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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
 

Τίτλος εργασίας: Εκτίμηση της σχέσης του χρόνιου στρες στην εμφάνιση καρκίνου 

μαστού σε γυναίκες της Κρήτης: Μία μελέτη ασθενών-μαρτύρων. Σχεδιασμός της 

μελέτης και μία μελέτη εφικτότητας (feasibility study). 

 

Της: Βεληβασάκη Γεωργία  

Υπό τη επίβλεψη των:1. Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής Ιατρικής, 

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης Καθηγητής στο Institute of 

Medicine and Care, University of Linkoping, Sweden. 

2. Δήμητρα Σηφάκη-Πιστόλλα, Επιδημιολόγος, MPH, PhD, GISanalyst, ERS Fellow-

UMCG Netherlands, University of Linkoping visiting researcher, Τομέας Κοινωνικής 

Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

3. Δημήτριος Μαυρουδής, Διευθυντής Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογικής 

Κλινικής  ΠΑΓΝΗ 

Ημερομηνία: Μάιος  2021 

 

Εισαγωγή: Στις αναπτυγμένες κοινωνίες σήμερα υπάρχουν διαφορετικές μορφές 

έκθεσης στο στρες. Η απόκριση του σώματος στο άγχος και γενικά η ικανότητά του 

να διατηρεί την ομοιόσταση είναι απαραίτητη για την προσαρμογή, τη βιωσιμότητα 

και τελικά την επιβίωση του οργανισμού. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ακραίων, συνεχών 

κι επαναλαμβανόμενων καταστάσεων μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του 

συστήματος πίεσης και κατά συνέπεια στην πρόκληση σοβαρών βλαβών στο σώμα. Ο 

χρόνος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εξέταση της επιβλαβούς επίδρασης του 

άγχους στον άνθρωπο, καθώς και της μακροχρόνιας έκθεσης στο στρες, όσον αφορά 

στην εμφάνιση καρκίνου, η οποία δεν είναι ξεκάθαρη. Πιο συγκεκριμένα, οι 

κακοήθεις νεοπλασίες (ΚΝ) μαστού αποτελούν τις συχνότερες μορφές κακοήθειας 

στις γυναίκες επηρεάζοντας 2,1 εκατομμύρια γυναίκες κάθε χρόνο και αποτελεί την 

πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο. Εξαίρεση σε αυτά τα δεδομένα είναι οι χώρες 

όπου προηγούνται οι ΚΝ των πνευμόνων, ο οποίος συμβάλλει στην αύξηση της 
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θνησιμότητας στις περισσότερες γυναίκες (κάθε χρόνο), εξαιτίας της αδυναμίας 

διάγνωσης-screening σε σχέση με τις ΚΝ μαστού, όπου η ευαισθητοποίηση, η 

ενημέρωση και η θεραπεία είναι περισσότερο ενισχυμένες και αποτελεσματικές. Στην 

Ελλάδα, μία χώρα με χαμηλούς πόρους υγείας, τα μόνα δεδομένα που βασίζονται 

στον πληθυσμό προέρχονται από το Περιφερειακό Κέντρο Καρκίνου της Κρήτης.  

 

Σκοπός: Ο σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης της 

χρόνιας έκθεσης στο στρες στην εκδήλωση ΚΝ μαστού στην Κρήτη. Επίσης, τέθηκαν 

οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι που θα επιχειρήσουν να απαντήσουν τα ερευνητικά 

μας ερωτήματα: α) Η εκτίμηση των επιπέδων του χρόνιου στρες μέσω ποιοτικής (δηλ. 

μέσω σταθμισμένης κλίμακας/ερωτηματολογίων, μέσω ποσοτικής προσέγγισης (της 

κορτιζόλης στο τριχωτό της κεφαλής), καθώς και ο υπολογισμός του επιπολασμού 

των ΚΝ μαστού στην Κρήτη. β) Η διερεύνηση και αποτίμηση της σχέσης του χρόνιου 

στρες και της εμφάνισης ΚΝ μαστού, μέσω της μεθόδου μέτρησης του στρες που 

αναφέρθηκε παραπάνω. γ) Η ανάδειξη των παραγόντων που συμβάλλουν ως 

παράγοντες κινδύνου στη σχέση μεταξύ στρες και ΚΝ μαστού καθώς και αυτών που 

ενδέχεται να επιδρούν προστατευτικά. Στους παράγοντες αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται το δημογραφικό και ατομικό προφίλ κατάστασης υγείας και 

βίωσης έντονων καταστάσεων που μπορεί να στεναχώρησαν ή άγχωσαν τις γυναίκες,  

η πνευματικότητα/θρησκευτικότητα και το αίσθημα συνοχής, αλλά και τα ιδιαίτερα 

στοιχεία της προσωπικότητάς τους. δ) Ανάμεσα στους επιμέρους στόχους να εξετάσει 

τα κατάλληλα εργαλεία, καθώς και να εξετάσει τη μελέτη στη βάση διεθνούς 

συνεργασίας (με το Πανεπιστήμιο Linkoping της Σουηδίας). 

 

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων που θα διεξαχθεί στην 

Κρήτη, καθοδηγούμενη από μία μεγαλύτερη συνεργατική μελέτη μεταξύ Σουηδίας 

και Ελλάδας. Οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν ως δύο Ευρωπαϊκές χώρες, διαφορετικού 

κοινωνικού και δημογραφικού προφίλ, καθώς και άλλης δυναμικής σε επίπεδο 

συστήματος υγείας. Επιπρόσθετα, έχουν προηγούμενη συνεργασία σε θέματα 

συσχέτισης του στρες με εκβάσεις υγείας. Η πρώτη (τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή) 

εστίασε στα επίπεδα κορτιζόλης, μέσω της επίδρασης γλυκοκορτικοειδών στην 

αναστολή της απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων και των GCs στην αναστολή της 

αντι-μιτωτικής θεραπείας, ενώ η δεύτερη σε κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο 
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σύγκρισης της Αίσθησης Συνοχής (SOC) μεταξύ Σουηδίας και Κρήτης. Η 

μεταπτυχιακή εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη. Αρχικά, το σχεδιασμό μιας μελέτης 

ασθενών-μαρτύρων για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, καθώς και στην 

πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων συλλογής δεδομένων και των διαδικασιών της 

μελέτης στο πλαίσιο μιας μελέτης εφικτότητας. Για την μελέτη ασθενών-μαρτύρων 

έγινε ανάπτυξη, σχεδιασμός (εργαλεία), καθώς και συζητήσεις με τη διεθνή ομάδα 

στο Πανεπιστήμιο του Linkoping. Έτσι, συγγράφηκε ένα πρωτόκολλο το οποίο 

περιγράφει τις συνθήκες, μεθόδους και διαδικασίες υλοποίησης της μελέτης και 

παρουσιάζεται στο πρώτο τμήμα της ενότητας των αποτελεσμάτων.  Ενώ για τη 

μελέτη εφικτότητας λήφθηκε δείγμα ευκολίας που ήταν 3 ασθενείς και 2 μάρτυρες. 

Αποφασίστηκε το δείγμα να είναι μικρό για λόγους εφικτότητας χρονοδιαγράμματος 

(πιλοτική μελέτη).  Στην πιλοτική αυτή εφαρμογή δοκιμάσθηκαν όλες οι διαδικασίες 

της μελέτης, ξεκινώντας από την ενημέρωση και τη συγκατάθεση των 

συμμετεχόντων, παίρνοντας στην εφαρμογή των ερωτηματολογίων και 

ολοκληρώνοντας με τη λήψη τρίχας της κεφαλής. Μετά την συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, οι γυναίκες καλέστηκαν να συμπληρώσουν ένα πίνακα με 

συγκεκριμένες ερωτήσεις που σχετίζονταν με τα ερωτηματολόγια που κλήθηκαν να 

απαντήσουν. Η λεγόμενη assess form έδωσε τη δυνατότητα στις γυναίκες να 

εκφράσουν με λίγα λόγια την γενική τους εμπειρία στη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων. Αρχικά μέσω  γενικών πρώτων ερωτήσεων (γενικές εντυπώσεις, 

αν ήταν κουραστική ή αγχωτική η όλη διαδικασία κλπ), καθώς και μέσω ειδικών 

ερωτήσεων (αν κατανόησαν το κάθε ερώτημα με ευκολία ή αν δυσκολεύτηκαν κλπ). 

 

Αντίκτυπος:  Η παρούσα μελέτη αναμένεται να συμβάλει με τη σύνθεση νέας 

γνώσης σε πολλαπλά επίπεδα. Αρχικά, θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για να 

προσδιοριστεί και να μετρηθεί ο βαθμός που επιδρά το χρόνιο στρες στην εκδήλωση 

ενός καρκίνου, μέσω της μεγάλης μελέτης ασθενών-μαρτύρων. Επίσης, θα 

αναδειχθούν οι πληθυσμιακές και τοπικές ιδιαιτερότητες της Κρήτης, οι οποίες θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς πολιτικών υγείας για την 

αποτελεσματικότερη πρόληψη και την προαγωγή υγείας. Επιπρόσθετα, η συμβολή 

τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στους ασθενείς αλλά και το γενικό 

πληθυσμό σε μίκρο- και μάκρο- επίπεδο θα αποτελέσει καθοριστική βάση στον 

έλεγχο των ΚΝ μαστού.  
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Introduction: In developed societies today, there are different forms of exposure to 

stress. The body's response to stress and in general its ability to maintain homeostasis 

is essential for the adaptation, viability and ultimately the survival of the body. 

However, in cases of extreme, continuous and recurring conditions, it can help to 

strengthen the pressure system and consequently cause serious damage to the body. 

Time is an important factor in examining the harmful effects of stress on humans, as 

well as long-term exposure to stress, in terms of the occurrence of cancer, which is not 

clear. More specifically, malignant neoplasms (MN) of the breast are the most 

common forms of malignancy in women, affecting 2.1 million women each year and 

being the leading cause of death from cancer. Exceptions to this data are the countries 

where Pneumonia predominates, which contributes to the increase in mortality in 

most women (every year), due to the inability to diagnose-screening in relation to 

breast’s MN, where awareness, information and the treatment is more enhanced and 

effective. In Greece, a country with low health resources, the only data based on the 

population come from the Regional Cancer Center of Crete. 
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Aim: The purpose of the master's thesis was to investigate the relationship between 

chronic stress exposure at the breast’s MN event in Crete. Also, the following sub-

objectives were set that will attempt to answer our research questions: a) The 

assessment of chronic stress levels through qualitative (i.e. through weighted scale / 

questionnaires, through quantitative approach (cortisol in the scalp), as well as and the 

calculation of the prevalence of breast cancer in Crete b) The investigation and 

evaluation of the relationship between chronic stress and the occurrence of breast 

cancer, through the method of measuring stress mentioned above. c) The emergence 

of factors that contribute as risk factors in the relationship between stress and MN of 

the breast as well as those that may have a protective effect. These factors include the 

demographic and individual profile of health status and experience of intense 

situations that may have saddened or stressed women, spirituality / religiosity and a 

sense of cohesion, as well as their particular personality traits. d) Among the sub-

objectives to examine the appropriate tools, as well as to examine the study on the 

basis of international cooperation (with Linkoping University of Sweden). 

 

Methodology: This is a case-control study to be conducted in Crete, guided by a 

larger collaborative study between Sweden and Greece. These countries were selected 

as two European countries, with different social and demographic profiles, as well as 

other dynamics at the level of the health system. In addition, they have previous 

collaboration on issues of correlating stress with health outcomes. The first 

(randomized clinical trial) focused on cortisol levels, through the effect of 

glucocorticoids in inhibiting cancer cell apoptosis and GCs in inhibiting anti-mitotic 

therapy, while the second in a socio-cultural context comparing Sense of Cohesion 

(SOC) Sweden and Crete. The master's thesis is divided into two parts. Initially, the 

design of a case-control study to answer research questions, as well as the pilot 

implementation of data collection tools and study procedures as part of a feasibility 

study. About case-control study, development, design (tools), and discussions with the 

international team at Linkoping University took place. Thus, a protocol was written 

which describes the conditions, methods and procedures for the implementation of the 

study and is presented in the first part of the results section. While for the feasibility 

study a convenience, sample was taken which was 3 cases and 2 controls. It was 

decided that the sample should be small for reasons of schedule feasibility (pilot 

study). In this pilot application all the procedures of the study were tested, starting 
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from the information and the consent of the participants, taking in the application of 

the questionnaires and ending with the taking of the hair of the head. After completing 

the questionnaires, the women were asked to complete a list of specific questions 

related to the questionnaires they were asked to answer. The so-called assess form 

enabled women to express in a few words their general experience in completing the 

questionnaires. Initially through general first questions (general impressions, whether 

the whole process was tedious or stressful, etc.), as well as through special questions 

(if they understood each question easily or if they had difficulty, etc.). 

 

Impact: The present study is expected to contribute to the synthesis of new 

knowledge at multiple levels. Initially, it will be the first step in determining and 

measuring the extent to which chronic stress affects the development of a cancer, 

through the large patient-control study. Also, the population and local peculiarities of 

Crete will be highlighted, which could be used by health policy makers for the most 

effective prevention and health promotion. In addition, the contribution to both the 

research community and patients as well as the general population at the micro- and 

macro-level will be a crucial basis in the control of breast’s MN. 

  

 

Key words: Chronic stress, Breast cancer, Malignancies Breast neoplasms (Breast 

cancer), Prevalence, Mortality, Cortisol, Epidemiology (breast cancer), Feasibility 

study, Case-control study, Cretan Women 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες υπάρχουν διαφορετικές μορφές έκθεσης στο 

στρες (Wester and van Rossum, 2015). Η απόκριση του σώματος στο άγχος και 

γενικά η ικανότητά του να διατηρεί την ομοιόσταση είναι απαραίτητη για την 

προσαρμογή, τη βιωσιμότητα και τελικά την επιβίωση του οργανισμού. Ωστόσο, σε 

περιπτώσεις ακραίων, συνεχών κι επαναλαμβανόμενων καταστάσεων το στρες 

μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του συστήματος πίεσης και κατά συνέπεια στην 

πρόκληση σοβαρών βλαβών στο σώμα (Shin KJ, 2020). Ο χρόνος αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στην εξέταση της επιβλαβούς επίδρασης του άγχους στον 

άνθρωπο, καθώς και της μακροχρόνιας έκθεσης του στρες (Shin KJ, 2016). Η έκθεση 

σε χρόνιο στρες συχνά συνδέεται με την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων όπως ο 

καρκίνος (Shin KJ, 2016).  

 

Με δεδομένη την υψηλή και συνεχώς αυξανόμενη επίπτωση του καρκίνου 

παγκοσμίως και ειδικά σε χώρες της Ευρώπης (ESMO), η παρούσα μελέτη θα 

επιχειρήσει να μετρήσει τον βαθμό επίδρασης του χρόνιου στρες στην εκδήλωση ενός 

από τους συχνότερους καρκίνους, του καρκίνου του μαστού. Είναι γεγονός ότι οι 

κακοήθεις νεοπλασίες του μαστού (ΚΝ μαστού) παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις 

στους δείκτες επίπτωσης στην Ελλάδα (www.crc.uoc.gr), ενώ παράλληλα 

παρατηρείται έντονα ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον ζωής, καθώς οι συμπεριφορικές 

συνήθειες των γυναικών τείνουν να μοιάζουν με αυτές της κεντρικής και βόρειας 

Ευρώπης, με άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στο χρόνιο στρες (Pudrovska, Carr, 

McFarland and Collins, 2013), (Sancho-Garnier and Colonna, 2019). Η μελέτη αυτή 

αναμένεται να συμβάλει στη σύνθεση νέας γνώσης σε πολλαπλά επίπεδα (έρευνα και 

επιστήμη, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση ιατρών, μείωση φορτίου του χρόνιου στρες 

και κατ’ επέκταση των ΚΝ μαστού). Επίσης, θα αναδειχθούν οι πληθυσμιακές και 

τοπικές ιδιαιτερότητες του πληθυσμού μελέτης, οι οποίες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν από τους φορείς πολιτικών υγείας για την αποτελεσματικότερη 

πρόληψη και την προαγωγή υγείας. Η συμβολή της, τόσο στην ερευνητική κοινότητα 

όσο και στους ασθενείς και το γενικό πληθυσμό σε μίκρο- και μάκρο- επίπεδο, θα 

είναι καθοριστική στον έλεγχο των ΚΝ μαστού. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

2.1 Ορισμοί και έννοιες  

 

 

Καρκίνος του μαστού 

 

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη 

κακοηθών κυττάρων στους μαστικούς αδένες . Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να 

χτυπήσει άνδρες και γυναίκες, αν και οι γυναίκες έχουν περίπου 100 φορές 

περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν την ασθένεια από τους άνδρες. Πλέον 

καρκίνοι στα γυναικεία στήθη σχηματίζονται λίγο πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την 

εμμηνόπαυση, με τα τρία τέταρτα όλων των περιπτώσεων να διαγιγνώσκονται μετά 

την ηλικία των 50 ετών. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι μια γυναίκα, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού (breast cancer | Definition, 

Causes, Symptoms, & Treatment, 2021). 

 

Καρκίνος που σχηματίζεται στους ιστούς του μαστού. Ο πιο κοινός τύπος καρκίνου 

του μαστού είναι το καρκίνωμα του πόρου, το οποίο ξεκινά στην επένδυση των 

αγωγών γάλακτος (λεπτοί σωλήνες που μεταφέρουν γάλα από τους λοβούς του 

μαστού στη θηλή). Ένας άλλος τύπος καρκίνου του μαστού είναι το λοβιακό 

καρκίνωμα, το οποίο ξεκινά στους λοβούς (αδένες γάλακτος) του μαστού. Ο 

διεισδυτικός καρκίνος του μαστού είναι ο καρκίνος του μαστού που έχει εξαπλωθεί 

από όπου ξεκίνησε στους αγωγούς του μαστού ή τους λοβούς στον περιβάλλοντα 

φυσιολογικό ιστό. Ο καρκίνος του μαστού εμφανίζεται τόσο στους άνδρες όσο και 

στις γυναίκες, αν και ο αρσενικός καρκίνος του μαστού είναι σπάνιος (NCI 

Dictionary of Cancer Terms, ESMO). 

 

Ο καρκίνος που αναπτύσσεται στους ιστούς του μαστού, συνήθως στους πόρους (που 

μεταφέρουν γάλα στη θηλή) ή στους λοβούς (αδένες που παράγουν γάλα). Απαντάται 

τόσο σε άντρες, όσο και σε γυναίκες, παρόλο που στους άντρες είναι σπάνιος (n.d). 

 

 

 

 

https://www.britannica.com/topic/men
https://www.britannica.com/topic/women
https://www.britannica.com/science/cancer-disease
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Αίτια εμφάνισης 

 

 Σήμερα δεν είναι ξεκάθαρη η αιτία που αναπτύσσεται ο καρκίνος του μαστού. 

Μερικοί μόνο παράγοντες κινδύνου έχουν προσδιοριστεί. Ένας παράγοντας κινδύνου 

αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου, αλλά δεν είναι ούτε αναγκαίος αλλά 

ούτε και αρκετός ώστε να προκαλέσει καρκίνο από μόνος του. Ορισμένες γυναίκες με 

αυτούς τους παράγοντες κινδύνου δεν θα αναπτύξουν ποτέ καρκίνο του μαστού και 

άλλες, με κανέναν από αυτούς τους παράγοντες θα αναπτύξουν καρκίνο του μαστού. 

Η πλειοψηφία των καρκίνων του μαστού χρειάζονται οιστρογόνα για να 

αναπτυχθούν. Χωρίς οιστρογόνα σταματάει η ανάπτυξή τους ή αναπτύσσονται πιο 

αργά. Αυτός είναι ο λόγος που, με λίγες εξαιρέσεις, οι παράγοντες κινδύνου για τον 

καρκίνο του μαστού συνδέονται με τα οιστρογόνα. Οι κυριότεροι παράγοντες 

κινδύνου* του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες είναι:  

 

• Ηλικία: ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού αυξάνεται με τη πάροδο της ηλικίας 

ESMO, Anastasiadi et al., 2017). 

 

• Γονίδια: μεταλλάξεις ορισμένων γονιδίων τα οποία κληρονομούνται από τη μητέρα 

ή τον πατέρα αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Οι υπάρχουσες γνώσεις 

δείχνουν ότι αυτά τα μη φυσιολογικά γονίδια προκαλούν λιγότερο από το 10% των 

καρκίνων του μαστού (ESMO, Coughlin, 2019). 

 

• Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού: η ύπαρξη ενός συγγενούς πρώτου 

βαθμού (μητέρα, αδερφή, κόρη, αδερφός και πατέρας) με καρκίνο του μαστού 

αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, ειδικά αν ο συγγενής ήταν 

κάτω από 45 ετών τη στιγμή της διάγνωσης. Όταν πολλά μέλη της οικογένειας έχουν 

προσβληθεί από καρκίνο του μαστού ή/και ωοθηκών σε νεαρή ηλικία, τίθεται υποψία 

γενετικής προδιάθεσης. Τα BRCA1 και BRCA2 είναι τα δύο κύρια γονίδια που 

συμμετέχουν στις οικογενείς μορφές του καρκίνου του μαστού. Σε μεταλλάξεις του 

BRCA1 ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής είναι 

80-85%, με 60% πιθανότητα ανάπτυξης και στους δύο μαστούς. Τόσο ο κίνδυνος 

ανάπτυξης καρκίνου του μαστού όσο και της θνησιμότητας μειώνεται με 

προφυλακτικό χειρουργείο. Η προσεκτική γενετική εκτίμηση και η ψυχολογική 

συμβουλευτική είναι απαραίτητα πριν την απόφαση πραγματοποίησης τέτοιου 
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χειρουργείου (How Does Breast Cancer Form? | What Causes Breast Cancer?, 

ESMO, Coughlin, 2019). 

 

• Ατομικό ιστορικό καρκίνου του μαστού: Ιστορικό καρκίνου του μαστού στο 

παρελθόν αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε διαφορετικό 

σημείο του μαστού ή στον άλλο μαστό (ESMO, Corso et al., 2018). 

 

• Ιστορικό ορισμένων καλοηθών παθήσεων του μαστού: Ο κίνδυνος ανάπτυξης 

καρκίνου του μαστού είναι ιδιαίτερα υψηλός σε γυναίκες με δύο παθήσεις, που 

ονομάζονται άτυπη λοβιακή υπερπλασία και άτυπη υπερπλασία των πόρων (ESMO, 

Whiffen et al., 2011). 

• Έκθεση σε οιστρογόνα και προγεστερόνη κατά τη διάρκεια της ζωής: oι γυναίκες με 

εμμηναρχή πριν τα 12 έτη και εμμηνόπαυση μετά τα 55 έτη έχουν αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Οι γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει ή 

τεκνοποίησαν πρώτη φορά μετά την ηλικία των 30 έχουν αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου του μαστού (ESMO, Germain, 2011, GA, 2005) 

 

• Γεωγραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες: γυναίκες κάτοικοι δυτικών χωρών και 

γυναίκες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης 

καρκίνου του μαστού (ESMO, Coughlin, 2019, Czwikla et al., 2019). 

 

• Χρήση φαρμάκων που περιέχουν οιστρογόνα και προγεστερόνη: Η χρήση του 

αντισυλληπτικού χαπιού, ειδικά πριν τη πρώτη εγκυμοσύνη, αυξάνει τον κίνδυνο για 

καρκίνο του μαστού. Αν μια γυναίκα δεν έχει πάρει αντισυλληπτικά για 10 χρόνια, ο 

αυξημένος κίνδυνος από την αγωγή αυτή δεν υφίσταται πια. Η χρήση θεραπείας 

ορμονικής αποκατάστασης μετά την εμμηνόπαυση αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 

καρκίνου του μαστού. Ένας μεγαλύτερος κίνδυνος έχει επιβεβαιωθεί για τη χρήση 

συνδυασμού οιστρογόνων και προγεστερόνης ως θεραπεία αποκατάστασης και σε 

μικρότερο βαθμό η μονοθεραπεία με οιστρογόνα. Ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου 

του μαστού είναι παρών σε χρήστες που έχουν διακόψει πρόσφατα ή συνεχίζουν. Για 

τους χρήστες που διέκοψαν τη θεραπεία ορμονικής αποκατάστασης τουλάχιστον πριν 

από 5 χρόνια, ο κίνδυνος δεν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με κάποιον που δεν 

έλαβε ποτέ θεραπεία ορμονικής αποκατάστασης (ESMO, Asi et al., 2016, Mørch et 

al., 2017, Westhoff and Pike, 2018). 
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• Ακτινοθεραπεία του μαστού κατά την παιδική ή την εφηβική ηλικία: έχοντας 

υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στη παιδική ή εφηβική ηλικία (συνήθως για τη 

θεραπεία λεμφώματος) αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στην 

ενηλικίωση (ESMO, Yeh et al., 2020, Sauder et al., 2020). 

 

• Υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία: οι υπέρβαροι ή οι παχύσαρκοι έχουν αυξημένο 

κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση. Αυτό 

οφείλεται, πιθανά, στη παραγωγή οιστρογόνων στο λιπώδη ιστό – η κύρια πηγή 

οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση (ESMO, Engin, 2017,  Fallone, Deudon, Muller 

and Vaysse, 2019). 

 

• Κατανάλωση αλκοόλ και κάπνισμα: ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού αυξάνεται με 

την κατανάλωση αλκοόλ και με το κάπνισμα, αλλά οι μηχανισμοί δεν έχουν 

διασαφηνιστεί ακόμα. Άλλοι παράγοντες είναι ύποπτοι για συσχέτιση με αυξημένο 

κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, αλλά τα στοιχεία είναι ανεπαρκή. 

Δυστυχώς, οι παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στον κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου του μαστού όπως η ηλικία, τα γονίδια, το ατομικό και 

οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού και το ιστορικό άτυπης υπερπλασίας δεν 

μπορούν να τροποποιηθούν (ESMO, Macacu, Autier, Boniol and Boyle, 2015, Gram 

et al., 2019). 

 

• Το χρόνιο στρες: αποτελεί επίσης έναν παράγοντα επιδημιολογικής αύξησης των 

ΚΝ μαστών. Ωστόσο υπάρχουν λίγες μελέτες που στηρίζουν με επιστημονικά 

δεδομένα τη συγκεκριμένη αιτία (Mei-Ling Yeh, 2016), (Antonova, Aronson and 

Mueller, 2011), (Levy, Herberman, Lippman and d'Angelo, 1987). Αναφορές 

υπάρχουν κυρίως για την εμφάνιση καρκίνου σε γενικό επίπεδο και όχι ειδικό (Jin 

Shin et al., 2016), (L et al., 2020) 

 

Χρόνιο άγχος 

 

 

Το στρες ως ορολογία έχει πλέον έχει διαδοθεί ευρέως στην καθημερινότητα 

(Cooper, Cooper και Travers, 1995) και πολλές φορές χρησιμοποιείται λανθασμένα. 

Συχνά συγχέεται με το άγχος, την αγωνία, την ανησυχία ή τον φόβο, όπου αποτελούν 

διαφορετικά συναισθήματα και έννοιες, τα οποία αποσαφηνίζονται παρακάτω. 
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Πρώτος ορισμός που δόθηκε στη μελέτη του στρες ήταν από τον πρωτοπόρο Walter 

Cannon, ο οποίος περιέγραψε το στρες ως “τη διαταραχή της ομοιόστασης του 

οργανισμού κάτω από ακραίες εσωτερικές ή εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες” 

(Trumper, 1930).  

 

 Κατά τον Selye, “Κανένας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να έχει βιώσει έστω και μια 

μικρή στιγμή στρες στη ζωή του. Μπορεί να πιστεύετε ότι μόνο μια σοβαρή ασθένεια 

ή ένα μεγάλο φυσικό ή ψυχικό τραύμα μπορεί να προκαλέσει στρες“. Αυτή η 

εντύπωση είναι λανθασμένη. Το να διασχίσεις μια πολυσύχναστη διασταύρωση, η 

έκθεση σε ένα προσχέδιο ή απλά η απόλυτη χαρά είναι αρκετά για να 

ενεργοποιήσουν σε έναν βαθμό τον μηχανισμό στρες του σώματος. Το στρες δεν 

είναι απαραίτητα κακό για το άτομο, αποτελεί ταυτόχρονα και το αλατοπίπερο της 

ζωής γιατί κάθε συναίσθημα, κάθε δραστηριότητα προκαλεί στρες. Το ίδιο στρες που 

μπορεί να αρρωστήσει κάποιον, μπορεί να αποτελέσει μια αναζωογονητική εμπειρία 

για κάποιον άλλο” (Selye, H. (1976). Σύμφωνα με εκείνον, το στρες αποτελεί την 

αντίδραση του οργανισμού σε μια ψυχοπιεστική κατάσταση, καθώς πρόκειται για ένα 

ουδέτερο σύνδρομο γενικής προσαρμοστικότητας (1956). Αποτελέσματα της 

αντίδρασης αυτής είναι μεταξύ άλλων, η απελευθέρωση ορμονών και η αύξηση των 

παλμών, κάτι το οποίο είναι απολύτως φυσικό και ακίνδυνο. Εν συνεχεία, ο Selye 

πρόβηκε στο διαχωρισμό του στρες σε θετικό και αρνητικό με βάση την ποιότητα των 

αντιδράσεων που προκαλεί. Το θετικό στρες (eustress) ευθύνεται για την υποκίνηση 

της ανάπτυξης και της αλλαγής, ενώ η δυσφορία (distress) προκαλεί ζημιά (1996). 

 

Ο Mason το 1975 όρισε ένα πλαίσιο τριών διαστάσεων του στρες (2001). Η πρώτη 

διάσταση, αυτή της εσωτερικής κατάστασης του οργανισμού (strain), αναφέρεται στις 

ψυχοφυσιολογικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως η υπερκόπωση και το 

ζόρισμα. Η δεύτερη διάσταση είναι αυτή του εξωτερικού γεγονότος (stressor), με 

επίκεντρο το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή η διάσταση στηρίχθηκε στο αντίκτυπο 

(την αναστάτωση) που έχουν οι στρεσογόνες καταστάσεις που μπορεί να 

αντιμετωπίσει ένα άτομο στην καθημερινότητά του. Η τρίτη και τελευταία όψη του 

στρες αφορά στην εμπειρία που πηγάζει από την αλληλεπίδραση του ατόμου και του 

περιβάλλοντος, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο το άτομο να το συνδέσει με τις 

συναισθηματικές και ψυχοφυσιολογικές αντιδράσεις (Stress, Appraisal and Coping, 

1984). 
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Το άγχος κατά τον Μάνο ορίζεται ως η “δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που 

περιλαμβάνει αισθήματα τάσης, φόβου ή ακόμα και τρόμου σαν απάντηση σε 

κίνδυνο του οποίου η πηγή είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη ή μη αναγνωρίσιμη” 

(1997). Ο φόβος σαν συναίσθημα συνδέεται στενά με το στρες, καθώς προέρχεται 

από μια πιο ρεαλιστική (και όχι απροσδιόριστη) εντύπωση απειλής και ανησυχίας, 

απέναντι σε έναν πραγματικό κίνδυνο (2001). 

 

Όσον αφορά στην ανησυχία, οι Packer & Scott (1992) διαπίστωσαν ότι αυτή αποτελεί 

έναν παράγοντα κινητοποίησης για το άτομο στην οργάνωση της συμπεριφοράς του, 

βασιζόμενοι στον ορισμό των Fuller & George (1978), οι οποίοι διατυπώνουν την 

ανησυχία ως “κάτι που το άτομο διαπιστώνει πως το σκέφτεται πολύ έντονα και θέλει 

να κάνει κάτι για αυτό, με σκοπό να μειώσει το άγχος που του προκαλεί” (1994). 

 

Υπάρχει αντιληπτή διαφορά μεταξύ του άγχους, του στρες, της ανησυχίας και του 

φόβου. Η ανησυχία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτιστεί με το στρες, σε 

κάποιες περιπτώσεις όμως, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για να βιώσει το άτομο 

στρες. Ο φόβος έχει να κάνει με κάτι το αντιληπτό, που μπορεί να προσδιοριστεί και 

άρα να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο από το άτομο. Αντίθετα, το άγχος δεν έχει 

υλική υπόσταση, προέρχεται από κάποιον αόριστο κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει 

στο μέλλον, καθιστώντας αδύνατη την οποιαδήποτε προετοιμασία αντιμετώπισης 

αυτού του κινδύνου. Το στρες (που συνήθως συγχέεται με τον άγχος) συνήθως ξεκινά 

με το άγχος, το οποίο άγχος οδηγεί το άτομο σε ένταση. Σύμφωνα με τον Sparks, 

“όταν το άτομο είναι αγχωμένο, νευρικά ερεθίσματα (nervous impulses) προκαλούν 

σωματικές αλλαγές. Όταν η ένταση φτάσει σε ένα βαθμό σφοδρότητας ώστε να έχει 

επιβλαβή αποτελέσματα για το σώμα, τότε το άτομο είναι στρεσαρισμένο” (1981). 

 

Επιπλέον, γίνεται λόγος για το εργασιακό στρες (occupational stress), που είναι μια 

μορφή αντιλαμβανόμενου στρες (self-perceived stress). Πλέον, θεωρείται απολύτως 

φυσικό φαινόμενο της εργασιακής ζωής και, αν και οι πηγές του ποικίλουν, 

παρατηρείται σε ένα βαθμό σχεδόν σε όλα τα επαγγέλματα, δίνοντας διαφορετικά 

αρνητικά αποτελέσματα και εκβάσεις  ψυχικής και σωματικής υγείας στους 

εργαζομένους (APA PsycNet, 2003), (Taylor & Francis. 2002). Παρόλη τη 

μαζικότητα του εργασιακού στρες ως κοινωνικό και επαγγελματικό φαινόμενο, δεν 

έχει δοθεί ακόμα κάποιος περιεκτικός και κοινά αποδεκτός ορισμός από τους 
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ερευνητές (APA PsycNet, 1992), (Gerald R. Ferris, Dwight D. Frink, Maria Carmen 

Galang, Jing Zhou, K. Michele Kacmar, Jack L. Howard, 1996, 1991 ), (Kahn, RL, 

Byosiere, P., & Dunnette, MD (1992). 

 

 

2.2 Μέθοδοι μέτρησης του χρόνιου στρες 

 

Το άγχος αναγνωρίζεται πλέον ως ένας γενικός παράγοντας προ-νοσογόνου που 

σχετίζεται με πολλούς παράγοντες κινδύνου διαφόρων χρόνιων παθήσεων. Το οξύ 

άγχος μπορεί να προκαλέσει την προσαρμοστική απόκριση ενός ατόμου στις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ωστόσο, το χρόνιο, υπερβολικό άγχος προκαλεί 

σωρευτικές αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της υγείας μέσω του 

"αλλοστατικού φορτίου". Επομένως, η παρακολούθηση των ποσοτικοποιημένων 

επιπέδων των μακροχρόνιων μεσολαβητών στρες θα έδινε έγκαιρη ευκαιρία για 

πρόληψη ή προηγούμενη παρέμβαση χρόνιων ασθενειών που σχετίζονται με το 

στρες. Παρόλο που είτε το οξύ είτε το χρόνιο άγχος θα μπορούσαν να 

ποσοτικοποιηθούν μέσω της μέτρησης των αλλαγών σε φυσιολογικές παραμέτρους 

όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα διαφόρων μεταβολικών 

ορμονών και η μέτρηση της κορτιζόλης από τις τρίχες της κεφαλής είναι ακόμη 

ασαφές να ερμηνευθεί εάν οι αλλαγές στα κυκλοφορούντα επίπεδα των μεσολαβητών 

του στρες όπως η κορτιζόλη αντανακλούν την οξεία, χρόνιες ή ημερήσιες 

παραλλαγές. Τόσο τα επίπεδα κορτιζόλης στον ορό όσο και στο σιελογόνο 

αποκαλύπτουν οξείες αλλαγές σε ένα μόνο χρονικό σημείο, αλλά η συνολική 

μακροχρόνια έκθεση στη συστηματική κορτιζόλη είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω 

των κιρκαδικών διακυμάνσεων και της ικανότητας δέσμευσης πρωτεϊνών. Τα μαλλιά 

του τριχωτού της κεφαλής έχουν προβλέψιμο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 1 cm / μήνα, 

και το μεγαλύτερο τμήμα 1 cm προσεγγίζει την παραγωγή κορτιζόλης του 

περασμένου μήνα ως τη μέση τιμή. Η ανάλυση της κορτιζόλης στα μαλλιά είναι μια 

πολύ υποσχόμενη τεχνική για την αναδρομική αξιολόγηση του χρόνιου στρες.  (Lee, 

Kim and Choi, 2015). 

 

 Ένας άλλος τρόπος μέτρησης του χρόνιου στρες αποτελεί η συνέντευξη με 

ερωτηματολόγια-κλίμακες. Σύμφωνα με το μοντέλο βιοσυμπεριφοράς του καρκινικού 

στρες και της νόσου, το άγχος της ζωής κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά την πορεία της φυσικής υγείας των γυναικών που σχετίζεται με 
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τις ΚΝ μαστού. Σε μελέτη (Harris et al., 2017) εξετάστηκαν το χρόνιο και το 

επεισοδιακό στρες ως προγνωστικοί παράγοντες των ενοχλητικών σωματικών 

συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του έτους μετά τη διάγνωση των ΚΝ μαστού. Οι 

γυναίκες που είχαν διαγνωστεί με ΚΝ μαστού τους προηγούμενους 4 μήνες (N = 460) 

ολοκλήρωσαν μια συνέντευξη για το στρες ζωής για την αξιολόγηση των 

συμφραζομένων της χρόνιας και επεισοδιακής σοβαρότητας του στρες κατά την 

έναρξη της μελέτης και 9 μήνες αργότερα. Η σωματική ενόχληση των συμπτωμάτων 

(π.χ. πόνος, κόπωση) μετρήθηκε κατά την έναρξη της μελέτης, κάθε 6 εβδομάδες έως 

6 μήνες και σε εννέα και 12 μήνες. Σε αναλύσεις μοντελοποίησης δομικών 

εξισώσεων πολλαπλών επιπέδων (MSEM), τόσο το χρόνιο άγχος όσο και το 

επεισοδιακό στρες που σημειώθηκαν λίγο μετά τη διάγνωση προέβλεπαν ότι θα 

δημιουργούσαν μεγαλύτερα σωματικά συμπτώματα κατά την περίοδο της 

μελέτης. Το επεισοδιακό άγχος που αναφέρθηκε πριν από τη διάγνωση δεν προέβλεπε 

την ενόχληση των συμπτωμάτων στις αναλύσεις MSEM και η αλληλεπίδραση μεταξύ 

χρόνιου και επεισοδιακού στρες στην ενόχληση των συμπτωμάτων δεν ήταν 

σημαντική. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το συνεχιζόμενο χρόνιο στρες και το 

επεισοδιακό στρες που συμβαίνουν λίγο μετά τη διάγνωση των ΚΝ μαστού είναι 

σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες των ενοχλητικών συμπτωμάτων κατά τη 

διάρκεια και μετά τη θεραπεία του καρκίνου. Ο έλεγχος για χρόνιο άγχος και των 

πρόσφατων αγχωτικών συμβάντων ζωής τους μήνες μετά τη διάγνωση μπορεί να 

βοηθήσει στον εντοπισμό ασθενών με ΚΝ μαστού που διατρέχουν κίνδυνο επίμονων 

και ενοχλητικών σωματικών συμπτωμάτων (Harris et al., 2017). 

 

Εστιάζοντας στις κλίμακες του άγχους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

πολυχρησιμοποιημένη κλίμακα αντιλαμβανόμενου στρες (Perceived Stress Scale, 

PSS) (Cohen et al., 1994). 

Η PSS είναι το πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο ψυχομετρικό εργαλείο για τη 

μέτρηση του αντιλαμβανόμενου στρες. Είναι ένα μέτρο του βαθμού στον οποίο 

κάποιες καταστάσεις στη ζωή ενός ατόμου εκτιμώνται ως αγχωτικές. Οι ερωτήσεις 

σχεδιάστηκαν για να αξιοποιήσουν το πόσο απρόβλεπτη, ανεξέλεγκτη και 

υπερφορτωμένη βρίσκουν τη ζωή τους οι συμμετέχοντες. Η κλίμακα περιλαμβάνει 

επίσης έναν αριθμό άμεσων ερωτήσεων σχετικά με τα τρέχοντα επίπεδα βιωμένου 

στρες. Η PSS σχεδιάστηκε για χρήση σε δείγματα κοινοτήτων με εκπαιδευτικό 

επίπεδο τουλάχιστον γυμνασίου. Οι ερωτήσεις είναι κατανοητές και οι εναλλακτικές 
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απαντήσεις είναι απλές στην κατανόηση. Επιπλέον, οι ερωτήσεις είναι γενικής 

φύσεως και ως εκ τούτου, είναι σχετικά απαλλαγμένες από περιεχόμενο ειδικά για 

οποιαδήποτε ομάδα υπό-πληθυσμού. Οι ερωτήσεις στην κλίμακα έχουν να κάνουν με 

συναισθήματα και σκέψεις του ατόμου κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Σε 

κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες ερωτώνται πόσο συχνά ένιωσαν έτσι για την κάθε 

ερώτηση (Sprc.org. 1994).   

Υπάρχουν εκδόσεις της κλίμακας με 4, 10 και 14 ερωτήσεις (Sprc.org. 1994). Όλες οι 

εκδόσεις της PSS μεταφράστηκαν στα ελληνικά (Andreou et al., 2011), καθώς επίσης 

δοκιμάστηκε και η αξιοπιστία της στον ελληνικό πληθυσμό. Κατόπιν έρευνας, 

βρέθηκε ότι η PSS-14 και η PSS-10 παρουσιάζουν ικανοποιητικές ψυχομετρικές 

ιδιότητες και η χρήση τους για έρευνα και μέτρηση της υγείας είναι εγγυημένη. 

Ειδικά για τις PSS-14 & PSS-10, το δυπαραγοντικό μοντέλο έδειξε καλύτερη 

προσαρμογή στα δεδομένα, ενώ για την PSS-4, το μονοπαραγοντικό μοντέλο 

προσαρμόστηκε καλύτερα στα δεδομένα (Andreou et al., 2011). Παρόμοια 

αποτελέσματα έδωσε και η έρευνα των Katsarou et al. (2012). 

Η PSS-14 είναι η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. 

 

2.3 Χρόνιο στρες και εμφάνιση καρκίνου μαστού  

 

Η έκθεση στο στρες φαίνεται να συμβάλει στην αιτιολογία των ΚΝ  μαστού. Ωστόσο, 

η εγκυρότητα αυτού του ισχυρισμού και οι πιθανοί μηχανισμοί που εμπλέκονται δεν 

έχουν τεκμηριωθεί. Οι επιδημιολογικές μελέτες διαφέρουν στην εκτίμησή τους 

σχετικά με τη σχετική συμβολή του στρες στον κίνδυνο ΚΝ μαστού, ενώ οι 

φυσιολογικές μελέτες προτείνουν μια σαφή σύνδεση, αλλά δεν έχουν τη γνώση των 

ενδοκυτταρικών οδών που εμπλέκονται (Antonova et al., 2011). Το μεγαλύτερο 

μέρος της βιβλιογραφίας περιγράφει αυτήν τη σχέση σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας της ασθενούς, την απόκρισή της στο στρες ή την εμφάνιση 

αγχωτικών γεγονότων στη ζωή. Ωστόσο κάποιες μελέτες συμφωνούν με τη 

συγκεκριμένη άποψη και κάποιες άλλες σε ικανοποιητικό βαθμό δε συμφωνούν. 
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Μελέτες που δεν στηρίζουν τη σύνδεση χρόνιου στρες και ΚΝ μαστού 

 

Προηγούμενες κριτικές σχετικά με αυτό το θέμα έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε 

αγχωτικά γεγονότα ζωής και έχουν συμπεριλάβει τόσο προοπτικές όσο και 

αναδρομικές μελέτες. Τα αποτελέσματα από αυτές τις κριτικές αποκάλυψαν 

αντικρουόμενα δεδομένα. Παρά την ετερογένεια στα αποτελέσματα που λήφθηκαν 

συμπέραναν ότι το στρες δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ΚΝ 

μαστού. Το αν το άγχος επηρεάζει την εξέλιξη ΚΝ μαστού είναι ακόμα 

ασαφές. Απαιτούνται μελέτες με πιο εμπεριστατωμένη προσαρμογή για παράγοντες 

σύγχυσης και μεγαλύτερες μελέτες για το στρες και την υποτροπή των ΚΝ μαστού 

για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.  (Nielsen and Grønbæk, 2006).  

 

Οι γυναίκες αποδίδουν συνήθως την εμπειρία του στρες ως συμβολή στην αιτία ΚΝ 

μαστού. Στη μελέτη των Sturtees et al., 2010, διερευνήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ 

ιστορικού κοινωνικού στρες και κινδύνου ΚΝ μαστού. Συνολικά πήραν μέρος 11.467 

γυναίκες χωρίς προηγούμενο ιστορικό ΚΝ μαστού, οι συμμετέχοντες στην 

Ευρωπαϊκή Προοπτική Έρευνα για τον Καρκίνο (EPIC)-Μελέτη προοπτικής κοόρτης 

με βάση τον πληθυσμό Νόρφολκ, ολοκληρώθηκε μια αξιολόγηση της έκθεσης σε 

κοινωνικές αντιξοότητες σε όλη τη ζωή. Σε αυτές συμπεριελήφθησαν οι δύσκολες 

συνθήκες στην παιδική ηλικία, αγχωτικά γεγονότα ζωής και μακροχρόνιες δυσκολίες 

στην ενηλικίωση, παράγωγα μέτρα που αντιπροσωπεύουν την υποκειμενική 

«επίδραση» των γεγονότων της ζωής και τη σχετική «ικανότητα προσαρμογής του 

στρες» και το αντιλαμβανόμενο άγχος σε 10ετή περίοδο. Τα περιστατικά ΚΝ μαστού 

εντοπίστηκαν μέσω σύνδεσης με δεδομένα μητρώου καρκίνου. Κατά τη διάρκεια 

αυτής εντοπίστηκαν 313 περιστατικά ΚΝ μαστού. Δεν παρατηρήθηκαν συσχετίσεις 

μεταξύ οποιουδήποτε από τα συνοπτικά μέτρα κοινωνικής δυσκολίας και του 

επακόλουθου κινδύνου ΚΝ μαστού, με ή χωρίς προσαρμογή για την ηλικία, την 

κατάσταση της εμμηνόπαυσης, την ισοτιμία, τη χρήση των εμμηνοπαυσιακών 

ορμονών, την ηλικία στην εμμηνόπαυση, την ηλικία κατά την πρώτη γέννηση, το 

οικογενειακό ιστορικό ΚΝ μαστού, σωματική δραστηριότητα, κοινωνική τάξη, 

δείκτης μάζας σώματος, ύψος και πρόσληψη αλκοόλ. Αυτή η μελέτη δεν βρήκε 

στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η έκθεση στο κοινωνικό στρες ή οι ατομικές 
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διαφορές στην εμπειρία της σχετίζονται με την ανάπτυξη ΚΝ μαστού (Surtees et al., 

2010).  

 

Στην έννοια του χρόνιου στρες μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλες μορφές στρες. 

Στην μελέτη των Heikkila et al., 2013, εξετάσθηκε κατά πόσο το εργασιακό άγχος, 

σχετίζεται με το συνολικό κίνδυνο καρκίνου και τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος 

εντέρου, του πνεύμονα, του μαστού ή του προστάτη. Η μετα-ανάλυση αυτή από 12 

ευρωπαϊκές μελέτες κοόρτης, στην οποία πήραν μέρος 116.056 γυναίκες ηλικίας 17-

70, οι οποίες ήταν απαλλαγμένες από καρκίνο κατά την έναρξη της μελέτης και 

παρακολούθησαν με διάμεσο 12 ετών. Επιβεβαιώθηκαν 1010 περιστατικά ΚΝ 

μαστού. Το συμπέρασμα που βγήκε υποδηλώνει ότι το εργασιακό άγχος, το οποίο 

μετράται κατά την έναρξη δεν είναι πιθανό να είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

κινδύνου για ΚΝ μαστού (Heikkila et al., 2013). 

 

 

 

Μελέτες που στηρίζουν τη σύνδεση χρόνιου στρες και ΚΝ μαστού 

 

 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός καρκίνος στις γυναίκες με υψηλό ποσοστό 

θνησιμότητας. Σε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση πραγματοποιήθηκε 

για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ στρεσογόνων συμβάντων ζωής και ΚΝ μαστού. 

Τα αποτελέσματα μιας συστηματικής ανασκόπησης των Bahri et al., 2019, έδειξαν 

ότι το ιστορικό αγχωτικών συμβάντων στη ζωή αυξάνει ελαφρώς τον κίνδυνο ΚΝ 

μαστού. Συμπερασματικά, το ιστορικό των αγχωτικών γεγονότων στη ζωή μπορεί να 

σχετίζεται με μια μέτρια αύξηση του κινδύνου ΚΝ μαστού, όπου λήφθηκαν σοβαρά 

υπόψη οι ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες μετά από αγχωτικά γεγονότα 

ζωής των γυναικών (Bahri et al., 2019). 

 

Το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να μεσολαβεί στην φυσιολογική επίδραση του 

στρες στις ΚΝ μαστού. Αν και η δυσκολία μέτρησης του στρες καθιστά δύσκολη την 

απόδειξη μιας απτής σχέσης μεταξύ του στρες και των ΚΝ μαστού, μελέτες 

αποκαλύπτουν ότι το άγχος σχετίζεται με τις ΚΝ μαστού με διάφορους τρόπους. Η 

θετική αντιμετώπιση του στρες μπορεί να βελτιώσει και την ποιότητα ζωής των 

ασθενών με ΚΝ μαστού, εκτός της μείωσης πιθανότητας εμφάνισης ΚΝ μαστού (CM, 
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1996). Σε ανασκόπηση (Antonova, Aronson and Mueller, 2011) παρουσιάστηκε μια 

ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το ρόλο του στρες στην ανάπτυξη των ΚΝ μαστού. 

Λήφθηκαν υπόψη τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η απόκριση στο άγχος και 

τα αγχωτικά γεγονότα της ζωής. Έδειξε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ στρες και 

ανάπτυξης ΚΝ μαστού. 

 

 

Η διευκρίνιση των παραγόντων που συμβάλλουν στην επίπτωση ΚΝ μαστού είναι 

ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη προληπτικών ή θεραπευτικών στρατηγικών που 

στοχεύουν στην ασθένεια. Η έρευνα για το στρες και τις ΚΝ μαστού έχει τεκμηριωθεί 

από διάφορες μελέτες που δημοσιεύθηκαν με την πάροδο των ετών. Δεδομένης της 

σημασίας των ΚΝ μαστού ως των πιο συχνά εμφανιζόμενων κακοηθειών στις 

γυναίκες στη Σερβία, πραγματοποιήθηκε  μελέτη για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ 

στρεσογόνων συμβάντων ζωής και κινδύνου εμφάνισης ΚΝ μαστού. Αυτή η μελέτη 

χρησιμοποίησε το Paykel Life Events Scale για να λάβει πληροφορίες σχετικά με 

αγχωτικά συμβάντα ζωής πριν από τη διάγνωση, συμπεραίνοντας ότι η έκθεση στο 

άγχος αποτελεί αιτιολογία στην εμφάνιση του ΚΝ μαστού. Βέβαια υπάρχει ανάγκη 

κατανόησης των διαφορετικών φυσιολογικών επιπτώσεων των τύπων ή των χρόνων 

έκθεσης στο στρες (B et al., 2015). 

 

Σε άλλη παρόμοια και πρόσφατη μελέτη εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν οι 

παράγοντες άγχους και το επίπεδο στρες ένα χρόνο πριν από την έναρξη των ΚΝ 

μαστού και της κατάθλιψης στις γυναίκες. Κατά τη διάρκειά της  εφαρμόστηκε και σε 

εκείνη το Scale of Life Events-Paykel. Τα αγχωτικά γεγονότα της ζωής διέφεραν 

σημαντικά και οδήγησαν στο συμπέρασμα πως τα συγκεκριμένα αγχωτικά γεγονότα 

ζωής είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση του κινδύνου ΚΝ μαστού (Cvetković, 

Ivanović Kovačevic, Cvetkovic and Cvetkovic, 2020). 

 

 

Επίσης, διεξήχθη μελέτη διερεύνησης της πιθανότητας επίδρασης των αγχωτικών 

συμβάντων της ζωής, μαζί με τη μέθοδο αντιμετώπισης, την αντίληψη της κοινωνικής 

υποστήριξης και τον τρόπο ζωής στην ανάπτυξη ΚΝ μαστού.  Η παρούσα μελέτη 

έδειξε ότι ειδικά τα αγχωτικά γεγονότα που σημειώθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια 

διαδραματίζουν αναμφισβήτητο ρόλο στον κίνδυνο ΚΝ μαστού. Η κοινωνική 
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υποστήριξη μπορεί να είναι εξίσου σημαντική κατά την περίοδο πριν από τη 

διάγνωση, όπως και στην περίοδο μετά τη διάγνωση (Yıldırım et al., 2018). 

 

Σε μοριακό επίπεδο, μία άλλη μορφή στρες, το οξειδωτικό στρες προκαλείται από μια 

ανισόρροπη κατάσταση οξειδοαναγωγής του σώματος (Nourazarian, Kangari and 

Salmaninejad, 2014). Σε μια τέτοια κατάσταση, η αύξηση των ελεύθερων ριζών στο 

σώμα μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των ιστών. Ένα από τα πιο σημαντικά είδη 

ελεύθερων ριζών είναι το είδος αντιδραστικού οξυγόνου (ROS) που παράγεται από 

διάφορες μεταβολικές οδούς, συμπεριλαμβανομένου του αερόβιου μεταβολισμού 

στην μιτοχονδριακή αναπνευστική αλυσίδα. Παίζει κρίσιμο ρόλο στην έναρξη και 

την εξέλιξη διαφόρων τύπων καρκίνου. Το ROS επηρεάζει διαφορετικές οδούς 

σηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των αυξητικών παραγόντων και των 

μιτογόνων οδών και ελέγχει πολλές κυτταρικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένου 

του πολλαπλασιασμού των κυττάρων με αποτέλεσμα να διεγείρει την ανεξέλεγκτη 

ανάπτυξη των κυττάρων που ενθαρρύνει την ανάπτυξη όγκων και ξεκινά τη 

διαδικασία καρκινογένεσης. Αυτές οι διαδικασίες είναι κύριοι παράγοντες στην 

ανάπτυξη του καρκίνου. Οι διμοριακές αντιδράσεις προκαλούν ελεύθερες ρίζες στις 

οποίες δημιουργούν ενώσεις όπως η μηλονδιαλδεΰδη (MDA) και η 

υδροξυγουανουσίνη. Αυτές οι ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες 

καρκίνου. Σε ανασκόπηση μελετήθηκαν όλα τα παραπάνω, προσδιορίζοντας τις 

ελεύθερες ρίζες ως οξειδωτικούς παράγοντες, τα αντιοξειδωτικά ως το ανοσοποιητικό 

σύστημα και ο ρόλος του οξειδωτικού στρες στον καρκίνο, ιδιαίτερα των ΚΝ μαστού, 

βελτιώνοντας την αναγνώριση των παραγόντων που εμπλέκονται στην εμφάνιση και 

εξάπλωση του καρκίνου και του προσδιορισμού των στόχων θεραπείας (Nourazarian, 

Kangari and Salmaninejad, 2014). 

 

Πράγματι, το οξειδωτικό στρες μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στην 

έναρξη όσο και στην εξέλιξη των ΚΝ μαστού. Διενεργήθηκε επίσης η πρώτη 

συστηματική επιδημιολογική ανασκόπηση για τη σύνοψη της δημοσιευμένης 

βιβλιογραφίας σχετικά με τους βιοδείκτες οξειδωτικού στρες και των ΚΝ μαστού 

μαστού (Lee, Cai, Shu and Nechuta, 2017). Το συμπέρασμα αυτής ήταν πως η βλάβη 

του DNA μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ΚΝ μαστού στις μετεμηνοπαυσιακές 

γυναίκες, ενώ η υπεροξείδωση των λιπιδίων μπορεί να σχετίζεται αντιστρόφως με 

τους προεμμηνοπαυσιακούς ΚΝ μαστού (Lee, Cai, Shu and Nechuta, 2017). 
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Ακόμη παρατηρείται αρκετά συχνά η συσχέτιση του στρες με διάφορες μορφές 

άγχους. Σε μελέτη  εξετάστηκε εάν το ψυχολογικό άγχος, με τη μορφή γεγονότων στο 

παρελθόν της ζωής και το άγχος στην εργασία, συσχετίστηκε με την ανάπτυξη  ΚΝ 

μαστού. Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε μια μελέτη ελέγχου περίπτωσης 257 γυναικών 

με ΚΝ μαστού που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1993-1998 σε 

νοσοκομεία Szczecin της Πολωνίας και 565 μάρτυρες, χωρίς διάγνωση καρκίνου. Στα 

άτομα στάλθηκε ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που σχετίζονται  με 

τα κοινωνιοδημογραφικά δεδομένα και τον τρόπος ζωής (ψυχαγωγικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, επαγγελματική σωματική δραστηριότητα, διατροφή). Τα άτομα 

ανέφεραν μείζονα αγχωτικά γεγονότα στη ζωή τους, άγχος στις καθημερινές 

δραστηριότητες, καθώς και την εμπειρία άγχους στην εργασία. Το αποτέλεσμα  που 

διαπιστώθηκε κατέληξε στο ότι οι γυναίκες με σοβαρά συμβάντα ζωής, άγχος της 

καθημερινής δραστηριότητας και κατάθλιψη είχαν 3,7 φορές υψηλότερο κίνδυνο για 

ΚΝ μαστού, σε σύγκριση με εκείνες που δεν παρουσίασαν τέτοιο στρες. Οι γυναίκες 

που ανέφεραν εμπειρία άγχους στην εργασία είχαν 16% υψηλότερο κίνδυνο ΚΝ 

μαστού σε σύγκριση με εκείνες που δεν ανέφεραν άγχος. Ένα υψηλότερο ποσοστό 

περιπτώσεων (89,1%) ανέφεραν ότι η εργασία τους ήταν αγχωτική, πολύ 

ανησυχητική ή πολύ υπεύθυνη ή βίωσε ένα σημαντικό συμβάν ζωής (OR = 4,29, 95% 

CI, 2,66-6,92), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν 

μια συσχέτιση μεταξύ σημαντικών συμβάντων ζωής και ΚΝ μαστού (Kruk and 

Aboul-Enein, 2004).  

 

 

Επιπλέον, μελέτη έχοντας ως στόχο τη διερεύνηση των κλινικοπαθολογικών 

ευρημάτων των γυναικών που έχουν διαγνωστεί με ΚΝ μαστού και της επίδρασης του 

χρόνιου ψυχολογικού στρες στα παθολογικά χαρακτηριστικά αυτών των όγκων, 

διεξήχθη σε ομάδα αποτελούμενη από γυναίκες που είχαν διαγνωστεί με ΚΝ μαστού 

και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Μια ομάδα κατηγοριοποιήθηκε ως εκείνη με χρόνιο 

ψυχολογικό στρες (χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο Self-Reporting - SRQ-20) 

και μια άλλη ομάδα γυναικών με ΚΝ μαστού, αλλά χωρίς προηγούμενο ιστορικό 

χρόνιου ψυχολογικού στρες, περιλάμβανε την ομάδα ελέγχου. Τα παθολογικά 

δεδομένα αξιολογήθηκαν κλινικά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι  οι γυναίκες που 

παρουσιάζουν ιστορικό χρόνιας δυσφορίας ήταν σημαντικά υπέρβαρες σε σύγκριση 

με την ομάδα ελέγχου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αλληλεπίδραση 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

24 

μεταξύ του χρόνιου ψυχολογικού στρες, του υπερβολικού βάρους και της ανάπτυξης 

πιο επιθετικών όγκων του μαστού (Cormanique et al., 2015). 

 

 

 

 

2.3.1 Χρόνιο στρες και εμφάνιση καρκίνου μαστού: οι ενδείξεις στη 

βιβλιογραφίας και η εμπειρία της συνεργασίας και άλλων χρόνιων νοσημάτων 

μέσα από την εμπειρία της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Linkoping και 

το Πανεπιστήμιο Κρήτης  

 

Η υγεία των γυναικών έχει εξελιχθεί σε θέση προτεραιότητας στην ιατρική 

έρευνα. Απαιτούνται συγκριτικές μελέτες γυναικείας νοσηρότητας ως ενδιάμεσο 

στάδιο για τη δημιουργία υποθέσεων και το σχεδιασμό βαθύτερων μελετών 

καθοριστικών παραγόντων, όπως κοινωνικοί, οικολογικοί και μεμονωμένοι 

παράγοντες. Σε προηγούμενες μελέτες, παρατηρήθηκαν διαφορές στη νοσηλεία 

γυναικών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο Κρήτης σε σχέση με το 

Linköping στη Σουηδία. Αυτές σχετίζονταν με την ηλικία και την αστική έναντι της 

αγροτικής κατοικίας. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην υγεία των γυναικών, η 

οποία μπορεί να προχωρήσει από σχετικές παρατηρήσεις νοσηλείας στο επόμενο 

επίπεδο, διερεύνησης ήδη διαθέσιμων δεικτών για την αυτο-αντιληπτή υγεία σε 

ηλικιωμένες γυναίκες (Davidson et al., 1996).  

 

 

Όσον αφορά στον καρκίνο, διεξάχθηκε έρευνα για τη μελέτη της συχνότητας του 

καρκίνου σε περιοχή της Κρήτης και αντίστοιχα σε περιοχή της Σουηδίας, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα ασθενών που συλλέχθηκαν στα Νοσοκομεία της κάθε 

περιοχής, για περίοδο 2 ετών. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδήλωναν ότι 

υπάρχουν παρόμοιες τάσεις στον επιπολασμό διαφορετικών μορφών καρκίνου μεταξύ 

των δύο περιοχών που μελετήθηκαν, καθώς και σε ορισμένες σημαντικές 

διαφορές. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν αφορούσαν κυρίως τη συχνότητα των 

καρκίνων του πνεύμονα, του προστάτη, της ουροδόχου κύστης και του παχέος 

εντέρου μεταξύ των ανδρών και αντίστοιχα μεταξύ των γυναικών του μαστού και του 

παχέος εντέρου. Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να εξηγήσουν 

τον τρόπο ζωής και τις περιβαλλοντικές διαφορές μεταξύ των δύο περιοχών και 
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συνάδουν με δεδομένα σχετικά με τη θνησιμότητα από καρκίνο στις δύο χώρες (K et 

al., 1994). 

 

Η σύγχρονη έρευνα για το σύστημα υγείας δίνει έμφαση στη μετάβαση από 

στατιστικές θνησιμότητας μέσω παρατηρήσεων παραγόντων νοσηρότητας και 

κινδύνου σε συγκριτικές εξερευνήσεις σε καθορισμένες περιοχές. Η υγεία των 

γυναικών, από την άποψη του φύλου τους, κατέστη ως προτεραιότητα στην ιατρική 

έρευνα κατά την τελευταία δεκαετία. Ζητήθηκαν μελέτες νοσηρότητας ως 

απαραίτητο ενδιάμεσο στάδιο για τη δημιουργία υποθέσεων, καθώς και η 

διαμόρφωση και έναρξη επιδημιολογικών έργων που αναγνωρίζονται ως απαραίτητα 

για την απόκτηση γνώσης σχετικά με τους παράγοντες και τις συνθήκες που 

καθορίζουν τις ασθένειες και την ευημερία στο γενικό πληθυσμό. Αυτό ισχύει ειδικά 

για τον καρκίνο, όπου είναι εμφανής η σημασία της νόσου, από οικολογικό, 

πολιτιστικό και γενετικό πλαίσιο. Έτσι βάσει αυτών πραγματοποιήθηκε μια 

συγκριτική ανάλυση της νοσοκομειακής περίθαλψης για σωματικές ασθένειες κατά 

τη διάρκεια του 1986-1987 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη 

και του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Linköping στη χώρα 

Ostergötland της Σουηδίας. Είναι αντιπροσωπευτικές των συμπληρωματικών 

καταστάσεων τους στην Ευρώπη, καθώς η μία αποτελεί το Βόρειο Ευρωπαϊκό 

κοινωνικό προφίλ (Σουηδία) και η άλλη το Νότιο (Ελλάδα). Βρέθηκαν μεγάλες 

διαφορές, ιδίως όσον αφορά τόσο στις καρδιαγγειακές παθήσεις όσο και στον 

καρκίνο, με χαμηλότερη νοσηρότητα στις πιο αγροτικές περιοχές. Τα αποτελέσματα 

παρέχουν μοναδικά δεδομένα και στον τομέα του καρκίνου τα δεδομένα είναι 

ουσιαστικά ασύγκριτα τόσο ως ανεπεξέργαστα όσο και ως πλατφόρμα για περαιτέρω 

διερεύνηση (K et al., 1997). 

 

 

Η έννοια της «αίσθησης της συνοχής» (SOC) παρουσιάστηκε το 1987 από τον Aaron 

Antonovsky για να περιγράψει έναν προσανατολισμό διάθεσης, «έναν τρόπο να 

βλέπεις τον κόσμο», ο οποίος θεωρείται ότι ενισχύει την υγεία. Σε μελέτη 

αναφέρηρθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης εφαρμογής του SOC στην αγροτική 

Κρήτη και συζητήθηκαν τα ευρήματα, ενόψει του δυνητικού αντίκτυπου στην παροχή 

πρωτοβάθμιας φροντίδας στην αγροτική Κρήτη. Η μελέτη αποτέλεσε μέρος ενός 

προγράμματος παρακολούθησης που ιδρύθηκε αρχικά το 1988 στην αγροτική 

περιοχή του Σπήλι της Κρήτης. Όλοι οι συμμετέχοντες στην αρχική μελέτη που 
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ζούσαν ακόμη στην περιοχή (n = 248) ήταν επιλέξιμοι. Συγκρίνοντας τις βαθμολογίες 

SOC μεταξύ κρητικών ανδρών και γυναικών, υπάρχει μια στατιστικά σημαντική 

διαφορά (p <0,0001), με τους άνδρες να αναφέρουν υψηλότερη αίσθηση συνοχής από 

τις γυναίκες, ανεξάρτητα από τη μορφή του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε. Οι κρητικές γυναίκες φαίνεται να σημειώνουν σημαντικά 

χαμηλότερη βαθμολογία από τους αντίστοιχους Σουηδούς (p <0,0001), ενώ οι 

κρητικοί άνδρες τείνουν να αναφέρουν υψηλότερη SOC σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο σουηδικό πληθυσμό αναφοράς (p = 0,07). Αυτές οι χαμηλές βαθμολογίες 

SOC εγείρουν το ζήτημα της πιθανής αύξησης της ψυχιατρικής νοσηρότητας στην 

περιοχή, οδηγώντας σε υψηλό αντίκτυπο στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

(Faresjö et al., 2009). 

 

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που αναδύθηκε το 2008 έπληξε την Ελλάδα 

ιδιαίτερα, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες επηρεάστηκαν λιγότερο. Αυτό δημιούργησε 

μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθεί η μακροπρόθεσμη επίδραση του κοινοτικού 

στρες στους πληθυσμούς. Αναφέρθηκαν αυξανόμενες συχνότητες ζητημάτων 

ψυχικής υγείας και φτωχότερης αντίληψης για τον ελληνικό πληθυσμό. Ο 

φυσιολογικός δείκτης του μακροχρόνιου στρες, κορτιζόλη στα μαλλιά, εφαρμόστηκε 

σε μελέτη μαζί με τις μετρήσεις της αντιληπτής υγείας και του στρες, της κατάθλιψης 

και του άγχους. Στόχος ήταν η μελέτη του αυτοαναφερόμενου και το φυσιολογικού 

στρες, την αντιληπτή υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας στο γενικό 

πληθυσμό της Ελλάδας σε σύγκριση με τη Σκανδιναβία, προκειμένου να εκτιμηθούν 

οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές τις παραμέτρους. Το 

συμπέρασμα ήταν ότι οι  Έλληνες αντιλαμβάνονται την υγεία τους πιο αρνητικά από 

τους Σκανδιναβούς, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης παρουσίας κατάθλιψης, 

άγχους και χαμηλότερης ελπίδας για το μέλλον. Οι Έλληνες ανέφεραν επίσης 

υψηλότερο αντιληπτό άγχος, αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίζεται σε υψηλότερα επίπεδα 

κορτιζόλης. Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν, εντόπισαν πιθανές δυσμενείς 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον ελληνικό πληθυσμό που 

εξετάστηκε και δεν παρατηρήθηκαν στη σκανδιναβική κοόρτη. Αυτές οι διαφορές 

ερμηνεύτηκαν στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών διαφορών στις βόρειες και 

νοτιοανατολικές περιοχές της Ευρώπης (Koppner et al., 2020). 
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2.3.2 Η επιδημιολογία του καρκίνου του μαστού και του στρες σε χώρες 

διαφορετικού πολιτισμικού προφίλ στην Ευρώπη   

 

Παρόλο που συνηθίζεται να θεωρείται ότι οι χώρες της Ευρώπης αποτελούν ένα 

σύνολο με κοινά πρότυπα και τάσεις, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολιτισμικές και 

συμπεριφορικές αλλαγές των χωρών αυτών μεταξύ βόρειων και νότιων χωρών, οι 

οποίες διαφέρουν στην έκβαση υγείας.  

 

 

Οι ΚΝ μαστού είναι οι πιο συχνές κακοήθειες στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Η 

αύξηση της επιβίωσης των ΚΝ μαστού, που παρατηρείται στις περισσότερες δυτικές 

χώρες, δεν ερμηνεύεται εύκολα. Μπορεί να οφείλεται σε καλύτερη θεραπεία, πιο 

αποτελεσματική θεραπεία λόγω προηγούμενης διάγνωσης ή απλά προκατάληψης 

χρόνου. Η αυξημένη διαγνωστική δραστηριότητα (π.χ. έλεγχος) μπορεί να διογκώσει 

τόσο τη συχνότητα όσο και την επιβίωση. Για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ 

των τάσεων επίπτωσης, θνησιμότητας και επιβίωσης και των συνεπειών τους, 

αναλύθηκαν οι τάσεις επιβίωσης σε σχέση με τη θνησιμότητα και την 

επίπτωση. Ξεκινώντας με την παρατηρούμενη επιβίωση από το EUROCARE, τη 

θνησιμότητα από τον ΠΟΥ και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο MIAMOD, εκτιμήθηκαν 

οι τάσεις εμφάνισης ΚΝ μαστού από το 1970 έως το 2005 σε 10 ευρωπαϊκές 

χώρες. Οι τάσεις επιβίωσης θεωρήθηκαν παρόμοιες με αυτές που παρατηρήθηκαν 

από το EUROCARE το 1983-1994. Εμφανίστηκαν τα ακόλουθα μοτίβα: 1. αύξηση 

της επιβίωσης με αυξανόμενη επίπτωση και φθίνουσα ή σταθερή θνησιμότητα 

(Σουηδία, Φινλανδία) 2. ελαφρά αύξηση επιβίωσης, σημαντική αύξηση των 

περιστατικών και ελαφρά μείωση της θνησιμότητας (Δανία, Κάτω Χώρες και Γαλλία) 

3. αύξηση της επιβίωσης, έντονη μείωση της θνησιμότητας και τάση σταθεροποίησης 

των περιστατικών (ΗΒ) 4. σημαντική αύξηση της επιβίωσης, σταθερή ή μειωμένη 

θνησιμότητα και μέτριες αυξήσεις στην επίπτωση (Ισπανία, Ιταλία) 5. σταθερή 

επιβίωση, αυξανόμενη συχνότητα και θνησιμότητα (Εσθονία). Στις περισσότερες 

χώρες η επιβίωση αυξήθηκε, υποδηλώνοντας ένα πραγματικό πλεονέκτημα για τους 

ασθενείς όταν συνοδεύονται από μειωμένη ή σταθερή θνησιμότητα και αποδίδεται 
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στη βελτιωμένη φροντίδα του καρκίνου (Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία 

και Ισπανία). Στη Φινλανδία (με υψηλή επιβίωση), τις Κάτω Χώρες και τη Δανία, η 

αύξηση της θνησιμότητας και της συχνότητας εμφάνισης δείχνει αυξημένο κίνδυνο 

ΚΝ μαστού πιθανώς σχετίζεται με παράγοντες του τρόπου ζωής. Στην Εσθονία, η 

χαμηλή και σταθερή επιβίωση στο πλαίσιο της αυξανόμενης συχνότητας εμφάνισης 

και θνησιμότητας υποδηλώνει ανεπαρκή φροντίδα (Sant et al., 2006). 

 

Πληροφορίες για τη συχνότητα και τη θνησιμότητα των ΚΝ μαστού είναι 

απαραίτητες για τον προγραμματισμό υγειονομικών μέτρων. Σε μελέτη που στόχευε 

στη διερεύνηση της επίπτωσης και της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στον 

κόσμο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα ηλικιακά ποσοστά εμφάνισης και 

θνησιμότητας για το έτος 2012 που αποκτήθηκαν από το παγκόσμιο πρόγραμμα 

καρκίνου (GLOBOCAN 2012), καθώς και δεδομένα σχετικά με την επίπτωση και τη 

θνησιμότητα του καρκίνου βάσει εθνικές εκθέσεις, υπολογίστηκε ότι 1.671.149 νέες 

περιπτώσεις καρκίνου του μαστού εντοπίστηκαν και 521.907 περιπτώσεις θανάτων 

λόγω ΚΝ μαστού εμφανίστηκαν στον κόσμο το 2012. Σύμφωνα με το GLOBOCAN, 

είναι ο πιο κοινός καρκίνος στις γυναίκες, που αντιπροσωπεύει το 25,1% όλων των 

καρκίνων. Η συχνότητα εμφάνισης ΚΝ μαστού στις ανεπτυγμένες χώρες είναι 

υψηλότερη, ενώ η σχετική θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

χώρες. Η εκπαίδευση των γυναικών προτείνεται σε όλες τις χώρες για έγκαιρη 

ανίχνευση και θεραπεία. Τα σχέδια για τον έλεγχο και την πρόληψη αυτού του 

καρκίνου πρέπει να αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής για την υγεία. Επίσης, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για 

παράγοντες κινδύνου και έγκαιρος εντοπισμός σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

(Ghoncheh, Pournamdar and Salehiniya, 2016). 

 

 

Οι ΚΝ μαστού είναι οι κύριες αιτίες καρκίνου των γυναικών στην Ευρώπη και 

εκτιμάται ότι επηρεάζει περισσότερες από 1 στις 10 γυναίκες. Η υψηλότερη 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση έχει συνδεθεί με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης 

αλλά με μικρότερη θνησιμότητα, ενώ ο αντίκτυπος στη θνησιμότητα είναι ασαφής. 

Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση 

σε μελέτες σχετικά με τη συσχέτιση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και των 

αποτελεσμάτων ΚΝ μαστού στην Ευρώπη, με έμφαση στις επιπτώσεις των 

συγχυτικών παραγόντων. Συνοπτικά υπολογίστηκαν οι σχετικοί κίνδυνοι (SRRs), 
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καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες με υψηλότερη κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση δείχνουν σημαντικά υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ΚΝ μαστού, η 

οποία μπορεί να εξηγηθεί από αναπαραγωγικούς παράγοντες, έλεγχο μαστογραφίας, 

θεραπεία αντικατάστασης ορμονών και παράγοντες τρόπου ζωής. Αρκετοί 

παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο και το αποτέλεσμα ΚΝ μαστού, όπως η 

χαμηλότερη παρακολούθηση για γυναίκες με χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση, είναι κατάλληλοι στόχοι για πολιτική παρέμβαση που στοχεύει στη 

μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στα αποτελέσματα της υγείας 

(Lundqvist et al., 2016). 

 

Για να ξεπεραστεί η καθυστέρηση με την οποία διατίθενται στατιστικά στοιχεία για 

τον καρκίνο, προβλέφθηκε σε μελέτη ο αριθμός των θανάτων και των ποσοστών από 

όλους τους καρκίνους και επιλεγμένους επιστημονικούς ιστότοπους για τον καρκίνο 

για το 2019 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ανακτήθηκαν τα πιστοποιητικά θανάτου 

από καρκίνο και δεδομένα πληθυσμού από τις βάσεις δεδομένων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας και της Eurostat για το 1970-2014.  Υπολογίστηκε ο αριθμός των 

θανάτων που αποφεύχθηκαν κατά την περίοδο 1989-2019 ήταν περίπου 1 410 000 

θάνατοι από καρκίνο στην ΕΕ για το 2019. Το προβλεπόμενο ποσοστό ΚΝ μαστού 

ήταν 13,4. Οι τάσεις στη θνησιμότητα από ΚΝ μαστού ήταν ευνοϊκές και στις έξι 

χώρες που εξετάστηκαν, εκτός από την Πολωνία. Οι πτώσεις ήταν μεγαλύτερες στις 

γυναίκες 50-69 (-16,4%), δηλαδή την ηλικιακή ομάδα που καλύπτεται από έλεγχο, 

αλλά επίσης παρατηρήθηκαν σε ηλικία 20-49 (-13,8%), ενώ πιο μέτριες στην ηλικία 

70-79 (-6,1%) . Σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό το 1988, πάνω από 5 

εκατομμύρια θάνατοι από καρκίνο έχουν αποφευχθεί στην ΕΕ κατά την περίοδο 

1989-2019. Από αυτούς, 440.000 ήταν θάνατοι από ΚΝ μαστού. Το συμπέρασμα σε 

όλο αυτό ήταν ότι μεταξύ 2014 και 2019, η θνησιμότητα από καρκίνο θα συνεχίσει να 

μειώνεται. Τα ποσοστά ΚΝ μαστού θα μειωθούν σταθερά, με περίπου 35% μείωση 

των ποσοστών κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε 

μειωμένη χρήση θεραπείας αντικατάστασης ορμονών, βελτιώσεις στον έλεγχο, 

έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, ωστόσο, ο 

αριθμός των θανάτων από καρκίνο του μαστού δεν μειώνεται (Malvezzi et al., 2019). 

 

 

Σε άλλη μελέτη αναλύθηκαν οι τάσεις στη θνησιμότητα από ΚΝ μαστού σε γυναίκες 

σε 36 ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά την περίοδο 1970-
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2014, και προβλέφθηκε ο αριθμός των θανάτων και τα ποσοστά έως το 2020. 

Λήφθηκαν δεδομένα πιστοποίησης θανάτου από ΚΝ μαστού και αριθμοί πληθυσμών 

από τις βάσεις δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της 

Eurostat. Λήφθηκαν εκτιμήσεις για το 2020 χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο 

παλινδρόμησης. Συνολικά, τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού στην 

ΕΕ (παγκόσμιο πρότυπο) μειώθηκαν από 17,9 / 100.000 το 2002 σε 15,2 το 2012. Το 

προβλεπόμενο ποσοστό 2020 είναι 13,4 / 100.000. Οι πτώσεις ήταν μεγαλύτερες στις 

νεαρές γυναίκες (20-49 ετών, -22% μεταξύ 2002 και 2012). Στην ΕΕ, οι μειώσεις 

ήταν μεγαλύτερες στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και σε άλλες χώρες της Βόρειας και 

Δυτικής Ευρώπης από ό, τι στις περισσότερες κεντρικές και ανατολικές χώρες. Το 

ΗΒ έχει το δεύτερο χαμηλότερο προβλεπόμενο ποσοστό θνησιμότητας από ΚΝ 

μαστού το 2020 (μετά την Ισπανία), ξεκινώντας από το υψηλότερο το 1970. Η 

θνησιμότητα από ΚΝ μαστού προβλέπεται να αυξηθεί στην Πολωνία, όπου το 

προβλεπόμενο ποσοστό 2020 είναι 15,3 / 100.000. Εκτιμήθηκαν ότι περίπου 32.500 

θάνατοι από ΚΝ μαστού θα αποφευχθούν το 2020 στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 

μέγιστο ποσοστό του 1989 και συνολικά 475.000 θάνατοι από ΚΝ μαστού κατά την 

περίοδο 1990-2020. Έτσι, το γενικό συμπέρασμα προβλέπει ότι οι γενικά ευνοϊκές 

τάσεις θνησιμότητας από ΚΝ μαστού οφείλονται κυρίως στη διαδοχή βελτιώσεων 

στη διαχείριση και τη θεραπεία του ΚΝ μαστού, αν και έγκαιρα διαδραμάτισε και η 

έγκαιρη διάγνωση και έλεγχος. Η βελτίωση της διαχείρισης ΚΝ μαστού στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα (Carioli et al., 2017). 

 

 

Το θέμα και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας 

(πρωτόκολλο συνεργασίας) μεταξύ της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής της 

Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος ΠΦΥ του Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Linkoping, Σουηδίας πριν δύο έτη στο πλαίσιο του οποίου εντάχθηκε 

εκτός του καρδιαγγειακού ζητήματος και το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο. 
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2.4 Αναγκαιότητα μελέτης και ερευνητικές υποθέσεις  

 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τις εμπειρικές παρατηρήσεις των 

ερευνητών της παρούσας μελέτης, κρίθηκε η ανάγκη μελέτης της σχέσης χρόνιου 

στρες στην έκφραση των ΚΝ μαστού, ενώ διατυπώθηκε η ακόλουθη ερευνητική 

υπόθεση. 

Ερευνητική υπόθεση: Αναμένεται ότι το χρόνιο στρες μπορεί να αυξήσει την 

πιθανότητα εκδήλωσης ΚΝ μαστού. 

 Συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα. 

α) Είναι εφικτός ο σχεδιασμός μίας μελέτης ασθενών μαρτύρων για το συγκεκριμένο 

θέμα-ζήτημα, καθώς και η εφαρμογής της; 

β)Υπάρχει σχέση μεταξύ του χρόνιου στρες, όπως μετράται μέσω σχετικών 

ερωτηματολογίων στην εμφάνισης ΚΝ μαστού;  

γ) Σε ποιο βαθμό υπάρχουν παράμετροι όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η 

κατάσταση γενικής υγείας, τα επίπεδα συνοχής και 

πνευματικότητας/θρησκευτικότητας και τα ιδιαίτερα στοιχεία προσωπικότητας, που 

ενδέχεται να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη σχέση μεταξύ στρες και εμφάνισης 

ΚΝ μαστού;  

δ) Παρουσιάστηκαν κατανοητά ή δημιουργήθηκαν προβληματισμοί, καθώς και 

ανάμεικτα συναισθήματα κατά τη διάρκεια ανάγνωσης και συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων από τις γυναίκες (μέσω της access form); 

 

 

2.5 Σκοπός και επιμέρους στόχοι  

 

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν να παρουσιάσει το σχεδιασμό 

της μεγάλης μελέτης ασθενών-μαρτύρων στην Κρήτη και να εξετάσει την εφικτότητα 

των εργαλείων συλλογής δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη.  

 

Ο σκοπός της ευρύτερης μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης της χρόνιας έκθεσης 

στο στρες στην εκδήλωση ΚΝ μαστού στην Κρήτη. Επίσης, τέθηκαν οι ακόλουθοι 

επιμέρους στόχοι που θα επιχειρήσουν να απαντήσουν τα ερευνητικά μας ερωτήματα: 

α) Η εκτίμηση των επιπέδων του χρόνιου στρες μέσω ποιοτικής (δηλ. μέσω 

σταθμισμένης κλίμακας/ερωτηματολογίων, μέσω ποσοτικής προσέγγισης (της 
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κορτιζόλης στο τριχωτό της κεφαλής), καθώς και ο υπολογισμός του επιπολασμού 

των ΚΝ μαστού στην Κρήτη. 

β) Η διερεύνηση και αποτίμηση της σχέσης του χρόνιου στρες και της εμφάνισης ΚΝ 

μαστού, μέσω της μεθόδου μέτρησης του στρες που αναφέρθηκε παραπάνω. 

γ) Η ανάδειξη των παραγόντων που συμβάλουν ως παράγοντες κινδύνου στη σχέση 

μεταξύ στρες και ΚΝ μαστού καθώς και αυτών που ενδέχεται να επιδρούν 

προστατευτικά. Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται το δημογραφικό και 

ατομικό προφίλ κατάστασης υγείας και βίωσης έντονων καταστάσεων που μπορεί να 

στεναχώρησαν ή άγχωσαν τις γυναίκες,  η πνευματικότητα/θρησκευτικότητα και το 

αίσθημα συνοχής, αλλά και τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας τους.  

δ) Ανάμεσα στους επιμέρους στόχους να εξετάσει τα κατάλληλα εργαλεία, καθώς και 

να εξετάσει τη μελέτη στη βάση διεθνούς συνεργασίας (με το Πανεπιστήμιο 

Linkoping της Σουηδίας). 

 

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Όπως αναφέρθηκε άνωθεν, η μεταπτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Αρχικά, 

το σχεδιασμό μιας μελέτης ασθενών-μαρτύρων για την απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων, καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων συλλογής 

δεδομένων και των διαδικασιών της μελέτης στο πλαίσιο μιας μελέτης εφικτότητας.  

 

Μελέτη ασθενών μαρτύρων 

 

Για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της μελέτης ασθενών-μαρτύρων, έγινε ανάπτυξη, 

σχεδιασμός (εργαλεία), καθώς και συζητήσεις με τη διεθνή ομάδα στο Πανεπιστήμιο 

του Linkoping. Έτσι, συγγράφηκε ένα πρωτόκολλο το οποίο περιγράφει τις συνθήκες, 

μεθόδους και διαδικασίες υλοποίησης της μελέτης και παρουσιάζεται στο πρώτο 

τμήμα της ενότητας των αποτελεσμάτων (Research Reporting Guidelines and 

Initiatives: By Organization, n.d.). 
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Μελέτη εφικτότητας  

 

Στο πλαίσιο της μελέτης εφικτότητας (Geary et al., 2020), λήφθηκε δείγμα ευκολίας 

που ήταν 3 ασθενείς και 2 μάρτυρες. Αποφασίστηκε το δείγμα να είναι μικρό για 

λόγους εφικτότητας χρονοδιαγράμματος (πιλοτική μελέτη).  Στην πιλοτική αυτή 

εφαρμογή δοκιμάσθηκαν όλες οι διαδικασίες της μελέτης, ξεκινώντας από την 

ενημέρωση και τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων, παίρνοντας στην εφαρμογή των 

ερωτηματολογίων και ολοκληρώνοντας με τη λήψη τρίχας της κεφαλής.  

 

Μετά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, οι γυναίκες καλέστηκαν να 

συμπληρώσουν ένα πίνακα με συγκεκριμένες ερωτήσεις που σχετίζονταν με τα 

ερωτηματολόγια που κλήθηκαν να απαντήσουν. Η λεγόμενη assess form έδωσε τη 

δυνατότητα στις γυναίκες να εκφράσουν με λίγα λόγια την γενική τους εμπειρία στη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Αρχικά μέσων γενικών πρώτων ερωτήσεων 

(γενικές εντυπώσεις, αν ήταν κουραστική ή αγχωτική η όλη διαδικασία κλπ), καθώς 

και μέσω ειδικών ερωτήσεων (αν κατανόησαν το κάθε ερώτημα με ευκολία ή αν 

δυσκολεύτηκαν κλπ). Η φόρμα παρουσιάζεται στα Παραρτήματα. 

 

 

 

 

Ανάλυση δεδομένων μελέτης εφικτότητας 

 

Όσον αφορά τη μελέτη εφικτότητας, η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια 

του IBM SPSS και των φύλλων του excel όπου περιορίστηκε σε περιγραφική 

στατιστική λόγω μικρού δείγματος. Υπολογίσθηκαν τα ν και ποσοστά (%) καθώς και 

οι μέσες τιμές με τις τυπικές αποκλίσεις.  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

Αποτελέσματα για την ανάπτυξη της διαδικασίας του πρωτοκόλλου 

 

 

Πρόκειται για μία μελέτη ασθενών-μαρτύρων που διεξήχθη στην Κρήτη, 

καθοδηγούμενη από μία μεγαλύτερη δι-εθνική μελέτη μεταξύ Σουηδίας και Ελλάδας. 

Η δι-εθνική αυτή μελέτη ήρθε ως αποτέλεσμα προηγούμενης ερευνητικής 

συνεργασίας για τη μέτρηση του χρόνιου στρες (Faresjo T, 2009; Faresjö et al., 

2013). Οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν ως δύο Ευρωπαϊκές χώρες, διαφορετικού 

κοινωνικού και δημογραφικού προφίλ, καθώς και άλλης δυναμικής σε επίπεδο 

συστήματος υγείας. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα εστιάσει στην αποτίμηση 

του υπό μελέτη θέματος στην περιοχή της Κρήτης, περιγράφοντας ένα μέρος των 

ελληνικών δεδομένων.  

 

 

 

 

Πληθυσμός μελέτης και δείγμα 

 

Ως πληθυσμός μελέτης νοούνται όλες οι γυναίκες διαμένουσες στην Κρήτη, οι οποίες 

επισκέπτονται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η) για 

διενέργεια βιοψίας προς αναζήτηση όγκου στο μαστό.  

 

Έπειτα από τη διενέργεια μελέτης ισχύος για την εκτίμηση μεγέθους του δείγματος , 

υπολογίσθηκε ότι θα ληφθεί δείγμα από 200 ασθενείς και 300 μάρτυρες (power 

analysis, ισχύς=80%, p<0,05, θέτοντας ως έκβαση την εμφάνιση καρκίνου μαστού 

και έκθεση τα επίπεδα του χρόνιου στρες, ως minimum odds ratio to detect=1,2, 

αναμενόμενη διαφορά έκθεσης μεταξύ cases-controls το 20%) ανά χώρα (Σουηδία, 

Κρήτη) στο πλαίσιο της δι-εθνικής μελέτης.  
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Ορισμός ασθενών: Ως ασθενείς ορίστηκαν οι γυναίκες που έχουν επιβεβαιωμένη  

πρόσφατη (πρώτη) βιοψία.  

Ορισμός μαρτύρων: Ως μάρτυρες ορίστηκαν οι γυναίκες με αρνητική πρόσφατη 

(πρώτη) βιοψία.  

 

Κριτήρια ένταξης στη μελέτη: Γυναίκες ηλικίας 40-74 ετών,  χωρίς προηγούμενη 

διάγνωση ΚΝ μαστού και ικανές να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα.  

 

Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη: Ύπαρξη ταυτόχρονων διαγνώσεων ΚΝ ή 

συστηματικών ασθενειών που περιλαμβάνουν τον άξονα ΗΡΑ (Hypothalamus-

Pituitary-Adrenal Axis) και βαριά θεραπεία με κορτικοστεροειδή. 

 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τη δημόσια δομή υγείας. Συγκεκριμένα, από την 

Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η. σε συνεργασία με την Χειρουργική-

Ογκολογική Κλινική. 

 

 

 

Εργαλεία συλλογής δεδομένων  

 

 Η παρούσα μελέτη έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της 

Έρευνας  (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Κρήτης, (Αρ. Πρωτ. 15/10.02.2021) 

Παράρτημα 1). Παράλληλα, κατά την παραμονή των υποψήφιων συμμετεχόντων 

στην κλινική, περιμένοντας τα αποτελέσματα της βιοψίας τους, έγινε προσέγγιση και 

μία πρώτη ενημέρωση για τη μελέτη. Οι γυναίκες ενημερώθηκαν αναλυτικότερα από 

τις ερευνήτριες σε ένα κλειστό χώρο (γραφείο) για τη διασφάλισης των προσωπικών 

τους δικαιωμάτων, υπέγραψαν έγγραφη συγκατάθεση στο έντυπο ενήμερης 

συναίνεσης (Παράρτημα 2 Α.1).  

Όσον αφορά το ποιοτικό κομμάτι της μελέτης, τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη 

βοήθεια ερωτηματολογίων, είτε διαμορφωμένων για τις ανάγκες της μελέτης αυτή ή 

κλιμάκων ήδη σταθμισμένων από προηγούμενους ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, θα 

χρησιμοποιηθούν έξι ερωτηματολόγια. 
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1) Γενικό φύλλο καταγραφής - Women’s questionnaire, (COLDITZ et al., 1986), 

όπου συλλέχθηκαν δεδομένα για δημογραφικό τους προφίλ και τη γενική 

κατάσταση υγείας τους. Αυτή περιελάβανε το κλινικό ιστορικό των 

συμμετεχόντων (πχ. συννοσηρότητες, παχυσαρκία, Δείκτη Μάζας Σώματος 

(km/m2), χειρουργικές επεμβάσεις, αριθμό κυήσεων, θηλασμό, κύκλο και 

ανωμαλίες περιόδου, εμμηνόπαυση, είδη χειρουργείων κ.λ.π.) 

2) Ερωτηματολόγιο καταγραφής εμπειριών σχετικών με το στρες 

(Mastromonaco et al., 2014; 2011), το οποίο συλλέγει πληροφορίες για το 

πόσο επιρρεπής είναι η κάθε συμμετέχουσα στο στρες και ποια είναι τα 

προηγούμενα έντονα βιώματα της.  

3) Κλίμακα αποτίμησης του αντιλαμβανόμενου στρες PSS-14 [(2012): A et al.; 

2012].  

4) Κλίμακα για την εκτίμηση της πνευματικότητας/θρησκευτικότητας, την Royal 

Free Survey for Spiritual and Religious Beliefs–Religiosity quest (King, Speck 

and Thomas, 1995; Sapountzi-Krepia et al., 2005).  

5) Κλίμακα αποτίμησης του αισθήματος συνοχής- Sense of Coherence scale- 

SOC (2004)  (Söderdahl and Winbladh, 2011). 

6) Κλίμακα σκιαγράφησης της προσωπικότητας, την Big five, (Briley, 

Domiteaux and Tucker-Drob, 2014). 

 

Όλα τα ερωτηματολόγια παρατίθενται σε σχετικό παράρτημα (Παράρτημα 3). Από το 

σύνολο των έξι ερωτηματολογίων, χρησιμοποιήθηκαν οι ελληνικές εκδόσεις 

τεσσάρων αξιόπιστων σταθμισμένων κλιμάκων.  

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την PSS-14, την Royal Free Survey, την SOC και την 

Big five. 

 

 Η PSS-14 περιγράφηκε και στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας και (Katsarou et al., 

2012), (Ribeiro Santiago et al., 2020) είναι η κλίμακα του αντιλαμβανόμενου στρες. 

Αποτελείται από 14 ερωτήσεις, όπου η συμμετέχουσες κλήθηκαν να απαντήσουν για 

τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Οι 

απαντήσεις είναι 5 κατανοητές και συγκεκριμένες με τις εξής ονομασίες, «Ποτέ», 

«Σχεδόν ποτέ», «Μερικές φορές», «Αρκετά συχνά» και «Πολύ συχνά», οι οποίες  

σημειώθηκαν με ένα «Χ», ανάλογα με την εκτίμηση των γυναικών.  
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Η Royal Free Survey for Spiritual and Religious Beliefs–Religiosity quest (Sapountzi-

Krepia et al., 2005), (KING, SPECK and THOMAS, 2001) είναι το ερωτηματολόγιο 

που αφορά τα πνευματικά πιστεύω ή τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και πως οι 

συγκεκριμένοι παράμετροι έχουν επηρεάσει τη ζωή τους. Αποτελείται από 18 

ερωτήσεις, όπου η καθεμία απαιτούσε διαφορετικό είδος απάντησης. Κάποιες από 

αυτές είχαν ήδη έτοιμες απαντήσεις, ζητώντας από τις συμμετέχουσες να τις 

συμπληρώσουν με ένα κύκλο. Άλλες είχαν ως απάντηση μία κλίμακα με αριθμούς 

από το 0 έως το 10, όπου το 0 δήλωνε το ελάχιστο και το 10 το μέγιστο αντίστοιχα, 

ανάλογα με την ερώτηση. Επιπλέον μερικές από τις ερωτήσεις απαιτούσαν μία 

σύντομη εξήγηση ή περιγραφή από τις γυναίκες. 

 

Η SOC (Sense of Coherence) (2004),  (Söderdahl and Winbladh, 2011), (Hyphantis, 

2017) αποτελεί μια κλίμακα ερωτήσεων που έχουν αν κάνουν με αρκετές πτυχές της 

ζωής και πως η συμμετέχουσα αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τα διάφορα 

συμβάντα που προκύπτουν στη ζωή της. Είναι ένα ερωτηματολόγιο 29 ερωτήσεων, 

στο οποίο οι όλες απαντήσεις παρουσιάζονταν με τη μορφή κλίμακας, αριθμημένες 

από το 1 έως το 7, όπου οι συγκεκριμένοι αριθμοί δήλωναν τις ακραίες απαντήσεις. 

Οι γυναίκες έπρεπε να δώσουν μόνο μία απάντηση σε κάθε ερώτηση. 

 

Η κλίμακα Big five (The Big Five Personality Test) (Briley, Domiteaux and Tucker-

Drob, 2014), (Panayiotou, Kokkinos and Spanoudis, 2004) είναι το τεστ της 

προσωπικότητας, το οποίο συνέβαλε στο να κατανοήσουν οι συμμετέχουσες γιατί 

ενεργούν, όπως ενεργούν και πως διαμορφώνεται η προσωπικότητά τους από τις 

ενέργειές τους αυτές. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ένα 

πίνακα 50 ερωτήσεων, εκ των οποίων οι γυναίκες εκτίμησαν δηλώνοντας στις 

απαντήσεις με κλίμακα από το 1 έως το 5 κατά πόσο συμφωνούν. Η κάθε απάντηση 

είχε και διαφορετική ερμηνεία. Το 1 δήλωνε «διαφωνώ», το 2 «ελαφρώς διαφωνώ», 

το 3 «ουδέτερο», το 4 «ελαφρώς συμφωνώ» και το 5 «συμφωνώ». Οι απαντήσεις 

δίνονταν στο αριστερό μέρος της κάθε ερώτησης. Οι βαθμολογίες που υπολογίστηκαν 

έπρεπε να είναι μεταξύ του 0 και 40. Παρακάτω δίνεται μια περιγραφή κάθε 

χαρακτηριστικού. 

• Η εξωστρέφεια (Ε) είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που επιδιώκει την 

εκπλήρωση από πηγές εκτός του εαυτού ή στην κοινότητα. Οι υψηλοί σκόρερ τείνουν 
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να είναι πολύ κοινωνικοί ενώ οι χαμηλοί σκόρερ προτιμούν να εργάζονται μόνοι τους 

στα έργα τους. 

 • Η αφθονία στο να συμφωνεί-ευγένεια (A) αντικατοπτρίζει πολλά άτομα που 

προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ώστε να ταιριάζουν στους άλλους. Η υψηλή 

βαθμολογία εκφράζει συνήθως την ευγένεια. Η χαμηλή βαθμολογία δείχνει την 

ειλικρίνεια-ευθύτητα. 

 • Η συνείδηση (C) είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του να είσαι 

ειλικρινής και εργατικός. Οι υψηλοί σκόρερ τείνουν να ακολουθούν τους κανόνες και 

προτιμούν τα καθαρά σπίτια. Οι χαμηλοί σκόρερ μπορεί να είναι ακατάστατοι και να 

εξαπατούν τους άλλους. 

 • Ο νευρωτισμός (Ν) είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του 

συναισθηματικού. Ουσιαστικά χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη 

τάση να αισθάνονται άγχος, νευρικότητα, ανησυχία, φόβο, θυμό ή και απογοήτευση. 

 • Η ανοιχτότητα στην εμπειρία-δεκτικότητα (O) είναι το χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας για αναζήτηση νέας εμπειρίας και πνευματικών αναζητήσεων. Οι 

υψηλές βαθμολογίες μπορεί να ονειρεύονται πολύ την ημέρα, ενώ οι χαμηλές 

εκφράζουν το αντίθετο. 

Κάθε χαρακτηριστικό αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη απάντηση. Το Ε αφορά τις 

ερωτήσεις 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 και 46. Το Α αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 2, 

7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 και 47. Με τη σειρά του το C αντικατοπτρίζει τις 

ερωτήσεις 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 και 48, επιπλέον το Ν τις ερωτήσεις 4, 9, 14, 

19, 24, 29, 34, 39, 44 και 49, ενώ το Ο σχετίζεται με τις 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

45 και την 50η ερώτηση. 

 

Όσον αφορά στο ποσοτικό μέρος της μελέτης, αυτό αφορά εξολοκλήρου τη λήψη 

τρίχα κεφαλής για την ανάλυση των επιπέδων κορτιζόλης, που στόχευε στην 

ανίχνευση σε βάθος χρόνου της δραστηριότητας στον άξονα-ΗΡΑ (Wester και van 

Rossum, 2015). Η μέθοδος είναι σχετικά νέα και διεξήχθη σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες της Εταιρείας Ελέγχου Μαλλιών και ερμηνεύτηκε, 

αντανακλώντας τα αναδρομικά επίπεδα μέσης κορτιζόλης για τους τελευταίους 3 

μήνες ή και περισσότερο. Επίσης κατά τη δειγματοληψία αυτή, τηρήθηκαν όλα τα 

απαραίτητα μετρά προστασίας  από τον SARS-COVID-19. Οι ερευνήτριες με 

λεπτούς χειρισμούς  έλαβαν από το πίσω μέρος της κεφαλής δείγμα τρίχας. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ιδανικός χώρος συλλογής βρίσκεται στην κορυφή του πίσω μέρους 

του κεφαλιού, που ονομάζεται περιοχή κορώνας ή κορυφής. Χρησιμοποίησαν γάντια 
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καθ’ όλη τη διάρκεια της συλλογής. Για μαλλιά μεγαλύτερα από 3 εκατοστά μήκος, 

θα απομονώνεται ένα τμήμα των μαλλιών πάνω από την περιοχή προς δειγματοληψία 

και θα ασφαλίζεται με ένα κλιπ μαλλιών. Χρησιμοποιήθηκε μια χτένα με ουρά, 

επιλέγοντας ένα τμήμα των μαλλιών, το οποίο κόπηκε με ειδικό ψαλίδι κοπής σε 

επίπεδο τριχωτού. Εάν η συμμετέχουσα είχε λεπτές τρίχες τότε μπόρεσαν και 

χρησιμοποιήθηκαν άλλες τοποθεσίες.  Τα μαλλιά κόπηκαν σύριζα, κοντά στις ρίζες 

σε ικανοποιητική ποσότητα, πλάτους 3 εκατοστών με τη βοήθεια ενός χάρακα. Η 

τοποθέτηση των τριχών έγινε σε ασφαλές σκευάσματα (tubes), με το επάνω μέρος, 

δηλαδή το μέρος του δείγματος που εφαπτόταν με τις ρίζες τοποθετούνταν στο κάτω 

μέρος των tubes, ώστε να είναι προστατευμένο και αντίστοιχα το κάτω μέρος των 

τριχών που αντιστοιχούσε στις άκρες στο επάνω μέρος του σωλήνα. Υπήρχε το 

ενδεχόμενο, αν τα μαλλιά ήταν πολύ μακριά να κόβονταν από τη μεριά των άκρων, 

ώστε να ήταν πιο εύκολη η τοποθέτησή τους στα tubes.  

 

 

 

 

Πηγή: Wester and van Rossum, 2015 

 

 

 

Διαχείριση προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων 

 

 

Η διασφάλιση των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων είναι ένα ζήτημα 

μείζονος σημασίας στην ερευνητική διαδικασία. Στην παρούσα εργασία, 

ακολουθήθηκα όλοι οι κανόνες διασφάλισης προστασίας των δεδομένων αυτών, ενώ 

υπεγράφησαν δηλώσεις εχεμύθειάς από όλους τους ερευνητές και επιβλέποντες.  
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Κομμάτι της διασφάλισης προστασίας, αποτέλεσε και η πλήρης ανωνυμοποίηση των 

δεδομένων. Για τη διαδικασία αυτή υιοθετήσαμε τη μέθοδο της κωδικοποίησης. Στην 

αρχή του ερωτηματολογίου υπήρχε ένας κωδικός που αντιστοιχούσε στην κάθε 

συμμετέχουσα, ανάλογα με την ομάδα στην οποία θα ανήκει. Οι ερευνήτριες ήταν 

ενήμερες πριν τη συλλογή των δεδομένων, χωρίς η υποψήφια να το γνωρίζει. Οι 

κωδικοί είχαν τέσσερις χαρακτήρες. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος χαρακτήρας είχε να 

κάνει με τη χώρα (μέρος) στο οποίο διεξαγόταν η μελέτη, δηλαδή η Κρήτη και 

αντιστοιχούσε στο γράμμα C (Crete). Ο χαρακτήρας C ήταν κοινός για όλες τις 

συμμετέχουσες. Ο δεύτερος και τρίτος χαρακτήρας είχαννα κάνουν με την ομάδα 

στην οποία εντασσόταν η υποψήφια. Αν η βιοψία ήταν θετική, άνηκε στην ομάδα των 

ασθενών και οι χαρακτήρες ονοματίστηκαν  ως CA, (CAse), ενώ αν η βιοψία ήταν 

αρνητική, άνηκε στην ομάδα των μαρτύρων και οι χαρακτήρες εμφανίζονταν με τα 

γράμματα CO (COntrol). Ο τέταρτος χαρακτήρας ήταν ένας αριθμός, ο οποίος  

αντιπροσώπευε τον ο αριθμό σειράς λήψης δείγματος από την κάθε γυναίκα, 1, 2, 3 

κλπ ξεχωριστά για την κάθε ομάδα. (Παράδειγμα: Αν μία γυναίκα με θετική βιοψία 

έδωσε τη συγκατάθεση της και ήταν η τέταρτη που ανήκει στην ομάδα των ασθενών, 

ο κωδικός  είχε τη μορφή CCA4. Ενώ αντίστοιχα, αν η γυναικά με αρνητική βιοψία 

που είχε δώσει τη σύμφωνη γνώμη της να συμμετέχει στη μελέτη και ήταν η τέταρτη 

στη σειρά,  άνηκε στην ομάδα των μαρτύρων και είχε κωδικό, CCO4). 

 

 

Εργαστηριακή ανάλυση 

 

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα σταλούν άμεσα στο  Πανεπιστήμιο του 

Linkoping της Σουηδίας, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή ανάλυση 

των επιπέδων της κορτιζόλης και τα αποτελέσματα θα σταλούν πίσω στην Κρήτη για 

την αποτίμηση του τελικού συμπεράσματος και την ολοκλήρωση της μελέτης. 
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Σχεδιασμός στατιστικής ανάλυσης 

 

Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί στο στατιστικό λογισμικό IBM SPSS 24 και στο 

Stata 16, ενώ όλοι οι έλεγχοι θα είναι  διπλής κατεύθυνσης (2-tailed) σε επίπεδο 

σημαντικότητας α=0.05. Αρχικά, θα ελεγχτεί η κατανομή όλων των μεταβλητών 

μέσω των ελέγχων Kolmogorov-Smirnov και binomial test και ακολούθως 

επιλέχθηκαν έλεγχοι συγκρίσεων και συσχετίσεων των μεταβλητών παραμετρικού ή 

μη παραμετρικού ελέγχου (πχ. chi-square, t-test, ANOVA, Mann-Whitney, 

Spearman’s ή Pearson’s correlation coefficient κτλ). Τέλος, θα αναπτυχθεί ένα 

πολυπαραγοντικό μοντέλο binary logistic regression, για τον υπολογισμό της 

πιθανότητας επίδρασης του χρόνιου στρες (έκθεση, ανεξάρτητη μεταβλητή) στην 

ανάπτυξη ΚΝ μαστού (έκβαση, εξαρτημένη μεταβλητή), καθώς και του έλεγχου 

πολλαπλών παραγόντων κινδύνου (εξομοιώνοντας τους συγχυτικούς παράγοντες). 

Έτσι θα υπολογιστούν οι εξομοιωμένοι λόγοι πιθανοφάνειας ( adjusted Odds Ratio).   

 

Αποτελέσματα μελέτης εφικτότητας  

 

Αρχικά, παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία των γυναικών που συμμετείχαν 

στην μελέτη εφικτότητας (ν=5). Στον πίνακα 4.1. παρατίθενται οι απαντήσεις στα 

ερωτηματολόγια cortisol και women’s-questionnaire. Συνοπτικά βλέπουμε ότι όλες οι 

γυναίκες είχαν φυσικό χρώμα μαλλιών καστανό, ήταν από την Ελλάδα, μητέρες , οι 

οποίες θήλασαν τα παιδιά τους κατά τη λοχεία, έκριναν τη ζωή τους γενικά πολύ 

αγχωτική και πιο συγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο, είχαν μπει στην εμμηνόπαυση, 

ενώ καμία από αυτές δε χρησιμοποίησε αντισυλληπτικά δισκία, ούτε διαγνώσθηκε με 

σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, ούτε εμφάνισε προεκλαμψία κατά τη διάρκεια 

των κυήσεων. Οι περισσότερες, 4 στις 5 γυναίκες δεν είχαν προσβληθεί από κάποια 

χρόνια ασθένεια, είχαν βιώσει ένα τουλάχιστον έντονο στρεσογόνο συμβάν στη ζωή 

τους και δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα με σύνδρομο PMS, καθώς ούτε 

προεμμηνορροϊκό όπως κατάθλιψη, συναισθηματική αστάθεια, ένταση του μαστού ή 

οίδημα. Τέλος, οι 3 στις 5 συμμετέχουσες έπλεναν δύο φορές την εβδομάδα τα 

μαλλιά τους, υποβλήθηκαν σε γυναικολογική χειρουργική εξέταση, με αποτέλεσμα 

την έναρξη της εμμηνόπαυσης, δεν χρησιμοποίησαν χάπια κορτιζόνης ή ρινικό σπρέι 

κορτιζόνης, εισπνοές ή  αλοιφή κατά το παρελθόν, ενώ όσες χρησιμοποίησαν, 2 στις 

3 πήραν το Medrol-peros μόνο μία φορά για συγκεκριμένες μέρες και εντόπισαν για 

πρώτη φορά χτύπημα στο στήθος κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. 
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Πίνακας 4.1: Δημογραφικό και γυναικολογικό προφίλ  

 

Χαρακτηριστικά Ν ή μέση τιμή % ή τυπική απόκλιση  
Ηλικία 60,8 6,7 
Χρώμα μαλλιών   
Καστανό 5 100 
Χώρα γέννησης   

Ελλάδα 5 100 
Πόσο συχνά πλένεται τα μαλλιά σας;    

Μέρα παρά μέρα 2 40 
2 φορές την εβδομάδα 3 60 
Έχετε προσβληθεί από οποιαδήποτε χρόνια 

ασθένεια; 
  

Ναι 1 20 
Όχι 4 80 
Εάν ναι, ποια χρόνια ασθένεια;   
- 4 80 

Διαβήτη τύπου ΙΙ 1 20 
Χρησιμοποιείτε φάρμακα που περιέχουν 

γλυκοκορτικοειδή, κορτικοειδή, κορτιζόνη; 
  

Ναι 2 40 
Όχι 3 60 
Εάν ναι, ποια φάρμακα (για παράδειγμα χάπια 

κορτιζόνης, ρινικό σπρέι κορτιζόνης, εισπνοές, 
αλοιφή / εφαρμογή)-όνομα και μορφή χορήγησης 

φαρμάκων; 

  

- 3 60 
Medrol-peros 2 40 
Για πόσο καιρό παίρνετε αυτό το φάρμακο;   

- 3 60 
Μόνο σε μία περίσταση (3 ημέρες) 2 40 

Έχετε βιώσει σοβαρό / έντονο συμβάν στη ζωή 
σας; (για παράδειγμα διαζύγιο στην οικογένεια, 

σοβαρή ασθένεια μεταξύ συγγενών, θάνατος 

στην οικογένεια, βία ή άλλο πολύ σοβαρό 
γεγονός) 

  

Ναι 4 80 
Όχι 1 20 
Εάν ναι, πόσο άγχος αντιμετωπίσατε το συμβάν;   
- 1 20 

Πολύ αγχωτικό 4 80 
Εάν ναι, θα μπορούσατε να σκεφτείτε 

αναδρομικά και να επισημάνετε με ένα σταυρό 

κάτω κάτω που αντιστοιχεί στον κατά 
προσέγγιση χρόνο όταν συνέβη αυτό το συμβάν; 

  

- 1 20 

Τα τελευταία 3 χρόνια 3 60 
Τους τελευταίους 6 μήνες 1 20 
Πόσο αγχωτική λέγατε ότι είναι η ζωή σας τώρα;   
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Πολύ αγχωτική 5 100 

Πόσο αγχωτική θα λέγατε ότι είναι η ζωή σας 
αυτή τη στιγμή, σε σύγκριση με πριν από ένα 

χρόνο; 

  

Πολύ αγχωτική 5 100 

Είχατε εμμηνόρροια κάποια στιγμή κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου χρόνου; 

  

Όχι 5 100 

Εάν δεν είχατε εμμηνόρροια τον τελευταίο 
χρόνο, ποιος είναι ο λόγος για αυτό; 

  

Γυναικολογική εξέταση (αφαίρεση μήτρας)  

3 

 

60 
Εμμηνόπαυση 2 40 

Χρησιμοποιείτε αντισυλληπτικά;   
Όχι 5 100 
Εάν όχι, έχετε χρησιμοποιήσει αντισυλληπτικά 

στη ζωή σας στο παρελθόν και εάν αυτό 
συμβαίνει για πόσο καιρό και ποια χρόνια; 

  

- 5 100 

Τι είδους αντισυλληπτικό χρησιμοποιείτε / έχετε 
χρησιμοποιήσει; 

  

- 5 100 

Σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής σας, έχετε 
αντιμετωπίσει πρόβλημα με σύνδρομο PMS / 

προεμμηνορροϊκό όπως κατάθλιψη, 

συναισθηματική αστάθεια, ένταση του μαστού, 

οίδημα; 

  

Ναι 1 20 
Όχι 4 80 
Εάν ναι, για πόσο καιρό κράτησαν τα 

συμπτώματά σας; 
  

- 4 80 

12 (μήνες) 1 20 
Εάν ναι, λάβατε ιατρική θεραπεία για τα 

συμπτώματά σας; 
  

Όχι 5 100 
Εάν ναι, ποια φάρμακα / φάρμακα  πήρατε και 

για ποια χρόνια; 
  

- 5 100 
Έχετε μείνει ποτέ έγκυος;   
Ναι 5 100 
Εάν ναι, πόσες φορές;   
2 3 60 

4 1 20 
5 1 20 

Εάν ναι, πόσα παιδιά έχετε γεννήσει;   
2 3 60 
3 2 40 
Εάν ναι, θηλάσατε το παιδί / τα παιδιά σας και 

για πόσο καιρό; 
  

Ναι 5 100 

Κατά μέσο όρο, ένα σύνολο   
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6 1 20 

8 1 20 
12 1 20 
15 1 20 
24 1 20 
Εάν ήσασταν έγκυος, είχατε διαγνωσθεί με 

προεκλαμψία κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης/εγκυμοσύνων σας; 

  

Όχι 5 100 
Έχετε σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCO / 

PCOS); 
  

Όχι 5 100 
Έχετε ποτέ υποβληθεί σε θεραπεία με ορμονική 

θεραπεία για συμπτώματα εμμηνόπαυσης; 
  

Όχι 5 100 
Εάν ναι, σε ποια ηλικία ξεκίνησε η θεραπεία;   

- 5 100 
Για πόσο καιρό συνέχισε η θεραπεία;   

- 5 100 
Χρησιμοποιείτε φυτικά (προϊόντα/σκευάσματα)  

που περιέχουν φυτοοιστρογόνα ως θεραπεία για 

συμπτώματα εμμηνόπαυσης; 

  

Όχι 5 100 
Εάν ναι, πότε ξεκινήσατε και για πόσο καιρό το 

πήρατε; 
  

- 5 100 
Πότε εντοπίσατε για πρώτη φορά ένα χτύπημα  

στο στήθος σας; 
  

- 3 60 
Τελευταίο χρόνο 2 40 

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των 

ολικών σκορ των ερωτηματολογίων-κλιμάκων PSS-14, SOC, Big Five, Religiosity 

Scale. Συγκεκριμένα, για την PSS-14 τα σκορ ήταν μεσαία προς υψηλά επίπεδα της 

κλίμακας του στρες, ενώ στην Big Five και την αίσθηση συνοχής (Sense of 

coherence) ήταν μεσαία τα επίπεδα, ενώ τα επίπεδα θρησκευτικότητας 

πνευματικότητας (Religiosity scale) ήταν αρκετά υψηλά, σχεδόν στο απόλυτο αριθμό 

της κλίμακας. 

 

Υποσημείωση: Το αποτέλεσμα της κλίμακας Big Five είναι η μέτρηση και η 

αξιολόγηση συγκεκριμένων τύπων χαρακτηρισμών της προσωπικότητας που 

αναφέρονται παραπάνω (εξωστρέφεια, αφθονία στο να συμφωνεί-ευγένεια, 

συνείδηση, νευρωτισμός και ανοιχτότητα στην εμπειρία-δεκτικότητα). Γενικά ισχύει 

ότι όσο πιο υψηλά τα σκορς, τόσο πιο έντονοι οι τύποι των χαρακτηριστικών. 
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Πίνακας 4.2: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τα ολικά σκορ των κλιμάκων PSS-

14, SOC, Big Five, Religiosity Scale 

 
Κλίμακες Σύνολο 

συμμετεχόντων 

(ν=5) 

Ασθενείς Μάρτυρες 

  Μέση 
τιμή-

Mean 

Τυπική 
απόκλιση 

- SD 

Μέση 
τιμή-

Mean 

Τυπική 
απόκλιση 

- SD 

PSS-14    3.77 (0.39) 3.66 0.516 3.928 0.00 

Big Five    3.37 (0.175) 3.28 0.185 3.5 0.00 

SOC    3.5 (1.5) 2.78 1.637 4.62 0.00 

Επιλεγμένες ερωτήσεις από 
το Religiosity scale 

   9.80 (0.447) 9.67 0.577 10.00 0.00 

Πόσο σημαντική για σας 

είναι η άσκηση των 
θρησκευτικών σας πιστεύω 

(π.χ. προσωπικός 

διαλογισμός, παρακολούθηση 

θείας λειτουργίας) στην 
καθημερινή σας ζωή; (Βάλτε 

σε κύκλο τον αριθμό που 

περιγράφει καλύτερα την 
άποψη σας) 

   9.80 (0.447) 9.67 0.577 10.00 0.00 

Πιστεύετε σε μία πνευματική 

δύναμη ή ισχύ έξω από τον 

εαυτό σας η οποία μπορεί να 
επηρεάσει το τι συμβαίνει 

στην καθημερινή σας ζωή; 

(Βαλτέ σε κύκλο τον αριθμό 
που περιγράφει καλύτερα την 

άποψη σας). 

   9.80 (0.447) 9.67 0.577 10.00 0.00 

Πιστεύετε σε μία πνευματική 

δύναμη ή ισχύ έξω από τον 
εαυτό σας η οποία μπορεί να 

επηρεάσει το τι συμβαίνει 

στην καθημερινή σας ζωή; 
(Βαλτέ σε κύκλο τον αριθμό 

που περιγράφει καλύτερα την 

άποψη σας). 

   9.80 (0.447) 9.67 0.577 10.00 0.00 

Πιστεύετε σε μία πνευματική 
δύναμη ή ισχύ έξω από τον 

εαυτό σας η οποία επηρεάζει 

τα παγκόσμια γεγονότα π.χ. 
πόλεμοι; (Βαλτέ σε κύκλο 

τον αριθμό που περιγράφει 

καλύτερα την άποψη σας). 

   9.80 (0.447) 9.67 0.577 10.00 0.00 

Πιστεύετε σε μία πνευματική 
δύναμη ή ισχύ έξω από τον 

εαυτό σας η οποία επηρεάζει 

τις φυσικές καταστροφές, 
όπως σεισμοί, πλημμύρες ; 

(Βαλτέ σε κύκλο τον αριθμό 

που περιγράφει καλύτερα την 
άποψη σας). 

   9.80 (0.447) 9.67 0.577 10.00 0.00 
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων ακολούθησε μία επιπλέον διαδικασία συμπλήρωσης, εκείνης της 

φόρμας αξιολόγησης (assess form), στην οποία οι συμμετέχουσες κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε γενικές και ειδικές ερωτήσεις που αφορούσαν τη διαδικασία 

συμπλήρωσης, καθώς και την γενική εικόνα και τα συναισθήματα που είχαν κατά τη 

διάρκειά της. 

 

Στα αποτελέσματα των γενικών ερωτήσεων, το σύνολο των υποψήφιων γυναικών 

(n=5) δήλωσαν ότι είχαν μια καλή εμπειρία-εντύπωση κατά τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, δεν ένιωσαν πίεση, άγχος ή κούραση κατά τη διάρκεια της 

συμπλήρωσης, καθώς επίσης θεώρησαν σκόπιμη την ένταξή τους στη μελέτη. 

 

Στα αποτελέσματα των ειδικών ερωτήσεων, το σύνολο των υποψήφιων γυναικών 

(n=5) δήλωσαν ότι ο συνολικός χρόνος συμπλήρωσης ήταν τα 30 λεπτά, μαζί με τη 

διαδικασία λήψης τρίχα από το τριχωτό της κεφαλής και ότι οι ερωτήσεις φάνηκαν 

κατανοητές και εύκολες. 
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Παρατηρήσεις: Έγινε μια αλλαγή πολιτισμικής προσαρμογής στο ερωτηματολόγιο 

“The Big Five Personality Test”, στην ερώτηση 31. “Μιλάω με πολλά άτομα σε 

πάρτι”  τροποποιήθηκε ως “Μιλάω με πολλά άτομα σε κοινωνικές εκδηλώσεις”. 

 

 

 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

 
Κύρια ευρήματα 

 

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εφαρμογή της μεθοδολογίας της μελέτης ασθενών-

μαρτύρων σε μικρό δείγμα συμμετεχόντων (μελέτη εφικτότητας). Επίσης, υπήρξε 

υψηλός βαθμός εφαρμοστικότητας και αποδοχής των ερωτηματολογίων. Μια μικρή 

τροποποίηση έκφρασης έγινε σε μια ερώτηση λόγω πολιτισμικών διαφορών, καθώς 

και η χρήση της νέας μορφής του ερωτηματολογίου Big Five. Ακόμη, υπήρξε 

αποδοχή της ποσοτικής μέτρησης του στρες μέσω λήψης τρίχας από την κεφαλή, 

όπου δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία της. Τέλος δεν 

εντοπίσθηκαν σοβαρά προβλήματα κατά την εφαρμογή της διαδικασίας, παρά μόνο η 

χαμηλή ροή εντοπισμού ασθενών ή μαρτύρων, που εξαρτάται από τη ροή στα πρωινά 

ιατρεία-ραντεβού και ποικίλει ανά εβδομάδα.  

 

Επόμενα βήματα της μελέτης 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κρίνεται απαραίτητη και εφικτή η περαιτέρω μελέτη με 

μεγαλύτερο αριθμό δείγματος και ο εργαστηριακός έλεγχος των ποσοτικών μεθόδων 

μέτρησης του χρόνιου στρες (π.χ μέτρηση επιπέδων κορτιζόλης από την τρίχα της 

κεφαλής). Αυτό αναμένεται να γίνει στο πλαίσιο της ευρύτερη μελέτης η οποία έχει 

ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2021. Επιπλέον, σε συζήτηση με 

την ομάδα της Σουηδίας, θα μπορούσε να γίνει μία επαναπροσέγγιση των 

συμμετεχόντων 1 χρόνο μετά την ανακοίνωση της βιοψίας και της συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων υπό τη μορφή συνεντεύξεων όσον αφορά την εμπειρία τους, καθώς 

και τον τρόπο που αξιολογούν και αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις της ζωής με ή 

χωρίς ΚΝ μαστού.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

 

Μέσω της παρούσας εργασίας έγινε κατανοητό ότι η μεθοδολογία της μελέτης 

ασθενών μαρτύρων καθώς και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων μπορούν να είναι 

εφικτά, με καλή εφαρμοστικότηα και να απαντήσουν στο μέλλον τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν. Στην επόμενη μελέτη (μελέτη ασθενών-μαρτύρων) θα 

ανακοινωνθούν και τα αποτελέσματα που απαντούν στους ερευνητικούς στόχους.  
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Παράρτημα 2: Εργαλεία συλλογής δεδομένων  

 

 

 2.1 Έντυπό ενήμερης συναίνεσης και πληροφόρησης συμμετεχόντων 
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2.2 Ποιοτική συλλογή δεδομένων-Ερωτηματολόγια 

 

 

2.2α Ερωτηματολόγια στην ελληνική τους έκδοση: 

 

 

 

Θα σας κάνουμε τώρα μερικές ακόμα ερωτήσεις σχετικά με τις θρησκευτικά και τα 

πνευματικά σας πιστεύω. Παρακαλώ, προσπαθήστε να απαντήσετε σε αυτές ακόμα 

και αν έχετε μικρό ενδιαφέρον για τη θρησκεία  

Όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη θρησκεία, εννοούμε την ενεργή άσκηση θρησκευτικών 

καθηκόντων. Για παράδειγμα να πηγαίνουμε στο ναό, στο τζαμί, στην εκκλησία ή τη 

συναγωγή; 

Κάποιοι άνθρωποι δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη θρησκεία, έχουν όμως 

πνευματικά πιστεύω ή εμπειρίες. Για παράδειγμα, μπορεί να πιστεύουν ότι υπάρχει 

κάποια άλλη ισχύς ή δύναμη έξω από τους εαυτούς τους η οποία μπορεί να επηρεάσει 

τη ζωή τους. Κάποιοι άνθρωποι το θεωρούν αυτή τη δύναμη ως Θεό ή Θεούς ενώ 

άλλοι όχι. 

Για κάποιους ανθρώπους η ζωή έχει νόημα χωρίς κάποια θρησκευτική ή πνευματική 

πίστη. 

 

1. Έτσι θα λέγατε ότι έχετε μια θρησκευτική ή πνευματική κατανόηση της ζωής σας ; 

(Βάλτε σε κύκλο αυτό που περιγράφει καλύτερα την άποψη σας). 

1. Θρησκευτική      2. Θρησκευτική και πνευματική      3. Πνευματική 

4. Ούτε θρησκευτική, ούτε πνευματική 

 

Εάν ΠΟΤΕ σας δεν είχατε ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ, 

παρακαλώ πηγαίνετε στην ερώτηση 13. 

Διαφορετικά, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

 

2. Μπορείτε να μας εξηγήσετε εν συντομία τη μορφή έχουν πάρει τα θρησκευτικά / 

πνευματικά σας 

πιστεύω;_____________________________________________________________ 

 

3. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ισχυρές απόψεις ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Πόσοι ισχυρές 

είναι οι θρησκευτικές/ πνευματικές απόψεις σας για τη ζωή; (Βάλτε σε κύκλο τον 

αριθμό που περιγράφει την άποψη σας). 

 0           1           2            3           4           5           6           7           8           9           10 

          

_____________________________________________________________________ 

          Ασθενείς απόψεις                                                                  Ισχυρές απόψεις 

 

4. Έχετε μια συγκεκριμένη θρησκεία; 

(Βάλτε κύκλο): 

0. Δεν ακολουθώ κάποια θρησκεία (πηγαίνετε στην ερώτηση 8) 

1. Χριστιανός Ορθόδοξος  2. Καθολικός  3. Αγγλικανός  4. Άλλου είδους 

Προτεστάντης 

5. Χριστιανός Ευαγγελιστής  6. Άλλου είδους Χριστιανός   7.Σιϊτης Μουσουλμάνος  

8. Σουνίτης Μουσουλμάνος 

9. Εβραίος  10.Ινδουιστής  11. Σιχ  12. Βουδιστής  13. Άλλο 
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5. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες; (π.χ. Δόγμα, πτέρυγα) 

________ 

 

6. Παίζει κάποιο από τα παρακάτω κάποιο ρόλο στο πιστεύω σας; Για παράδειγμα, 

μπορεί να προσεύχεστε ή να κάνετε διαλογισμό μόνος σας ή μαζί με άλλους 

ανθρώπους. (Βάλτε κύκλο σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή σε σας) 

 

Προσευχή                       1. Μόνος-η    2. Μαζί με άλλους ανθρώπους 

Τελετουργία (π.χ. Πλύσιμο πριν την προσευχή, μια θρησκευτική τελετή)  

                                       1.Μόνος-η 2. Μαζί με άλλους ανθρώπους 

Διαλογισμός                   1. Μόνος-η 2. Μαζί με άλλους ανθρώπους 

Διάβασμα και μελέτη     1. Μόνος-η 2. Μαζί με άλλους ανθρώπους 

Επαφή με θρησκευτικό ηγέτη    1. Μόνος-η 2. Μαζί με άλλους ανθρώπους 

                                             Κανένα από τα παραπάνω                                             1. 

 

7. Πόσο σημαντική για σας είναι η άσκηση των θρησκευτικών σας πιστεύω (π.χ. 

προσωπικός διαλογισμός, παρακολούθηση θείας λειτουργίας) στην καθημερινή σας 

ζωή; (Βάλτε σε κύκλο τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα την άποψη σας) 

   0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

          

_____________________________________________________________________ 

    Όχι Απαραίτητο                                                                                Είναι  σημαντικό 

 

Αν θέλετε μπορείτε να μας εξηγήσετε 

περισσότερο:____________________________________ 

 

8. Πιστεύετε σε μία πνευματική δύναμη ή ισχύ έξω από τον εαυτό σας η οποία μπορεί 

να επηρεάσει το τι συμβαίνει στην καθημερινή σας ζωή; (Βαλτέ σε κύκλο τον αριθμό 

που περιγράφει καλύτερα την άποψη σας). 

 

   0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

          

_____________________________________________________________________ 

 Καμία Επίδραση                                                                         Ισχυρή Επίδραση 

 

9. Πιστεύετε σε μία πνευματική δύναμη ή ισχύ έξω από τον εαυτό σας η οποία 

επηρεάζει τη δύναμή σας να αντεπεξέρχεστε τα συμβάντα της ζωής σας; (Βαλτέ σε 

κύκλο τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα την άποψη σας). 

 

 0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

          

_____________________________________________________________________ 

 Καμία Βοήθεια                                                                           Μεγάλη Βοήθεια 

 

10. Πιστεύετε σε μία πνευματική δύναμη ή ισχύ έξω από τον εαυτό σας η οποία 

επηρεάζει τα παγκόσμια γεγονότα π.χ. πόλεμοι; (Βαλτέ σε κύκλο τον αριθμό που 

περιγράφει καλύτερα την άποψη σας). 

 

 0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

          

_____________________________________________________________________ 
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Καμία Επίδραση                                                                                 Ισχυρή Επίδραση 

 

11. Πιστεύετε σε μία πνευματική δύναμη ή ισχύ έξω από τον εαυτό σας η οποία 

επηρεάζει τις φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες ; (Βαλτέ σε κύκλο τον 

αριθμό που περιγράφει καλύτερα την άποψη σας). 

 

  0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

          

_____________________________________________________________________ 

          Καμία Επίδραση                                                                       Ισχυρή Επίδραση 

 

12. Επικοινωνείτε με οποιοδήποτε τρόπο με κάποια πνευματική δύναμη, για 

παράδειγμα με προσευχή ή μέσω κάποιου μέντιουμ; (Βαλτέ σε κύκλο αυτό που 

περιγράφει καλύτερα την άποψη σας). 

 

          1. Ναι     2.Όχι     3.Αβέβαιος 

 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε τη μορφή αυτή 

επικοινωνίας_____________________________ 

 

13. Νομίζετε ότι υπάρχουμε με κάποια μορφή και μετά το θάνατο μας; (Βαλτέ σε 

κύκλο τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα την άποψη σας). 

1.Ναι     2.Όχι     3. Αβέβαιος 

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε μας τη μορφή __________________________________ 

 

14. Είχατε ποτέ σας μια έντονη εμπειρία (που δεν σχετίζετε με τη λήψη ναρκωτικών ή 

αλκοόλ) κατά τη διάρκεια της οποίας αισθανθήκατε κάποιο νέο βαθύ νόημα της ζωής, 

ή αισθανθήκατε ένα με τον κόσμο ή το σύμπαν; (Εάν πιστεύετε στο Θεό μπορεί να 

αισθανθήκατε την εμπειρία του Θεού) αυτό μπορεί να συνέβη για μερικές στιγμές, 

ώρες ή και ημέρες. (Βαλτέ σε κύκλο τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα την άποψη 

σας). 

 

1.Ναι      2. Όχι      3. Αβέβαιος 

Εάν απαντήσατε ΟΧΙ στην προηγούμενη ερώτηση, πηγαίνετε στην ερώτηση 18. 

Εάν ΝΑΙ ή ΑΒΕΒΑΙΟΣ, παρακαλώ συνεχίστε: 

 

15. Εάν Ναι, πόσο συχνά έχει αυτό συμβεί αυτό σε σας; ____________________ 

 

16. Πόσο διήρκεσε η εμπειρία; (ή πόσο συνήθως διαρκεί) 

Ημέρες ….. Ώρες …….Λεπτά …..Δευτερόλεπτα……. 

 

17. Μπορείτε να το περιγράψετε; _________________________________________ 

 

 

18. Κάποιοι άνθρωποι έχουν περιγράψει έντονες εμπειρίες τη στιγμή που σχεδόν 

πέθαναν και τελικά επανήλθαν. Συνέβη αυτό σε σας; (Βαλτέ σε κύκλο τον αριθμό 

που περιγράφει καλύτερα την άποψη σας). 

         1.Ναι      2. Όχι     3. Αβέβαιος 

Εάν ΝΑΙ ή ΑΒΕΒΑΙΟΣ, παρακαλώ περιγράψτε την εμπειρία 

____________________ 

Εάν ΝΑΙ ή ΑΒΕΒΑΙΟΣ, κατά πόσο έχει αυτή η κοντά στο θάνατο εμπειρία αλλάξει 

τη ζωή σας; (Βαλτέ σε κύκλο τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα την άποψη σας). 
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   0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

          

_____________________________________________________________________ 

          Καθόλου                                                                                                   

Ολοκληρωτικά 

(D.Anyfantakis et al.,2013) 

 

 

 

 
                                              Sense of coherence 
                                                                                               Κωδικός αριθμός ατόμου  
                                                                                               Ημερομηνία  
                                                                                               Ηλικία          Φύλο 
 
Εδώ βρίσκεται μια σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με αρκετές πτυχές της ζωής 
μας.Κάθε ερώτηση έχει 7 πιθανές απαντήσεις.Παρακαλώ,σημειώστε τον αριθμό που 
εκφάζει την απάντησή  σας ,με τα νούμερα 1 και 7 να δηλωνουν τις ακραίες 
απαντήσεις.Αν οι λέξεις κάτω απο το 1 είναι σωστές για εσάς ,κυκλώστε το 1, αν οι 
λέξεις κάτω απο το 7 είναι σωστές για εσάς , κυκλώστε το 7.Αν αισθάνεστε 
διαφορετικά,κυκλώστε τον αριθμό που εκφράζει καλύτερα τα συναισθήματά 
σας.Παρακαλω,δώστε μόνο μία απάντηση σε κάθε ερώτηση. 
 
1.Όταν μιλάτε με ανθρώπους έχετε την αίσθηση ότι δεν σας καταλαβαίνουν; 
1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πάντα έχω αυτή την αίσθηση                                     Ποτέ δεν έχω αυτή την αίσθηση                                                      
 2.Στο παρελθόν,όταν έπρεπε να συνεργαστείτε με άλλους για κάτι,είχατε την 
αίσθηση ότι : 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Σίγουρα δε θα γινόταν                                                               Σίγουρα θα γινόταν  
 
3.Σκεφτείτε τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε καθημερινά σε 
επαφή,εκτός από αυτούς που αισθάνεστε περισσότερο κοντά σας.Πόσο καλά 
γνωρίζετε τους περισσότερους απο αυτούς; 
1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Αισθάνεστε ότι είστε ξένοι                                                   Τους γνωρίζετε πολύ καλά 
 
4.Έχετε την αίσθηση ότι νοιάζεστε πραγματικά για ό,τι συμβαίνει γύρω σας ; 
1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πολύ σπάνια ή ποτέ                                                                           Πολύ συχνά 
 
5.Συνέβει στο παρελθόν να εκπλαγείτε από τη συμπεριφορά ατόμων που 
νομίζατε οτι γνωρίζατε καλά; 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πάντα συνέβαινε                                                                                 Ποτέ δε συνέβει                                                                                     
6.Έχει συμβεί ποτέ να να σας απογοητεύσουν άνθρωποι στους οποίους 
βασιζόσασταν ; 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πάντα συνέβαινε                                                                              Ποτέ δε συνέβει                                                                                     
7.Η ζωή είναι : 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Τελείως ρουτίνα                                                                              Γεμάτη ενδιαφέρον                                                                              
8.Μέχρι τώρα η ζωή σας  είχε : 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Κανένα απολύτως  στόχο ή σκοπό                         Πολύ σαφείς στόχους και σκοπούς 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

74 

9.Έχετε την αίσθηση οτι σας συμπεριφέρονται άδικα; 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πολύ συχνά                                                                                   Πολύ σπάνια ή ποτέ                                                                            
10.Τα τελευταία δέκα χρόνια η ζωή σας ήταν  : 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Γεμάτη αλλαγές χωρίς να γνωρίζετε τι θα συμβεί           Απόλυτα σταθερή και σαφής 
11.Τα περισσότερα απο τα πράγματα που θα κάνετε στο μέλλον πιθανόν να 
είναι: 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
θανάσιμα βαρετά                                                                Απόλυτα συναρπαστικά                                                                     
12.Έχετε την αίσθηση βρίσκεστε σε μια περίεργη κατάσταση και δεν ξέρετε τι 
να κάνετε; 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πολύ συχνά                                                                               Πολύ σπάνια ή ποτέ                                                                            
 
13.Τί περιγράφει καλύτερα το πώς βλέπετε τη ζωή: 
1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Δεν υπάρχει καμιά λύση για τα                       Καποιος μπορεί πάντα να βρεί μια λύση                                    
για τα οδυνηρά πράγματα στη ζωή                                        για τα οδυνηρά 
πράγματα στη ζωή 
14.Όταν σκέφτεστε τη ζωή σας πολύ συχνά : 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Αναριωτέστε γιατί υπάρχετε καθόλου                  Αισθάνεστε πόσο καλό είναι να ζείτε                                 
15.Όταν αντιμετωπίζετε ένα δύσκολο πρόβλημα, η επιλογή της λύσης είναι : 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πάντα μπερδεμένη και δύσκολο να βρεθεί                                Πάντα απόλυτα σαφής 
16.Το να κάνετε τα πράγματα που κάνετε κάθε μέρα είναι : 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Μια πηγή πόνου και πλήξης                                           Μια πηγή ευχαρίστησης 
17.Περιμένετε    τη ζωή σας στο μέλλον να είναι   :                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Γεμάτη απρόβλεπτες αλλαγές                               Απόλυτα σταθερή και προβλέψιμη 
18.Όταν κάτι δυσάρεστο συνέβη στο παρελθόν ,η τάση σας ήταν  :   
  1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Υποφέρατε έντονα κλεισμένος στον εαυτό σας        Να πείτε ‘’εντάξει αυτά πρέπει να  
                                                            συμβαίνουν  ,πρέπει να συνεχίσω τη ζωή μου’’   
19.Έχετε πολύ μπερδεμένα συναισθήματα και ιδέες  :       

  1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πολύ συχνά                                                                                 Πολύ σπάνια ή ποτέ                                                                      
 
20.Όταν κάνετε κάτι που σας κάνει να αισθάνεστε καλά     :        

   1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Είναι βέβαιο ότι κάτι θα συμβεί και         Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσετε να αισθάνεστε 
καλά    θα σας χαλάσει το συναίσθημα   
21.Σας συμβαίνει να έχετε συναισθήματα που θα προτιμούσατε να μην είχατε  :       

   1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πολύ συχνά                                                                                Πολύ σπάνια ή ποτέ                                                                            
 
22.Περιμένετε την προσωπική σας ζωή στο μέλλον να είναι   :         

      1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Χωρίς νόημα ή σκοπό                                                            Γεμάτη νόημα και σκοπό   
23.Νομίζετε ότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι ,στους οποίους θα μπορείτε να 
βασίζεστε στο μέλλον;       
      1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Αμφιβάλλετε αν θα υπάρχουν                                     Είστε βέβαιος ότι θα υπάρχουν                                                        
24.Σας συμβαίνει συχνά να έχετε το αίσθημα ότι δεν γνωρίζετε ακριβώς το τι 
πρόκειται να συμβεί ;    
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   1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πολύ συχνά                                                                          Πολύ σπάνια ή ποτέ                                                                            
25.Πολλοί άνθρωποι-ακόμα και εκείνοι με δυνατό χαρακτήρα –μερικές φορές 
αισθάνονται ως αποτυχημένοι σε κάποιες καταστάσεις. Πόσο συχνά  έχετε 
αισθανθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν ;        

    1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πολύ συχνά                                                                                    Πολύ σπάνια ή ποτέ                                                                            
26.Όταν συνέβαινε κάτι, ανακαλύπτατε  γενικά ότι :     

      1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Υπερεκτιμήσατε ή υποτιμήσατε τη σημασία του     Είδατε τα πράγματα στις σωστές 
τους  
                                                                                            αναλογίες   
 
27.Όταν σκέφτεστε τις δυσκολίες που πρόκειται πιθανά να αντιμετωπίσετε σε 
σημαντικούς τομείς της ζωής σας, έχετε την αίσθηση  ότι  :         

       1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Δεν   θα πετύχετε να                      Πάντα θα πετυχαίνετε να ξεπερνάτε τις δυσκολίες                    
ξεπεράσετε τις δυσκολίες  
28.Πόσο συχνά έχετε την αίσθηση ότι έχουν λίγο νόημα τα πράγματα που 
κάνετε στην καθημερινή σας ζωή ;    

       1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πολύ συχνά                                                                                 Πολύ σπάνια ή ποτέ                                                                            
29.Πόσο συχνά   έχετε συναισθήματα που δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να 
κρατήσετε υπό έλεγχο  ;     

       1                 2                  3                 4              5                 6                7 
Πολύ συχνά                                                                                   Πολύ σπάνια ή ποτέ                                                                            
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2.2β Ερωτηματολόγια στην αγγλική τους έκδοση: 

 
Code number…………………………. 

Cortisol-questionnaire 
 

Questions related to measurement of stress hormone in hair samples  

 
Q1 Date of filling questionnaire: ………………………… 

Q2 Date of birth (year): ……………………………. 

Q3 Sex: :    Female              Male 

Q4 What is your original color of hair? …………………………………….. 

Q5 Which is your birth-country? ………………………………….. 

Q6 How often do you wash your hair with schampoo? 

 Varje dag      Varannan dag      Två gånger i veckan      En gång i veckan (eller mer 

sällan) 

Q7 Are you affected with any chronic disease?  Yes       No 

 If yes, which chronic disease ………………………. 

Q8 Do you use any medications containing glucocorticoids, corticoids, cortisone? 

 Yes        No 

 If yes, what medications (for example cortison pills, cortison nasal spray, 

inhalations, salve/application) 

 -name and administration form of medicaments: ………………………. 

Q9 For how long have you been taking this medication? 

 only on single occasion    during a couple of weeks (nyligen?)    during a couple of 

months ()    up to a year 

Q10 Have you experienced any serious/grave life event throughout your life? (for 

example divorce in the family, serious disease among relatives, death in the family, 

violence or other very serious event) 

 Yes    No 

 If yes, how stressful did you experience the event? 

 Not stressful at all                                 Very stressful 

 If yes, could you think retrospectively and mark with a cross down 

under corresponding to approximate time when this event occurred: 

 Last month         Last 3 months         Last 6 months         Last 3 years 

Q11 How stressful would you say your life is right now? 

 Not stressful at all                                 Very stressful 

Q12 How stressful would you say your life is right now, compared to one year 

ago? 

 Not stressful at all                                 Very stressful 
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Women’s Questionnaire 
 
How old were you, when you had menstruation for the first time? 
 

…………………. Years 
 
Have you had menstruation at some point during the last year? 
 

□ No    □ Yes 

 
If you havn’t had menstruation during the last year, what is the reason for it? 
 

□ Pregnancy or breast feeding   □ Menopause   □ Medical treatment 

□ Gynecological surgery □ Intensive training   □ Contraceptive 

□ Anorexia/ other eating disorder   □ I don’t know 

 

Are you using contraceptives? □ No    □ Yes 

 
 If no, have you been using contraceptives previous in life and if that is 
the case during how long and which years? …………………………. 

 
 What kind of contraceptive do you/have you been using? 
 

□ □□ 
 
Have you, at any period of life, had trouble with PMS/Premenstrual syndrome 

such as depression, emotional instability, breast tension, edema?      □ No    □ 
Yes 
 
 If yes, for how long did your symptoms last?  

 
Between ………. And ………. Years of age 

  

 If yes, did you take any medical treatment for your symptoms? □ No    

□ Yes 

  
  If yes, which medication/medications () did you take and during 
which years? 
 

Have you ever been pregnant? □ No    □ Yes    If yes, how many times? 

………………… 
 
 If yes, how many children have you given birth? …………………… 

Child/Children 
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 If yes, have you breast fed your child/children and for how long?  

□ No    □ Yes                In average, a total of …………….. months/child 

 
 
If you have been pregnant, has any pregnancy been complicated with 
preeclampsia? 

 

□ No    □ Yes  □ I don’t know 

 
Do you have polycystic ovary syndrome (PCO/PCOS)? 
 

□ No    □ Yes  □ I don’t know 

 
Have you at any point been treated with hormone therapy for symptoms of 
menopause? 
 

□ No    □ Yes   

 
 If yes, at what age did the treatment start? ………………………. 

  
For how long did the treatment continue? Between year …………. 

and……….. 
 
Do you use any herbal containing fytooestrogens as treatment for symptoms 

of menopause?  □ No    □ Yes   

 
 If yes, when did you start and for how long did you take it? 

Year…………… 
  
 Between the years …………………… and …………………. (or today) 
 
If your menstruation have stopped, at what age did it end? ………………………. 
 
When did you for the first time detect a bump in your breast?   

 
…………… months ago / ………………… years ago 
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2.3 Φόρμα αξιολόγησης-Assess form 
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 2.4 Ποσοτική συλλογή δεδομένων-Λήψη δείγματος από το τριχωτό της κεφαλής 

 

 

Tubes: 

 

 
 

Ψαλίδι: 
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	Title: Assessing the relationship between chronic stress in the incidence of breast cancer in Cretan women: A case-control study. Study design and a feasibility study.
	1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
	2.1 Ορισμοί και έννοιες
	Καρκίνος του μαστού
	Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη κακοηθών κυττάρων στους μαστικούς αδένες . Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να χτυπήσει άνδρες και γυναίκες, αν και οι γυναίκες έχουν περίπου 100 φορές περισσότερες πιθανότητε...
	Καρκίνος που σχηματίζεται στους ιστούς του μαστού. Ο πιο κοινός τύπος καρκίνου του μαστού είναι το καρκίνωμα του πόρου, το οποίο ξεκινά στην επένδυση των αγωγών γάλακτος (λεπτοί σωλήνες που μεταφέρουν γάλα από τους λοβούς του μαστού στη θηλή). Ένας άλ...
	Ο καρκίνος που αναπτύσσεται στους ιστούς του μαστού, συνήθως στους πόρους (που μεταφέρουν γάλα στη θηλή) ή στους λοβούς (αδένες που παράγουν γάλα). Απαντάται τόσο σε άντρες, όσο και σε γυναίκες, παρόλο που στους άντρες είναι σπάνιος (n.d).
	Αίτια εμφάνισης
	Σήμερα δεν είναι ξεκάθαρη η αιτία που αναπτύσσεται ο καρκίνος του μαστού. Μερικοί μόνο παράγοντες κινδύνου έχουν προσδιοριστεί. Ένας παράγοντας κινδύνου αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου, αλλά δεν είναι ούτε αναγκαίος αλλά ούτε και αρκετός ώ...
	• Ηλικία: ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού αυξάνεται με τη πάροδο της ηλικίας ESMO, Anastasiadi et al., 2017).
	• Γονίδια: μεταλλάξεις ορισμένων γονιδίων τα οποία κληρονομούνται από τη μητέρα ή τον πατέρα αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Οι υπάρχουσες γνώσεις δείχνουν ότι αυτά τα μη φυσιολογικά γονίδια προκαλούν λιγότερο από το 10% των καρκίνων του ...
	• Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού: η ύπαρξη ενός συγγενούς πρώτου βαθμού (μητέρα, αδερφή, κόρη, αδερφός και πατέρας) με καρκίνο του μαστού αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, ειδικά αν ο συγγενής ήταν κάτω από 45 ετών τη στιγμ...
	• Ατομικό ιστορικό καρκίνου του μαστού: Ιστορικό καρκίνου του μαστού στο παρελθόν αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε διαφορετικό σημείο του μαστού ή στον άλλο μαστό (ESMO, Corso et al., 2018).
	• Ιστορικό ορισμένων καλοηθών παθήσεων του μαστού: Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού είναι ιδιαίτερα υψηλός σε γυναίκες με δύο παθήσεις, που ονομάζονται άτυπη λοβιακή υπερπλασία και άτυπη υπερπλασία των πόρων (ESMO, Whiffen et al., 2011).
	• Έκθεση σε οιστρογόνα και προγεστερόνη κατά τη διάρκεια της ζωής: oι γυναίκες με εμμηναρχή πριν τα 12 έτη και εμμηνόπαυση μετά τα 55 έτη έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Οι γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει ή τεκνοποίησαν πρώτη...
	• Γεωγραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες: γυναίκες κάτοικοι δυτικών χωρών και γυναίκες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού (ESMO, Coughlin, 2019, Czwikla et al., 2019).
	• Χρήση φαρμάκων που περιέχουν οιστρογόνα και προγεστερόνη: Η χρήση του αντισυλληπτικού χαπιού, ειδικά πριν τη πρώτη εγκυμοσύνη, αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Αν μια γυναίκα δεν έχει πάρει αντισυλληπτικά για 10 χρόνια, ο αυξημένος κίνδυν...
	• Ακτινοθεραπεία του μαστού κατά την παιδική ή την εφηβική ηλικία: έχοντας υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία στη παιδική ή εφηβική ηλικία (συνήθως για τη θεραπεία λεμφώματος) αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στην ενηλικίωση (ESMO, Yeh et a...
	• Υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία: οι υπέρβαροι ή οι παχύσαρκοι έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση. Αυτό οφείλεται, πιθανά, στη παραγωγή οιστρογόνων στο λιπώδη ιστό – η κύρια πηγή οιστρογόνων μετά την ...
	• Κατανάλωση αλκοόλ και κάπνισμα: ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού αυξάνεται με την κατανάλωση αλκοόλ και με το κάπνισμα, αλλά οι μηχανισμοί δεν έχουν διασαφηνιστεί ακόμα. Άλλοι παράγοντες είναι ύποπτοι για συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίν...
	• Το χρόνιο στρες: αποτελεί επίσης έναν παράγοντα επιδημιολογικής αύξησης των ΚΝ μαστών. Ωστόσο υπάρχουν λίγες μελέτες που στηρίζουν με επιστημονικά δεδομένα τη συγκεκριμένη αιτία (Mei-Ling Yeh, 2016), (Antonova, Aronson and Mueller, 2011), (Levy, Her...
	Χρόνιο άγχος
	Το στρες ως ορολογία έχει πλέον έχει διαδοθεί ευρέως στην καθημερινότητα (Cooper, Cooper και Travers, 1995) και πολλές φορές χρησιμοποιείται λανθασμένα. Συχνά συγχέεται με το άγχος, την αγωνία, την ανησυχία ή τον φόβο, όπου αποτελούν διαφορετικά συναι...
	Πρώτος ορισμός που δόθηκε στη μελέτη του στρες ήταν από τον πρωτοπόρο Walter Cannon, ο οποίος περιέγραψε το στρες ως “τη διαταραχή της ομοιόστασης του οργανισμού κάτω από ακραίες εσωτερικές ή εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες” (Trumper, 1930).
	Κατά τον Selye, “Κανένας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να έχει βιώσει έστω και μια μικρή στιγμή στρες στη ζωή του. Μπορεί να πιστεύετε ότι μόνο μια σοβαρή ασθένεια ή ένα μεγάλο φυσικό ή ψυχικό τραύμα μπορεί να προκαλέσει στρες“. Αυτή η εντύπωση είναι λαν...
	Ο Mason το 1975 όρισε ένα πλαίσιο τριών διαστάσεων του στρες (2001). Η πρώτη διάσταση, αυτή της εσωτερικής κατάστασης του οργανισμού (strain), αναφέρεται στις ψυχοφυσιολογικές και συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως η υπερκόπωση και το ζόρισμα. Η δεύτερ...
	Το άγχος κατά τον Μάνο ορίζεται ως η “δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που περιλαμβάνει αισθήματα τάσης, φόβου ή ακόμα και τρόμου σαν απάντηση σε κίνδυνο του οποίου η πηγή είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη ή μη αναγνωρίσιμη” (1997). Ο φόβος σαν συναίσθη...
	Όσον αφορά στην ανησυχία, οι Packer & Scott (1992) διαπίστωσαν ότι αυτή αποτελεί έναν παράγοντα κινητοποίησης για το άτομο στην οργάνωση της συμπεριφοράς του, βασιζόμενοι στον ορισμό των Fuller & George (1978), οι οποίοι διατυπώνουν την ανησυχία ως “κ...
	Υπάρχει αντιληπτή διαφορά μεταξύ του άγχους, του στρες, της ανησυχίας και του φόβου. Η ανησυχία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτιστεί με το στρες, σε κάποιες περιπτώσεις όμως, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για να βιώσει το άτομο στρες. Ο φόβος ...
	Επιπλέον, γίνεται λόγος για το εργασιακό στρες (occupational stress), που είναι μια μορφή αντιλαμβανόμενου στρες (self-perceived stress). Πλέον, θεωρείται απολύτως φυσικό φαινόμενο της εργασιακής ζωής και, αν και οι πηγές του ποικίλουν, παρατηρείται σ...
	2.2 Μέθοδοι μέτρησης του χρόνιου στρες
	Το άγχος αναγνωρίζεται πλέον ως ένας γενικός παράγοντας προ-νοσογόνου που σχετίζεται με πολλούς παράγοντες κινδύνου διαφόρων χρόνιων παθήσεων. Το οξύ άγχος μπορεί να προκαλέσει την προσαρμοστική απόκριση ενός ατόμου στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ωσ...
	Ένας άλλος τρόπος μέτρησης του χρόνιου στρες αποτελεί η συνέντευξη με ερωτηματολόγια-κλίμακες. Σύμφωνα με το μοντέλο βιοσυμπεριφοράς του καρκινικού στρες και της νόσου, το άγχος της ζωής κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τ...
	Εστιάζοντας στις κλίμακες του άγχους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολυχρησιμοποιημένη κλίμακα αντιλαμβανόμενου στρες (Perceived Stress Scale, PSS) (Cohen et al., 1994).
	2.3 Χρόνιο στρες και εμφάνιση καρκίνου μαστού
	Η έκθεση στο στρες φαίνεται να συμβάλει στην αιτιολογία των ΚΝ  μαστού. Ωστόσο, η εγκυρότητα αυτού του ισχυρισμού και οι πιθανοί μηχανισμοί που εμπλέκονται δεν έχουν τεκμηριωθεί. Οι επιδημιολογικές μελέτες διαφέρουν στην εκτίμησή τους σχετικά με τη σχ...
	Μελέτες που δεν στηρίζουν τη σύνδεση χρόνιου στρες και ΚΝ μαστού
	Προηγούμενες κριτικές σχετικά με αυτό το θέμα έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε αγχωτικά γεγονότα ζωής και έχουν συμπεριλάβει τόσο προοπτικές όσο και αναδρομικές μελέτες. Τα αποτελέσματα από αυτές τις κριτικές αποκάλυψαν αντικρουόμενα δεδομένα. Παρά την ετ...
	Οι γυναίκες αποδίδουν συνήθως την εμπειρία του στρες ως συμβολή στην αιτία ΚΝ μαστού. Στη μελέτη των Sturtees et al., 2010, διερευνήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ ιστορικού κοινωνικού στρες και κινδύνου ΚΝ μαστού. Συνολικά πήραν μέρος 11.467 γυναίκες χωρίς ...
	Στην έννοια του χρόνιου στρες μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλες μορφές στρες. Στην μελέτη των Heikkila et al., 2013, εξετάσθηκε κατά πόσο το εργασιακό άγχος, σχετίζεται με το συνολικό κίνδυνο καρκίνου και τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, του...
	Μελέτες που στηρίζουν τη σύνδεση χρόνιου στρες και ΚΝ μαστού
	Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός καρκίνος στις γυναίκες με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Σε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση πραγματοποιήθηκε για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ στρεσογόνων συμβάντων ζωής και ΚΝ μαστού. Τα αποτελέσματα μι...
	Το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να μεσολαβεί στην φυσιολογική επίδραση του στρες στις ΚΝ μαστού. Αν και η δυσκολία μέτρησης του στρες καθιστά δύσκολη την απόδειξη μιας απτής σχέσης μεταξύ του στρες και των ΚΝ μαστού, μελέτες αποκαλύπτουν ότι το άγχος ...
	Η διευκρίνιση των παραγόντων που συμβάλλουν στην επίπτωση ΚΝ μαστού είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη προληπτικών ή θεραπευτικών στρατηγικών που στοχεύουν στην ασθένεια. Η έρευνα για το στρες και τις ΚΝ μαστού έχει τεκμηριωθεί από διάφορες μελέτ...
	Σε άλλη παρόμοια και πρόσφατη μελέτη εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν οι παράγοντες άγχους και το επίπεδο στρες ένα χρόνο πριν από την έναρξη των ΚΝ μαστού και της κατάθλιψης στις γυναίκες. Κατά τη διάρκειά της  εφαρμόστηκε και σε εκείνη το Scale of Life E...
	Επίσης, διεξήχθη μελέτη διερεύνησης της πιθανότητας επίδρασης των αγχωτικών συμβάντων της ζωής, μαζί με τη μέθοδο αντιμετώπισης, την αντίληψη της κοινωνικής υποστήριξης και τον τρόπο ζωής στην ανάπτυξη ΚΝ μαστού.  Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι ειδικά τα...
	Σε μοριακό επίπεδο, μία άλλη μορφή στρες, το οξειδωτικό στρες προκαλείται από μια ανισόρροπη κατάσταση οξειδοαναγωγής του σώματος (Nourazarian, Kangari and Salmaninejad, 2014). Σε μια τέτοια κατάσταση, η αύξηση των ελεύθερων ριζών στο σώμα μπορεί να ο...
	Πράγματι, το οξειδωτικό στρες μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στην έναρξη όσο και στην εξέλιξη των ΚΝ μαστού. Διενεργήθηκε επίσης η πρώτη συστηματική επιδημιολογική ανασκόπηση για τη σύνοψη της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας σχετικά με τους β...
	Ακόμη παρατηρείται αρκετά συχνά η συσχέτιση του στρες με διάφορες μορφές άγχους. Σε μελέτη  εξετάστηκε εάν το ψυχολογικό άγχος, με τη μορφή γεγονότων στο παρελθόν της ζωής και το άγχος στην εργασία, συσχετίστηκε με την ανάπτυξη  ΚΝ μαστού. Η μελέτη αυ...
	Επιπλέον, μελέτη έχοντας ως στόχο τη διερεύνηση των κλινικοπαθολογικών ευρημάτων των γυναικών που έχουν διαγνωστεί με ΚΝ μαστού και της επίδρασης του χρόνιου ψυχολογικού στρες στα παθολογικά χαρακτηριστικά αυτών των όγκων, διεξήχθη σε ομάδα αποτελούμε...
	2.3.1 Χρόνιο στρες και εμφάνιση καρκίνου μαστού: οι ενδείξεις στη βιβλιογραφίας και η εμπειρία της συνεργασίας και άλλων χρόνιων νοσημάτων μέσα από την εμπειρία της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Linkoping και το Πανεπιστήμιο Κρήτης
	Η υγεία των γυναικών έχει εξελιχθεί σε θέση προτεραιότητας στην ιατρική έρευνα. Απαιτούνται συγκριτικές μελέτες γυναικείας νοσηρότητας ως ενδιάμεσο στάδιο για τη δημιουργία υποθέσεων και το σχεδιασμό βαθύτερων μελετών καθοριστικών παραγόντων, όπως κοι...
	Όσον αφορά στον καρκίνο, διεξάχθηκε έρευνα για τη μελέτη της συχνότητας του καρκίνου σε περιοχή της Κρήτης και αντίστοιχα σε περιοχή της Σουηδίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα ασθενών που συλλέχθηκαν στα Νοσοκομεία της κάθε περιοχής, για περίοδο 2 ετών. Τ...
	Η σύγχρονη έρευνα για το σύστημα υγείας δίνει έμφαση στη μετάβαση από στατιστικές θνησιμότητας μέσω παρατηρήσεων παραγόντων νοσηρότητας και κινδύνου σε συγκριτικές εξερευνήσεις σε καθορισμένες περιοχές. Η υγεία των γυναικών, από την άποψη του φύλου το...
	Η έννοια της «αίσθησης της συνοχής» (SOC) παρουσιάστηκε το 1987 από τον Aaron Antonovsky για να περιγράψει έναν προσανατολισμό διάθεσης, «έναν τρόπο να βλέπεις τον κόσμο», ο οποίος θεωρείται ότι ενισχύει την υγεία. Σε μελέτη αναφέρηρθηκαν τα αποτελέσμ...
	Η παγκόσμια οικονομική κρίση που αναδύθηκε το 2008 έπληξε την Ελλάδα ιδιαίτερα, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες επηρεάστηκαν λιγότερο. Αυτό δημιούργησε μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθεί η μακροπρόθεσμη επίδραση του κοινοτικού στρες στους πληθυσμούς. Αναφέ...
	2.3.2 Η επιδημιολογία του καρκίνου του μαστού και του στρες σε χώρες διαφορετικού πολιτισμικού προφίλ στην Ευρώπη
	Παρόλο που συνηθίζεται να θεωρείται ότι οι χώρες της Ευρώπης αποτελούν ένα σύνολο με κοινά πρότυπα και τάσεις, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολιτισμικές και συμπεριφορικές αλλαγές των χωρών αυτών μεταξύ βόρειων και νότιων χωρών, οι οποίες διαφέρουν στην...
	Οι ΚΝ μαστού είναι οι πιο συχνές κακοήθειες στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Η αύξηση της επιβίωσης των ΚΝ μαστού, που παρατηρείται στις περισσότερες δυτικές χώρες, δεν ερμηνεύεται εύκολα. Μπορεί να οφείλεται σε καλύτερη θεραπεία, πιο αποτελεσματική θε...
	Πληροφορίες για τη συχνότητα και τη θνησιμότητα των ΚΝ μαστού είναι απαραίτητες για τον προγραμματισμό υγειονομικών μέτρων. Σε μελέτη που στόχευε στη διερεύνηση της επίπτωσης και της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στον κόσμο χρησιμοποιώντας συγκ...
	Οι ΚΝ μαστού είναι οι κύριες αιτίες καρκίνου των γυναικών στην Ευρώπη και εκτιμάται ότι επηρεάζει περισσότερες από 1 στις 10 γυναίκες. Η υψηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση έχει συνδεθεί με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης αλλά με μικρότερη θνησιμότη...
	Για να ξεπεραστεί η καθυστέρηση με την οποία διατίθενται στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο, προβλέφθηκε σε μελέτη ο αριθμός των θανάτων και των ποσοστών από όλους τους καρκίνους και επιλεγμένους επιστημονικούς ιστότοπους για τον καρκίνο για το 2019 ...
	Σε άλλη μελέτη αναλύθηκαν οι τάσεις στη θνησιμότητα από ΚΝ μαστού σε γυναίκες σε 36 ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά την περίοδο 1970-2014, και προβλέφθηκε ο αριθμός των θανάτων και τα ποσοστά έως το 2020. Λήφθηκαν δεδομένα πιστοποίη...
	Το θέμα και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας (πρωτόκολλο συνεργασίας) μεταξύ της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος ΠΦΥ του Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Link...
	2.4 Αναγκαιότητα μελέτης και ερευνητικές υποθέσεις
	Συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα.
	α) Είναι εφικτός ο σχεδιασμός μίας μελέτης ασθενών μαρτύρων για το συγκεκριμένο θέμα-ζήτημα, καθώς και η εφαρμογής της;
	β)Υπάρχει σχέση μεταξύ του χρόνιου στρες, όπως μετράται μέσω σχετικών ερωτηματολογίων στην εμφάνισης ΚΝ μαστού;
	γ) Σε ποιο βαθμό υπάρχουν παράμετροι όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η κατάσταση γενικής υγείας, τα επίπεδα συνοχής και πνευματικότητας/θρησκευτικότητας και τα ιδιαίτερα στοιχεία προσωπικότητας, που ενδέχεται να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη σχέ...
	δ) Παρουσιάστηκαν κατανοητά ή δημιουργήθηκαν προβληματισμοί, καθώς και ανάμεικτα συναισθήματα κατά τη διάρκεια ανάγνωσης και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τις γυναίκες (μέσω της access form);
	2.5 Σκοπός και επιμέρους στόχοι
	3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
	Όπως αναφέρθηκε άνωθεν, η μεταπτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Αρχικά, το σχεδιασμό μιας μελέτης ασθενών-μαρτύρων για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων συλλογής δεδομένων και των διαδικασιών...
	Μελέτη ασθενών μαρτύρων
	Για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της μελέτης ασθενών-μαρτύρων, έγινε ανάπτυξη, σχεδιασμός (εργαλεία), καθώς και συζητήσεις με τη διεθνή ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Linkoping. Έτσι, συγγράφηκε ένα πρωτόκολλο το οποίο περιγράφει τις συνθήκες, μεθόδους και...
	Μελέτη εφικτότητας
	Στο πλαίσιο της μελέτης εφικτότητας (Geary et al., 2020), λήφθηκε δείγμα ευκολίας που ήταν 3 ασθενείς και 2 μάρτυρες. Αποφασίστηκε το δείγμα να είναι μικρό για λόγους εφικτότητας χρονοδιαγράμματος (πιλοτική μελέτη).  Στην πιλοτική αυτή εφαρμογή δοκιμά...
	Μετά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, οι γυναίκες καλέστηκαν να συμπληρώσουν ένα πίνακα με συγκεκριμένες ερωτήσεις που σχετίζονταν με τα ερωτηματολόγια που κλήθηκαν να απαντήσουν. Η λεγόμενη assess form έδωσε τη δυνατότητα στις γυναίκες να εκφράσου...
	Ανάλυση δεδομένων μελέτης εφικτότητας
	4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
	Αποτελέσματα για την ανάπτυξη της διαδικασίας του πρωτοκόλλου
	Πρόκειται για μία μελέτη ασθενών-μαρτύρων που διεξήχθη στην Κρήτη, καθοδηγούμενη από μία μεγαλύτερη δι-εθνική μελέτη μεταξύ Σουηδίας και Ελλάδας. Η δι-εθνική αυτή μελέτη ήρθε ως αποτέλεσμα προηγούμενης ερευνητικής συνεργασίας για τη μέτρηση του χρόνιο...
	Πληθυσμός μελέτης και δείγμα
	Ως πληθυσμός μελέτης νοούνται όλες οι γυναίκες διαμένουσες στην Κρήτη, οι οποίες επισκέπτονται το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου (Πα.Γ.Ν.Η) για διενέργεια βιοψίας προς αναζήτηση όγκου στο μαστό.
	Έπειτα από τη διενέργεια μελέτης ισχύος για την εκτίμηση μεγέθους του δείγματος , υπολογίσθηκε ότι θα ληφθεί δείγμα από 200 ασθενείς και 300 μάρτυρες (power analysis, ισχύς=80%, p<0,05, θέτοντας ως έκβαση την εμφάνιση καρκίνου μαστού και έκθεση τα επί...
	Ορισμός ασθενών: Ως ασθενείς ορίστηκαν οι γυναίκες που έχουν επιβεβαιωμένη  πρόσφατη (πρώτη) βιοψία.
	Ορισμός μαρτύρων: Ως μάρτυρες ορίστηκαν οι γυναίκες με αρνητική πρόσφατη (πρώτη) βιοψία.
	Κριτήρια ένταξης στη μελέτη: Γυναίκες ηλικίας 40-74 ετών,  χωρίς προηγούμενη διάγνωση ΚΝ μαστού και ικανές να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα.
	Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη: Ύπαρξη ταυτόχρονων διαγνώσεων ΚΝ ή συστηματικών ασθενειών που περιλαμβάνουν τον άξονα ΗΡΑ (Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis) και βαριά θεραπεία με κορτικοστεροειδή.
	Η συλλογή των δεδομένων έγινε από τη δημόσια δομή υγείας. Συγκεκριμένα, από την Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η. σε συνεργασία με την Χειρουργική-Ογκολογική Κλινική.
	Εργαλεία συλλογής δεδομένων
	Η παρούσα μελέτη έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας  (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Κρήτης, (Αρ. Πρωτ. 15/10.02.2021) Παράρτημα 1). Παράλληλα, κατά την παραμονή των υποψήφιων συμμετεχόντων στην κλινική, περιμένοντας τα...
	Όσον αφορά το ποιοτικό κομμάτι της μελέτης, τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, είτε διαμορφωμένων για τις ανάγκες της μελέτης αυτή ή κλιμάκων ήδη σταθμισμένων από προηγούμενους ερευνητές. Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν έξι ερ...
	1) Γενικό φύλλο καταγραφής - Women’s questionnaire, (COLDITZ et al., 1986), όπου συλλέχθηκαν δεδομένα για δημογραφικό τους προφίλ και τη γενική κατάσταση υγείας τους. Αυτή περιελάβανε το κλινικό ιστορικό των συμμετεχόντων (πχ. συννοσηρότητες, παχυσαρκ...
	2) Ερωτηματολόγιο καταγραφής εμπειριών σχετικών με το στρες (Mastromonaco et al., 2014; 2011), το οποίο συλλέγει πληροφορίες για το πόσο επιρρεπής είναι η κάθε συμμετέχουσα στο στρες και ποια είναι τα προηγούμενα έντονα βιώματα της.
	3) Κλίμακα αποτίμησης του αντιλαμβανόμενου στρες PSS-14 [(2012): A et al.; 2012].
	4) Κλίμακα για την εκτίμηση της πνευματικότητας/θρησκευτικότητας, την Royal Free Survey for Spiritual and Religious Beliefs–Religiosity quest (King, Speck and Thomas, 1995; Sapountzi-Krepia et al., 2005).
	5) Κλίμακα αποτίμησης του αισθήματος συνοχής- Sense of Coherence scale- SOC (2004)  (Söderdahl and Winbladh, 2011).
	6) Κλίμακα σκιαγράφησης της προσωπικότητας, την Big five, (Briley, Domiteaux and Tucker-Drob, 2014).
	Όλα τα ερωτηματολόγια παρατίθενται σε σχετικό παράρτημα (Παράρτημα 3). Από το σύνολο των έξι ερωτηματολογίων, χρησιμοποιήθηκαν οι ελληνικές εκδόσεις τεσσάρων αξιόπιστων σταθμισμένων κλιμάκων.
	Αναλυτικότερα, πρόκειται για την PSS-14, την Royal Free Survey, την SOC και την Big five.
	Η PSS-14 περιγράφηκε και στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας και (Katsarou et al., 2012), (Ribeiro Santiago et al., 2020) είναι η κλίμακα του αντιλαμβανόμενου στρες. Αποτελείται από 14 ερωτήσεις, όπου η συμμετέχουσες κλήθηκαν να απαντήσουν για τα συναισ...
	Η Royal Free Survey for Spiritual and Religious Beliefs–Religiosity quest (Sapountzi-Krepia et al., 2005), (KING, SPECK and THOMAS, 2001) είναι το ερωτηματολόγιο που αφορά τα πνευματικά πιστεύω ή τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και πως οι συγκεκριμένο...
	Η SOC (Sense of Coherence) (2004),  (Söderdahl and Winbladh, 2011), (Hyphantis, 2017) αποτελεί μια κλίμακα ερωτήσεων που έχουν αν κάνουν με αρκετές πτυχές της ζωής και πως η συμμετέχουσα αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τα διάφορα συμβάντα που προκύπτ...
	Η κλίμακα Big five (The Big Five Personality Test) (Briley, Domiteaux and Tucker-Drob, 2014), (Panayiotou, Kokkinos and Spanoudis, 2004) είναι το τεστ της προσωπικότητας, το οποίο συνέβαλε στο να κατανοήσουν οι συμμετέχουσες γιατί ενεργούν, όπως ενεργ...
	• Η εξωστρέφεια (Ε) είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που επιδιώκει την εκπλήρωση από πηγές εκτός του εαυτού ή στην κοινότητα. Οι υψηλοί σκόρερ τείνουν να είναι πολύ κοινωνικοί ενώ οι χαμηλοί σκόρερ προτιμούν να εργάζονται μόνοι τους στα έργα...
	• Η αφθονία στο να συμφωνεί-ευγένεια (A) αντικατοπτρίζει πολλά άτομα που προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ώστε να ταιριάζουν στους άλλους. Η υψηλή βαθμολογία εκφράζει συνήθως την ευγένεια. Η χαμηλή βαθμολογία δείχνει την ειλικρίνεια-ευθύτητα.
	• Η συνείδηση (C) είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του να είσαι ειλικρινής και εργατικός. Οι υψηλοί σκόρερ τείνουν να ακολουθούν τους κανόνες και προτιμούν τα καθαρά σπίτια. Οι χαμηλοί σκόρερ μπορεί να είναι ακατάστατοι και να εξαπατούν τ...
	• Ο νευρωτισμός (Ν) είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του συναισθηματικού. Ουσιαστικά χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη τάση να αισθάνονται άγχος, νευρικότητα, ανησυχία, φόβο, θυμό ή και απογοήτευση.
	• Η ανοιχτότητα στην εμπειρία-δεκτικότητα (O) είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας για αναζήτηση νέας εμπειρίας και πνευματικών αναζητήσεων. Οι υψηλές βαθμολογίες μπορεί να ονειρεύονται πολύ την ημέρα, ενώ οι χαμηλές εκφράζουν το αντίθετο.
	Κάθε χαρακτηριστικό αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη απάντηση. Το Ε αφορά τις ερωτήσεις 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 και 46. Το Α αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 και 47. Με τη σειρά του το C αντικατοπτρίζει τις ερωτήσεις...
	Όσον αφορά στο ποσοτικό μέρος της μελέτης, αυτό αφορά εξολοκλήρου τη λήψη τρίχα κεφαλής για την ανάλυση των επιπέδων κορτιζόλης, που στόχευε στην ανίχνευση σε βάθος χρόνου της δραστηριότητας στον άξονα-ΗΡΑ (Wester και van Rossum, 2015). Η μέθοδος είνα...
	Πηγή: Wester and van Rossum, 2015
	Διαχείριση προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων
	Η διασφάλιση των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων είναι ένα ζήτημα μείζονος σημασίας στην ερευνητική διαδικασία. Στην παρούσα εργασία, ακολουθήθηκα όλοι οι κανόνες διασφάλισης προστασίας των δεδομένων αυτών, ενώ υπεγράφησαν δηλώσεις εχεμύθειάς από ...
	Κομμάτι της διασφάλισης προστασίας, αποτέλεσε και η πλήρης ανωνυμοποίηση των δεδομένων. Για τη διαδικασία αυτή υιοθετήσαμε τη μέθοδο της κωδικοποίησης. Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπήρχε ένας κωδικός που αντιστοιχούσε στην κάθε συμμετέχουσα, ανάλογα...
	Εργαστηριακή ανάλυση
	Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα σταλούν άμεσα στο  Πανεπιστήμιο του Linkoping της Σουηδίας, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή ανάλυση των επιπέδων της κορτιζόλης και τα αποτελέσματα θα σταλούν πίσω στην Κρήτη για την αποτίμηση του τελικού...
	Σχεδιασμός στατιστικής ανάλυσης
	Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί στο στατιστικό λογισμικό IBM SPSS 24 και στο Stata 16, ενώ όλοι οι έλεγχοι θα είναι  διπλής κατεύθυνσης (2-tailed) σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. Αρχικά, θα ελεγχτεί η κατανομή όλων των μεταβλητών μέσω των ελέγχων Kolmo...
	Αποτελέσματα μελέτης εφικτότητας
	Αρχικά, παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία των γυναικών που συμμετείχαν στην μελέτη εφικτότητας (ν=5). Στον πίνακα 4.1. παρατίθενται οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια cortisol και women’s-questionnaire. Συνοπτικά βλέπουμε ότι όλες οι γυναίκες είχαν...
	Πίνακας 4.1: Δημογραφικό και γυναικολογικό προφίλ
	Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των ολικών σκορ των ερωτηματολογίων-κλιμάκων PSS-14, SOC, Big Five, Religiosity Scale. Συγκεκριμένα, για την PSS-14 τα σκορ ήταν μεσαία προς υψηλά επίπεδα της κλίμακας του στ...
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