
με ή χωρίς νεοπλασίες.  

  
Τρέχουσα 

ηλικία 
Ηλικία 

διάγνωσης 
Χρόνια 

διάγνωσης 

Συμμετέχοντες στη μελέτη: ν μέση τιμή (95%ΔΕ) 

ελεύθεροι νεοπλασιών 30.250 65,6 (62,7-68,4) -- -- 

με νεοπλασίες 1.859 68,8 (66,0-71,7)  58,5 (55,7-61,3) 10,1 (9,3-11,0) 

Σε διάφορα όργανα ή 
σημεία 
 

1 1643 68,7 (65,9-71,4) 59,0 (56,5-61,5) 9,5 (8,6-10,4) 

2 166 68,1 (63,7-72,6) 53,6 (47,4-59,9)  14,3 (10,6-17,9) 

 
3+ 50 75,6 (70,5-80,8) 61,7 (52,3-71,1) 13,6 (8,7-18,6) 

95%ΔΕ: 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 
Οι τιμές υπολογίστηκαν μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complexsamplesanalysis).  
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Πίνακας 5. Επιπολασμός νεοπλασιών 32109 Ευρωπαίων 50+ ετών ως προς τα 
χαρακτηριστικά τους.  

  
Συμμετέχοντες στη μελέτη με 

νεοπλασία 

  σταθμισμένο % 95%ΔΕ 
    

Φύλο  ♂ 4,8 3,8-6,2 

 ♀ 6,3 5,5-7,2 
    

Ηλικία, χρόνια 50-59 3,4 2,4-4,8 

 60-69 6,7 5,6-8,0 

 70-79 7,0 6,0-8,2 

 80+ 7,5 5,8-9,7 
    

Εκπαίδευση, χρόνια χωρίς εκπαίδευση 3,2 2,4-4,3 

 1-7 4,5 3,9-5,2 

 8-12 6,0 5,0-7,2 

 13+ 6,3 5,0-7,8 
    

Διαβίωση με σύζυγο/σύντροφο 5,5 4,6-6,5 

 μόνος/η 6,0 5,2-7,0 
    

Νοσηρότητα α χωρίς χρόνιο νόσημα 4,8 3,8-6,1 

 1-2 5,4 4,7-6,2 

 3+ 7,5 6,3-8,8 
    

Συμπτώματα υγείας κανένα 3,7 2,9-4,6 

 1-2 5,2 4,4-6,1 

 3+ 8,4 7,5-9,4 
    

Λειτουργικοί περιορισμοί κανένα 3,9 3,2-4,6 

 1-2 6,5 5,5-7,6 

 3+ 8,4 7,3-9,6 
    

Γεωγραφικές περιοχές, χώρες βόρειες 8,3 6,0-11,3 

 κεντρικές 6,1 5,2-7,2 

 νότιες 4,4 3,4-5,6 
   

α Χωρίς την παρουσία νεοπλασιών 
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Πίνακας 6. Επιπολασμός 5 υψηλότερων σε συχνότητα ειδών νεοπλασιών μεταξύ των 13 
χωρών των συμμετεχόντων 50+ ετών στη μελέτη για την «Υγεία, Γήρανση και Σύνταξη στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη» (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), 2ο 
κύμα, 2006-7.  

 
Πέντε συχνότερα είδη νεοπλασιών 

 

Μαστούa,β 
(ν=533) 

Προστάτηα 
(ν=234) 

Παχέως 
εντέρου ή 

ορθού(ν=233) 

Τραχήλου 
μήτραςα(ν=106) 

Δέρματος 
(ν=145) 

 
σταθμισμένο % (95%ΔΕ) 

Βέλγιο 5,50 (4,64-6,52) 2,99 (1,38-6,35) 0,77 (0,49-1,20) 0,29 (0,09-0,90) 0,36 (0,19-0,68) 

Δανία 4,80 (3,09-7,39) 0,83 (0,40-1,73) 1,10 (0,53-2,24) 1,17 (0,68-2,00) 1,06 (0,56-1,98) 

Γερμανία 4,42 (3,14-6,19) 1,68 (0,82-3,39) 1,00 (0,54-1,84) 1,02 (0,47-2,19) 0,84 (0,44-1,61) 

Γαλλία 4,11 (2,86-5,87) 2,17 (1,04-4,48) 0,57 (0,35-0,91) 0,45 (0,22-0,93) 0,24 (0,13-0,45) 

Ολλανδία 3,85 (2,42-6,06) 0,72 (0,21-2,40) 1,20 (0,66-2,17) 0,96 (0,67-1,39) 0,94 (0,57-1,55) 

Σουηδία 3,73 (2,03-6,76) 2,97 (1,04-8,16) 1,18 (0,74-1,90) 0,25 (0,08-0,84) 0,69 (0,41-1,14) 

Ιταλία 3,37 (2,26-5,01) 0,72 (0,36-1,45) 0,79 (0,51-1,23) 0,30 (0,10-0,89) 0,09 (0,03-0,26) 

Ελβετία 2,94 (2,36-3,67) 2,07 (0,61-6,78) 0,23 (0,08-0,65) 1,04 (0,57-1,89) 0,65 (0,29-1,46) 

Αυστρία 2,04 (1,38-2,99) 0,94 (0,28-3,15) 0,42 (0,22-0,78) 0,70 (0,26-1,83) 0,29 (0,04-2,28) 

Τσεχία 1,76 (0,81-3,79) 0,91 (0,34-2,44) 0,67 (0,33-1,36) 0,94 (0,73-1,21) 0,21 (0,09-0,49) 

Ισπανία 1,41 (1,23-1,62) 1,39 (0,48-3,91) 0,55 (0,28-1,10) 0,79 (0,34-1,84) 0,11 (0,03-0,46) 

Πολωνία 1,09 (0,81-1,47) 0,38 (0,09-1,60) 0,11 (0,03-0,42) 0,52 (0,27-1,03) 0,12 (0,08-0,19) 

Ελλάδα 1,07 (0,72-1,59) 0,43 (0,13-1,40) 0,18 (0,11-0,31) 0,06 (0,01-0,65) 0,09 (0,03-0,25) 

95%ΔΕ: 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 
Με έντονα παρουσιάζονται οι μέγιστες και ελάχιστες συχνότητες σε κάθε είδος νεοπλασιών. 
α Κατά φύλο εκτιμήσεις. 
β 14 επιπλέον περιπτώσεις ανδρών βρέθηκαν με Ca μαστού (δεν περιλαμβάνονται στην εκτίμηση του επιπολασμού). 
Οι σχετικές συχνότητες υπολογίστηκαν μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complexsamplesanalysis).  
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Ποιότητα ζωής 
 
Πίνακας 7. Βαθμολογία κλίμακας & υποκλιμάκων Ποιότητας ζωής σε 31262 
συμμετέχοντες 50+ ετών στη μελέτη για την «Υγεία, Γήρανση και Σύνταξη στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη» (SurveyofHealth, AgeingandRetirementinEurope – 
SHARE), 2ο κύμα, 2006-7.  

Κλίμακα ν Μέση τιμή 95%ΔΕ 
    

Ποιότητας ζωής (CASP-12) 31.262 26,84 26,65-27,04 

Υψηλή ή πολύ υψηλή ποιότητα ζωής (37+) 322 1,15% 0,95-1,39 

Υποκλίμακα Ελέγχου 31.262 8,49 8,28-8,71 

Υποκλίμακα Αυτονομίας 31.262 7,45 7,32-7,59 

Υποκλίμακα Ευχαρίστησης 31.262 5,00 4,90-5,11 

Υποκλίμακα Αυτοπραγμάτωσης 31.262 5,89 5,69-6,09 
     

95%ΔΕ: 95% διαστήματα εμπιστοσύνης.  
CASP-12: Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure questionnaire.  
Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complexsamplesanalysis).  
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Πίνακας 8. Βαθμολογία κλιμάκων και υποκλιμάκων Ποιότητας ζωής, Ικανοποίησης από 
τη ζωή & Προσδοκιών στους συμμετέχοντες της μελέτης ως προς την παρουσία 
νεοπλασιών.  

 Συμμετέχοντες στη μελέτη  

 ελεύθεροι νεοπλασιών 
ν=29.452 

με νεοπλασίες 
ν=1.791  

Κλίμακα μέση τιμή (τυπ. σφάλμα)  p-value 
    

Ποιότητας ζωής (CASP-12) 26,83 (0,05) 27,14 (0,18) 0,086 

Υποκλίμακα Ελέγχου 8,50 (0,03) 8,44 (0,08) 0,417 

Υποκλίμακα Αυτονομίας 7,44 (0,03) 7,69 (0,06) <0,001 

Υποκλίμακα Ευχαρίστησης 5,00 (0,03) 5,01 (0,08) 0,879 

Υποκλίμακα Αυτοπραγμάτωσης 5,89 (0,03) 6,00 (0,10) 0,248 
     

CASP-12: Control, Autonomy, Self-realization and Pleasure questionnaire.  
Υπολογισμοί μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complexsamplesanalysis): ανάλυση συνδιακύμανσης όπου ως 
συμμμεταβλητές ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία (κατηγορίες), η εκπαίδευση (κατηγορίες), η διαβίωση, η 
συνοσηρότητα (κατηγορίες), τα συμπτώματα υγείας (κατηγορίες), οι λειτουργικοί περιορισμοί (κατηγορίες) και οι 
γεωγραφικές περιοχές. 
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Πίνακας 9. Συχνότητα υψηλής κλίμακας ποιότητας ζωής στους συμμετέχοντες της μελέτης 
ως προς την παρουσία νεοπλασιών.  

 
Ποιότητας ζωής (CASP-12) 

  

 

Χαμηλή ή μέτρια 
ποιότητα ζωής 
(CASP-12<37) 

Υψηλή ή πολύ υψηλή 
ποιότητα ζωής  
(CASP-12≥37) 

  

Συμμετέχοντες στη μελέτη: ν (%) p-value OR (95%ΔΕ) 

ελεύθεροι νεοπλασιών 21.171 (98,8) 300 (1,2) 

0,853 0,91 (0,32-2,57) 

με νεοπλασίες 1.769 (99,0) 22 (1,0) 

95%ΔΕ: 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 
Οι τιμές υπολογίστηκαν μέσω ανάλυσης σύνθετων δειγμάτων (complexsamplesanalysis).  
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. Επιπολασμός παρουσίας νεοπλασιών μεταξύ 13 χωρών των συμμετεχόντων 
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