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Καταγραφής Καρκίνου
Σκοπός : Ο καρκίνος του μαστού (ΚΜ) αποτελεί τη 2η αιτία θανάτου του γυναικείου φύλου
σύμφωνα με τα παγκόσμια επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ κόστισε τη ζωή σε 522.000
ανθρώπους το 2012 . Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει το επιδημιολογικό φορτίο και
τις διαχρονικές μεταβολές της νόσου στην Κρήτη τις τελευταίες δύο δεκαετίες και να
ανιχνεύσει τους δήμους με υψηλό κίνδυνο, που θα αποτελέσουν στόχο παρεμβάσεων και
μέτρων πρόληψης.
Μεθοδολογία: Το σύνολο της περιφέρειας Κρήτης αποτέλεσε την περιοχή μελέτης ενώ ως
πληθυσμός μελέτης θεωρήθηκε το σύνολο των περιπτώσεων ΚΜ τη χρονική περίοδο 19922013. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Κέντρου
Καταγραφής Καρκίνου (ΚΚΚ). Υπολογίσθηκαν οι σταθμισμένοι κατά ηλικία δείκτες
επίπτωσης και θνησιμότητας (Αge-Standardized Incidence and Mortality Rates, ASIR, ASMR),
ειδικοί κατά ηλικία δείκτες επίπτωσης και θνησιμότητας (Age-Specific Incidence and
Mortality Rates, ASpIR, ASpMR). Για τον υπολογισμό των δεικτών και την δημιουργία των
γραφημάτων αλλά και των πρώτων στατιστικών στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν οι
αυτοματοποιημένες διαδικασίες που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα του ΚΚΚ, το οποίο
διασυνδέεται με το λογισμικό STATA και ArcGIS 10.3. Για τη μελέτη των χωροχρονικών
τάσεων και τον εντοπισμό των χωρικών συστάδων, εφαρμόστηκε η ανάλυση hot spots
μέσω του δείκτη Getis Ord G*. Η εκτίμηση των τάσεων των δεικτών επίπτωσης και
θνησιμότητας από ΚΜ για την επόμενη δεκαετία έγινε μέσω Bayesian age-period-cohort
prediction model. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.
Αποτελέσματα: Την περίοδο 1992-2013 η επίπτωση και θνησιμότητα του ΚΜ παρουσίασαν
ανοδική πορεία. Συγκεκριμένα η μέση ετήσια επίπτωση (mean ASIR) των 22 ετών ήταν
56,5/100.000/έτος και η μέση ετήσια θνησιμότητα (mean ASMR) ήταν 19,9/100.000/έτος.
Οι ηλικιακές ομάδες 65-69 και 80-84 παρουσίασαν τις υψηλότερες τιμές του ειδικού κατά
ηλικία δείκτη επίπτωσης, με τιμές 389,5/100.000/έτος και 395,2/100.000/έτος αντίστοιχα. Η
επιβίωση του πληθυσμού πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση για ΚΜ ήταν 87,9% ενώ δέκα
χρόνια μετά ήταν 78,1%. Οι παράγοντες κινδύνου που εντοπίσθηκαν αφορούσαν την
ύπαρξη ή όχι ατομικού ιστορικού άλλου καρκίνου, οικογενειακού ιστορικού με ΚΜ ή άλλου
καρκίνου, την ύπαρξη πρώτου βαθμού συγγένειας και το κάπνισμα. Ο κίνδυνος για θάνατο
από ΚΜ ανά δήμο διακυμάνθηκε από 1,5 έως 3,1 (p<0,05), ενώ εντοπίστηκαν διακυμάνσεις
ανά δήμο και στην επίπτωση και τη θνησιμότητα καθώς και στο ρυθμό διαχρονικής
μεταβολής των δεικτών αυτών.
Συμπέρασμα: Η νοσηρότητα και θνησιμότητα του ΚΜ στην Κρήτη την τελευταία εικοσαετία
παρουσίασε αυξητικές τάσεις. Η πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων των δεικτών
αναδεικνύει περαιτέρω αύξηση που πιθανά να οφείλεται στον τρόπο ζωής των κατοίκων,
στην οικονομική κρίση και στην έλλειψη μέτρων πρόληψης. Είναι απαραίτητο να
διερευνηθούν περαιτέρω τα αίτια και να ληφθούν μέτρα που θα συμβάλλουν στη μείωση
του «φορτίου» της νόσου.
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Abstract
Title: Mortality and incidence of breast cancer in Crete, 1992-2013. Epidemiological rates
through time and place.
By: Kotzamani Argyro
Supervisors: 1. Professor Lionis Christos
2. Professor Mavroudis Dimitris
Date: July, 2017
Key words: Breast cancer, incidence, mortality, Cancer Registry Center
Aim: Breast cancer (BC) is the second cause of death for females according to global data. In
2012, 522.000 people lost their lives due to BC. This study aims to estimate the “burden” of
the disease in Crete in incidence and mortality rates and detect the high risk municipalities in
order to take preventive measures.
Method: Data were obtained from the Cancer Registry Center (CRC) regarding all cases of BC
for the period 1992-2013.The following rates were estimated of Crete, Αge-Standardized
Incidence Rates (ASIR), Age-Specific Incidence Rates (ASpIR), Age-Standardized Mortality
Rates (ASMR), Age-Specific Mortality Rates (ASpMR). The automatic processes of the CRC’s
monitoring system (connected to STATA software and ArcGIS 10.3) were utilized to calculate
the above rates and illustrate them in graphs and tables (all tests were conducted at a
significance level of 0.05). Spatio-temporal trends and CC hot spots were estimated using the
Getis Ord G *. Bayesian age-period-cohort prediction model was used for the estimation of
the expected incidence and mortality rates (2014-2023).
Results: For the study period (1992-2013) incidence and mortality showed an increasing
trend. Specifically, mean ASIR was 56.5/100.000/year and mean ASMR was
19.9/100.000/year. Age groups 65-69 and 80-84 presented the highest rates of Age-Specific
Incidence Rate (ASIR=389.5/100.000/year and ASIR=395.2/100.000/year). Five-year survival
rate of BC was 87.9% and ten-year survival rate was 78.1%. Risk factors that were identified
include personal history of cancer, family history of BC or other cancer, degree of
relationship and smoking. Most municipalities of Crete are high risk areas for BC, while
differences were detected in incidence and mortality rates, and annual rate change among
them.
Conclusion: BC incidence and mortality in Crete during 1992-2013 was increasing,. Future
trends indicate further increase probably due to the lifestyle of the residents, economic crisis
and inadequate preventive measures. These data should be further examined and
preventive measures to reduce the disease “burden” should be taken.
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1. Εισαγωγή
O καρκίνος αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θανάτου του
αναπτυγμένου κόσμου (Torre et al. 2015). Το 2012 διαγνώστηκαν 14,1 εκατομμύρια νέα
περιστατικά ενώ 8,2 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους (Fitzmaurice et al. 2015). Ο καρκίνος
του μαστού (ΚΜ) αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη μορφή καρκίνου στο γενικό πληθυσμό
(11,9%). Eίναι η συχνότερη μορφή καρκίνου για τις γυναίκες (25,1%) τόσο στις
αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ αποτελεί τη δεύτερη αιτία
θανάτου για το γυναικείο φύλο παγκοσμίως (Ferlay, Soerjomataram, et al. 2013). Ο ΚΜ
παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια τόσο στην αιτιολογία του όσο και στα παθολογικά
χαρακτηριστικά του. Ορισμένες μορφές του έχουν πολύ αργή εξέλιξη και πολύ καλή
πρόγνωση ενώ άλλες εμφανίζουν ιδιαίτερα επιθετική κλινική πορεία (Verma et al. 2012). Το
2012 υπολογίζεται ότι διαγνώστηκαν 1,67 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις παγκοσμίως, ενώ
522.000 άτομα απεβίωσαν (Yildirim et al. 2012). Στην Ευρώπη μόνο, το 2000, διαγνώστηκαν
350.000 νέες περιπτώσεις, ενώ οι θάνατοι από ΚΜ υπολογίζεται ότι έφτασαν τους 130.000
(Ferlay J et al. 2000).
Στην Ελλάδα έχει σημειωθεί αύξηση της θνησιμότητας στις γυναίκες άνω των 75 ετών (από
87,47 το 1990 σε 120,38 το 1996 και σε 179,87 το 2004), η οποία και αναχαιτίζει την
πτωτική τάση που παρατηρείται στις νεότερες ηλικίες (Pavlidou et al. 2010). Στην Κρήτη, τα
μοναδικά επιδημιολογικά δεδομένα αφορούν την περίοδο 1994-95, όπου ο
προτυποποιημένος δείκτης επίπτωσης για τον ΚΜ ήταν 70,6/100.000 (Vlachonikolis et al.
2002). Στη χώρα μας σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες παγκοσμίως, υπάρχει
σημαντική έλλειψη δεδομένων κυρίως σε πληθυσμιακό επίπεδο. Αυτό αποδίδεται στην
απουσία συστηματικών καταγραφών δεδομένων για τον ΚΜ καθώς και στην έλλειψη
ολοκληρωμένων πληθυσμιακών κέντρων καταγραφής καρκίνου. Το πρόβλημα εντείνεται αν
λάβουμε υπόψη μας ότι προβλέπεται ότι το 2050 η παγκόσμια επίπτωση του ΚΜ στις
γυναίκες θα έχει φτάσει τα 3,2 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις ανά έτος (Hortobagyi et al.
2005). Οι αριθμοί αυτοί αναδεικνύουν το μέγεθος της επίπτωσης του ΚΜ και την ανάγκη
για μέτρα πρόληψης και θεραπείας, τα οποία στην Ελλάδα θα είναι ανέφικτο να
προσεγγίσουμε λόγω απουσίας δεδομένων.
Για το σχεδιασμό και τη λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης και μίας ορθής αντικαρκινικής
στρατηγικής είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μεγάλων επιδημιολογικών μελετών (IARC 2015).
Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να διεξαχθούν οι μελέτες αυτές μπορούν να
αντληθούν από τα εθνικά ή περιφερειακά κέντρα καταγραφής καρκίνου (Bray 2016).
Κέντρα καταγραφής καρκίνου έχουν ιδρυθεί παγκοσμίως με σκοπό την καταγραφή και
ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τις διάφορες μορφές καρκίνου, προκειμένου να
συλλεχτούν πληροφορίες για τη συχνότητα των διαφόρων νοσημάτων, τη φυσική τους
εξέλιξη, και την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών θεραπειών. Σε παγκόσμιο και
ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κύρια δίκτυα κέντρων καταγραφής νεοπλασιών είναι τα εξής,
International Association of Cancer Registries (IACR, www.iacr.com/fr), European Network of
Cancer Registries supported by the Joint Research Centre (ENCR-JRC, www.encr.eu) και The
North American Association of Central Cancer Registries (NAACCR, www.naaccr.org)
Βασικό μέλημα των δικτύων αυτών είναι η δικτύωση και σύμπραξη των εθνικών και
περιφερειακών πληθυσμιακών κέντρων για τη συστηματική καταγραφή των περιστατικών
καρκίνου, ώστε να παρέχουν πληροφορίες για το φορτίο της νόσου, να προσδιορίσουν
πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες και να εντοπίσουν πιθανές γεωγραφικές διακυμάνσεις.
Στην Ελλάδα, ήδη δραστηριοποιούνται δύο τέτοια κέντρα (το εθνικό και ένα περιφερειακό).
Αυτά είναι το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ, www.keelpno.gr) και το Κέντρο Καταγραφής
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Καρκίνου Κρήτης (ΚΚΚ, www.crc.uoc.gr).

1.1 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
Ο ΚΜ είναι η ανάπτυξη κακοήθους όγκου στο μαστικό αδένα. Πρόκειται για κακοήθη νόσο
καθώς ο σχηματισμός του κακοήθους όγκου προκαλείται από τον ανεξέλεγκτο
πολλαπλασιασμό νεοπλασματικών κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά μπορούν να εξαπλωθούν
και στους γειτονικούς τους ιστούς προκαλώντας ανάπτυξη αντίστοιχων όγκων. Οι δύο
βασικοί τύποι της νόσου είναι ο πορογενής καρκίνος και ο λοβιακός καρκίνος. Επιπλέον ο
ΚΜ διαχωρίζεται σε διηθητικό, μη διηθητικό και in situ ανάλογα με το αν προκαλεί ή όχι
μεταστάσεις. Τα ακριβή αίτια της νόσου δεν είναι γνωστά αλλά κάποιοι από τους
σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η ηλικία, η κληρονομικότητα, το
αλκοόλ, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η ατεκνία, και
οι θεραπείες ορμονικής
αποκατάστασης (Tao et al. 2015, Youlden et al. 2012).
Ο ΚΜ πλήττει μεγάλο αριθμό ανθρώπων παγκοσμίως και κυρίως γυναίκες καθώς το 2013
μόλις το 1% των νέων περιπτώσεων αφορούσε τους άνδρες. Τα υψηλότερα ποσοστά ΚΜ
συναντούνται στην Ωκεανία (ASDR 28,89), Νότια Αμερική (ASDR 19,07) και στην
Αυστραλασία (ASDR 19,63), ενώ τα χαμηλότερα στην ανατολική Ασία (ASDR 6,87) και την
Αφρική (ASDR 10,65-13,71) (Fitzmaurice et al. 2015). Η επίπτωση του ΚΜ έχει αυξητική
τάση, με μικρότερη ένταση από το 2000. Ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση στους δείκτες
θνησιμότητας από ΚΜ στις οικονομικά εύρωστες αναπτυγμένες χώρες (DeSantis et al.
2015).
Στην Ευρώπη το 2012, οι προτυποποιημένοι δείκτες επίπτωσης παρουσιάζουν διακύμανση
ανά γεωγραφική περιοχή από 216,1 (Κεντρική & Ανατολική) έως 298,7 (Δυτική) ανά
100.000. Συγκεκριμένα τα υψηλότερα ποσοστά συναντώνται σε Βέλγιο (147), Γαλλία (137),
Ολλανδία (131), Μεγ. Βρετανία (129) και στις Σκανδιναβικές χώρες (121-143), ενώ τα
χαμηλότερα σε Ουκρανία (54) και Μολδαβία (53). Αντίστοιχη διακύμανση παρουσιάζουν
και οι προτυποποιημένοι δείκτες θνησιμότητας (123,4-105,2/100.000), με τα υψηλότερα
ποσοστά όμως να συναντώνται στη Βόρεια και Νότια Ευρώπη (Jemal et al. 2011, Ferlay,
Steliarova-Foucher, et al. 2013).
Για την Ελλάδα ο αντίστοιχος δείκτης επίπτωσης είναι 58,6/100.000 και ο δείκτης
θνησιμότητας 21/100.000 για το 2012 (Ferlay, Steliarova-Foucher, et al. 2013).
Επιπρόσθετα, ο ΚΜ στην Κρήτη (Παράρτημα 1, Εικόνα 1.1) φαίνεται να αποτελεί την πρώτη
αιτία νοσηρότητας για τις γυναίκες (56,8/100.000/έτος) σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα
του ΚΚΚ για την περίοδο 1992-2013 (διαθέσιμα στην www.crc.uoc.gr). H διακύμανση των
δεικτών ανά την Ευρώπη μπορεί να αποδοθεί τόσο σε διαφορές στους παράγοντες
κινδύνου που συναντώνται στους πληθυσμούς, αλλά και στα διαθέσιμα μέσα που
υπάρχουν ανά τις χώρες για την ανίχνευση και θεραπεία της νόσου(Jemal et al. 2011,
Ferlay, Steliarova-Foucher, et al. 2013).
Ο ΚΜ όπως είναι γνωστό είναι ο πιο κοινός καρκίνος του γυναικείου φύλου, έτσι το φύλο
αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα κινδύνου για τη νόσο και στη συνέχεια έρχεται η ηλικία,
το οικογενειακό ιστορικό, βιολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Ταυτόχρονα μελέτες
δείχνουν ότι η κύηση σε νεαρή ηλικία και ο θηλασμός δρουν προστατευτικά, γεγονός που
αιτιολογεί και τα ποσοστά επίπτωσης της νόσου στο δυτικό κόσμο (Becker 2015). Η έγκαιρη
διάγνωση, είναι η βάση για μία επιτυχή θεραπεία καθώς το στάδιο της νόσου έχει
ουσιαστικό ρόλο στην επιβίωση του ασθενή. Στα πρώιμα στάδια της νόσου, τα ποσοστά
επιβίωσης φτάνουν το 85 % ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια, το ποσοστό 10ετούς
επιβίωσης είναι λιγότερο από 60 % (Sant et al. 2004). Ακόμα η ύπαρξη συνυπαρχουσών
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παθήσεων αυξάνει τη θνησιμότητα χωρίς όμως να επηρεάζει την επίπτωση της νόσου(Land
et al. 2012). Πρόσφατες μελέτες, αναδεικνύουν συσχέτιση του τόπου κατοικίας (αγροτικήαστική) με την εμφάνιση ΚΜ, «ενοχοποιώντας» την διαμονή σε αστική περιοχή
(p<0.005)(Yu et al. 2015, Fei et al. 2015), ενώ η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων δεν
φαίνεται να μειώνει την κίνδυνο να νοσήσει κάποιος από ΚΜ (Bradbury et al. 2014).
Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία και την έλλειψη δεδομένων και πληροφοριών για την
Κρήτη, καθώς τα μοναδικά γνωστά δεδομένα που υπάρχουν αφορούν την περίοδο 1994-95
(Vlachonikolis et al. 2002) και την περίοδο 1992-2013 (διαθέσιμα στην www.crc.uoc.gr) ,
αναδείχθηκε η ανάγκη για περαιτέρω μελέτη και διατυπώθηκε η υπόθεση εργασίας ότι η
θνησιμότητα και νοσηρότητα του ΚΜ έχει αυξηθεί στην πάροδο των τελευταίων ετών. Τα
ερευνητικά ερωτήματα που κατεύθυναν την παρούσα μελέτη ήταν τα ακόλουθα:
1. Ποια είναι η μεταβολή της θνησιμότητας από ΚΜ κατά τη διάρκεια των 21 ετών;
2. Ποια είναι η μεταβολή της νοσηρότητας από ΚΜ κατά τη διάρκεια των 21 ετών;
3. Ποια είναι η χωρο-χρονική μεταβολή της θνησιμότητας και της νοσηρότητας από
ΚΜ στον πληθυσμό μελέτης (υπάρχουν χωρικές συστάδες, hot spots);
4. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για θάνατο από ΚΜ;
5. Ποιες είναι οι γεωγραφικές περιοχές κινδύνου για θάνατο από ΚΜ;
6. Ποιες είναι οι αναμενόμενες τάσεις των δεικτών επίπτωσης και θνησιμότητας του
ΚΜ τα επόμενα χρόνια;

2. Σκοπός
Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας ήταν η ανάλυση των δεδομένων
νοσηρότητας και θνησιμότητας από τον ΚΜ στην Περιφέρεια Κρήτης από το 1992 έως το
2013. Επιπρόσθετα, τέθηκαν οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι:
1. Υπολογισμός προτυποποιημένων δεικτών επίπτωσης και θνησιμότητας ανά
ηλικιακή ομάδα ανά έτος.
2. Υπολογισμός προτυποποιημένων δεικτών επίπτωσης και θνησιμότητας ανά
ηλικιακή ομάδα ανά Δήμο για το διάστημα 1992-2013 και για κάθε έτος ξεχωριστά.
3. Εκτίμηση τάσεων δεικτών επίπτωσης και θνησιμότητας στον χρόνο και το χώρο
(γεωγραφική μονάδα: Δήμοι Κρήτης) και η ταυτοποίηση χωρικών συστάδων
(περιοχών συσσώρευσης περιστατικών).
4. Ταυτοποίηση παραγόντων κινδύνου για θάνατο από ΚΜ
5. Ταυτοποίηση περιοχών κινδύνου μέσω της εφαρμογής ενός πολύ-παραγοντικού
μοντέλου παλινδρόμησης λαμβάνοντας υπόψη της χωρο-χρονικές τάσεις.
6. Η προβολή/πρόβλεψη των δεικτών για την επόμενη δεκαετία (2014-2023)
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3. Μεθοδολογία
3.1 Περιοχή και πληθυσμός μελέτης
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος των μελετών που διεξάγονται από το Κέντρο ΚΚΚ. Η
μελέτη εστιάζει στους ασθενείς και αποθανόντες από καρκίνο του μαστού κατά το
διάστημα 1992-2013 στη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης, το μεγαλύτερο νησί της
Ελλάδος. Ο συνολικός πληθυσμός της Κρήτης (623.065 μόνιμοι κάτοικοι) αποτελεί το
πληθυσμό της μελέτης. Η Κρήτη αποτελείται από τέσσερις Νομούς και είκοσι-δύο Δήμους
κατά το σύστημα Καλλικράτη (έκταση 8.303 km2), ενώ θεωρείται μια περιοχή με σχετικά
γενετικά ομοιογενή πληθυσμό (Vlachonikolis et al. 1998). Έτσι αποτελεί μια από τις
καταλληλότερες περιοχές μελέτης του καρκίνου.

3.2 Το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης, το σύστημα καταγραφής και
επιδημιολογικής επιτήρησης καρκίνων
Το ΚΚΚ αποτελεί το μοναδικό περιφερειακό πληθυσμιακό αρχείο καταγραφής του καρκίνου
στην Ελλάδα και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1992 ως μια κοινή δράση της Κλινικής
Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και της ΠαθολογικήςΟγκολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης (Vlachonikolis et al. 1998,
Sifaki-Pistolla et al. 2017, Varlamis et al. 2017). Από το 2014 μέχρι σήμερα, λειτουργεί με
την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ είναι αναγνωρισμένο από το διεθνές και
ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων καταγραφής καρκίνου (IACR, ENCR-JRC αντίστοιχα).
Επιπρόσθετα, έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού χαρακτήρα (αρ.πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/516126-06-2008).
Μέχρι σήμερα, έχει συγκεντρώσει πρωτογενή δεδομένα για όλες τις κακοήθεις νεοπλασίες
στους ενήλικες, καθώς και στοιχεία για το δημογραφικό και ιατρικό προφίλ τους (ηλικία,
φύλο, οργανισμό ασφάλισης, τόπο γέννησης και κατοικίας, διάγνωση, πολλαπλή
νοσηρότητα, οικογενειακό ιστορικό, καπνιστικές συνήθειες και κατανάλωση αλκοόλ). Τα
δεδομένα συλλέγονται από εξειδικευμένους καταγραφείς του κέντρου από τους ιατρικούς
φακέλους των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στα οκτώ Δημόσια Νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ
καθώς και από τα είκοσι τέσσερα ληξιαρχεία της Κρήτης (Παράρτημα1-Πίνακες 1.1, 1.2,
Εικόνα 1.2).
Το ΚΚΚ χρησιμοποιεί για την καταγραφή των δεδομένων το ολοκληρωμένο ψηφιακό
σύστημα καταγραφής και επιδημιολογικής επιτήρησης του καρκίνου (CMS-Cancer
monitoring system) το οποίο είναι κατάλληλο για την εισαγωγή και διαχείριση μεγάλων
βάσεων δεδομένων “big data” και το οποίο εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα
κωδικοποίησης της νόσου ICD-10 Oncology edition, αλλά και με τα διεθνή πρότυπα
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μέσω τεχνικών κρυπτογράφησης των δεδομένων.
Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων ακολουθεί μια κυκλική πορεία
από την περιοχή μελέτης στον άμεσο έλεγχο της ποιότητας και τη σύνταξη άμεσων
εκθέσεων (instant reports) (Παράρτημα 1, Εικόνα 1.3)(Sifaki-Pistolla et al. 2017).
Τέλος, σημαντικό τμήμα της λειτουργίας του ΚΚΚ αποτελεί ο συστηματικός έλεγχος
ποιότητας των δεδομένων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες της ENCRJRC. Πιο συγκεκριμένα, ακολουθείται έλεγχος ποιότητας μέσω ποιοτικών και ποσοτικών
μεθόδων. Στο πλαίσιο των ποιοτικών μεθόδων ακολουθούνται τρία στάδια: α) από τους
καταγραφείς της πληροφορίας (100% πληροφορίας), β) από τον επιδημιολόγο και
διαχειριστή του συστήματος καταγραφής (100% πληροφορίας), γ) από ιατρούς-ογκολόγους
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(επανέλεγχος του 30% των δεδομένων ανά καταγραφέα). Παράλληλα, οι ποσοτικοί δείκτες
ελέγχου ποιότητας αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της ρουτίνας κάθε μητρώου καταγραφής
προκειμένου να βοηθήσουν αποτελεσματικά στον έλεγχο του καρκίνου, στη χάραξη
πολιτικής δημόσιας υγείας, την εκπαίδευση υγείας και την ακαδημαϊκή διδασκαλία, την
έρευνα και τις επιστημονικές δραστηριότητες. Ένα σύνολο δεικτών ελέγχεται συνήθως από
τα μητρώα καρκίνου για την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων πού υποβάλλονται
προς δημοσίευση στο “Cancer Incidence in Five Continents”, από την IARC (Curado et al.
2009). Όλοι οι ποιοτικοί δείκτες του ΚΚΚ πληρούν τα κριτήρια της IARC. Τρεις βασικοί
δείκτες είναι ευρέως αναγνωρισμένοι στην ενίσχυση ελέγχου του καρκίνου: η πληρότητα, η
εγκυρότητα και η επικαιρότητα (σωστός χρόνος συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης)
(Bray et al. 2009). Οι ειδικοί της υγείας πρέπει να συμβάλλουν στην αποτελεσματική
απόδοση των εν λόγω δεικτών. Στο ΚΚΚ, οι καταγραφείς από κοινού με επιδημιολόγους
συμμετείχαν στην «πληρότητα» ελέγχου (ποσοστό των περιπτώσεων καρκίνου στον
οριοθετημένο γενικό πληθυσμό της Κρήτης, όπως καταγράφεται στη βάση δεδομένων του
ΚΚΚ). Είχαν επίσης ενεργό ρόλο στον έλεγχο «εγκυρότητας» (ποσοστό των περιπτώσεων
καρκίνου με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, π.χ. ηλικία, που έχουν πραγματικά αυτό το
χαρακτηριστικό, όπως απεικονίζεται από τη βάση δεδομένων). Επιπλέον, προσφέρονται
οδηγίες και συμβουλές για τη διατήρηση της «επικαιρότητας» του μητρώου (αφαίρεση και
ο χρόνος για την υποβολή κάθε τύπου δεδομένων) (Parkin & Bray 2009). Το ΚΚΚ πέτυχε
υψηλό βαθμό αξιολόγησης της ποιότητας και στις τρεις περιπτώσεις (98%) (Sifaki-Pistolla et
al. 2017).

3.3 Δεδομένα και επιδημιολογικοί δείκτες
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 3.522 νέες περιπτώσεις με καρκίνο του μαστού
(γυναικών) σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια ένταξης: 1) περιπτώσεις με πρωτοπαθή
καρκίνο του μαστού, 2) μόνιμοι κάτοικοι Κρήτης για τουλάχιστον 10 έτη, 3) περιπτώσεις με
ιστολογική ή κυτταρολογική τεκμηριωμένη διάγνωση καρκίνου του μαστού. Τέλος
περιπτώσεις που δεν είχαν πληροφορία για το δημογραφικό και ιατρικό προφίλ των
ασθενών αποκλείονταν από την παρούσα μελέτη, ενώ οι περιπτώσεις που δεν είχαν
πληροφορία για τις μεταβλητές που εισήχθησαν στο μοντέλο παλινδρόμησης
αποκλείστηκαν από τη συγκεκριμένη ανάλυση (αποκλείστηκαν 392 και περιλήφθησαν
τελικά 3.130 περιπτώσεις στην ανάλυση, βλ. ενότητα 3.4).
Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Ηλικία κατά τη διάγνωση (αριθμός και
ηλικιακές ομάδες: 25-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, >85), στάδιο κατά τη διάγνωση (I, II,
III, IV, Άγνωστο), ατομικό ιατρικό ιστορικό καρκίνου (Όχι, Ναι-εκτός καρκίνου μαστού,
Άγνωστο), οικογενειακό ιατρικό ιστορικό (Όχι, Καρκίνος του μαστού, Άλλος καρκίνος-εκτός
καρκίνου μαστού, Άγνωστο), βαθμός συγγένειας για τους ασθενείς με οικογενειακό
ιστορικό καρκίνου μαστού (n=1.553) (1ου , 2ου, Άγνωστο), κάπνισμα (Μη καπνιστές,
Καπνιστές, Άγνωστο), αλκοόλ (Μη κατανάλωση, Κατανάλωση, Άγνωστο). Η κατηγορία
«άγνωστο» σε όλες τις μεταβλητές αναφέρεται είτε στην μη εύρεση αυτής της
πληροφορίας στον ιατρικό φάκελο είτε σε περιπτώσεις τον οποίων η βιοψία δεν καθόριζε
την εκάστοτε πληροφορία.
Για την εκτίμηση του φορτίου της νόσου υπολογίσθηκαν οι παρακάτω δείκτες επίπτωσης
και θνησιμότητας για όλη την Κρήτη, ανά Νομό και ανά δήμο:
 Σταθμισμένοι κατά ηλικία δείκτες επίπτωσης (Αge-Standardized Incidence Rates,
ASIR)
 Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες επίπτωσης (Age-Specific Incidence Rates, ASpIR)
 Σταθμισμένοι κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας (Age–Standardized Mortality Rates,
ASMR)
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 Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας (Age-Specific Mortality Rates, ASpMR)
Οι σταθμισμένοι δείκτες επίπτωσης και θνησιμότητας υπολογίστηκαν με τη μέθοδο της
άμεσης προτυποποίησης, έχοντας ως πρότυπο πληθυσμό τον ευρωπαϊκό πληθυσμό του
2001 (μέσο έτος απογραφής για το διάστημα 1992-2013). Οι δείκτες υπολογίστηκαν για το
διάστημα 1992-2013 στο σύνολο αλλά και ανά έτος με βάση τον ακόλουθο τύπο:
∑(crude rate for age group × standard population for age group) / ∑standard population

3.4 Στατιστική ανάλυση
Η ανάλυση έγινε με τη χρήση μεθόδων κλασσικής στατιστικής και χωρικής στατιστικής. Στις
περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι σταθμισμένοι δείκτες ως πιο
αντιπροσωπευτικοί δείκτες συχνότητας. Για τον υπολογισμό των δεικτών και την διεξαγωγή
των γραφημάτων αλλά και των πρώτων στατιστικών στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν οι
αυτοματοποιημένες διαδικασίες που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα του ΚΚΚ, το οποίο
διασυνδέεται με το λογισμικό STATA και ArcGIS 10.3.
Στο STATA, έγινε έλεγχος κανονικότητας των κατανομών των μεταβλητών (KolmogorovSmirnov και chi-square) [pvalue<0,05 για όλες τις μεταβλητές], η δημιουργία διαγραμμάτων
ως προς τα έτη και την ηλικία (εκτίμηση γραμμής χρονικών τάσεων από το 1992 έως το
2013 μέσω του κυλιόμενου μέσου όρου), ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας μεταξύ των
υπό μελέτη μεταβλητών (z score, one way ANOVA), η εκτίμηση της επιβίωσης από το 1ο
έως το 10ο έτος από τη διάγνωση (Rich et al. 2010), καθώς και ο υπολογισμός ενός
πολυπαραγοντικού μοντέλου παλινδρόμησης για τον εντοπισμό των παραγόντων κινδύνου
(Binary logistic regression). Η εκτίμηση των τάσεων των δεικτών νοσηρότητας και
θνησιμότητας από ΚΜ για την επόμενη δεκαετία έγινε μέσω Bayesian age-period-cohort
prediction model (95%CI).
Στην συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε το χωρικό λογισμικό ArcGIS (ArcMap 10.3.) για τη
δημιουργία χαρτών κατανομής των ASIR και ASMR (ανά Δήμο). Για τις ανάγκες τις χωρικής
ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες δεδομένων: 1) η κύρια βάση με τους δείκτες
νοσηρότητας/θνησιμότητας και τις νέες περιπτώσεις νοσούντων/θανάτου (βάσει του
ακριβή τόπου διαμονής) και 2) μια χωρική βάση η οποία αποτελούνταν από τα εξής
στοιχεία: α) η ακτογραμμή της Κρήτης β) τα όρια των Δήμων και Νομών γ) ο πληθυσμός ανά
Δήμο και ηλικιακή ομάδα και δ) η έκταση σε τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά Δήμο. Σε κάθε
στάδιο της ανάλυσης τα δεδομένα γεωαναφέρονταν σύμφωνα με το Ελληνικό σύστημα
γεωαναφοράς Greek Grid 87΄.
Τέλος, μέσω ενός longitudinal hierarchical model υπολογίσθηκε ο ρυθμός της ετήσιας
μεταβολής των δεικτών επίπτωσης και θνησιμότητας (Annual Rate Change%, ARC%) και
εφαρμόστηκαν έλεγχοι χωρο-χρονικής στατιστικής με στόχο την αποτίμηση της
γεωγραφικής κατανομής των δεικτών επίπτωσης και θνησιμότητας (z score test και spatiotemporal analysis), τη διερεύνηση των χωρικών συστάδων του ΚΜ (Hotspots analysis, GetisOrd Gi*)(Shah et al. 2014) και τον εντοπισμό των γεωγραφικών περιοχών κινδύνου μέσω
του υπολογισμού του σχετικού κινδύνου (Relative Risk, RR) για θάνατο από καρκίνο του
μαστού (μοντέλο παλινδρόμησης Bayesian regression model). Όλοι οι έλεγχοι
πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0.05.
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4. Αποτελέσματα
4.1 Νοσηρότητα και Θνησιμότητα από ΚΜ
Για τη χρονική περίοδο 1992-2013 ο ΚΜ καταλαμβάνει την πρώτη θέση νοσηρότητας για το
γυναικείο φύλο με 56,8 νέες περιπτώσεις/100.000/ έτος. Συνολικά καταγράφηκαν 3.522
νέες περιπτώσεις και 1.240 θάνατοι. Σύμφωνα με την Εικόνα 1.4, ο προτυποποιημένος ανά
ηλικία δείκτης επίπτωσης (ASIR) την περίοδο 1992-2013 ήταν 56,5/100.000/έτος ενώ η
μέση ετήσια αύξηση της επίπτωσης ήταν 1,7%. Η επίπτωση το 1992 ήταν 48,5/100.000 ενώ
το 2013 ήταν 66,7/100.000 (Παράρτημα 1, Εικόνα 1.4). Στην Εικόνα 1.5 παρατηρούμε ότι τη
χρονική περίοδο 1992-2013, η επίπτωση αρχίζει να αυξάνεται σημαντικά από την ηλικία
των 45 ετών. Οι ηλικιακές ομάδες 65-69, 80-84 παρουσίασαν τις υψηλότερες τιμές του
ειδικού κατά ηλικία δείκτη επίπτωσης, με τιμές 389,5/100.000/έτος και
395,2/100.000/έτος. Στην ηλικιακή ομάδα ασθενών 70-74 παρατηρήθηκε μείωση του
δείκτη, καθώς αυτός ήταν 330,6/100.000/έτος (Παράρτημα 1, Εικόνα 1.5).
O προτυποποιημένος ανά ηλικία δείκτης θνησιμότητας (ASMR) την περίοδο 1992-2013
ήταν 19,9/100.000/έτος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.4 και η μέση ετήσια αύξηση της
θνησιμότητας ήταν 1,1%. Συγκεκριμένα η θνησιμότητα το 1992 ήταν 13,5/100.000 και το
2013 ήταν 26,3/100.000 (Παράρτημα 1, Εικόνα 1.4).
Από την Εικόνα 1.5 παρατηρούμε ότι ο ειδικός κατά ηλικία δείκτης θνησιμότητας αυξάνεται
ανά ηλικιακή ομάδα. Στην ηλικιακή ομάδα των >=90 ο δείκτης ήταν 305,1/100.000/έτος
(Παράρτημα 1, Εικόνα 1.5).

4.2 Επιβίωση
Η επιβίωση του πληθυσμού πέντε (5) χρόνια μετά τη διάγνωση για ΚΜ ήταν 87,9% ενώ
δέκα (10) χρόνια μετά τη διάγνωση του ΚΜ ήταν 78,1 %, όπως φαίνεται από την Εικόνα 1.6
(Παράρτημα 1, Εικόνα 1.6). Στην Εικόνα 1.7, παρατηρούμε ότι το υψηλότερο ποσοστό
πενταετούς επιβίωσης (95,3%) είχε η ηλικιακή ομάδα 60-69 ενώ το χαμηλότερο (76,2 %)
παρουσιάστηκε στις ασθενείς ηλικίας 80-99 ετών(Παράρτημα 1, Εικόνα 1.7).

4.3 Συχνότητα ως προς το στάδιο της νόσο και την τοπογραφική θέση του όγκου,
κατά τη διάγνωση
Η πλειοψηφία των περιπτώσεων που διαγνώστηκαν στην Κρήτη την περίοδο 1992-2013
αφορούσαν περιπτώσεις «σταδίου Ι» και «σταδίου II» με ποσοστά 35 % και 38% αντίστοιχα
(Παράρτημα 1, Εικόνα 1.8).
Όσο αφορά την τοπογραφική θέση του όγκου, το 52,8 % των περιπτώσεων αφορούσε
«αλληλεπικαλυπτόμενες βλάβες του μαστού και διάφορα μέρη του μαστού» (C50. 8-C50.9).
H δεύτερη, σε συχνότητα περιοχή, ήταν το «άνω – έξω τεταρτημόριο του μαστού» (C 50.4)
με ποσοστό 23,6%. Οι λιγότερο συχνές περιοχές αφορούσαν τη «θηλή και άλως» (C 50.0) με
ποσοστό 1,1 % και την «μασχαλιαία ουρά του μαστού» με μόλις 0,2 % (C 50.6), όπως
απεικονίζονται στην Εικόνα 1.9 (Παράρτημα 1, Εικόνα 1.9).

4.4 Γεωγραφική κατανομή
Η γεωγραφική κατανομή του ΚΜ στην Κρήτη για τη χρονική περίοδο 1992-2013
αποτυπώνεται στην Εικόνα 1.10A. Οι δήμοι Κισσάμου, Καντάνου – Σέλινου, Φαιστού,
Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου εμφάνισαν την υψηλότερη επίπτωση για την περίοδο 199214
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2013 (ASIR= 60-65/100.000/έτος). Οι χαμηλότερες τιμές παρουσιάστηκαν στους δήμους
Μυλοπόταμου, Αγ. Βασιλείου, Γόρτυνας, Αρχανών – Αστερουσίων, Μίνωα Πεδιάδας και
Σητείας (ASIR= 45-50/100.000/έτος).
Οι δήμοι Αποκορώνου, Οροπεδίου, Βιάννου, Ιεράπετρας και Σητείας παρουσίασαν το
μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της επίπτωσης (APC=2,0-2,5%) για την περίοδο 19922013. Τον μικρότερο ετήσιο ρυθμό μεταβολής, (APC= 0,5-1,0 %), είχαν οι δήμοι Πλατανιά,
Χανίων, Ρεθύμνου, Μαλεβιζίου, Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου.
Όσο αφορά τη θνησιμότητα από ΚΜ ανά τους δήμους της Κρήτης από το προαναφερθέν
γράφημα παρατηρούμε ότι οι δήμοι με την υψηλότερη θνησιμότητα ήταν οι Κισσάμου,
Καντάνου–Σέλινου, Αποκορώνου, Μαλεβιζίου, Ηρακλείου, Φαιστού, Οροπεδίου και Αγ.
Νικολάου (ASMR=23-25/100.000/έτος). Αντίστοιχα οι χαμηλότερες τιμές θνησιμότητας
εμφανίστηκαν στους δήμους Μυλοπόταμου, Γόρτυνα και Μίνωα (ASMR=1719/100.000/έτος).
Ο ρυθμός της ετήσιας μεταβολής θνησιμότητας έλαβε τις μεγαλύτερες τιμές (APC=2,0-2,5%)
στους δήμους Καντάνου–Σέλινου, Αποκορώνου, Φαιστού, Ηρακλείου, Οροπεδίου, Βιάννου,
Ιεράπετρας και Σητείας. Τέλος οι μικρότερες τιμές (APC=0,5-1,0%) άνηκαν στους δήμους
Πλατανιά, Χανίων, Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου, Μαλεβιζίου, Αγ.Νικολάου (Παράρτημα 1,
Εικόνα 1.10B).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη χωροχρονική ανάλυση βάση του ακριβή τόπου διαμονής,
παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές συστάδες υψηλού κινδύνου για ΚΜ στα βόρεια
τμήματα των δήμων Κισσάμου, Καντάνου-Σέλινου, Χανίων, Ηρακλείου, Χερσονήσου,
Οροπεδίου, και Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας (Hot spots 99%CI, Getis-Ord
Gi*=2.58)(Παράρτημα 1, Εικόνα 1.11).

4.5 Παράγοντες και Γεωγραφικές Περιοχές κινδύνου
Στην παρούσα μελέτη εντοπίστηκαν τέσσερις (4) παράγοντες κινδύνου για θνησιμότητα
από ΚΜ (Πίνακα 1.5). Ο κίνδυνος για θάνατο από ΚΜ όταν προϋπάρχει ατομικό ιατρικό
ιστορικό καρκίνου εκτός ΚΜ είναι 3,9 φορές υψηλότερος (95% CI: 3,8 – 4,0). Η ύπαρξη
οικογενειακού ιατρικού ιστορικού με ΚΜ αυξάνει τον κίνδυνο (OR=2,8, 95% CI: 2,6 – 3,0),
ενώ όταν υπάρχει άλλος τύπος καρκίνου εκτός ΚΜ ο κίνδυνος είναι 2,1 φορές υψηλότερος
(95% CI: 1,9 – 2,3). Ο βαθμός συγγένειας με άτομα που νοσούν ήδη από ΚΜ φαίνεται να
είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου, καθώς για την πρώτου βαθμού συγγένεια, ο
κίνδυνος είναι 4,2 φορές υψηλότερος (95% CI: 4,0 – 4,4). Τέλος, οι καπνιστές διατρέχουν 2,2
φορές υψηλότερο κίνδυνο (95% CI: 1,8 – 2, 6) (Παράρτημα 1 , Πίνακας 1.4).
Στην Εικόνα 1.11 παρουσιάζεται ο κίνδυνος για θάνατο από ΚΜ ανά δήμο. Παρατηρήθηκε
ότι οι πλειοψηφία των δήμων φέρουν 3,1 φορές υψηλότερο κίνδυνο για θάνατο από ΚΜ
(95% CI: 2,9 – 3,3). Το χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισαν οι δήμοι Μυλοπόταμου, Γόρτυνας
και Μίνωα (OR=1,5, 95% CI: 1,1 – 1,9), ενώ στην ενδιάμεση κατηγορία κατατάσσονται οι
δήμοι Πλατανιά, Χανίων, Αγ. Βασιλείου και Χερσονήσου με κίνδυνο 2,2 (95% CI: 2,0 – 2,4).
(Παράρτημα 1, Εικόνα 1.12).
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4.6 Προβλεπόμενες Τάσεις Επίπτωσης και Θνησιμότητας
Με βάση τις χρονικές τάσεις που παρουσίασαν οι σταθμισμένοι ως προς την ηλικία δείκτες
επίπτωσης και θνησιμότητας την περίοδο 1992-2013, αναμένονται σημαντικές αυξήσεις (p
value=0,04) την επόμενη δεκαετία (2014-2023). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.13, το 2023 η
επίπτωση αναμένεται να φτάσει τις 72,4 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμό, ενώ
παρόμοιες αυξήσεις αναμένονται και στη θνησιμότητα η οποία το 2023 εκτιμάται στις 32,9
νέες περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμό (Παράρτημα 1, Εικόνα 1.13).

5. Συζήτηση
5.1 Κύρια Ευρήματα
Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη πληθυσμιακή μελέτη που εκτιμά τα
επίπεδα νοσηρότητας και θνησιμότητας του ΚΜ στην Κρήτη ενώ αφορά δεδομένα δύο
δεκαετιών (1992-2013). Η μελέτη κατάφερε να απαντήσει στα ερευνητικά ερωτήματα που
τέθηκαν καθώς και να εκπληρώσει τους στόχους επιτυχώς. Τόσο η επίπτωση όσο και η
θνησιμότητα του ΚΜ στην Κρήτη παρουσίασαν αυξητική τάση την περίοδο 1992-2013. Και
στους τέσσερις νομούς του νησιού, εντοπίστηκαν δήμοι με υψηλούς δείκτες επίπτωσης και
θνησιμότητας. Οι πιο επιβαρυμένοι νομοί είναι οι Χανίων και Ηρακλείου, ενώ τους
μεγαλύτερους ρυθμούς ετήσιας μεταβολής τόσο επίπτωσης όσο και θνησιμότητας
παρουσιάζουν δήμοι του Λασιθίου αλλά και δήμοι του νομού Ηρακλείου που συνορεύουν
με τους προηγούμενους.
Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ΚΜ αναδείχθηκαν το ατομικό ιστορικό άλλου καρκίνου
εκτός ΚΜ, το οικογενειακό ιστορικό ΚΜ αλλά και άλλου τύπου καρκίνου. Επιπλέον,
παράγοντας κινδύνου για ΚΜ είναι η 1ου βαθμού συγγένεια με άτομα που πάσχουν από
ΚΜ και τέλος το κάπνισμα. Η πλειοψηφία των δήμων του νησιού (16/23) αποτελούν
γεωγραφικές περιοχές υψηλού κινδύνου για θάνατο από ΚΜ. Τη χρονική περίοδο 20142023 αναμένεται αύξηση τόσο στην επίπτωση όσο και στη θνησιμότητα του ΚΜ.

5.2 Αναφορά στη βιβλιογραφία
Οι αυξητικές τάσεις που παρατηρήθηκαν τόσο στην επίπτωση όσο και στη θνησιμότητα από
ΚΜ στην Κρήτη κατά την τελευταία εικοσαετία, παρατηρήθηκαν αντίστοιχα και στην
Ελλάδα όπου για το έτος 2012, ο αντίστοιχος δείκτης επίπτωσης ήταν 58,6/100.000 και ο
δείκτης θνησιμότητας 21/100.000 (Ferlay, Steliarova-Foucher, et al. 2013). Στην Ευρώπη η
επίπτωση είναι σχετικά σταθερή και έχει παρατηρηθεί μόνο σταδιακή αύξηση στην
ηλικιακή ομάδα ασθενών 50-69 ετών. Εξαίρεση αποτελεί η Σουηδία όπου έχει παρατηρηθεί
μείωση της επίπτωσης του ΚΜ από το 2002 (Youlden et al. 2012). Από πρόσφατες μελέτες,
η θνησιμότητα στην Ευρώπη έχει πτωτική τάση με εξαίρεση τη Μολδαβία που
παρατηρήθηκε αύξηση της θνησιμότητας κατά την περίοδο 1998-2012 (DeSantis et al.
2015). Η αυξητική τάση τόσο της επίπτωσης όσο και της θνησιμότητας του ΚΜ που
παρατηρήθηκε στην Κρήτη πιθανά να δικαιολογείται από την δυτικοποίηση του τρόπου
ζωής των Ελλήνων τα τελευταία έτη (κάπνισμα, παχυσαρκία), επίδραση που έχει
αποτυπωθεί ήδη στη διατροφή τους (Garcia-Closas et al. 2006). Αντίστοιχα ευρήματα έχουν
παρατηρηθεί σε μελέτες στον ανατολικό κόσμο, όπου η επίδραση της δυτικοποίησης είναι
ακόμα εντονότερη και έλαβαν αντίστοιχα αποτελέσματα (Wen et al. 2016, Chia et al. 2005).
Ένας άλλος παράγοντας που πιθανά να συνέβαλλε είναι η εγκαθίδρυση προγραμμάτων
διαλογής των ασθενών, με αποτέλεσμα την ακριβέστερη καταγραφή των νέων
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περιστατικών αλλά και του φαινομένου της «υπερδιάγνωσης» (Youlden et al. 2012). Στην
Ευρώπη, εθνικά προγράμματα διαλογής για ΚΜ είχαν ήδη οργανωθεί από τα τέλη της
δεκαετίας του ‘80 ενώ έως και τα τέλη της δεκαετίας του ’90 παρείχαν πλήρη κάλυψη στον
πληθυσμό (Jørgensen & Gøtzsche 2009). Η αύξηση της επίπτωσης λόγω «υπερδιάγνωσης»
έχει παρατηρηθεί στο Ην. Βασίλειο, στη Σουηδία και στη Νορβηγία. (Youlden et al. 2012). Η
αύξηση της επίπτωσης του ΚΜ που παρατηρήθηκε έπειτα από την εφαρμογή των
προγραμμάτων διαλογής ήταν της τάξης του 50% (Jørgensen & Gøtzsche 2009). Από μελέτη
που πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη για να εκτιμηθεί η γνώση του πληθυσμού σε σχέση
με τα προγράμματα διαλογής του ΚΜ, το 92 % των γυναικών που συμμετείχαν
υπερεκτιμούσαν το όφελος του ελέγχου με μαστογραφία (Gigerenzer et al. 2009).
Ο προστατευτικός ρόλος της διαμονής σε αγροτική περιοχή που έχει αναδειχθεί από άλλες
μελέτες (Fei et al. 2015) δεν επιβεβαιώνεται στην παρούσα μελέτη. Καθώς και οι αγροτικές
περιοχές πλήττονται σε εξίσου υψηλό βαθμό από ΚΜ. Χαμηλότεροι δείκτες επίπτωσης στις
αγροτικές περιοχές έναντι των αστικών κέντρων έχουν παρατηρηθεί στην Πολωνία (Krzyzak
et al. 2010). Στην Γαλλία η διαμονή στα αστικά κέντρα έχει αναδειχθεί ως παράγοντας
κινδύνου για ΚΜ (Binachon et al. 2014). Οι αγροτικές εργασίες και η μη τήρηση των
κανόνων ασφαλείας σε αυτές, ίσως να είναι ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για ΚΜ από
ότι ευεργετική επίδραση της διαβίωσης σε αγροτικές περιοχές σε σχέση με τα αστικά
κέντρα. Οι αγροτικές εργασίες, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην ευρύτερη
περιοχή της Ιταλίας, ταυτοποιήθηκαν ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη διαφόρων
μορφών καρκίνου συμπεριλαμβανομένου του ΚΜ (Salerno et al. 2016). Στην Ευρώπη, έχει
αναδειχθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στα προγράμματα
διαλογής για ΚΜ, ανήκουν σε υψηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο (Alcaraz et al. n.d.
,Duport & Ancelle-Park 2006), ενώ στον Καναδά, οι γυναίκες που κατοικούν σε αγροτικές
περιοχές συμμορφώνονται λιγότερο με τα προγράμματα διαλογής του ΚΜ σε σχέση με τις
γυναίκες που ανήκουν σε αστικές περιοχές (Maxwell et al. 2001). Στην Κρήτη έχουν
παρατηρηθεί αντίστοιχες συμπεριφορές καθώς οι γυναίκες που κατοικούν σε αγροτικές
περιοχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να πραγματοποιήσουν τον προκαθορισμένο έλεγχο
με μαστογραφία κυρίως λόγω χαμηλού κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (Trigoni et al.
2008). Στην παρούσα μελέτη παρατηρούμε ότι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι είναι αγροτικοί
δήμοι που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα. Επιπλέον πρέπει να λάβουμε υπόψη
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την σύνθεση των δήμων του νησιού, καθώς η πλειοψηφία
των δήμων θεωρούνται αγροτικοί ή ημι-αστικοί και μόνο τρεις θεωρούνται αστικά κέντρα.
Από την ηλικία των 45 ετών έως και τη ηλικία των 69 ετών παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη
αυξητική πορεία της επίπτωσης του ΚΜ. Παρουσίασε μείωση για την ηλικιακή ομάδα
ασθενών 70-74 ετών έπειτα διατήρησε μία σταθερή τάση για τις ασθενείς >=75 ετών. Η
αυξητική τάση στην ομάδα των 45-69 ετών πιθανά να οφείλεται στις έντονες μεταβολές
που έχει υποστεί ο τρόπος ζωής των γυναικών, αλλαγές που δεν είναι τόσο δραματικές στις
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες των ασθενών καθώς οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες δεν
έχουν υποστεί τόσο έντονη «δυτικοποίηση» (Wen et al. 2016, Chia et al. 2005). Μελέτη που
πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη ανέδειξε την επίδραση του τρόπου ζωής και το στρες ως
παράγοντες κινδύνου για ΚΜ (Li et al. 2016). Σε αντίθεση με την επίπτωση, η θνησιμότητα
του ΚΜ ήταν σχετικά σταθερή για τις ηλικίες 40-69 και παρουσίασε ανοδική τάση από τα
70 έτη και άνω.
Οι παράγοντες κινδύνου που αναδείχθηκαν από την παρούσα εργασία, οικογενειακό
ιστορικό ΚΜ, ατομικό ιστορικό άλλου καρκίνου, 1ου βαθμού με συγγένεια με άτομα που
νόσησαν από ΚΜ και το κάπνισμα έχουν ταυτοποιηθεί και σε άλλες μελέτες σε Ευρώπη και
Αμερική. Συγκεκριμένα, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2017, το οικογενειακό ιστορικό ΚΜ
με 1ου και 2ου βαθμού συγγένεια αναδείχθηκε ως παράγοντας κινδύνου (RR=1,9, 95%CI 1,13,2) σε ασθενείς 40 ετών ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες η συσχέτιση αυτή αποδυναμώθηκε
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(Ahern et al. 2017). Ακόμα έχει αναδειχθεί η συσχέτιση του λεμφώματος με τον ΚΜ, καθώς
άτομα που έχουν νοσήσει από λέμφωμα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για ΚΜ (Farr et al.
2017, Sud et al. 2017). Αν και τα ευρήματα για το κάπνισμα ως παράγοντας κινδύνου για
ΚΜ είναι διφορούμενα, η έναρξη του καπνίσματος πριν από την πρώτη κύηση αυξάνει το
κίνδυνο για ΚΜ σύμφωνα με μελέτη των Gaudet et al.(Gaudet et al. 2013).
Οι αναμενόμενοι δείκτες που προβλέφθηκαν για την περίοδο 2014-2023, παρουσιάζουν
αύξηση τόσο στην επίπτωση όσο και στη θνησιμότητα του ΚΜ. Η θνησιμότητα του ΚΜ στην
Κρήτη αναμένεται να φτάσει στις 32,9 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμό το 2023,
ενώ στην Ισπανία στις 29,2/100.000, το 2020 (Martín-Sánchez et al. 2016). Η αναμενόμενη
αύξηση των δεικτών στην Κρήτη πιθανώς να οφείλεται εν μέρει στον τρόπο ζωής
(διατροφή, κάπνισμα κλπ) που έχουν επιλέξει να ακολουθούν οι κάτοικοι του νησιού τα
τελευταία χρόνια (Arvaniti et al. 2006). Ο βασικότερος όμως παράγοντας ίσως είναι η
οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει σημαντικά τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα
(Bacigalupe et al. 2016). Έντονη είναι η ανησυχία ότι λόγω της κρίσης, οι δείκτες
θνησιμότητας από καρκίνο θα αυξηθούν είτε λόγω καθυστερημένης διάγνωσης και
θεραπείας είτε λόγω μειωμένης πρόσβασης των ασθενών στην θεραπεία είτε λόγω
υποβάθμισης των δομών υγείας (Vrachnis et al. 2015). Οι κάτοικοι του νησιού των
αγροτικών περιοχών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην αντιμετώπιση των νοσημάτων τους, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης (Tsiligianni et al.
2014). Ενώ γυναίκες που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές της χώρας έχουν ήδη αρχίσει να
παραλείπουν τις γυναικολογικές τους εξετάσεις καθώς αδυνατούν να καλύψουν το κόστος
αυτών (Saridi et al. 2017). Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η ανάγκη για προγράμματα
πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς είναι ήδη γνωστό από τη μελέτη «Hellas
Health I» ότι η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στον τομέα αυτό και είναι ένας τομέας που
πλήττεται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης (Dimitrakaki et al. 2009)
5.3 Πλεονεκτήματα μελέτης και περιορισμοί
Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη για την νοσηρότητα και
θνησιμότητα από ΚΜ στην Κρήτη και μάλιστα με πληθυσμιακά δεδομένα δύο δεκαετιών
(1992-2013). Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι το γεγονός ότι παράλληλα με τις υφιστάμενες
επιδημιολογικές τάσεις τις νόσου εκτιμήθηκαν και οι αναμενόμενες αυξήσεις για την
επόμενη δεκαετία (2014-2023). Το μέγεθος του δείγματος και η υιοθέτηση των
ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων συλλογής, ταξινόμησης και ανάλυσης των δεδομένων
για τον καρκίνο προσφέρουν ιδιαίτερη αξία και εξωτερική αξιοπιστία στην παρούσα
μελέτη. Τα ευρήματα της μελέτης μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική καθοδήγηση για
τον σχεδιασμό προγραμμάτων δημόσιας υγείας, μέτρων πρόληψης και διάγνωσης για τον
ΚΜ στην περιοχή της Κρήτης.
Παρόλα ταύτα, η μελέτη και τα ευρήματα της πρέπει να συζητηθούν λαμβάνοντας υπόψη
ορισμένους περιορισμούς. Τα αποτελέσματά αυτά αφορούν αποκλειστικά την Περιφέρεια
Κρήτης και δεν μπορούν να γενικευθούν με ασφάλεια σε επίπεδο Ελλάδας. Ένας ακόμα
περιορισμός είναι η πληρότητα κάλυψης της καταγραφής όλων των περιπτώσεων ΚΜ, το
οποίο αφορά στην πιθανότητα να έχουν «χαθεί» περιστατικά. Αυτή είναι μια πιθανότητα
που είναι υπαρκτή σε όλες τις επιδημιολογικές μελέτες. Επιπλέον είναι πιθανό ένα ποσοστό
της αυξητικής τάσης μέσα στην εικοσαετία να οφείλεται στη συνεχώς μειούμενη διαφυγή
ασθενών με ΚΜ για διάγνωση και θεραπεία εκτός νησιού. Στη παρούσα μελέτη εκτιμάται
ότι θα είναι μικρή λόγω της του ανοικτού τύπου πληθυσμιακής κοόρτης του ΚΚΚ, ενώ
υπολογίζεται στο 0,3% μέσω παράλληλης μελέτης τύπου “capture-recapture”. Θα πρέπει
επίσης να επισημάνουμε την πιθανότητα σφάλματος πληροφορίας κατά τη μεταφορά
δεδομένων από τα αρχεία των νοσοκομείων και ληξιαρχείων. Το ποσοστό των σφαλμάτων
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αυτών δεν αναμένεται να είναι μεγάλο (<5%) καθώς όλοι οι ποιοτικοί δείκτες του ΚΚΚ
πληρούν τα κριτήρια της IARC σε ποσοστό 98%. Προκειμένου να περιορισθούν οι αδυναμίες
και τα πιθανά σφάλματα της μελέτης, έγινε χρήση των σταθμισμένων δεικτών νοσηρότητας
και θνησιμότητας σε όλα τα στάδια της ανάλυσης (εξομοιώνοντας έτσι τυχόν πληθυσμιακές
διαφορές), αφού πρώτα είχε πραγματοποιηθεί ένας ολοκληρωμένος έλεγχος ποιότητας και
ταξινόμησης των δεδομένων (εξασφαλίζοντας υψηλά ποσοστά ποιότητας της τάξεως του
98%).

6. Συμπεράσματα
Με την παρούσα εργασία γίνεται αντιληπτή η αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας
από ΚΜ στην Κρήτη αλλά και η αναμενόμενη αύξηση των δεικτών αυτών θα πρέπει να
αφυπνίσει τους αρμόδιους φορείς και αρχές ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για
την αντιμετώπιση του ΚΜ. Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις άμεσες και
στοχευμένες και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι πρόσβαση σε δομές υγείας είναι δύσκολη
αλλά και περιοχές που ταυτοποιήθηκαν ως γεωγραφικές περιοχές υψηλού κινδύνου.
Ακόμα είναι βασικό να διοργανωθούν εκστρατείες πληροφόρησης, συμβάλλοντας έτσι στην
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του ΚΜ αλλά και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.
Τέλος όλες οι παραπάνω ενέργειες, θα μειώσουν και τις υπέρογκες δαπάνες που
απαιτούνται για την περίθαλψη και θεραπεία των ογκολογικών ασθενών, προσφέροντας
έτσι και οικονομική ανακούφιση.
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Παραρτήματα
Παράρτημα 1: Πηγές πληροφορίας και αποτελέσματα
Πίνακας 1.1: Κατάλογος Νοσοκομείων Κρήτης ανά Νομό.
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Άγιος Γεώργιος
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βενιζέλειο - Πανάνειο
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
ΠΕΠΑΓΝΗ
Περιφερειακό Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Διαλυνάκειο Γενικό Νοσοκομείο
– Κ.Υ. Νεάπολης
Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Σητείας
Πίνακας 1.2: Κατάλογος Ληξιαρχείων Κρήτης ανά Δήμο και Νομό.
ΝΟΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ
ΔΗΜΩΝ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ
ΔΗΜΩΝ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ
ΔΗΜΩΝ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ
ΔΗΜΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΑΝΤΑΝΟΥΣΕΛΙΝΟΥ

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΧΑΝΩΝΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΦΑΚΙΩΝ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΒΙΑΝΝΟΥ

ΓΑΥΔΟΥ

ΦΑΙΣΤΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
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Πίνακας 1.3: Δημογραφικό και ιατρικό προφίλ ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Κρήτη
για την περίοδο 1992-2013 (ν= 3522)

Χαρακτηριστικά

Ασθενείς με καρκίνο του μαστού
ν = 3522

Ηλικία κατά τη διάγνωση
25-44
45-54
55-64
65-74
75-84
>85
Στάδιο κατά τη διάγνωση
I
II
III
IV
Άγνωστο
Ατομικό
ιατρικό
ιστορικό
καρκίνου
Όχι
Ναι (εκτός καρκίνου μαστού)
Άγνωστο
Οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
Όχι
Καρκίνος του μαστού
Άλλος καρκίνος(εκτός καρκίνου
μαστού)
Άγνωστο
Βαθμός
συγγένειας
(οικογενειακό ιστορικό καρκίνου
μαστού n=1553)
1ου
2ου
Άγνωστο
Κάπνισμα
Μη καπνιστές
Καπνιστές
Άγνωστο
Αλκοόλ
Μη κατανάλωση
Κατανάλωση
Άγνωστο

Pvalue

%
<0.001

176
317
387
634
775
1233

5
9
10,9
18
22
35,01

1233
1338
528
282
141

35
38
15
8
4

0.03

0.01
2892
496
134

82,1
14,1
3,8

652
1553
1170

18,5
44,1
33,2

147

4,2

0.02

0.01

1143
324
86

73,6
20,8
5,4

927
2306
289

26,3
65,5
8,2

229
462
2831

6,5
13,1
80,4

0.01

0.01
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Πίνακας 1.4: Παράγοντες κινδύνου για θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού στην Κρήτη
για την περίοδο 1992-2013 (ν= 3130)a
Χαρακτηριστικά

Ατομικό
ιατρικό
ιστορικό
καρκίνου
Όχι
Ναι (εκτός καρκίνου μαστού)
Οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
Όχι
Καρκίνος του μαστού
Άλλος καρκίνος(εκτός καρκίνου
μαστού)
Βαθμός συγγένειας
2ου
1ου
Κάπνισμα
Μη καπνιστές
Καπνιστές

Relative Risk* (95%CI) Pvalue

<0.001
1
3.9 (3.8-4.0)
0.01
1
2.8 (2.6-3.0)
2.1 (1.9-2.3)
0.01
1
4.2 (4.0-4.4)
0.02
1
2.2 (1.8-2.6)

a Σύνολο ασθενών με καρκίνο του μαστού με πλήρεις πληροφορίες για όλες τις παραμέτρους που
συμπεριλήφθησαν στο μοντέλο παλινδρόμησης
*Εξομοίωση ως προς την ηλικία, το στάδιο κατά τη διάγνωση και τον τόπο διαμονής

Εικόνα 1.1: Επίπτωση για τα 14 συχνότερα κακοήθη νεοπλάσματα στην Κρήτη (1992-2013)
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Εικόνα 1.2: Περιοχή μελέτης και πηγές άντλησης δεδομένων

Εικόνα 1.3: Διαδικασία συλλογής και διαχείρισης δεδομένων
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Εικόνα 1.4: Δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού στην Κρήτη
(1992 – 2013)

Εικόνα 1.5: Δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού ανά ηλικιακή
ομάδα στην Κρήτη (1992 – 2013)
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Εικόνα 1.6: Επιβίωση ανά έτος έπειτα από τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Εικόνα 1.7: Πενταετής επιβίωση από καρκίνο του μαστού ανά ηλικιακή ομάδα
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Εικόνα 1.8: Συχνότητα σταδίου κατά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού στην Κρήτη
(1992 – 2013)

Εικόνα 1.9: Συχνότητα τοπογραφικής θέσης του όγκου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού
στην Κρήτη (1992 – 2013)
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Εικόνα 1.10: Γεωγραφική κατανομή νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρκίνο του
μαστού στη Κρήτη (1992 – 2013)

Εικόνα 1.11: Συστάδες υψηλού κινδύνου (Hot spots) για ΚΜ εντός των δήμων της Κρήτης
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Εικόνα 1.12: Γεωγραφικές Περιοχές κινδύνου για θάνατο από ΚΜ ανά δήμο στην Κρήτη

Εικόνα 1.13: Αναμενόμενες τάσεις για νοσηρότητα και θνησιμότητα από καρκίνο του
μαστού στην Κρήτη
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