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Περίληψη 

Ο καρκίνος αποτελεί μια από τις ασθένειες οι οποίες μαστίζουν τη σύγχρονη κοινωνία και 

ο καρκίνος του παχέος εντέρου μια από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες μορφές αυτής. Στην 

προσπάθεια αντιμετώπισης και πρόληψης της ασθένειας αυτής, αναδύεται η αναγκαιότητα 

μελέτης των παραγόντων που οδηγούν στην εμφάνιση του καρκίνου του παχέος εντέρου. Στα 

πλαίσια αυτής της προσπάθειας, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των 

δημογραφικών και διατροφικών παραγόντων που σχετίζονται με τον καρκίνο του παχέος 

εντέρου. 

Τα στοιχεία, απαραίτητα για την  διεξαγωγή της προαναφερθείσας έρευνας συλλέχθηκαν 

από κατάλληλα διαμορφωμένα ερωτηματολόγια. Τα δεδομένα αυτά μελετήθηκαν και 

αναλύθηκαν στατιστικά. Η ανάλυση στηρίχτηκε σε κατηγορικές και διατάξιμες κλίμακες με 

βάση τις οποίες εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για τους διάφορους παράγοντες που 

μπορούν να οδηγήσουν σε εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου. Οι παράγοντες, των οποίων 

η επιρροή ήταν μεγαλύτερη, υποβλήθηκαν σε περαιτέρω στατιστική ανάλυση μέσω των 

μεθόδων της λογιστικής παλινδρόμησης και της παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών. Μέσω 

της ανάλυσης αυτής αναγνωρίστηκαν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν σημαντικότερα -

από στατιστικής απόψεως, την εμφάνιση της ασθένειας και συνεπώς δρουν επιβαρυντικά στην 

υγεία του ατόμου.   
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Abstract 

 

Cancer is nowadays considered as one of the plagues of modern society and colorectal cancer 

is one of its most common forms. In the effort of preventing and curing this illness the need to 

identify the factors that cause colorectal cancer becomes evident. The aim of this thesis is to 

contribute to this ongoing effort by studying the potential demographic and nutritional factors 

that may be associated with colorectal cancer.  

The data needed to conduct this survey were collected by specifically created questionnaires. 

The available data were studied and statistically analyzed. The analysis was based on 

categorical and ordinal scales and led to useful conclusions regarding the various factors which 

can cause the appearance of colorectal cancer. The ones with the greater influence, were 

subjected to further statistical analysis, via logistic regression and correspondence analysis. 

Through this analysis it was made possible to identify the factors which, from a statistical point 

of view, mostly affect the appearance of the illness and therefore have a negative impact on 

people’s health.   

. 

  



9 
 

Περιεχόμενα 

 

Κατάλογος Πινάκων…………………………………….................................................... 13 

Κατάλογος Διαγραμμάτων……………………………………………………………………………. 16 

Κατάλογος Εικόνων……………………………………..................................................... 19 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγή…………………………………………………………….…... 20 

1.2 Καρκίνος του παχέος εντέρου...…………………………..………........... 21 

 1.2.1 Αιτίες εμφάνισης του καρκίνου του παχέος εντέρου …………… 21 

 1.2.2 Είδη Καρκίνου του παχέος εντέρου……………………………. 22 

 1.2.3 Συμπτώματα……………………………………………………. 23 

 1.2.4 Στάδια της νόσου………………………………………………. 23 

 1.2.5 Διαγνωστική διερεύνηση της νόσου………………………........ 27 

 1.2.6 Θεραπευτική αγωγή του καρκίνου του παχέος εντέρου……….. 28 

 1.2.7 Μεσογειακή Διατροφή…………………………………………. 28 

 1.2.8 Δείκτης Med Diet Score………………………………………... 29 

1.3 Περιγραφή του Ερωτηματολογίου………………………………………. 30 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Εισαγωγή……………………………………………………………........ 31 

2.2 Καρκίνος του παχέος εντέρου...…………………………..………........... 34 

2.3 Περιγραφή του Ερωτηματολογίου………………………………………. 36 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

3.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………. 38 

3.2 Περιγραφικά στατιστικά συνόλου δείγματος        ………..………................ 38 

 3.2.1 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Φύλο»……………….……. 38 

 3.2.2 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Ηλικία»………………..….. 40 

 3.2.3 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Οικογενειακή Κατά-

σταση»……………………………………………………………… 43 

 3.2.4 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Οικονομική Κατά-

σταση»………………………………………………………………. 

45 

 3.2.5 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Αριθμός Τέκνων»………..… 47 

 3.2.6 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Περιοχή Διαμονής 

Υποκειμένου»……………………………………………………….. 50 

 3.2.7 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Είδος Εργασίας»………..….. 52 

 3.2.8 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Επάγγελμα»…………….….. 54 



10 
 

 3.2.9 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Φυσική Δραστηρι-

ότητα»……………………………………………………………….. 57 

 3.2.10 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Καπνιστικές Συνή-

θειες»……………………………………………………………… 

59 

 3.2.11 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Δείκτης Μάζας Σώ-

ματος»…………………………………………………………….. 

60 

 3.2.12 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Περιφέρεια Μέσης»……… 62 

 3.2.13 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Κατανάλωση Έτοιμου 

Φαγητού»………………………………………………………….. 

64 

 3.2.14 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Κατανάλωση Αλκοόλ»…… 67 

 3.2.15 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Κατανάλωση Καφέ»……… 69 

 3.2.16 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Κατανάλωση Τσαγιού»…… 71 

 3.2.17 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Med Diet Score»…………. 73 

 3.2.18 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Ψυχολογική Κατάσταση»…. 74 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

4.1 Εισαγωγή……………………………………………………………………. 76 

4.2 Έλεγχος κανονικότητας «Med Diet Score»………………………………… 76 

4.3 Έλεγχος κανονικότητας «Ψυχολογικής Κατάστασης»…………………….. 78 

4.4 Έλεγχος ανεξαρτησίας Δημογραφικών Μεταβλητών  …………................. 80 

 4.4.1 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Φύλο»………………….. 80 

 4.4.2 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Ηλικία»………………… 83 

 4.4.3 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Οικονομική Κατά-

σταση»…………………………………………………………….. 85 

 4.4.4 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Αριθμός Τέκνων»……… 88 

 4.4.5 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Περιοχή Διαμονής 

Υποκειμένου»……………………………………………………… 91 

 4.4.6 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Επάγγελμα»……………. 93 

 4.4.7 Έλεγχος ανεξαρτησίας άλλων Δημογραφικών Μεταβλητών……. 96 

4.5 Έλεγχος ανεξαρτησίας Διατροφικών-Σωματομετρικών Μεταβλητών  …… 96 

 4.5.1 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Φυσική Δραστηρι-

ότητα»……………………………………………………………… 97 

 4.5.2 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Καπνιστικές Συνή-

θειες»………………………………………………………………. 

100 

 4.5.3 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Περιφέρεια Μέσης»………. 101 

 4.5.4 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Κατανάλωση Καφέ»………. 105 

 4.5.5 Έλεγχος ανεξαρτησίας άλλων Διατροφικών-Σωματομετρικών 

Μεταβλητών………………………………………………………. 107 

4.6 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Med Diet Score»………………… 107 

 4.6.1 Ομαδοποιημένο Med Diet Score…………………………………. 108 

4.7 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Ψυχολογική Κατάσταση»……….. 112 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

5.1 Εισαγωγή…………………………………………………………………….. 114 



11 
 

5.2 Μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με βάση τις Δημογραφικές 

Μεταβλητές...…………………………..……….......................................... 114 

5.3 Μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με βάση τις Διατροφικές-

Σωματομετρικές Μεταβλητές...…………………....................................... 119 

5.4 Μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με βάση όλες τις 

Μεταβλητές……………………………………………………………….. 122 

5.5 Μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με βάση όλες τις 

Μεταβλητές όπου Med Diet Score κατηγορική μεταβλητή………………. 125 

5.6 Σύγκριση Μοντέλων………………………………………………………. 129 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ 

6.1 Εισαγωγή………………………………………………………………….. 130 

6.2 Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών Δημογραφικών Μεταβλητών……. 130 

6.3 Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών Διατροφικών-Σωματομετρικών    

Μεταβλητών……………………………………………………………… 132 

6.4 Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών του συνόλου των μεταβλητών……. 134 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Εισαγωγή…………………………………………………………………… 135 

 

Παράρτημα…………...…………………………………………………………… 137 

Βιβλιογραφία……………………………………………………………………… 144 

 



12 
 

  



13 
 

Κατάλογος Πινάκων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πίνακας 1.1: Σταδιοποίηση ΤΝΜ 26 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Πίνακας 3.1: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Φύλο 

Υποκειμένων ως προς την Ομάδα Μελέτης 

39 

Πίνακας 3.2: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Ηλικία 41 

Πίνακας 3.3: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Ηλικία ως 

προς τη  Ομάδα Μελέτης 

42 

Πίνακας 3.4: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής 

Οικογενειακή Κατάσταση ως προς την Ομάδα Μελέτης 

44 

Πίνακας 3.5: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής 

Οικονομική Κατάσταση ως προς την Ομάδα Μελέτης 

46 

Πίνακας 3.6: Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Αριθμός Τέκνων 48 

Πίνακας 3.7: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Αριθμός 

Τέκνων ως προς την Ομάδα Μελέτης 

49 

Πίνακας 3.8: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Περιοχή 

Διαμονής Υποκειμένων ως προς την Ομάδα Μελέτης 

51 

Πίνακας 3.9: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Είδος 

Εργασίας ως προς την Ομάδα Μελέτης 

53 

Πίνακας 3.10: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής 

Επάγγελμα ως προς την Ομάδα Μελέτης 

55 

Πίνακας 3.11: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Φυσική 

Δραστηριότητα ως προς την Ομάδα Μελέτης 

57 

Πίνακας 3.12: 

 

Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής 

Καπνιστικές Συνήθειες ως προς την Ομάδα Μελέτης 

59 

Πίνακας 3.13: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Δείκτης 

Μάζας Σώματος ως προς την Ομάδα Μελέτης 

61 

Πίνακας 3.14: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής 

Περιφέρεια Μέσης ως προς την Ομάδα Μελέτης 

63 



14 
 

Πίνακας 3.15: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής 

Κατανάλωσης Έτοιμου Φαγητού ως προς την Ομάδα Μελέτης 

65 

Πίνακας 3.16: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής 

Κατανάλωσης Αλκοόλ ως προς την Ομάδα Μελέτης 

68 

Πίνακας 3.17: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής 

Κατανάλωσης Καφέ ως προς την Ομάδα Μελέτης 

70 

Πίνακας 3.18: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής 

Κατανάλωση Τσαγιού ως προς την Ομάδα Μελέτης  

72 

Πίνακας 3.19: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Med Diet Score 74 

Πίνακας 3.20: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Ψυχολογική Κατάσταση 75 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Πίνακας 4.1: Έλεγχος κανονικότητας της μεταβλητής «Med Diet Score» ως προς 

την Ομάδα Μελέτης 

76 

Πίνακας 4.2: Έλεγχος κανονικότητας της μεταβλητής «Ψυχολογική Κατάσταση» 

ως προς την Ομάδα Μελέτης 

78 

Πίνακας 4.3: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Φύλο Υποκειμένου» 81 

Πίνακας 4.4: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Φύλο Υποκειμένου» 82 

Πίνακας 4.5: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Ηλικία Υποκειμένου» 83 

Πίνακας 4.6: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Ηλικία Υποκειμένου» 84 

Πίνακας 4.7: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Οικονομική Κατάσταση» 86 

Πίνακας 4.8: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Οικονομική Κατάσταση» 87 

Πίνακας 4.9: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Αριθμός Τέκνων» 89 

Πίνακας 4.10: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Αριθμός Τέκνων» 90 

Πίνακας 4.11: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Περιοχή Διαμονής 

Υποκειμένου» 

91 

Πίνακας 4.12: 

 

Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Περιοχή Διαμονής 

Υποκειμένου» 

92 

Πίνακας 4.13: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Επάγγελμα» 94 

Πίνακας 4.14: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Επάγγελμα» 95 



15 
 

Πίνακας 4.15: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Φυσική Δραστηριότητα» 98 

Πίνακας 4.16: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Φυσική Δραστηριότητα» 99 

Πίνακας 4.17: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Καπνιστικές Συνήθειες» 100 

Πίνακας 4.18: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Καπνιστικές Συνήθειες» 101 

Πίνακας 4.19: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Περιφέρεια Μέσης» 103 

Πίνακας 4.20: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Περιφέρεια Μέσης» 104 

Πίνακας 4.21: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Κατανάλωση Καφέ» 105 

Πίνακας 4.22: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Κατανάλωση Καφέ» 106 

Πίνακας 4.23: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Med Diet Score» 108 

Πίνακας 4.24: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής «Med 

Diet Score» ως προς την Ομάδα Μελέτης 

109 

Πίνακας 4.25: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Med Diet Score» 110 

Πίνακας 4.26: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Med Diet Score» 111 

Πίνακας 4.27: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Ψυχολογική Κατάσταση» 113 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 

Πίνακας 5.1: Εκτιμήσεις Συντελεστών Μοντέλου Πολλαπλής Λογιστικής 

Παλινδρόμησης Με Δημογραφικές Μεταβλητές 

117 

Πίνακας 5.2: Εκτιμήσεις Συντελεστών Μοντέλου Πολλαπλής Λογιστικής 

Παλινδρόμησης Με Διατροφικές-Σωματομετρικές Μεταβλητές 

121 

Πίνακας 5.3: Εκτιμήσεις Συντελεστών Μοντέλου Πολλαπλής Λογιστικής 

Παλινδρόμηση 

124 

Πίνακας 5.4: Εκτιμήσεις Συντελεστών Μοντέλου Πολλαπλής Λογιστικής 

Παλινδρόμησης όπου Med Diet Score Ομαδοποιημένο 

127 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ 

Πίνακας 6.1: Μετρήσεις Διάκρισης Δημογραφικών Μεταβλητών 132 

Πίνακας 6.2: Μετρήσεις Διάκρισης Διατροφικών-Σωματομετρικών Μεταβλητών 134 

 

 



16 
 

Κατάλογος Διαγραμμάτων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Διάγραμμα 3.1: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Φύλο Υποκειμένου ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

40 

Διάγραμμα 3.2: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Ηλικία Υποκειμένου ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

43 

Διάγραμμα 3.3: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Οικογενειακή Κατάσταση ως προς 

την Ομάδα Μελέτης 

45 

Διάγραμμα 3.4: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Οικονομική Κατάσταση ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

47 

Διάγραμμα 3.5: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Αριθμός Τέκνων ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

50 

Διάγραμμα 3.6: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου ως 

προς την Ομάδα Μελέτης 

52 

Διάγραμμα 3.7: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Είδος Εργασίας ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

54 

Διάγραμμα 3.8: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Επάγγελμα ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

56 

Διάγραμμα 3.9: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Φυσική Δραστηριότητα ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

58 

Διάγραμμα 3.10: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Καπνιστικές Συνήθειες ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

60 

Διάγραμμα 3.11: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Δείκτη Μάζας Σώματος ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

62 

Διάγραμμα 3.12: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Περιφέρεια Μέσης ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

64 

Διάγραμμα 3.13: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Κατανάλωση Έτοιμου Φαγητού ως 

προς την Ομάδα Μελέτης 

67 

Διάγραμμα 3.14: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Κατανάλωση Αλκοόλ ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

69 

Διάγραμμα 3.15: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Κατανάλωση Καφέ ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

 

71 



17 
 

Διάγραμμα 3.16: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Κατανάλωση Τσαγιού ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

73 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Διάγραμμα 4.1: Ιστόγραμμα κανονικότητας για τη μεταβλητή Med Diet Score ως 

προς την ομάδα των υγιών 

77 

Διάγραμμα 4.2: Ιστόγραμμα κανονικότητας για τη μεταβλητή Med Diet Score ως 

προς την ομάδα των ασθενών 

77 

Διάγραμμα 4.3: Ιστόγραμμα κανονικότητας για τη μεταβλητή Ψυχολογική 

Κατάσταση ως προς την ομάδα των υγιών 

79 

Διάγραμμα 4.4: Ιστόγραμμα κανονικότητας για τη μεταβλητή Ψυχολογική 

Κατάσταση ως προς την ομάδα των ασθενών  

79 

Διάγραμμα 4.5: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής Φύλο Υποκειμένου ως 

προς την Ομάδα Μελέτης 

82 

Διάγραμμα 4.6: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής Ηλικία Υποκειμένου ως 

προς την Ομάδα Μελέτης 

85 

Διάγραμμα 4.7: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής Οικονομική Κατάσταση 

ως προς την Ομάδα Μελέτης 

87 

Διάγραμμα 4.8: Διορθωμένο Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής 

«Οικονομική Κατάσταση» ως προς την Ομάδα Μελέτης 

88 

Διάγραμμα 4.9: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής Αριθμός Τέκνων ως 

προς την Ομάδα Μελέτης 

90 

Διάγραμμα 4.10: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής Περιοχή Διαμονής 

Υποκειμένου ως προς την Ομάδα Μελέτης 

92 

Διάγραμμα 4.11: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής  Επάγγελμα ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

95 

Διάγραμμα 4.12: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής Φυσική Δραστηριότητα 

ως προς την Ομάδα Μελέτης 

99 

Διάγραμμα 4.13: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής Καπνιστικές Συνήθειες 

ως προς την Ομάδα Μελέτης 

102 

Διάγραμμα 4.14: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής Περιφέρεια Μέσης ως 

προς την Ομάδα Μελέτης 

104 



18 
 

Διάγραμμα 4.15: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής Κατανάλωση Καφέ ως 

προς την Ομάδα Μελέτης 

106 

Διάγραμμα 4.16: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής Med Diet Score 

Ομαδοποιημένο ως προς την Ομάδα Μελέτης 

112 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο : ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ 

Διάγραμμα 6.1: Διάγραμμα διασποράς των κατηγορικών Δημογραφικών 

μεταβλητών 

131 

Διάγραμμα 6.2: Διάγραμμα διασποράς των κατηγορικών Διατροφικών-

Σωματομετρικών μεταβλητών 

133 

 

 

 

  



19 
 

Κατάλογος Εικόνων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εικόνα 1.1:  Διάφοροι Πολύποδες 21 

Εικόνα 1.2:  Δομή Παχέος Εντέρου 23 

Εικόνα 1.3: Πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής 29 

 



20 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγή 

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι μία από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου. Η μορφή 

αυτή του καρκίνου είναι η τρίτη συχνότερα εμφανιζόμενη μορφή καρκίνου στους άντρες και η 

δεύτερη στις γυναίκες, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα και του προστάτη στους άντρες και του 

καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Επιπροσθέτως είναι η τέταρτη αιτία θανάτου στους άνδρες 

και η τρίτη στις γυναίκες (Τσακωνιάτης και συν 2013).  

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2008 (GLOBOCAN 2008) παρατηρήθηκε 

ότι τα υψηλότερα ποσοστά επίπτωσης καρκίνου του παχέος εντέρου έχουν καταγραφεί στην 

Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία καθώς και την Δυτική Ευρώπη. Ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά 

επίπτωσης καταγράφηκαν στις χώρες τις Αφρικής, εκτός των χωρών της Νότιας Αφρικής, της 

Νοτιο-κεντρικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής (GLOBOCAN 2008). Στην Ευρώπη η 

μορφή καρκίνου που εντοπίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή του παχέος εντέρου, όμως 

στις χώρες της Μεσογείου η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται είναι από 20% έως 40% 

μικρότερη συγκριτικά με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της Σκανδιναβίας (Λαούδη 

2011). Ακόμη από τις διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έχει προκύψει ότι το 90% 

των ατόμων που διαγιγνώσκονται με τη μορφή αυτή καρκίνου έχουν ξεπεράσει τα 50 έτη, ενώ 

σε πολύ λίγες περιπτώσεις προσβάλει ηλικίες μικρότερες των 40 ετών. (Τσακωνιάτης και συν 

2013). 

Το σύνολο σχεδόν των καρκίνων του παχέος εντέρου εξελίσσεται με αργό ρυθμό. Η νόσος 

αυτή μπορεί να υποβόσκει για 5 έως 15 χρόνια μέχρι να εξελιχθεί ο καρκίνος σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να διαγνωσθεί 

ο καρκίνος του παχέος εντέρου όσο πιο σύντομα γίνεται έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη πρόγνωση. 

Οι διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί με την πάροδο των ετών για τον καρκίνο 

του παχέος εντέρου επικεντρώνονται μεταξύ άλλων και στους διάφορους παράγοντες οι οποίοι 

είναι δυνατόν να επηρεάζουν τον οργανισμό και να οδηγούν στην εμφάνιση του. Σκοπός αυτής 

της εργασίας αυτής να μελετήσει τόσο τους δημογραφικούς όσο και τους διατροφικούς 

παράγοντες που μπορεί να έχουν σχέση με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Έτσι θα 

μπορέσουμε να διερευνήσουμε τον θετικό ρόλο που πιθανόν παίζει η Μεσογειακή διατροφή 

καθώς και ο τρόπος ζωής των ατόμων στην πρόληψη του καρκίνου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος του παχέος εντέρου, Μεσογειακή διατροφή, Med Diet Score 
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1.2 Καρκίνος του παχέος εντέρου 

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου οφείλεται συνήθως σε διάφορους πολύποδες. Ως πολύποδες 

αναφέρονται μάζες ιστού οι οποίες διακρίνονται στο εσωτερικό του παχέος εντέρου. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πολυπόδων οι οποίες χωρίζονται ανάλογα με την μορφή, τα 

ιστολογικά χαρακτηριστικά και το μέρος του παχέος εντέρου στο οποίο βρίσκονται. Δύο 

γενικότερες κατηγορίες είναι οι νεοπλαστικοί πολύποδες, οι οποίοι χωρίζονται σε καλοήθεις 

και κακοήθεις, και οι μη νεοπλαστικοί πολύποδες. Εκτός όμως από αυτούς υπάρχουν και άλλα 

είδη, όπως τα λεμφώματα, τα λιπώματα κ.α., τα οποία δεν εντάσσονται στις παραπάνω 

κατηγορίες 

Οι πολύποδες αυτοί είναι αποτέλεσμα κάποιας αποδιοργάνωσης του τρόπου ανάπτυξης των 

κυττάρων του οργανισμού. Αν για παράδειγμα δημιουργηθούν πλεονάζοντα ή «ελαττωματικά» 

κύτταρα ενώ εκείνα που κανονικά θα έπρεπε να καταστραφούν συνεχίζουν να υπάρχουν. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή μαζών οι οποίες δημιουργούνται σε βάρος του οργανισμού, 

δηλαδή στους πολύποδες. Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι πολύποδες είναι καλοήθεις, όμως 

υπάρχουν και εκείνοι που μπορούν να μετατραπούν σε καρκίνους, αυτούς τους πολύποδες τους 

ονομάζουμε κακοήθεις. Έτσι εάν εντοπισθεί ένας πολύποδας πρέπει να αφαιρεθεί και να 

ελεγχθεί ιστολογικά για να αποτραπεί η εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου. 

(Μπουμπονάρης Μ., 2012) 

 

 
Εικόνα 2.1: Διάφοροι Πολύποδες 

 

1.2.1. Αιτίες εμφάνισης του καρκίνου του παχέος εντέρου 

Με την πάροδο των ετών πραγματοποιήθηκαν πολλές μελέτες που σκοπό είχαν να βρεθεί 

θεραπεία για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είχε ως συνέπεια να αναγνωρισθούν 

διάφοροι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη αυτής  της μορφής 

καρκίνου.  

Αρχικά ένας πολύ βασικός παράγοντας είναι η ηλικία του ατόμου. Τα άτομα που έχουν 

ξεπεράσει την ηλικία των 50 ετών αλλά και τα άτομα με ηλικία μικρότερη των 50 ετών που 

έχουν κάποιο στενό συγγενή, ο οποίος είχε καρκίνο του παχέος εντέρου ή αδενώματα στο 

παχέος έντερο θεωρούνται ως άτομα υψηλού κινδύνου. Επίσης όπως προαναφέρθηκε εάν 

υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου όπως και οικογενειακό ή ατομικό 

ιστορικό καρκίνου στις ωοθήκες, στο μαστό ή και στη μήτρα τότε υπάρχει κληρονομική ή 

ατομική προδιάθεση αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό το άτομο πρέπει να υποβάλλεται σε κάποιου 



22 
 

είδους έλεγχο σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα για παράδειγμα ανά 2 με 3 έτη αντί κάθε 

πενταετία όπως είναι το σύνηθες.  

Σε κίνδυνο όμως βρίσκονται και τα άτομα τα οποία μπορούν να πάσχουν από ελκώδη 

κολίτιδα, τη νόσο του Crohn, οικογενή αδενοματώδη πολυποδίαση, σύνδρομο 

αμαρτωματωδών πολυποδιάσεων, σύνδρομο Peutz-Jeghers αλλά και από το σύνδρομο Juvenile 

polyposis. Ένας ακόμη παράγοντας κινδύνου είναι ο κληρονομικός μη πολυποδισιακός 

καρκίνος του παχέος εντέρου. (Λαούδη 2011). Ακόμη η ύπαρξη φλεγμονής ή η ανάπτυξη 

πολυπόδων μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της νόσου. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι 

πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος ζωής και διατροφής του ατόμου. Τα άτομα με 

υπερβολικό βάρος (παχύσαρκα) έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ασθενήσουν σε σχέση με 

τα εκείνα που έχουν κανονικό βάρος. Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα εκείνα των οποίων η 

διατροφή περιέχει σε μεγάλο βαθμό κατανάλωση ζωικού λίπους, κόκκινου κρέατος και σε πολύ 

μικρό φυτικές ίνες όπως λαχανικά, όσπρια και φρούτα. Σημαντικός είναι και ο ρόλος της 

άσκησης την οποία δεν θα πρέπει να αμελεί το άτομο καθώς και την αποφυγή του καπνίσματος 

και του περιορισμού της κατανάλωσης αλκοόλ, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ασθενείας 

(Τσακηρίδου και συν 2008). 

 

1.2.2. Είδη Καρκίνου του παχέος εντέρου 

Τα είδη του παχέος εντέρου διαχωρίζονται ανάλογα με το μέρος του εντέρου στο οποίο 

εμφανίζεται η καρκινική μάζα αλλά και με τη μορφή που έχουν. Τα είδη του καρκίνου όταν ο 

όγκος βρίσκεται στο δεξί μέρος του παχέος εντέρου είναι ο καρκίνος του τυφλού, του ανιόντος, 

της δεξιάς κοιλίας καμπής και του εγγύς τμήματος του εγκάρσιου. Στο αριστερό μέρος του 

εντέρου μπορεί να παρουσιασθεί καρκίνος αριστερής κοιλίας καμπής είτε καρκίνος του 

κατιόντος. Άλλα είδη καρκίνου με βάση το μέρος εμφάνισης της καρκινικής μάζας είναι ο 

καρκίνος εγκάρσιου κόλου, καρκίνος του σιγμοειδούς και ο καρκίνος του ορθού.(Χαντζής 

2012) 

Ο καρκίνος του ορθού ή ορθοκολικός ή ορθολογικός καρκίνος μπορεί να εμφανισθεί με 

διάφορες μορφές. Τα είδη του ορθοκολικού καρκίνου που εμφανίζονται πιο συχνά και 

συγκεκριμένα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% είναι οι σποραδικές μορφές καρκίνου του 

ορθού καθώς και οι μη κληρονομήσιμες μορφές καρκίνου. Τέλος μια ακόμη μορφή καρκίνου 

του παχέος εντέρου είναι ο καρκίνος σύγχρονων νεοπλασμάτων.(Χαντζής 2012) 
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Εικόνα 1.3: Δομή Παχέος Εντέρου 

 

1.2.3. Συμπτώματα 

Τα συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου ποικίλουν. Ένας λόγος για αυτό είναι το 

σημείο στο οποίο βρίσκεται ο καρκίνος στο παχύ έντερο. Γενικά, σε ένα άτομο που πάσχει από 

καρκίνο του παχέος εντέρου μερικά από τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι απώλεια αίματος 

στην κένωση του εντέρου, διαταραχή στις συνήθειες του εντέρου (διάρροια, δυσκοιλιότητα ή 

και τα δύο), πόνος στην περιοχή της κοιλιάς, αδυναμία, αναιμία και απώλεια βάρους. Επίσης 

μπορεί να προκληθούν δυσπεπτικές ενοχλήσεις, μετεωρισμός στην κοιλιακή χώρα καθώς και 

εμφάνιση κάποιας μάζας εσωτερικά στην κοιλιά η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή με 

ψηλάφηση.  

 Εάν το καρκίνωμα βρίσκεται στο δεξιό τμήμα του τότε τα συμπτώματα μπορεί να είναι η 

αδυναμία, η αναιμία, η δυσκολία στην αναπνοή και οι ζαλάδες. Ακόμη ο ασθενής μπορεί να 

είναι ωχρός, να έχει πόνο στο κάτω δεξιό μέρος της κοιλιάς και να κουράζεται εύκολα. Στο 

σημείο όμως αυτό μικρό ποσοστό ασθενών περίπου 10%, μπορεί να εμφανίσει ως σύμπτωμα 

μία ψηλαφητή μάζα, μεγάλη απώλεια βάρους, να παρουσιάσει εικονικά η περίπτωση της 

σκωληκοειδίτιδας ή και ίκτερος. Σε περίπτωση που ο όγκος βρίσκεται στο αριστερό τμήμα του 

εντέρου τότε μπορεί να υπάρξουν διαταραχές των συνηθειών του εντέρου, αίμα και βλέννα 

στις κενώσεις ακόμη και μεγάλη δυσκολία στις κενώσεις. Τέλος το ο καρκίνος, στο σημείο 

αυτό του εντέρου, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εάν στο άτομο παρουσιασθεί έντονη 

αναιμία και ψηλαφητή μάζα. (Μυλωνάκης) 

 

1.2.4. Στάδια της νόσου 

Με την πάροδο των ετών έγιναν πολλές μελέτες με σκοπό να βρεθεί θεραπεία για τον 

καρκίνο του παχέος εντέρου. Μέσα από τις μελέτες αυτές οι γιατροί κατάλαβαν τον τρόπο 

εξέλιξής της νόσου και έτσι κατέληξαν σε διάφορα συστήματα σταδιοποίησης της. Τα πιο 

διαδεδομένα συστήματα είναι το σύστημα του Dukes, το Auster & Coller το οποίο αποτελεί 

παραλλαγή του συστήματος του Dukes και τέλος το TNM. 
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Σύστημα του Dukes 

Το σύστημα του Dukes προτάθηκε και πήρε το όνομά του από τον Αμερικανό παθολόγο 

Cuthbert Esquire Dukes. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τα  4 παρακάτω στάδια (J Clin 

Pathol. 1949 )  

 Στάδιο A: Στο πρώτο ή αρχικό στάδιο η ανάπτυξη περιορίζεται στο έντερο. Η 

πρόγνωση μετά από χειρουργική θεραπεία τέτοιων περιπτώσεων είναι εξαιρετική.  

 Στάδιο B: Το δεύτερο στάδιο επιτυγχάνεται όταν ο κακοήθης όγκος έχει εξαπλωθεί με 

άμεση/ευθεία συνέχεια στις παρακείμενες δομές αλλά δεν έχει ακόμη αναπτύξει 

λεμφικές μεταστάσεις. Στο στάδιο αυτό μετά από χειρουργική αγωγή οι ασθενείς έχουν 

επίσης σχετικά καλή. 

 Στάδιο C: Το τρίτο στάδιο επιτυγχάνεται όταν ο κακοήθης όγκος έχει εξαπλωθεί ακόμα 

περισσότερο και έχει προκαλέσει λεμφικές μεταστάσεις.  

 Στάδιο D: Η κακοήθης ανάπτυξη έχει εξαπλωθεί σε μακρινά όργανα όπως το ήπαρ. 

 

Σύμφωνα με μελέτες, το ποσοστό των ασθενών που επιβιώνει μετά από την αφαίρεση του 

καρκινώματος μεταβάλλεται από στάδιο σε στάδιο. Το ποσοστό των ασθενών με καρκίνου του 

παχέος εντέρου σταδίου C που επιβιώνει μετά από πέντε έτη, φθάνει το 30%. Ενώ για τους 

ασθενείς σταδίου B αυξάνεται στο 45% και για τους ασθενείς σταδίου Α περίπου το 80% 

(Τσακιρίδου και συν 2008). 

 

Σύστημα των Auster & Coller 

Το σύστημα αυτό όπως αναφέραμε και παραπάνω, αποτελεί μία τροποποίηση του 

συστήματος του Dukes από τους Auster και Coller το 1954. Τα στάδια του συστήματος αυτού 

είναι τα ακόλουθα (Παπασταματίου, Νικολόπουλος): 

 A: οι όγκοι εντοπίζονται στο βλεννογόνο, δηλαδή στο εσωτερικό τοίχωμα του εντέρου 

 B1: οι όγκοι περιορίζονται στην μυϊκή στοιβάδα χωρίς να την διαπερνούν 

 B2: οι όγκοι εκτείνονται πέρα του τοιχώματος του εντέρου χωρίς όμως να προσβάλουν 

τους λεμφαδένες 

 C: οι όγκοι έχουν διηθίσει στους τοπικούς λεμφαδένες  

o C1: οι όγκοι εντοπίζονται στο τοίχωμα του εντέρου 

o C2: οι όγκοι εκτείνονται πέρα του τοιχώματος του εντέρου 

 D: τα καρκινικά κύτταρα του όγκου έχουν διασκορπιστεί και σε άλλα όργανα του 

σώματος, δηλαδή υπάρχουν μεταστάσεις 

 

Σύστημα ΤΝΜ 

Το ΤΝΜ πήρε το όνομα του από τα αρχικά των λέξεων Tumor, Nodes, Metastasis (Όγκος, 

Λεμφαδένες, Μετάσταση) και προτάθηκε από την America Joint Committee on Cancer (AJCC) 

και την International Union Against Cancer. Το σύστημα υπερτερεί σε σχέση με τα άλλα 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1023239/?page=2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1023239/?page=2
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συστήματα, διότι υπόκειται σε συνεχή ενημέρωση με νέα δεδομένα, ο σχεδιασμός του είναι 

διεπιστημονικός και μπορούν να εφαρμοσθούν σε αυτό όλες οι τεχνολογικές προσεγγίσεις. 

Ακόμη το σύνολο των κανόνων που περιλαμβάνει εξασφαλίζει την ομοιόμορφη χρήση του 

(Μυλωνάκης). 

Το ΤΝΜ σύστημα ταξινομεί τους όγκους ανάλογα με την έκταση του πρωτοπαθούς όγκου 

Τ, την έκταση των διηθημένων λεμφαδένων Ν και την παρουσία ή όχι απομακρυσμένων 

μεταστάσεων. 

 

Ταξινόμηση ΤΝΜ 

 Τ (tumor) :Πρωτοπαθής εστία 

o Το : Απουσία ένδειξης πρωτοπαθούς εστίας όγκου 

o Τx : Απουσία δυνατότητας εκτίμησης της έκτασης του όγκου 

o Tis : Ενδοβλεννογόνιο καρκίνωμα 

o T1 : Ο όγκος εντοπίζεται στον βλεννογόνο και τον υποβλεννογόνιο 

o T2 : Ο όγκος εντοπίζεται στο εντερικό τοίχωμα χωρίς να έχει διηθηθεί το 

ορογόνο 

o T3 : Ο όγκος έχει διηθήσει το ορογόνο έχοντας ή όχι επεκταθεί σε 

παρακείμενους ιστούς 

o T4 : Ο όγκος έχει επεκταθεί σε παρακείμενους ιστούς και όργανα 

 

 Ν (nodes) : Λεμφαδένες 

o Νο : Οι λεμφαδένες δεν έχουν διηθηθεί 

o Νx : Δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των επιχώριων λεμφαδένων  

o Ν1 : Έχουν διηθηθεί  1 ως 3 περιπλοκοί ή περιορθικοί λεμφαδένες 

o Ν2 : Έχουν διηθηθεί   4 ή περισσότεροι περιπλοκοί ή περιορθικοί λεμφαδένες 

o Ν3 : Έχουν διηθηθεί οι περίπλοκοι ή περιορθικοί λεμφαδένες 

 

 Μ (metastases) : Μεταστάσεις 

o Μx : Δεν είναι δυνατή η εκτίμηση ύπαρξης απομακρυσμένων μεταστάσεων  

o Mo : Μη ύπαρξη μεταστάσεων σε μακρινά όργανα 

o M1 : Ύπαρξη μεταστάσεων σε μακρινά όργανα 

 

Αφού ο ασθενής υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιείται ο συνδυασμός των 

παραμέτρων Τ, Ν και Μ που έχουν καθοριστεί για τον ασθενή προκειμένου να γίνει η 

σταδιοποίηση και να προσδιορισθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο όγκος. Τα στάδια 

συμβολίζονται με λατινικούς χαρακτήρες και περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Σταδιοποίηση ΤΝΜ 1 

Στάδιο 0 Tis, No, Mo 

Ο καρκίνος περιορίζεται στο βλεννογόνο του 

εντέρου ή του ορθού, είναι δηλαδή πρώιμος. Το 

στάδιο αυτό λέγεται και ενδοβλεννογόνιο 

καρκίνωμα. 

Στάδιο I 
T1, No, Mo ή Τ2, 

No, Mo 

Ο καρκίνος έχει προσχωρήσει μέσω του 

βλεννογόνου στον υποβλεννογόνιο ή και στο μυϊκό 

χιτώνα, όχι όμως σε επιχώριους λεμφαδένες ούτε σε 

απομακρυσμένες περιοχές. 

Στάδιο IIΑ T3, No, Mo 

Ο καρκίνος έχει διηθήσει τον ορογόνο χιτώνα, 

χωρίς όμως να προσβάλει τους επιχώριους 

λεμφαδένες ή απομακρυσμένες περιοχές. 

Στάδιο IIΒ T4, No, Mo 

Ο καρκίνος προχωρήσει πέραν του τοιχώματος 

του εντέρου ή του ορθού σε γειτονικούς ιστούς ή 

όργανα. Επίχωροι λεμφαδένες ή απομακρυσμένες 

περιοχές δεν έχουν προσβληθεί ακόμα. 

Στάδιο IIΙΑ T1-2, N1, Mo 

Ο καρκίνος μέσω του βλεννογόνου έχει 

προχωρήσει στον υποβλεννογόνιο ή και στο μυϊκό 

χιτώνα και έχει διηθήσει έως και 3 επιχώριους 

λεμφαδένες χωρίς να έχει προσβάλει 

απομακρυσμένες περιοχές. 

Στάδιο IIΙΒ T3-4, N1, Mo 

Ο καρκίνος έχει διηθήσει τον ορογόνο χιτώνα ή 

έχει προχωρήσει πέραν του εντέρου ή του ορθού σε 

γειτονικούς ιστούς ή όργανα και έχει διηθήσει έως 

και 3 επιχώριους λεμφαδένες χωρίς να έχει 

προσβάλει απομακρυσμένες περιοχές. 

Στάδιο IIΙC Κάθε T, N2, Mo 

Ο καρκίνος είναι δυνατόν να είναι κάθε Τ 

(όγκος), αλλά έχει διηθήσει περισσότερους από 3 

επιχώριους λεμφαδένες χωρίς να έχει προσβάλει 

απομακρυσμένες περιοχές. 

Στάδιο IV Κάθε T, κάθε N, M1 

Ο καρκίνος είναι δυνατόν να είναι κάθε Τ (όγκος) 

και κάθε Ν (λεμφαδένας) αλλά έχει προκαλέσει 

μεταστάσεις  σε απομακρυσμένα όργανα όπως στο 

ήπαρ και στους πνεύμονες 

Πίνακας 1.1: Σταδιοποίηση ΤΝΜ  
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1.2.5. Διαγνωστική διερεύνηση της νόσου 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου 

είναι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Για το λόγο αυτό σημαντικό ρόλο παίζει ο 

προσυμπτωματικός έλεγχος, προκειμένου να ανιχνευθούν τυχόν πολύποδες ή ανωμαλίες του 

εντέρου σε αρχικό στάδιο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων και 

εξετάσεων. 

Μία εξέταση που περιλαμβάνεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο είναι αυτή της 

κολονοσκόπησης. Η κολονοσκόπηση ή κολοσκόπηση επιτρέπει την εξέταση του παχέος 

εντέρου σε ολόκληρο το μήκος του καθώς και την αφαίρεση πολυπόδων που μπορούν να 

εντοπισθούν. Η εξέταση αυτή είναι ίσως η καλύτερη από τις εξετάσεις προσυμπτωματικού 

ελέγχου και ενδείκνυται η εφαρμογή της σε όλα τα άτομα από την ηλικία των 50 ετών και άνω 

(Χριστοδούλου, Τσιάνος 2000). Εάν κατά την εξέταση δεν βρεθούν τυχόν ανωμαλίες τότε οι 

γιατροί συνιστούν την επανάληψή της κάθε 5 με 8 χρόνια. Εξετάσεις ελέγχου ανατομικών 

δομών αποτελούν επίσης η σιγμοειδοσκόπηση, ο βαριούχος υποκλυσμός διπλής αντίθεσης και 

η εικονική κολονοσκόπηση (CTC) (Λαούδη 2011). Σε αυτήν την κατηγορία 

συμπεριλαμβάνονται η ενδοσκόπηση άνω πεπτικού ο υπερηχογραφικός έλεγχος, η αξονική 

τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας καθώς και η EUS ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία 

(Καλαντζής και συν 2003,Φωτιάδης και συν 2005) 

Εκτός όμως από την κατηγορία των εξετάσεων ελέγχου ανατομικών δομών υπάρχει και 

εκείνη (των εξετάσεων) ελέγχου κοπράνων (Λαούδη 2011). Εξετάσεις ελέγχου κοπράνων 

αποτελούν ο έλεγχος κοπράνων για ανίχνευση αιμοσφαιρίνης gFoBT, η ανοσοχημική 

δοκιμασία ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων (FIT) καθώς και η δοκιμασία ανίχνευσης 

παθογόνου DNA κοπράνων (sDNA) (Λαούδη 2011).  

Οι παραπάνω μέθοδοι αρχίζουν να εφαρμόζονται κυρίως όταν τα άτομα φθάσουν το 50ο 

έτος ηλικίας, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαίο τα άτομα να υποβληθούν σε 

εξετάσεις πρωσυμπτωματικού ελέγχου σε μικρότερη ηλικία. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ή μη 

οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του παχέος εντέρου. Τα άτομα τα οποία έχουν συγγενείς 

1ου βαθμού οι οποίοι ασθένησαν από καρκίνο του παχέος εντέρου διατρέχουν κίνδυνο 2 έως 3 

φορές μεγαλύτερο αναφορικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος 

πρέπει να ξεκινά είτε από την ηλικία των 40 ετών είτε 10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία στην 

οποία διαγνώσθηκε ο συγγενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου. Επίσης πρέπει να υποβάλλεται 

σε κολονοσκόπηση κάθε 5 έτη. Εάν όμως το άτομο διαθέτει συγγενείς 1ου βαθμού οι οποίοι 

ασθένησαν από καρκίνο του παχέος εντέρου σε ηλικία μικρότερη των 50 ετών, βρίσκεται σε 3 

έως και 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 

να ξεκινήσει τον προσυμπωματικό έλεγχο από τα 20 με 25 έτη ζωής του. Το US Agency for 

Health Care Policy and Research (AHCPR) σε αυτές  τις περιπτώσεις ατόμων προτείνει 

εφαρμογή της κολονοσκόπησης κάθε 10 έτη ή τον βαριούχο υποκλυσμό της αντίθεσης κάθε 5 

έτη. Η σχέση Μεσογειακής Διατροφής και καρκίνου του παχέος εντέρου έχει επίσης μελετηθεί 

στην εργασία «Μεσογειακή Διατροφή και Καρκίνος του Πεπτικού Συστήματος: Μελέτη 

Ασθενών Μαρτύρων».(Κοντού 2013) 
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1.2.6. Θεραπευτική αγωγή του καρκίνου του παχέος εντέρου 

Ο βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι η διεξαγωγή 

χειρουργικής επέμβασης. Με την χειρουργική επέμβαση του εντέρου, αφαιρείται από το 

παχέος έντερο το τμήμα που έχει προσβληθεί κι ένα υγιές τμήμα περίπου 5 εκατοστών από 

κάθε πλευρά της καρκινικής μάζας. Επιπρόσθετα αφαιρούνται και γειτονικοί λεμφαδένες οι 

οποίοι μπορεί να έχουν διηθηθεί. (Τσακωνιάτης 2013) 

 Εκτός από την χειρουργική επέμβαση ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής 

μπορεί να χρειασθεί συμπληρωματική/επιπρόσθετη θεραπεία. Η συμπληρωματική θεραπεία 

μπορεί να είναι στη μορφή χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας. Εάν ο ασθενής βρίσκεται σε 

αρχικό στάδιο (1ο στάδιο) τότε το 95% των περιπτώσεων μπορεί να μόνο με χειρουργική 

επέμβαση. Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε ποσοστό από 65% έως 85% των ασθενών που 

βρίσκονται στο 2ο στάδιο. Υπάρχει όμως η περίπτωση την χειρουργική επέμβαση να 

ακολουθήσει χημειοθεραπεία λόγω τυχόν ευρημάτων κατά την επέμβαση. Στην περίπτωση που 

ο ασθενής βρίσκεται στο 3ο ή 4ο στάδιο η θεραπευτική αγωγή συνδυάζει την χειρουργική 

επέμβαση, την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Στο 3ο στάδιο εκτός από την 

χειρουργική επέμβαση και την χημειοθεραπεία είναι πιθανό να χρειασθεί συμπληρωματική 

θεραπεία. Στους ασθενείς που βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και ο καρκίνος έχει 

κάνει μεταστάσεις σε άλλα όργανα εφαρμόζεται χημειοθεραπεία και σε ορισμένες στοχευμένες 

θεραπείες. Στους ασθενείς αυτούς η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται προληπτικά για τον πόνο 

ή για την ανακούφιση του. (Αγγέλου 2014) 

Πέρα όμως από την όποια θεραπευτική αγωγή υπάρχει ο κίνδυνος υποτροπής της νόσου. Η 

υποτροπή αυτή μπορεί να οφείλεται σε μικρομεταστάσεις. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 

αφαίρεσης της καρκινικής μάζας και των 3 ετών που ακολουθούν, παρατηρείται το 85% των 

υποτροπών. Ενώ μέσα την περίοδο των 5 ετών μετά την επέμβαση εμφανίζονται οι 

περισσότερες υποτροπές. (Χαντζής 2012) 

 

1.2.7. Μεσογειακή διατροφή 

Η Μεσογειακή διατροφή αφορά τις συνήθειες της διατροφής των κατοίκων χωρών που 

βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα, της Ελλάδας, της Νότιας Ιταλίας, Γαλλίας και Ισπανίας. 

Στη Μεσογειακή διατροφή η κατανάλωση των τροφών χωρίζεται σε κατηγορίες τόσο για το 

είδος της τροφής όσο και στην συχνότητα κατανάλωσής αυτών. 

Αναλυτικότερα τροφές όπως τα δημητριακά, τα λαχανικά, τα φρούτα, το ελαιόλαδο καθώς 

και τα γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να καταναλώνονται σε καθημερινά. Όμως τροφές όπως 

τα ψάρια, τα πουλερικά, τα όσπρια, οι πατάτες, τα αυγά ,τα γλυκά πρέπει να καταναλώνονται 

σε εβδομαδιαία βάση. Τέλος σε πιο αραιά διαστήματα, δηλαδή μηνιαίως, συνιστάται να γίνεται 

η κατανάλωση του κόκκινου κρέατος και των παράγωγών του. Ωστόσο στη Μεσογειακή 

διατροφή συγκαταλέγεται η καθημερινή σωματική άσκηση καθώς και η κατανάλωση κρασιού 

με μέτρο. Όλα τα παραπάνω σχηματίζουν την πυραμίδα της Μεσογειακής διατροφής.(Ρούσση 

2013) 
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Προσπαθώντας να εξετασθεί η σχέση μεταξύ της διατροφής γενικότερα και του 

μεσογειακού προτύπου ειδικότερα με τον καρκίνο έχουν γίνει με την πάροδο του χρόνου 

ποικίλες μελέτες. Μέσα από τις μελέτες αυτές έχει υπολογισθεί ότι το ποσοστό των ατόμων 

που εμφανίζουν καρκίνο του παχέος εντέρου μειώνεται κατά 25%, εκείνων που εμφανίζουν 

καρκίνων του μαστού κατά 15% και καρκίνο του προστάτη κατά 10% εάν αυτά ακολουθούν 

τη Μεσογειακή Διατροφή.(Σειρλιδάκη 2013) 

 

 

Εικόνα 1.4: Πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής 

 

1.2.8. Δείκτης Med Diet Score 

Το Med Diet Score είναι ένας διατροφικός δείκτης ο οποίος μετρά την προσαρμογής του 

ατόμου στο Μεσογειακό διατροφικό πρότυπο. Στο δείκτη αυτό καταγράφεται η εβδομαδιαία 

κατανάλωση τροφών από 10 ομάδες τροφίμων της Μεσογειακής διατροφής, οι οποίες είναι τα 

μη επεξεργασμένα δημητριακά, οι πατάτες, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, τα ψάρια, το 

κόκκινο κρέας και τα παράγωγά του, τα πουλερικά, τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα και το 

ελαιόλαδο. Επίσης σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται και η ημερήσια κατανάλωση μίας εντέκατης 

ομάδας, του αλκοόλ. 

Για την κατανάλωση των τροφών που θεωρούνται ότι είναι κοντά στο πρότυπο της 

μεσογειακής διατροφής, δηλαδή τα μη επεξεργασμένα δημητριακά, οι πατάτες, τα φρούτα, τα 

λαχανικά, τα όσπρια, τα ψάρια και το ελαιόλαδο, η διαβάθμιση της βαθμολογίας ξεκινάει από 

το 0 και φτάνει μέχρι το 5. Το 0 αντιπροσωπεύει την κατανάλωση μιας τροφής σπανίως ή 
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καθόλου και το 5 αντιπροσωπεύει την πολύ συχνή κατανάλωση. Όμως οι τροφές των οποίων 

η συχνή πρόσληψη απομακρύνει το άτομο από το πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής, 

δηλαδή το κόκκινο κρέας και τα παράγωγά του, τα πουλερικά και τα πλήρη γαλακτοκομικά 

προϊόντα, βαθμολογούνται αντίστροφα. Σε αυτές τις τροφές όταν γίνεται πολύ συχνή 

κατανάλωση αντιστοιχούμε την τιμή  0, ενώ για σπάνια ή μηδενική κατανάλωση την τιμή 

5.(Μπίτση και συν 2012)  

Η κατανάλωση αλκοόλ είναι η μόνη από τις κατηγορίες οι οποίες βαθμολογούνται με βάση 

τα ml που καταναλώνει το άτομο ημερησίως. Όταν το άτομο καταναλώνει λιγότερα από 300 

ml αλκοόλ ημερησίως τότε βαθμολογούνται με 5 βαθμούς ενώ όταν καταναλώνει περισσότερα 

από 700ml ημερησίως με 0 βαθμούς. Οι 1-4 βαθμοί αντιστοιχούν στην κατανάλωση 600-700 

ml, 500-600 ml, 400-500 ml, 300-400 ml αντιστοίχως. (Αρβανίτη και συν 2006) 

Συμπερασματικά ο δείκτης Med Diet Score με βάση τα παραπάνω παίρνει τιμές από 0 έως 55, 

όπου το 55 αντιστοιχεί στην πλήρη υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής. Όταν το Med Diet 

Score ισούται με 0 το άτομο δεν ακολουθεί καθόλου το Μεσογειακό πρότυπο. 

 

1.3 Περιγραφή του ερωτηματολογίου 

Στην παράγραφο αυτή θα παραταθεί μια σύντομη περιγραφή του ερωτηματολογίου το οποίο 

δόθηκε προς συμπλήρωση στα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή.  

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από επτά επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα 

ζητείται από τον συμμετέχοντα να δώσει κάποια στοιχεία για την κλινική του κατάσταση. Στη 

συνέχεια στο δεύτερο τμήμα συμπληρώνονται τα στοιχεία δημογραφικού χαρακτήρα όπως το 

επάγγελμα, η οικονομική του κατάσταση κα. Ακολουθεί το τμήμα που αφορά την σωματική 

δραστηριότητα του ατόμου καθώς και τα ανθρωπομετρικά του χαρακτηριστικά (βάρος, ύψος, 

περιφέρεια μέσης). Το τέταρτο τμήμα ασχολείται εξ ολοκλήρου με το κάπνισμα, όπως για 

παράδειγμα εάν το άτομο καπνίζει και εάν ναι που και πόσο συχνά.  

Το ερωτηματολόγιο συνεχίζει με το μέρος των διατροφικών συνηθειών του ατόμου. Μέσα 

από αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου γίνεται ικανός ο υπολογισμός του δείκτη 

Μεσογειακής Διατροφής Med Diet Score. Τέλος, ακολουθεί το έκτο τμήμα που ασχολείται με 

την ψυχολογική αξιολόγηση του ατόμου και το έβδομο που αφορά εξ ολοκλήρου το ιατρικό 

ιστορικό και τα εργαστηριακά στοιχεία του ατόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως επί το πλείστων 

εκτός από ορισμένα ερωτήματα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού 

τύπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Διερεύνηση Ύπαρξης Συνάφειας  

Προκειμένου να γίνει αντιληπτό εάν διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την υγεία του ατόμου 

ώστε αυτό να ασθενήσει από καρκίνο του παχέος εντέρου θα διεξαχθεί η κατάλληλη εξέταση 

του καθενός. Από την περιγραφή του ερωτηματολογίου που προηγήθηκε (Παράγραφος 1.3) 

γίνεται κατανοητό ότι όλες οι ερωτήσεις του αφορούν εάν ένα άτομο είναι ή όχι ασθενής. 

Συνεπώς η βασική μεταβλητή της μελέτης θα είναι η λεγόμενη «Ομάδα Μελέτης», η οποία θα 

είναι δίτιμη με τιμές 0 και 1. Όταν η εξαρτημένη μεταβλητή θα λαμβάνει την τιμή 0 τότε το 

άτομο θα είναι υγιείς ενώ όταν λαμβάνει την τιμή 1 το άτομο θα πάσχει από καρκίνο του παχέος 

εντέρου. 

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να ελεγχθεί εάν υπάρχει σχέση εξάρτησης ή γενικότερα κάποιας 

συσχέτισης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και των ανεξάρτητων μεταβλητών οι οποίες 

είναι τόσο δημογραφικοί όσο και διατροφικοί-σωματομετρικοί παράγοντες που περιέχονται 

από τα δεδομένα της μελέτης. Προκειμένου να εφαρμοσθεί ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 θα 

πρέπει αρχικά να παρουσιαστούν τα δεδομένα σε πίνακες συνάφειας. Οι πίνακες συνάφειας ή 

αλλιώς contingency tables αποτελούν πίνακες συχνοτήτων στους οποίους ταξινομούνται 

ταυτόχρονα δεδομένα με βάση τουλάχιστον δύο ποιοτικές μεταβλητές. 

Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές που 

ταξινομούνται στις γραμμές και τις στήλες ή εάν οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες. Για να ελεγχθεί η συσχέτιση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και των 

ανεξάρτητων μεταβλητών θα εφαρμοσθεί ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 ή ο έλεγχος χ2 για την 

τάση εάν κάποια από τις κατηγορικές μεταβλητές είναι διατάξιμη. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 εξετάζει τις δύο παρακάτω υποθέσεις  

𝛨0: 𝑝𝑖𝑗 = 𝑝𝑖.𝑝.𝑗 

𝛨1: 𝑝𝑖|𝑗 = 𝑝𝑖. 

Πιο συγκεκριμένα στην μηδενική υπόθεση η πιθανότητα ενός κελιού ισούται με το γινόμενο 

των δύο περιθώριων πιθανοτήτων, ενώ στην εναλλακτική υπόθεση δοθέντος ενός επιπέδου 

μιας μεταβλητής η πιθανότητα των επιπέδων της άλλης είναι σταθερή. Με βάση την υπόθεση 

ανεξαρτησίας που προηγήθηκε οι συχνότητες που αναμένονται να εμφανιστούν στο κάθε κελί 

είναι οι 𝑛𝑝𝑖𝑗 = 𝑛𝑝𝑖𝑝𝑗. 

Στον έλεγχο αυτό αντιστοιχεί η στατιστική συνάρτηση 

𝛸2 = ∑ ∑
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)2

𝐸𝑖𝑗

2

𝑗=1

2

𝑖=1
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όπου το 𝐸𝑖𝑗 αντιστοιχεί στις αναμενόμενες συχνότητες και το 𝑂𝑖𝑗 στις παρατηρούμενες 

συχνότητες. 

Στην περίπτωση που ικανοποιείται η μηδενική υπόθεση του ελέγχου περί ανεξαρτησίας των 

μεταβλητών, η στατιστική συνάρτηση θα ακολουθεί κατά προσέγγιση την κατανομή χ2 με 1 

βαθμό ελευθερίας και η κρίσιμη περιοχή θα είναι η 𝛸2 ≥ 𝛸1,𝛼
2 . 

Ο έλεγχος χ2 για την τάση (linear trend test) από την άλλη, ο οποίος εφαρμόζεται εάν μία 

τουλάχιστον από τις μεταβλητές είναι διατάξιμες, εξετάζει τις υποθέσεις  

𝐻0: 𝑝1|1 = 𝑝1|2 = ⋯ = 𝑝1|𝑘 

𝐻1: 𝑝1|1 ≤ 𝑝1|2 ≤ ⋯ ≤ 𝑝1|𝑘 

όπου 𝑝1|𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 με το 𝑥𝑖 να είναι τα σκορ που αποδίδονται στις κατηγορίες της διατάξιμης 

μεταβλητής, ως σκορ επιλέγουμε τις τιμές 1, 2,…, k. 

Ειδικότερα εάν επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση τότε δεν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ 

της εξαρτημένης και της ανεξάρτητης μεταβλητής, ενώ εάν ικανοποιείται η εναλλακτική 

υπόθεση υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ της εξαρτημένης και της ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Στον έλεγχο αυτό αντιστοιχεί η στατιστική συνάρτηση  

𝜒𝜏ά𝜎𝜂
2 = 𝛭2 =

[∑ 𝑟𝑖𝑥𝑖 − 𝑅�̅�𝑘
𝑖=1 ]

2

𝑝𝑞[∑ 𝑛𝑖𝑥𝑖
2 − 𝑁�̅�2𝑘

𝑖=1 ]
 

όπου 𝑟𝑖 είναι η συχνότητα του «ναι» στο επίπεδο 𝑥𝑖, 𝑛𝑖 είναι ο αριθμός των ατόμων σε αυτήν 

την κατηγορία και 

𝛮 = ∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1 , 𝑅 = ∑ 𝑟𝑖

𝑘
𝑖=1 , 𝑝 =

𝑅

𝑁
, 𝑞 = 1 − 𝑝 𝜅𝛼𝜄 �̅� =

∑ 𝑛𝜄𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1

𝛮
 . 

Στην περίπτωση που ικανοποιείται η μηδενική υπόθεση της ισότητας των ποσοστών, η 

στατιστική συνάρτηση θα ακολουθεί κατά προσέγγιση την κατανομή χ2 με 1 βαθμό ελευθερίας 

και η κρίσιμη περιοχή θα είναι η 𝛸2 ≥ 𝛸1,𝛼
2 . 

Προκειμένου να εφαρμόζεται σωστά ο έλεγχος χ2 θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω 

συνθήκες: 

 Το μέγεθος του δείγματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο του τετραπλάσιου του 

αριθμού των κελιών του πίνακα συνάφειας. 

 

 Καμία από τις αναμενόμενες συχνότητες δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 1. 

 

 Το ποσοστό των αναμενόμενων συχνοτήτων οι οποίες είναι μικρότερες του 5 δεν 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 20%. 

Όταν στις μεταβλητές δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις ώστε να διεξαχθεί έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ2 ή ο έλεγχος χ2 για την τάση, θα γίνει χρήση του ακριβή ελέγχου του Fisher 

(Fisher’s Exact Test) όταν ο πίνακας συνάφειας της μεταβλητής είναι 2x2. Ο έλεγχος Fisher 
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συγκρίνει τον πίνακα του δείγματος μόνο με εκείνους τους πίνακες που έχουν τα ίδια περιθώρια 

αθροίσματα σε αντίθεση με τον έλεγχο χ2 που τον συγκρίνει με όλους τους δυνατούς πίνακες. 

Ενώ όταν ο πίνακας συνάφειας έχει διαστάσεις 2xm τότε γίνεται χρήση της προσέγγισης Monte 

Carlo. 

Εάν όμως η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ποσοτική μεταβλητή τότε δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω έλεγχοι. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι δίτιμη και ότι οι τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής δεν κατανέμονται 

κανονικά θα γίνει χρήση του ελέγχου U των Mann-Whitney. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η κανονικότητα των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής ως προς 

την εξαρτημένη μεταβλητή θα γίνει χρήση του μη παραμετρικού ελέγχου Kolmogorov-

Smirnov. 

Ο έλεγχος U των Mann – Whitney χρησιμοποιείται προκειμένου να εξετασθεί η μηδενική 

υπόθεση ότι δύο ανεξάρτητα δείγματα προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό (ή έχουν την ίδια 

κατανομή ή, εναλλακτικά, έχουν την ίδια διάμεσο). 

Υποθέτεται ότι από ένα πληθυσμό έχει ληφθεί δείγμα x1, x 2, …, xn μεγέθους n και από έναν 

δεύτερο πληθυσμό δείγμα y1, y2, …, ym μεγέθους m. Ο έλεγχος U των Mann – Whitney 

βασίζεται στη σύγκριση κάθε παρατήρησης xi από το πρώτο δείγμα με κάθε παρατήρηση yi 

από το δεύτερο δείγμα, έτσι ο αριθμός του συνόλου των συγκρίσεων που πραγματοποιούνται 

είναι nm. 

Αν τα δύο δείγματα έχουν την ίδια διάμεσο, τότε κάθε xi έχει την ίδια πιθανότητα να είναι 

μεγαλύτερο ή μικρότερο από κάθε yi. Πιο συγκεκριμένα, 
 

𝐻0: 𝑃(𝑥𝑖 > 𝑦𝑖) = 0.5 

𝐻1: 𝑃(𝑥𝑖 > 𝑦𝑖) ≠ 0.5 
 

Προκειμένου να υπολογιστεί η τιμή της συνάρτησης U των Mann – Whitney, μετριέται ο 

αριθμός των φορών που μια παρατήρηση xi από το πρώτο δείγμα είναι μεγαλύτερη από μια 

παρατήρηση yi από το δεύτερο δείγμα, ο οποίος στη συνέχεια συμβολίζεται με Ux. Με όμοιο 

τρόπο, γίνεται η μέτρηση του αριθμού των φορών που μια παρατήρηση xi από το πρώτο δείγμα 

είναι μικρότερη από μια παρατήρηση yi από το δεύτερο δείγμα. Ο αριθμός αυτός συμβολίζεται 

με Uy. Στη μηδενική υπόθεση αναμένεται τα Ux και Uy να είναι περίπου ίσα. 

Θα τεθεί U = min{Ux , Uy} ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των Mann – Whitney. Για να 

παρθεί η απόφαση εάν πρέπει να απορριφθεί ή όχι η μηδενική υπόθεση, θα βρεθεί η κρίσιμη 

τιμή Ucr του ελέγχου. Εάν ισχύει ότι U < Ucr,τότε η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Στην περίπτωση όπου ο αριθμός των παρατηρήσεων στο δείγμα μπορεί 

να δώσει αριθμό συνολικών συγκρίσεων (nm) μεγαλύτερο του 20 μπορεί να ακολουθηθεί η 

κανονική προσέγγιση. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιούνται οι 
 

𝜇𝑈 =
𝑛𝑚

2
 και 𝜎𝑈 = √

𝑛𝑚(𝑛+𝑚+1)

12
 . 

 

Εάν βρεθούν τουλάχιστον δύο ίσες παρατηρήσεις στα δείγματα θα προστεθεί μισή μονάδα 

στα Ux και Uy για κάθε ζευγάρι παρατηρήσεών που θα βρεθεί. Στην περίπτωση όπου θα 
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ακολουθηθεί η κανονική προσέγγιση είναι απαραίτητο να γίνει κατάλληλος 

επαναπροσδιορισμός της τυπικής απόκλισης ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.(Σαχλάς- 

Μπερσίμης 2016-2017) 

 

2.2 Λογιστική Παλινδρόμηση 

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να βρεθεί ποιες από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή είναι η στατιστική 

μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης. 

Η εξαρτημένη μεταβλητή που αντιστοιχεί στο σύνολο του ερωτηματολογίου είναι μία δίτιμη 

μεταβλητή, με τιμές 0 και 1. Δεδομένου ότι η εξαρτημένη μεταβλητή είναι δίτιμη και υπάρχουν 

περισσότερες από μία ανεξάρτητες μεταβλητές στο εκάστοτε μοντέλο, θα γίνει χρήση της 

πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης.  

Το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης το οποίο εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην δίτιμη 

εξαρτημένη μεταβλητή και τις ανεξάρτητες μεταβλητές έχει τη μορφή: 

log (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑋𝑝𝑖 + 𝜀 

Ο όρος log (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) αποτελεί τον λογάριθμο του λόγου συμπληρωματικών πιθανοτήτων (odds 

ratio). Με τον όρο λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων εννοείται το πηλίκο της πιθανότητας 

ενός ενδεχομένου (𝑜𝑑𝑑𝑠1 =
𝑝𝑟𝑜𝑏1

(1−𝑝𝑟𝑜𝑏1)
) προς τη πιθανότητα του συμπληρωματικού 

ενδεχομένου (𝑜𝑑𝑑𝑠0 =
𝑝𝑟𝑜𝑏0

(1−𝑝𝑟𝑜𝑏0)
) και εκφράζεται το πόσο πιθανό είναι να συμβεί σε σχέση με 

το να μη συμβεί το ενδεχόμενο αυτό. 

Ο λόγος των συμπληρωματικών πιθανοτήτων είναι ο: 

 

𝑂𝑅 =
𝑝1/(1 − 𝑝1)

𝑝0/(1 − 𝑝0)
= 𝑒𝑏1 

 

και ο λογάριθμος του είναι ίσος με: 

 

 

log(𝑂𝑅) = 𝑙𝑜𝑔
𝑝1/(1 − 𝑝1)

𝑝0/(1 − 𝑝0)
= 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑏1 = 𝑏1 

Η σταθερά 𝑏0 ισούται με την ποσότητα log (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) , δηλαδή το λογάριθμο του λόγου 

συμπληρωματικών πιθανοτήτων, όταν όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές πάρουν την τιμή 0. Ο 

συντελεστής 𝑏1 παριστάνει τη μεταβολή που προκαλεί στη ποσότητα log (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) η αύξηση της 
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ανεξάρτητης μεταβλητής 𝛸1 κατά μία μονάδα όταν όλες οι άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές 

παραμείνουν σταθερές. 

Για την εκτίμηση των συντελεστών του μοντέλου θα γίνει χρήση της μεθόδου μεγίστης 

πιθανοφάνειας. Ύστερα από την εκτίμηση των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών του 

εκάστοτε μοντέλου, ο εκτιμητής μέγιστης πιθανοφάνειας επιτυχίας δίνεται από τη σχέση 

�̂�𝑖 =
𝑒�̂�0+�̂�1𝑋1𝑖+⋯+�̂�𝑝𝑋𝑝𝑖

1 + 𝑒�̂�0+�̂�1𝑋1𝑖+⋯+�̂�𝑝𝑋𝑝𝑖
 

Έχοντας ως σκοπό την αξιολόγηση της στατιστικής σημαντικότητας των παραμέτρων του 

μοντέλου θα γίνει χρήση του κριτηρίου Wald. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό πραγματοποιείται 

σύγκριση της τιμής κάθε παραμέτρου με το τυπικό της σφάλμα. Το κριτήριο Wald ελέγχει τις 

ακόλουθες  υποθέσεις: 

 

𝛨0: 𝑏𝑖 = 0 

𝐻1: 𝑏𝑖 ≠ 0 

Πιο συγκεκριμένα, εάν επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση τότε η i ανεξάρτητη μεταβλητή 

δεν ερμηνεύει τον λογάριθμο του λόγου των συμπληρωματικών πιθανοτήτων, ενώ εάν 

επαληθεύεται η εναλλακτική υπόθεση τότε η i ανεξάρτητη μεταβλητή ερμηνεύει τον λόγο 

αυτό. Η στατιστική συνάρτηση του ελέγχου Wald είναι η: 

𝑊 =
�̂�𝑖

𝑠(�̂�𝑖)
 

Εάν ισχύει η μηδενική υπόθεση η στατιστική συνάρτηση ακολουθεί την τυπική κανονική 

κατανομή Ν(0,1) και έχει κρίσιμη περιοχή την |W| ≥ 𝑧𝑎/2. 

Τέλος, προκειμένου να ελεγχθεί η στατιστική σημαντικότητα ολόκληρου του μοντέλου 

πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης θα εφαρμοσθεί ο έλεγχος Hosmer and Lemeshow. Ο 

έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να δείξει πόσο κοντά είναι οι παρατηρούμενες πιθανότητες από 

τις προβλεπόμενες. 

Σύμφωνα με τον έλεγχο Hosmer and Lemeshow για τον έλεγχο της καλής προσαρμογής του 

μοντέλου στα δεδομένα η στατιστική συνάρτηση του ελέγχου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών και θα βασιστεί στην ομαδοποίηση 

των δεδομένων.  

Αρχικά τα δεδομένα χωρίζονται σε k ομάδες που περιέχουν ίδιο αριθμό δεδομένων. Ο 

διαχωρισμός αυτός γίνεται ανάλογα με το μέγεθος της εκτιμώμενης πιθανότητας επιτυχίας ή 

την εμφάνιση του χαρακτηριστικού 𝑝�̂�. Σε περίπτωση που το δείγμα έχει μέγεθος μεγαλύτερο 

του n, τότε στην πρώτη ομάδα θα υπάρχουν n/k άτομα με τις υψηλότερες εκτιμώμενες 

πιθανότητες επιτυχίας 𝑝�̂� και στην τελευταία ομάδα θα υπάρχουν n/k άτομα με τις χαμηλότερες 

εκτιμώμενες πιθανότητες επιτυχίας 𝑝�̂�. Για όλες τις k ομάδες που δημιουργήθηκαν θα υπάρχει 

μία παρατηρημένη συχνότητα ατόμων καθώς και μια προσαρμοσμένη τιμή  και για τα δύο 
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πιθανά αποτελέσματα. Σε ένα αποτέλεσμα η προσαρμοσμένη τιμή του θα είναι ίση με το 

άθροισμα των εκτιμώμενων πιθανοτήτων του για όλα τα άτομα της ομάδας που αντιστοιχεί.  

Η στατιστική συνάρτησή που προτείνεται από τους Hosmer and Lemeshow είναι τύπου 

Pearson ώστε να συγκριθούν οι παρατηρούμενες και οι προσαρμοσμένες τιμές της διαμέρησης 

αυτής.  

Η στατιστική συνάρτηση είναι η: 

∑
(∑ 𝑌𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗 − ∑ �̂�𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗 )

2

(∑ �̂�𝑖𝑗
𝑛𝑖

𝑗 ) [1 −
∑ �̂�𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗

𝑛𝑖
⁄ ]

𝑘

𝑖=1

 

όπου 𝑌𝑖𝑗το δίτιμο αποτέλεσμα της j παρατήρησης  της i ομάδας και �̂�𝑖𝑗 η εκτιμώμενη 

πιθανότητα του μοντέλου που προσαρμόσθηκε στα μη ομαδοποιημένα δεδομένα που υπήρχαν 

στην αρχή. 

Η συνάρτηση αυτή δεν ακολουθεί προσεγγιστικά την χ2 κατανομή, αλλά η κατανομή της 

προσεγγίζεται από μια κατανομή 𝜒𝑘−2
2  εάν το πλήθος των διακεκριμένων συνδιασμών των 

τιμών των συμμεταβλητών ισούται με το μέγεθος του δείγματος. 

Τέλος, οι υποθέσεις του ελέγχου Hosmer and Lemeshow θα είναι οι  

Η0 : Το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή 

Η1 : Το μοντέλο δεν έχει καλή προσαρμογή. 

(Σαχλάς-Μπερσίμης 2016-2017) 

 

2.3 Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών 

Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (Correspondence Analysis) είναι μια στατιστική 

τεχνική κατάλληλη για κατηγορικά δεδομένα. Η Παραγοντική Ανάλυση έχει ως σκοπό να 

μετατρέψει ένα πίνακα δεδομένων (συνήθως πίνακα συχνοτήτων) σε γραφική αναπαράσταση 

προκειμένου να διακρίνονται εύκολα οι συσχετισμοί μεταξύ των κελιών του αρχικού πίνακα 

και ειδικά μεταξύ των χαρακτηριστικών στα οποία βασίζεται ο πίνακας. 

Με τη μέθοδο αυτή απεικονίζεται αποτελεσματικά ένας πίνακας συχνοτήτων μεγάλων 

διαστάσεων ο οποίος δεν είναι εύκολο να μελετηθεί που όμως με την γραφική παράστασή του 

διευκολύνεται η μελέτη καθώς και η λήψη πληροφοριών από αυτόν. Με την Ανάλυση 

Αντιστοιχιών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ανάλυση πινάκων με δύο ή περισσότερες 

διαστάσεις. Τα δεδομένα των πινάκων αυτών περιέχουν κάποιο μέτρο «αντιστοιχίας» μεταξύ 

γραμμών και στηλών. Εάν οι διαστάσεις του πίνακα είναι δύο τότε πραγματοποιείται Απλή 

Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών ενώ, εάν υπάρχουν πάνω από δυο διαστάσεις 

πραγματοποιείται Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών. Μέσω των αποτελεσμάτων 
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της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών μπορούν να ληφθούν πληροφορίες ανάλογες με 

εκείνες που λαμβάνονται από τα αποτελέσματα της Παραγοντικής Ανάλυσης ή και της 

Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών. Έτσι με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατή η διερεύνηση των 

κατηγορικών μεταβλητών οι οποίες περιέχονται στον πίνακα που μελετάται. Στην περίπτωση 

που μία μεταβλητή δεν είναι κατηγορική αλλά είναι συνεχής πρέπει να χωριστεί σε ομάδες και 

έτσι να μετατραπεί σε κατηγορική. 

Η μεθοδολογία της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών περιγράφεται ως εξής: κάθε 

γραμμή και στήλη των δεδομένων αποτελεί ένα σημείο σε ένα πολυδιάστατο χώρο. Το γεγονός 

αυτό η μεγάλη διάσταση δηλαδή του χώρου, υπαγορεύει την αναγκαιότητα να μεταφερθεί το 

πρόβλημα σε ένα χώρο λιγότερων διαστάσεων, ο οποίος θα είναι ευκολότερα διαχειρίσιμος και 

θα προσφέρει περισσότερη πληροφορία, η οποία θα εξάγεται και με ποιο εύκολο τρόπο. Τα 

αποτελέσματα που της ανάλυσης των αντιστοιχιών αναδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ των 

γραμμών και των στηλών των δεδομένων. Σε μια γραφική αναπαράσταση της Ανάλυσης των 

Αντιστοιχιών, σημεία τα οποία είναι γειτονικά μεταξύ τους υποδηλώνουν και συσχετισμό 

ανάμεσα στις αντίστοιχες γραμμές και στήλες. Είναι δυνατή επίσης η μελέτη ύπαρξης κάποιου 

είδους διάταξης μεταξύ γραμμών και μεταξύ στηλών είτε φυσική διάταξη είτε κάποιου είδους 

επικάλυψη μεταξύ των διάφορων κατηγοριών των δεδομένων. Η ανάλυση αντιστοιχιών μπορεί 

ακόμα να εξετάσει αν υπάρχει διαφοροποίηση των ποσοστών των στηλών σε σχέση με αυτά 

των γραμμών και αντιστρόφως, αν υπάρχει δηλαδή ανεξαρτησία μεταξύ στηλών-γραμμών. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται γραφική απεικόνιση του χ2 ελέγχου ανεξαρτησίας προκειμένου 

να εξεταστεί κατά πόσο οι γραμμές και οι στήλες είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη. 

(Ματζούνη 2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Περιγραφική  ανα λυσή 

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των 

περιγραφικών δεικτών που επιλέχθηκαν με στόχο την καλύτερη μελέτη και κατανόηση του 

δείγματος που χρησιμοποιείται για τη μελέτη του καρκίνου του παχέος εντέρου. 

 

3.2 Περιγραφικά στατιστικά συνόλου δείγματος  

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα δημογραφικού περιεχομένου ερωτήματα της έρευνας, 

ομαδοποιήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και θα χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές της 

στατιστικής ανάλυσης στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Οι μεταβλητές αυτές αναφέρονται 

στου παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα κάποιον ή κάποιους από τους 

εξεταζόμενους τομείς που επηρεάζουν την ανάπτυξη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Στη 

συνέχεια μελετώνται οι παράγοντες αυτοί. 

 

3.2.1 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Φύλο» 

Στην παρούσα έρευνα μεταξύ άλλων μεταβλητών έχει εισαχθεί και η μεταβλητή που 

αναφέρεται στο φύλο των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί με την πάροδο των ετών έχει παρατηρηθεί από στατιστικής απόψεως ότι το 

φύλο μπορεί να επηρεάζει σημαντικά εάν ένα άτομο προσβληθεί ή όχι από τον καρκίνο του 

παχέος εντέρου. Για το λόγο αυτό αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω η μεταβλητή αυτή. Στον 

ακόλουθο Πίνακα 3.1 φαίνεται πως κατανέμονται τα άτομα ανάλογα με το φύλο τους τόσο για 

το συνολικό πληθυσμό όσο και για κάθε ομάδα ξεχωριστά, ως προς την ομάδα στην οποία 

ανήκουν. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Φύλο Υποκειμένων Γυναίκα Count 81 51 132 

  % within Φύλο Υποκειμένων 61.4% 38.6% 100.0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 44,5% 62,2% 50,0% 

  % of Total 30,7% 19,3% 50,0% 

 Άνδρας Count 101 31 132 

  % within Φύλο Υποκειμένων 76.5% 23.5% 100.0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 55,5% 37,8% 50,0% 

  % of Total 38,3% 11,7% 50,0% 

Total  Count 182 82 264 

  % within Φύλο Υποκειμένων 68.9% 31.1% 100.0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 68,9% 31,1% 100,0% 

Πίνακας 3.1:Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Φύλο Υποκειμένων ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακας 3.1 γίνεται αντιληπτό ότι ούτε στο σύνολο 

των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα υπάρχει μεροληψία υπέρ των γυναικών ή των 

ανδρών, διότι στο κάθε φύλο αντιστοιχεί το 50% του δείγματος,. 

Στο ακόλουθο Διάγραμμα 3.1 παρουσιάζεται η αναλογία των φύλων στην έρευνα έχοντας 

ληφθεί υπόψιν η ομάδα στην οποία ανήκουν. 
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Διάγραμμα 3.1:Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Φύλο Υποκειμένων ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.2 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Ηλικία» 

Μία πολύ σημαντική μεταβλητή στα πλαίσια της παρούσας έρευνας είναι αυτή της ηλικίας 

καθώς μετά την διεκπεραίωση διαφόρων μελετών έχει διαπιστωθεί ότι η ηλικία ενός ατόμου 

μπορεί να αποτελέσει επιβαρυντικό παράγοντα ως προς την ανάπτυξη καρκίνου του παχέος 

εντέρου. Αυτό αποτελεί σοβαρή αιτία για την εκτενέστερη μελέτη της μεταβλητής αυτής.  

Στο γενικό πληθυσμό οι ηλικίες των ατόμων κυμαίνονται μεταξύ 33 και 88 ετών. Η ηλικία 

είναι κατά μέσο όρο ίση με 64,90 ± 8,536 έτη και η διάμεσος που αντιπροσωπεύει το σύνολο 

των συμμετεχόντων είναι τα 65 έτη. Το εύρος ηλικιών των 82 ασθενών του δείγματος είναι ίδιο 

με εκείνο του συνόλου, ενώ η μέση ηλικία είναι 63,77±10,808 έτη και η διάμεσος είναι 65 έτη. 

Τέλος, οι ηλικίες των 182 υγιών που έλαβαν μέρος στην έρευνα κυμαίνεται μεταξύ 36 και 86 

ετών. Η μέση ηλικία των ατόμων είναι 65,41±7,262 έτη και η διάμεσος που αντιπροσωπεύει 

το δείγμα είναι ίση με 66 έτη. 
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 Ομάδα  

 Υγιείς Ασθενείς Σύνολο 

Τιμές 182 82 264 

Ελλείπουσες 0 0 0 

Μέσος 65,41 63,77 64,90 

Διάμεσος 66 65 65 

Τυπική απόκλιση 7,262 10,808 8,536 

Εύρος 50 55 55 

Ελάχιστο 36 33 33 

Μέγιστο 86 88 88 

Πίνακας 3.2: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Ηλικία 

 

Προκειμένου να εξετασθεί καλύτερα το δείγμα, θα γίνει ομαδοποίηση των ηλικιών στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

 

1η ηλικιακή ομάδα: 33-49 έτη 

2η ηλικιακή ομάδα: 50-59 έτη 

3η ηλικιακή ομάδα: 60-69 έτη 

4η ηλικιακή ομάδα: 70-88 έτη 

 

Ακολουθεί η περιγραφική ανάλυση της κατηγοριοποιημένης μεταβλητής «Ηλικία» ως προς 

την ομάδα στην οποία ανήκουν τα άτομα:  
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Ηλικία Υποκειμένων 33-49 ετών Count 5 7 12 

  % within Ηλικία Υποκειμένων 41,7% 58,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 2,7% 8,5% 4,5% 

  % of Total 1,9% 2,7% 4,5% 

 50-59 ετών Count 13 22 35 

  % within Ηλικία Υποκειμένων 37,1% 62,9% 100,0 

  % within Ομάδα Μελέτης 7,1% 26,8% 13,3% 

  % of Total 4,9% 8,3% 13,3% 

 60-69 ετών Count 113 27 140 

  % within Ηλικία Υποκειμένων 80,7% 19,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 62,1% 32,9% 53,0% 

  % of Total 42,8% 10,2% 53,0% 

 70-88 ετών Count 51 26 77 

  % within Ηλικία Υποκειμένων 66,2% 33,8% 100,% 

  % within Ομάδα Μελέτης 28,0% 31,7% 29,2% 

  % of Total 19,3% 9,8% 29,2% 

Total  Count 182 82 264 

  % within Ηλικία Υποκειμένων 68,9% 31,1% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 68,9% 31,1% 100,0% 

Πίνακας 3.3 Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Ηλικία ως προς την Ομάδα Μελέτης 

Από τον παραπάνω Πίνακα 3.3 παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων τόσο 

στο σύνολο όσο και στους ασθενείς, αλλά και στους υγιείς αντίστοιχα ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα 60-69 ετών, με διαφορετικά ποσοστά στην κάθε ομάδα. 

Στους ασθενείς το 32,9%, δηλαδή 27 από τα 82 άτομα που έχουν προσβληθεί από καρκίνο, 

έχουν ηλικία μεταξύ 60 και 69 ετών. Η ομάδα με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (31,7%) 

στην οποία αντιστοιχούν 26 ασθενείς είναι εκείνη των 70-88 ετών. Στη συνέχεια ακολουθούν 

οι ομάδες 50-59 ετών και 33-49 ετών με ποσοστά 26,8% και 8,5% αντιστοίχως. 

 

Στο ακόλουθο Διάγραμμα 3.2 παρουσιάζονται τα παραπάνω αποτελέσματα για τις ομάδες 

των υγιών και των ασθενών. 
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Διάγραμμα 3.2:Ραβδόγραμμα της  μεταβλητής Ηλικία ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.3 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Οικογενειακή Κατάσταση» 

Η οικογενειακή κατάσταση είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάζει το 

άτομο, καθώς οι ρυθμοί ζωής, οι διατροφικές του συνήθειες αλλά και οι ψυχολογική του 

κατάσταση θα ήταν ενδεχομένως διαφορετικές αν ήταν για παράδειγμα άγαμος ή παντρεμένος. 

Τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα ανήκαν σε μία από τις τέσσερεις παρακάτω 

οικογενειακές καταστάσεις: άγαμος, παντρεμένος, διαζευγμένος, χήρος.  

Στον παρακάτω Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται η περιγραφική ανάλυση της οικογενειακής 

κατάστασης των συμμετεχόντων ως προς την ομάδα στην οποία ανήκουν. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Οικογενειακή Κατάσταση Άγαμος Count 8 3 11 

  % within Οικογενειακή 

Κατάσταση 
72,7% 27,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 4,4% 3,7% 4,2% 

  % of Total 3,0% 1,1% 4,2% 

 Παντρεμένος Count 148 65 213 

  % within Οικογενειακή 

Κατάσταση 
69,5% 30,5% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 81,3% 79,3% 80,7% 

  % of Total 56,1% 24,6% 80,7% 

 Διαζευγμένος Count 9 9 11 

  % within Οικογενειακή 

Κατάσταση 
81,8% 18,2% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 4,9% 2,4% 4,2% 

  % of Total 3,4% 0,8% 4,2% 

 Χήρος Count 17 12 29 

  % within Οικογενειακή 

Κατάσταση 
58,6% 41,4% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 9,3% 14,6% 11,0% 

  % of Total 6,4% 4,5% 11,0% 

Total  Count 182 82 264 

  % within Οικογενειακή 

Κατάσταση 
68,9% 31,1% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 68,9% 31,1% 100,0% 

Πίνακας 3.4 Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Οικογενειακή Κατάσταση ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

Με βάση τον παραπάνω Πίνακα 3.4 εύκολα παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων τόσο για το γενικό πληθυσμό (80,7%, δηλαδή 213 στα 264 άτομα) όσο και για 

τους υγιείς (81,3%, δηλαδή 148 στα 182 άτομα) και τους ασθενείς (79,3%, δηλαδή 65 στα 82 

άτομα) είναι οι παντρεμένοι. Το 2ο μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι χήροι με ποσοστό 

ίσο με 11% στο σύνολο των συμμετεχόντων και με 9,3% και 14,6% στους υγιείς και τους 

ασθενείς αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολουθούν οι κατηγορίες των άγαμων και των 
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διαζευγμένων στις οποίες ανήκουν 11 από τα 264 άτομα δηλαδή 4,2% στην κάθε μία. Τέλος η 

3η και 4η κατηγορία στην ομάδα των υγιών είναι οι διαζευγμένοι (4,9%) και οι άγαμοι (4,7%) 

αντίστοιχα. Αντίθετα στην ομάδα των ασθενών η 3η κατηγορία είναι οι άγαμοι με ποσοστό 

3,7% και 4η οι διαζευγμένοι με ποσοστό 2,4%. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα για την οικογενειακή κατάσταση των υποκειμένων 

παρουσιάζονται γραφικά στο ακόλουθο ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 3.3). 

 

Διάγραμμα 3.3:Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Οικογενειακή Κατάσταση ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.4 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Οικονομική Κατάσταση» 

Τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα ερωτήθηκαν μεταξύ άλλων και για την οικονομική 

τους κατάσταση. Η μεταβλητή αυτή αξίζει να μελετηθεί διότι η οικονομική κατάσταση του 

ατόμου επηρεάζει τον τρόπο ζωής του σε σημαντικό βαθμό. Μπορεί για παράδειγμα να 

επηρεαστούν οι διατροφικές συνήθειες διότι το άτομο βρίσκεται σε κακή οικονομική 

κατάσταση και αυτό να επηρεάσει προς το χειρότερο την ψυχολογική του κατάσταση και 

ακόμη να μην έχει την δυνατότητα να κάνει προληπτικές εξετάσεις για να προλάβει την 

ασθένεια. Όμως θα ήταν δυνατό να συμβαίνει και το αντίθετο, δηλαδή η οικονομική του 

κατάσταση του ατόμου να είναι τέτοια ώστε να του επιτρέπει έναν καλό τρόπο ζωής που θα 

του προσφέρει μεταξύ άλλων μια καλή ψυχολογική κατάσταση και την ευχέρεια να 
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υποβάλλεται σε προληπτικές εξετάσεις ώστε να μπορέσει να προλάβει σε αρχικό στάδιο την 

ασθένεια. 

Ο Πίνακας 3.5 που ακολουθεί εξετάζει την οικονομική κατάσταση των υποκειμένων σε 

σχέση με την ομάδα στην οποία ανήκουν. 

 

   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Οικονομική Κατάσταση Κακή Count 5 13 18 

  % within Οικονομική 

Κατάσταση 
27,8% 72,2% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 6,7% 17,1% 11,9% 

  % of Total 3,3% 8,6% 11,9% 

 Μέτρια Count 36 44 80 

  % within Οικονομική 

Κατάσταση 
45,0% 55,0% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 48,0% 57,9% 53,0% 

  % of Total 23,8% 29,1% 53,0% 

 Καλή Count 34 18 52 

  % within Οικονομική 

Κατάσταση 
65,4% 34,6% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 45,3% 23,7% 34,4% 

  % of Total 22,5% 11,9% 34,4% 

 Πολύ Καλή Count 0 1 1 

  % within Οικονομική 

Κατάσταση 
0,0% 100,0% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 0,0% 1,3% 0,7% 

  % of Total 0,0% 0,7% 0,7% 

Total  Count 75 76 151 

  % within Οικονομική 

Κατάσταση 
49,7% 50,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 49,7% 50,3% 100,0% 

Πίνακας 3.5: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Οικονομική Κατάσταση ως προς την Ομάδα 
Μελέτης 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.5 είναι εμφανές ότι σε όλες τις ομάδες τα 

περισσότερα άτομα βρίσκονται σε μία μέτρια οικονομική κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα στην 

ομάδα των ασθενών 44 από τα 82 άτομα, δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς, 

βρίσκονται σε μέτρια οικονομική κατάσταση. Ακολουθούν τα άτομα με καλή οικονομική 

κατάσταση, όπου στους ασθενείς το αντίστοιχο ποσοστό είναι ίσο με το 23,7% (18 από τους 

82 ασθενείς). Τέλος, τα οικονομικά 13 ατόμων εκ των ασθενών βρίσκονται σε κακή 

κατάσταση, ενώ μόλις ένας ασθενής είναι πολύ καλά οικονομικά. 

Στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 3.4) απεικονίζονται τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν μελετώντας την οικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων ως προς την ομάδα 

μελέτης που ανήκει ο καθένας. 

 

 

Διάγραμμα 3.4: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Οικονομική Κατάσταση ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.5 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Αριθμός Τέκνων» 

Στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους συμμετέχοντες υπήρχε και η ερώτηση σχετικά με 

το αν έχουν παιδιά, και εάν έχουν, πόσα. Αυτή η μεταβλητή εξυπηρετεί κυρίως δημογραφικούς 

λόγους. Θα μπορούσε όμως να εξετασθεί η σχέση μεταξύ του αριθμού των τέκνων που έχει 

ένα άτομο με το αν έχει αναπτύξει καρκίνο του παχέος εντέρου. 
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Παρακάτω δίνεται ο Πίνακας 3.6 που περιέχει τον αριθμό των τέκνων που δήλωσαν ότι 

έχουν τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Στον πίνακα αυτόν παρουσιάζονται ακόμη η 

συχνότητα και το ποσοστό με το οποίο εμφανίστηκε ο κάθε αριθμός τέκνων. 

 

Αριθμός Παιδιών 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 29 11,0 11,5 11,5 

 1 42 15,9 16,6 28,1 

 2 117 44,3 46,2 74,3 

 3 44 16,7 17,4 91,7 

 4 14 5,3 5,5 97,2 

 5 4 1,5 1,6 98,8 

 6 2 ,8 ,8 99,6 

 7 1 ,4 ,4 100,0 

 Total 253 95,8 100,0  

Missing System 11 4,2   

Total  264 100,0   

Πίνακας 3.6: Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Αριθμός Τέκνων 

Με βάση τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα 3.6 είναι εμφανές ότι τα περισσότερα 

άτομα έχουν 2 τέκνα και πιο συγκεκριμένα τα 117 από τα 253 άτομα που απάντησαν στην 

ερώτηση (δεν έχουν ληφθεί υπόψιν οι 11 ελλείπουσες τιμές), δηλαδή το 46,2%. Ο αριθμός των 

τέκνων με το 2ο μεγαλύτερο ποσοστό είναι τα 3 τέκνα με 17,4%. Ακολουθεί ο αριθμός του 1 

τέκνου με ποσοστό 16,6% και κανενός τέκνου με 11,5%. Τα υπόλοιπα ποσοστά που 

αντιστοιχούν σε άλλους αριθμούς τέκνων (4 και άνω) κυμαίνονται από 0,4% έως 5,5%. 

Λόγω των εξαιρετικά χαμηλών ποσοστών στις υπόλοιπες ομάδες, θα διατηρηθούν μόνο οι 

τέσσερεις ομάδες που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά δηλαδή εκείνες που αφορούν τα 

άτομα τα οποία έχουν κανένα, ένα, δυο ή τρία τέκνα. Οι υπόλοιπες κατηγορίες θα συμπτυχθούν 

και θα δημιουργήσουν μια νέα που θα αναφέρεται στα άτομα που θα έχουν περισσότερα από 

τρία τέκνα. Ακολουθεί ο Πίνακας 3.7 με τον νέο τρόπο κατηγοριοποίησης ο οποίος εξετάζει 

περιγραφικά τον αριθμό των τέκνων των ατόμων ως προς την ομάδα στην οποία αυτά ανήκουν. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Αριθμός Τέκνων Κανένα Count 18 11 29 

  % within Αριθμός Τέκνων 62,1% 37,9% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 10,5% 13,4% 11, 5% 

  % of Total 7,1% 4,3% 11, 5% 

 Ένα Count 24 18 42 

  % within Αριθμός Τέκνων 57,1% 42,9% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 14,0% 22,0% 16,6% 

  % of Total 9,5% 7,1% 16,6% 

 Δύο Count 77 40 117 

  % within Αριθμός Τέκνων 65,8% 34,2% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 45,0% 48,8% 46,2% 

  % of Total 30,4% 15,8% 46,2% 

 Τρία Count 35 9 44 

  % within Αριθμός Τέκνων  79,5% 20,5% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 20,5% 11,0% 17,4% 

  % of Total 13,8% 3,6% 17,4% 

 Άνω των τριών Count 17 4 21 

  % within Αριθμός Τέκνων 81,0% 19,0% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 9,9% 4,9% 8,3% 

  % of Total 6,7% 1,6% 8,3% 

Total  Count 171 82 151 

  % within Αριθμός Τέκνων 67,6% 32,4% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 67,6% 32,4% 100,0% 

Πίνακας 3.7 Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Αριθμός Τέκνων ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

Έχοντας ομαδοποιήσει των αριθμό των τέκνων, γίνεται πιο εύκολο να παρατηρηθούν οι 

διαφορές μεταξύ των ομάδων. Για τον γενικό πληθυσμό είναι εμφανές, όπως και στον αρχικό 

Πίνακα 3.6, ότι τα περισσότερα άτομα έχουν δύο τέκνα, δηλαδή από τα 253 άτομα που έδωσαν 

απάντηση 117 άτομα (46,2%) έχουν δύο τέκνα. Στη συνέχεια ακολουθούν οι κατηγορίες με 

την ύπαρξη τριών τέκνων ή ενός τέκνου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 44 και 42 άτομα 
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αντιστοίχως. Τέλος, μόλις 29 άτομα δεν έχουν τέκνα και 21 άτομα έχουν περισσότερα από 

τρία. 

Στους ασθενείς ο καταμερισμός των ατόμων στα επίπεδα της μεταβλητής «Αριθμός τέκνων» 

διαφοροποιείται σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, συμφωνούν μόνο στο ποιο επίπεδο διαθέτει 

το μεγαλύτερο ποσοστό. Το υψηλότερο ποσοστό των ασθενών και συγκεκριμένα το 48,8% 

δηλαδή περίπου οι μισοί ασθενείς, δήλωσαν ότι έχουν δύο τέκνα. Ακολουθούν οι ασθενείς με 

ένα παιδί σε ποσοστό 22% και εκείνοι χωρίς τέκνο με ποσοστό ίσο με 13,4%. Τέλος μόνο 9 

άτομα (11%) έχουν τρία τέκνα και μόλις τέσσερεις ασθενείς (4,9%) έχουν περισσότερα από 

τρία τέκνα. 

Το ακόλουθο ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 3.5) περιέχει τα συμπεράσματα που εξήχθησαν για 

τον αριθμό των τέκνων των συμμετεχόντων λαμβάνοντας όμως υπόψιν την ομάδα στην οποία 

ανήκουν. 

 

Διάγραμμα 3.5:Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Αριθμός Τέκνων ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.6 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου» 

Η μεταβλητή «Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου» παρέχει πληροφορίες σχετικά με το μέρος 

της Ελλάδας στο οποίο κατοικούν οι συμμετέχοντες και κατά συνέπεια σε ποια περιοχή 

νοσηλεύθηκαν ή υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. Εκτός όμως από τις πληροφορίες αυτές είναι 

δυνατόν να παρατηρηθεί πως ο διαφορετικός τόπος διαμονής μπορεί να επηρεάσει την υγεία 

του ατόμου, τουλάχιστον ως προς τον καρκίνο του παχέος εντέρου.  
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Στον ακόλουθο Πίνακα 3.8 εξετάζεται περιγραφικά η μεταβλητή αυτή σε σχέση με την 

ομάδα στην οποία ανήκει ο κάθε συμμετέχοντας 

 

   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Περιοχή Διαμονής 

Υποκειμένου 

Αττική 
Count 42 55 97 

  % within Περιοχή Διαμονής 

Υποκειμένου 
43,3% 56,7% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 56,0% 69,6% 63,0% 

  % of Total 27,3% 35,7% 63,0% 

 Υπόλοιπη Ηπειρωτική 

Ελλάδα 
Count 31 19 50 

  % within Περιοχή Διαμονής 

Υποκειμένου 
62,0% 38,0% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 41,3% 24,1% 32,5% 

  % of Total 20,1% 12,3% 32,5% 

 Νησιωτική Ελλάδα Count 2 5 7 

  % within Περιοχή Διαμονής 

Υποκειμένου 
28,6% 71,4% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 2,7% 6,3% 4,5% 

  % of Total 1,3% 3,2% 4,5% 

Total  Count 75 79 154 

  % within Περιοχή Διαμονής 

Υποκειμένου 
28,6% 71,4% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 48,7% 51,3% 100,0% 

Πίνακας 3.8: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Περιοχή Διαμονής Υποκειμένων ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα 3.8 η πλειοψηφία των ατόμων τόσο στο γενικό 

πληθυσμό όσο και ως προς την ομάδα στην οποία ανήκουν κατοικεί στην Αττική. Στη συνέχεια 

ακολουθούν τα άτομα που κατοικούν στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και ένα πολύ μικρό 

ποσοστό που μένει σε νησιά. Συγκεκριμένα στην ομάδα των ασθενών 55 από τα 79 άτομα που 

απάντησαν σχετικά με το πού κατοικούν, δηλαδή το 69,6%, διαμένουν στην περιοχή της 

Αττικής. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ασθενείς που κατοικούν στην υπόλοιπη ηπειρωτική 

Ελλάδα σε ποσοστό ίσο με 24,1%. Τέλος, μόλις το 6,3% και πιο συγκεκριμένα 5 από τα 79 

άτομα (3 άτομα εκ των ασθενών δεν απάντησαν) κατοικούν στη νησιωτική Ελλάδα.  
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Τα παραπάνω αποτελέσματα για την περιοχή διαμονής των υποκειμένων παρουσιάζονται 

γραφικά στο ακόλουθο ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 3.6). 

 

Διάγραμμα 3.6:Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.7 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Είδος Εργασίας» 

Με τη μεταβλητή αυτή τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν σε ποιο είδος εργασίας 

(καθιστική, μικτή ή χειρωνακτική) ανήκει το επάγγελμα που εξασκούν. Συνεπώς η μεταβλητή «Είδος 

Εργασίας» αξίζει να μελετηθεί καθώς είναι δυνατόν η σωματική δραστηριότητα που εφαρμόζει, 

ανάλογα με το επάγγελμα του, το κάθε άτομο υπάρχει η πιθανότητα να επηρεάζει για παράδειγμα το 

βάρος του το οποίο μπορεί να αποτελέσει επιβαρυντικό παράγοντα.  

 

Ο Πίνακας 3.9 που ακολουθεί περιέχει τις συχνότητες και τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε 

επίπεδο της μεταβλητής, τόσο για το σύνολο των συμμετεχόντων όσο και για κάθε ομάδα μελέτης 

ξεχωριστά. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Είδος Εργασίας Καθιστική Count 10 26 36 

  % within Είδος Εργασίας 27,8% 72,2% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 45,5% 31,7% 34,6% 

  % of Total 9,6% 25,0% 34,6% 

 Μικτή Count 7 38 45 

  % within Είδος Εργασίας 15,6% 84,4% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 31,8% 46,3% 43,3% 

  % of Total 6,7% 36,5% 43,3% 

 Χειρωνακτική Count 5 18 23 

  % within Είδος Εργασίας 21,7% 78,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 22,7% 22,0% 22,1% 

  % of Total 4,8% 17,3% 22,1% 

Total  Count 22 82 104 

  % within Είδος Εργασίας 21,2% 78,8% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 21,2% 78,8% 100,0% 

Πίνακας 3.9: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Είδος Εργασίας ως προς την Ομάδα Μελέτης 

Με βάση τον παραπάνω Πίνακα 3.9 γίνεται αντιληπτό ότι το 43,3% επί του συνόλου των 

ατόμων που απάντησαν (160 άτομα δεν έδωσαν απάντηση), δηλαδή 45 από τα 104 άτομα, 

δήλωσε ότι η δουλεία του είναι ένα είδος μικτής εργασίας. Το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό 

κατέχει η κατηγορία της καθιστικής εργασίας και ισούται με 34,6% επί του συνόλου των 

ατόμων που απάντησαν στο ερώτημα. Τέλος, το είδος εργασίας με το μικρότερο ποσοστό είναι 

εκείνο της χειρωνακτικής εργασίας και είναι ίσο με 22,1%. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του πίνακα για την ομάδα των ασθενών φαίνεται ότι η οι 

κατηγορίες έχουν την ίδια σειρά με εκείνη του γενικού πληθυσμού με διαφορετικά όμως 

ποσοστά. Πιο αναλυτικά, 38 από τους 82 ασθενείς, δηλαδή το 46,3% δήλωσε ότι το επάγγελμα 

του αντιστοιχεί στην κατηγορία της μικτής εργασίας. Στη συνέχεια, ακολουθεί η καθιστική 

εργασία σε ποσοστό ίσο με 31,7%, πράγμα που σημαίνει ότι 26 ασθενείς από τους συνολικά 

82 έχουν κάποιο είδος καθιστικής εργασίας. Τέλος, η χειρωνακτική εργασία είναι εκείνη με το 

μικρότερο ποσοστό το οποίο φτάνει το 22%. 

Το Διάγραμμα 3.7 που ακολουθεί περιέχει τα παραπάνω συμπεράσματα για το είδος 

εργασίας των συμμετεχόντων λαμβάνοντας όμως υπόψιν σε ποια ομάδα ανήκουν. 
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Διάγραμμα 3.7: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Είδος Εργασίας ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.8 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Επάγγελμα» 

Με την χρήση της μεταβλητής «Επάγγελμα» είναι δυνατόν να ληφθούν πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο ζωής των υποκειμένων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διαφορετικά 

επαγγέλματα έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ατόμων ως προς τον 

τρόπο και την ποιότητα ζωής τους. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της περιγραφικής μελέτης 

της μεταβλητής αυτής ως προς την ομάδα μελέτης στην οποία ανήκουν. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Επάγγελμα Ελεύθερος Επαγγελματίας Count 0 7 7 

  % within Επάγγελμα 0,0% 100,0% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 0,0% 8,5% 6,6% 

  % of Total 0,0% 6,6% 6,6% 

 Δημόσιος Υπάλληλος Count 8 8 16 

  % within Επάγγελμα 50,0% 50,0% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 33,3% 9,8% 15,1% 

  % of Total 7,5% 7,5% 15,1% 

 Ιδιωτικός Υπάλληλος Count 6 13 19 

  % within Επάγγελμα 31,6% 68,4% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 25,0% 15,9% 17,9% 

  % of Total 5,7% 12,3% 17,9% 

 Συνταξιούχος Count 9 31 40 

  % within Επάγγελμα 22,5% 77,5% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 37,5% 37,8% 37,7% 

  % of Total 8,5% 29,2% 37,7% 

 Οικιακά Count 1 20 21 

  % within Επάγγελμα 4,8% 95,2% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 4,2% 24,4% 19,8% 

  % of Total 0,9% 18,9% 19,8% 

 Αγρότης Count 0 3 3 

  % within Επάγγελμα 0,0% 100,0% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 0,0% 3,7% 2,8% 

  % of Total 0,0% 2,8% 2,8% 

Total  Count 24 82 106 

  % within Επάγγελμα 22,6% 77,4% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 22,6% 77,4% 100,0% 

Πίνακας 3.10: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Επάγγελμα ως προς την Ομάδα Μελέτης 



56 
 

Από τον προηγούμενο Πίνακα 3.10 γίνεται αντιληπτό ότι εκ των συμμετεχόντων στην 

έρευνα έχουν απαντήσει στο ερώτημα του επαγγέλματος μόνο 106 από τους 264, εκ των οποίων 

οι 82 είναι οι ασθενείς. Επίσης φαίνεται ότι οι κατηγορίες ακολουθούν την ίδια σειρά τόσο στο 

γενικό πληθυσμό όσο και στους ασθενείς όταν ταξινομηθούν με βάση το φθίνον ποσοστό της 

κάθε μιας.  

Η κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 37,7%, επί του γενικού πληθυσμού 

είναι εκείνη των συνταξιούχων. Η κατηγορία των συνταξιούχων ακολουθείται από εκείνη που 

περιλαμβάνει τα άτομα που ασχολούνται με τα οικιακά, τα οποία αποτελούν το 19,8% επί των 

106 ατόμων που απάντησαν. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, το ποσοστό 

των οποίων ισούται με 17,9%, δηλαδή 19 από τα 106 άτομα εργάζονται στον τομέα αυτό. 

Τέλος, μόνο 7 άτομα εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και μόνο 3 άτομα είναι αγρότες. 

Στην ομάδα των ασθενών η κατηγορία των συνταξιούχων είναι επίσης εκείνη με το 

μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο ανέρχεται σε 37,8%. Ακολουθεί η κατηγορία των ατόμων που 

ασχολούνται με τα οικιακά με ποσοστό ίσο με 24,4%. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, το ποσοστό των οποίων ισούται με 15,9%, δηλαδή 13 από τους 82 ασθενείς 

εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι. Τέλος, μόνο 7 ασθενείς εργάζονται ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες και μόνο 3 ασθενείς είναι αγρότες. 

Το Διάγραμμα 3.8 που ακολουθεί περιέχει τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την 

ανάλυση του επαγγέλματος των συμμετεχόντων λαμβάνοντας όμως υπόψιν σε ποια ομάδα 

ανήκουν. 

 

Διάγραμμα 3.8: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Επάγγελμα ως προς την Ομάδα Μελέτης 
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3.2.9 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Φυσική Δραστηριότητα» 

Η «Φυσική Δραστηριότητα» είναι μια μεταβλητή που σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με το πόσο συχνά ασκούνται οι συμμετέχοντες. Η μεταβλητή αυτή αξίζει να μελετηθεί 

καθώς μπορεί για παράδειγμα ένα άτομο να έχει αυξημένη φυσική δραστηριότητα και να 

ασκείται συχνά προκειμένου να βελτιώσει τη σωματική του κατάσταση ώστε να μειωθεί ο 

κίνδυνος να ασθενήσει από καρκίνο του παχέος εντέρου. Όμως είναι δυνατό ένα άτομο να 

ασκείται διότι ήδη είναι ασθενής και ακολουθεί τις οδηγίες του ιατρού του.  

Ακολούθως δίνεται ο Πίνακας 3.11 που περιέχει την περιγραφική ανάλυση της μεταβλητής. 

 

   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Φυσική Δραστηριότητα Ποτέ Count 30 7 37 

  % within Φυσική Δραστηριότητα 81,1% 18,9% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 40,0% 8,9% 24,0% 

  % of Total 19,5% 4,5% 24,0% 

 Σπάνια Count 9 7 16 

  % within Φυσική Δραστηριότητα 56,3% 43,8% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 12,0% 8,9% 10,4% 

  % of Total 5,8% 4,5% 10,4% 

 1-2 φορές/εβδομάδα Count 11 8 19 

  % within Φυσική Δραστηριότητα 57,9% 43,8% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 14,7% 10,1% 12,3% 

  % of Total 7,1% 5,2% 12,3% 

 3+ φορες/εβδομάδα Count 25 57 82 

  % within Φυσική Δραστηριότητα 30,5% 69,5% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 33,3% 72,2% 53,2% 

  % of Total 16,2% 37,0% 53,2% 

Total  Count 75 79 154 

  % within Φυσική Δραστηριότητα 48,7% 51,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 48,7% 51,3% 100,0% 

Πίνακας 3.12: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Φυσική Δραστηριότητα ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 
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Από τον Πίνακα 3.11 που προηγήθηκε διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των ατόμων τόσο 

από το σύνολο των υποκειμένων σε ποσοστό 53.2% όσο και από την ομάδα των ασθενών σε 

ποσοστό 72,2% ασκούνται περισσότερες από τρείς φορές την εβδομάδα (δεν έχουν ληφθεί 

υπόψιν οι 110 ελλείπουσες τιμές από το σύνολο των συμμετεχόντων και οι 10 των ασθενών). 

Στο γενικό σύνολο των ατόμων το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρεται στα άτομα που δεν 

ασκούνται ποτέ και είναι ίσο με 24%. Ακολουθεί η κατηγορία των ατόμων που ασκούνται 1-2 

φορές την εβδομάδα και εκείνη των ατόμων που ασκούνται σπανίως με ποσοστό 12,3% και 

10,4% αντίστοιχα. 

Στους ασθενείς τα άτομα που ασκούνται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα ακολουθούν 

εκείνα που ασκούνται 1-2 φορές την εβδομάδα με ποσοστό ίσο με 10,1%. Τέλος οι κατηγορίες 

στις οποίες ανήκουν ασθενείς που υποβάλλονται σε κάποια φυσική δραστηριότητα σπανίως ή 

ποτέ κατέχουν το 8,9% έκαστη. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα για την φυσική δραστηριότητα των συμμετεχόντων 

παρουσιάζονται γραφικά στο ακόλουθο ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 3.9). 

 

Διάγραμμα 3.9: Ραβδόγραμμα  της μεταβλητής Φυσική Δραστηριότητα ως προς την Ομάδα Μελέτης 
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3.2.10 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Καπνιστικές Συνήθειες» 

Τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με το εάν 

καπνίζουν η όχι. Η μεταβλητή αυτή είναι αρκετά σημαντική καθώς το κάπνισμα είναι γνωστό 

πως είναι ένας επιβαρυντικός για τον οργανισμό παράγοντας και μπορεί να λειτουργήσει με 

αρνητικό τρόπο στην υγεία του ατόμου. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή 

περιγραφικής ανάλυσης στην μεταβλητή αυτή παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.12. Κατά την 

εκτέλεση της ανάλυσης αυτής έχει υπόψιν σε ποια ομάδα μελέτης ανήκει το κάθε άτομο. 

 

   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Καπνιστικές Συνήθειες Καπνιστής Count 111 66 177 

  % within Καπνιστικές Συνήθειες 62,7% 37,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 61,0% 80,5% 67,0% 

  % of Total 42,0% 25,0% 67,0% 

 Μη Καπνιστής Count 71 16 87 

  % within Καπνιστικές Συνήθειες 81,6% 18,4% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 39,0% 19,5% 33,0% 

  % of Total 26,9% 6,1% 33,0% 

Total  Count 182 82 264 

  % within Καπνιστικές Συνήθειες 68,9% 31,1% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 68,9% 31,1% 100,0% 

Πίνακας 3.13: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Καπνιστικές Συνήθειες ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

Από τον Πίνακα 3.12 που προηγείται φαίνεται ξεκάθαρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

ασθενών και συγκεκριμένα το 80,5% είναι μη καπνιστές. Ενώ μόλις οι 16 εκ των 82 ασθενών 

καπνίζουν. Γενικότερα εξετάζοντας το σύνολο των συμμετεχόντων στη έρευνα παρατηρείται 

ότι οι μη καπνιστές εξακολουθούν να πλειοψηφούν σε σχέση με τους καπνιστές όμως με 

μικρότερη διαφορά (οι μη καπνιστές αποτελούν το 67% ενώ οι καπνιστές το 33%). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα για τις καπνιστικές συνήθειες των συμμετεχόντων 

παρουσιάζονται γραφικά στο ακόλουθο ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 3.10). 
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Διάγραμμα 3.10: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Καπνιστικές Συνήθειες ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.11 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Δείκτης Μάζας Σώματος» 

Μία μεταβλητή η οποία δίνει πληροφορίες που αφορούν τις διατροφικές συνήθειες των 

συμμετεχόντων είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος, ο οποίος είναι γνωστός και ως Body Mass 

Index (BMI). Κάνοντας χρήση του ΒΜΙ μπορούν να ληφθούν πληροφορίες που αφορούν τη 

σωματική κατάσταση του ατόμου. Εάν δηλαδή το άτομο είναι λιποβαρές, έχει φυσιολογικό 

βάρος, είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο.  

Οι πληροφορίες που προέκυψαν από την εξέταση της μεταβλητής «Δείκτης Μάζας 

Σώματος» σε σχέση με την ομάδα που ανήκει κάθε άτομο περιλαμβάνονται στον παρακάτω 

Πίνακα 3.13. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Δείκτης Μάζας Σώματος Λιποβαρής Count 2 1 3 

  % within Δείκτης Μάζας 

Σώματος 
66,7% 33,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 1,1% 1,2% 1,1% 

  % of Total 0,8% 0,4% 1,1% 

 Φυσιολογικό Βάρος Count 58 20 78 

  % within Δείκτης Μάζας 

Σώματος 
74,4% 25,6% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 31,9% 24,4% 29,5% 

  % of Total 22,0% 7,6% 29,5% 

 Υπέρβαρος Count 94 51 145 

  % within Δείκτης Μάζας 

Σώματος 
64,8% 35,2% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 51,6% 62,2% 54,9% 

  % of Total 35,6% 19,3% 54,9% 

 Παχύσαρκος Count 28 10 38 

  % within Δείκτης Μάζας 

Σώματος 
73,7% 26,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 15,4% 12,2% 14,4% 

  % of Total 10,6% 3,8% 14,4% 

Total  Count 182 82 264 

  % within Δείκτης Μάζας 

Σώματος 
68,9% 31,1% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 68,9% 31,1% 100,0% 

Πίνακας 3.13: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Δείκτης Μάζας Σώματος ως προς την 

Ομάδα Μελέτης 

Από τον παραπάνω Πίνακα 3.13 παρατηρείται ότι οι κατηγορίες ακολουθούν την ίδια σειρά 

τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στους ασθενείς όταν τις ταξινομηθούν με βάση το φθίνον 

ποσοστό της κάθε μιας. Η κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 54,9%, επί του 

γενικού πληθυσμού είναι εκείνη των υπέρβαρων ατόμων. Η κατηγορία με το 2ο μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι εκείνη που περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν φυσιολογικό βάρος και τα οποία 
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αποτελούν το 29,5% επί των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι παχύσαρκοι 

συμμετέχοντες σε ποσοστό ίσο με 14,4%, δηλαδή 38 από τα 264 συνολικά άτομα είναι 

παχύσαρκα. Τέλος, μόνο 3 άτομα είναι λιποβαρή δηλαδή το 1,1% επί του συνόλου. 

Στην ομάδα των ασθενών η κατηγορία υπέρβαρων ατόμων είναι επίσης εκείνη με το 

μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο ανέρχεται σε 62,2%. Ακολουθεί η κατηγορία των φυσιολογικών 

σε βάρος ατόμων η οποία έχει ποσοστό ίσο με 24,4%. Στη συνέχεια ακολουθούν οι παχύσαρκοι 

ασθενείς, το ποσοστό των οποίων ισούται με 12,2%, δηλαδή 10 από τους 82 ασθενείς είναι 

παχύσαρκοι. Τέλος, μόνο 1 ασθενής, δηλαδή το 1,2% των ασθενών, είναι λιποβαρής. 

Το Διάγραμμα 3.11 που ακολουθεί παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

μελέτη του δείκτης μάζας σώματος των συμμετεχόντων λαμβάνοντας όμως υπόψιν σε ποια 

ομάδα ανήκουν. 

 

Διάγραμμα 3.11: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Δείκτης Μάζας Σώματος ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.12 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Περιφέρεια Μέσης» 

Η μεταβλητή «Περιφέρεια Μέσης»  δίνει πληροφορίες σχετικά με το πόσα εκατοστά είναι 

η περιφέρεια τις μέσης των υποκειμένων και κατά συνέπεια για την σωματική του κατάσταση. 

Εάν για παράδειγμά έχει πολύ μεγάλη περιφέρεια μέσης συμπεραίνεται ότι το άτομο έχει 

αυξημένο σωματικό βάρος. Η περιγραφική ανάλυση της μεταβλητής αυτής παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 3.14 που ακολουθεί. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Περιφέρεια Μέσης Έως 80 cm Count 9 10 19 

  % within Περιφέρεια Μέσης 47,4% 52,6% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 37,5% 21,3% 26,8% 

  % of Total 12,7% 14,1% 26,8% 

 81-90 cm Count 2 9 11 

  % within Περιφέρεια Μέση 18,2% 81,8% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 8,3% 19,1% 15,5% 

  % of Total 2,8% 12,7% 15,5% 

 91-100 cm Count 11 11 22 

  % within Περιφέρεια Μέσης 50,0% 50,0% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 45,8% 23,4% 31,0% 

  % of Total 15,5% 15,5% 31,0% 

 101-110 cm Count 1 12 13 

  % within Περιφέρεια Μέσης 7,7% 92,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 4,2% 25,5% 18,3% 

  % of Total 1,4% 16,9% 18,3% 

 Άνω των 110 cm Count 1 5 6 

  % within Περιφέρεια Μέσης 16,7% 83,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 4,2% 10,6% 8,5% 

  % of Total 1,4% 7,0% 8,5% 

Total  Count 24 47 71 

  % within Περιφέρεια Μέσης 33,8% 66,2% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 33,8% 66,2% 100,0% 

Πίνακας 3.14: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Περιφέρεια Μέσης ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

Από τον Πίνακα 3.14 που προηγήθηκε μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των 

ασθενών σε ποσοστό 25,5% έχουν περιφέρεια μέσης από 101 έως 110cm (δεν έχουν ληφθεί 

υπόψιν οι 35 ελλείπουσες τιμές από την ομάδα των ασθενών). Πιο αναλυτικά, 12 από τους 47 

ασθενείς δήλωσε ότι η περιφέρεια της μέσης του βρίσκεται μεταξύ 101 και 110 εκατοστών. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η κατηγορία των ασθενών οι οποίοι έχουν περιφέρεια μέσης από 91 
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έως 100 εκατοστά σε ποσοστό ίσο με 23,4% και εκείνων με περιφέρεια μέσης το πολύ 80 cm 

με ποσοστό ίσο με 21,3%. Τέλος, 9 από τους 47 ασθενείς έχουν περιφέρεια μέσης μεταξύ 91 

και 100 cm και 5 έχουν μεγαλύτερη των 110 εκατοστών. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα για την περιφέρεια μέσης των συμμετεχόντων παρουσιάζονται 

γραφικά στο ακόλουθο ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 3.12). 

 

Διάγραμμα 3.12: Ραβδόγραμμα  της μεταβλητής Περιφέρεια Μέσης ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.13 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Κατανάλωση Έτοιμου Φαγητού» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί περιγραφικά η μεταβλητή «Κατανάλωση Έτοιμου 

Φαγητού». Η μεταβλητή αξίζει να μελετηθεί καθώς οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν 

δεν περιορίζονται μόνο στον αριθμό τον φορών ανά εβδομάδα που τρώει ένα άτομο μαγαζιά 

όπως ταβέρνες, ψησταριές κτλ,  αλλά και για το είδος της διατροφής του ατόμου καθώς και 

του ποσοστού των λιπαρών που μπορεί να καταναλώσει. 

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της μεταβλητής «Κατανάλωση Έτοιμου Φαγητού» σε 

σχέση με την ομάδα που ανήκει κάθε άτομο περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.15. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Κατανάλωση Έτοιμου 

Φαγητού 

Ποτέ 
Count 45 51 96 

  % within Κατανάλωση 

Έτοιμου Φαγητού 
46,9% 53,1% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 60,8% 64,6% 62,7% 

  % of Total 29,4% 33,3% 62,7% 

 1-2 φορές/εβδομάδα Count 18 20 38 

  % within Κατανάλωση 

Έτοιμου Φαγητού 
47,4% 52,6% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 24,3% 25,3% 24,8% 

  % of Total 11,8% 13,1% 24,8% 

 3-4 φορές/εβδομάδα Count 6 6 12 

  % within Κατανάλωση 

Έτοιμου Φαγητού 
50,0% 50,0% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 8,1% 7,6% 7,8% 

  % of Total 3,9% 3,9% 7,8% 

 Πάνω από 4 

φορές/εβδομάδα 
Count 5 2 7 

  % within Κατανάλωση 

Έτοιμου Φαγητού 
71,4% 28,6% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 6,8% 2,5% 4,6% 

  % of Total 3,3% 1,3% 4,6% 

Total  Count 74 79 153 

  % within Κατανάλωση 

Έτοιμου Φαγητού 
48,4% 51,6% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 48,4% 51,6% 100,0% 

Πίνακας 3.15: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Κατανάλωσης Έτοιμου Φαγητού ως προς 

την Ομάδα Μελέτης 

Από τον παραπάνω Πίνακα 3.15 παρατηρείται ότι οι κατηγορίες ακολουθούν την ίδια σειρά 

τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στους ασθενείς όταν τις ταξινομηθούν με βάση το φθίνον 

ποσοστό της κάθε μιας. Στην παρακάτω ανάλυση δεν έχουν ληφθεί υπόψιν οι ελλείπουσες 

τιμές. Η κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 62,7%, επί του γενικού 
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πληθυσμού είναι εκείνη των ατόμων που δεν καταναλώνουν ποτέ έτοιμο φαγητό. Η κατηγορία 

με το 2ο μεγαλύτερο ποσοστό είναι εκείνη που περιλαμβάνει τα άτομα που καταναλώνουν 

έτοιμο φαγητό 1 έως 2 φορές την εβδομάδα και τα οποία αποτελούν το 24,8% επί των 

συμμετεχόντων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι συμμετέχοντες που καταναλώνουν έτοιμο 

φαγητό 3 έως 4 φορές την εβδομάδα σε ποσοστό ίσο με 7,8%, δηλαδή 12 από τα 153 συνολικά 

άτομα καταναλώνουν έτοιμο φαγητό 3 έως 4 φορές την εβδομάδα. Τέλος, μόνο 7 άτομα 

καταναλώνουν έτοιμο φαγητό πάνω από 4 φορές την εβδομάδα δηλαδή το 4,6% επί του 

συνόλου. 

Στην ομάδα των ασθενών η κατηγορία ατόμων που δεν καταναλώνουν ποτέ έτοιμο φαγητό 

είναι επίσης εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο ανέρχεται σε 64,6%. Ακολουθεί η 

κατηγορία των ατόμων που καταναλώνουν έτοιμο φαγητό 1 έως 2 φορές την εβδομάδα η οποία 

έχει ποσοστό ίσο με 25,3%. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι  

καταναλώνουν έτοιμο φαγητό 3 έως 4 φορές την εβδομάδα, το ποσοστό των οποίων ισούται 

με 7,6%, δηλαδή 6 από τους 78 ασθενείς που καταναλώνουν έτοιμο φαγητό 3 έως 4 φορές την 

εβδομάδα. Τέλος, μόνο 2 ασθενείς, δηλαδή το 1,2% των ασθενών, καταναλώνουν έτοιμο 

φαγητό πάνω από 4 φορές την εβδομάδα. 

Το Διάγραμμα 3.13 που ακολουθεί παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

μελέτη της κατανάλωσης έτοιμου φαγητού των συμμετεχόντων έχοντας ληφθεί υπόψιν σε ποια 

ομάδα ανήκουν. 
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Διάγραμμα 3.13: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Κατανάλωση Έτοιμου Φαγητού ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.14 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Κατανάλωση Αλκοόλ» 

Όπως και το κάπνισμα έτσι και η κατανάλωση του αλκοόλ αποτελεί επιβαρυντικό 

παράγοντα στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού του ατόμου. Μπορεί για παράδειγμα ένα 

άτομο που κάνει κατάχρηση της κατανάλωσης του αλκοόλ να επιβαρύνει τον οργανισμό του 

τόσο ώστε να είναι πιο ευάλωτο ως προς την ασθένεια (καρκίνος του παχέος εντέρου). 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή περιγραφικής ανάλυσης στην 

μεταβλητή αυτή παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.16. Κατά την εκτέλεση της ανάλυσης αυτής 

έχει υπόψιν σε ποια ομάδα μελέτης ανήκει το κάθε άτομο. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Κατανάλωση Αλκοόλ Όχι Count 48 56 104 

  % within Κατανάλωση Αλκοόλ 46,2% 53,8% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 64,0% 71,8% 68,0% 

  % of Total 31,4% 36,6% 68,0% 

 Ναι Count 27 22 49 

  % within Κατανάλωση Αλκοόλ 55,1% 44,9% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 36,0% 28,2% 32,0% 

  % of Total 17,6% 14,4% 32,0% 

Total  Count 75 78 153 

  % within Κατανάλωση Αλκοόλ 49,0% 51,0% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 49,0% 51,0% 100,0% 

Πίνακας 3.16: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Κατανάλωσης Αλκοόλ ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

Από τον Πίνακα 3.16 που προηγείται φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πλειοψηφία των ασθενών και 

συγκεκριμένα το 71,8% είναι δεν καταναλώνουν αλκοόλ (δεν έχουν ληφθεί υπόψιν οι 4 

ελλείπουσες τιμές). Ενώ μόλις οι 22 εκ των 78 ασθενών καταναλώνουν αλκοόλ. Γενικότερα 

εξετάζοντας το σύνολο των συμμετεχόντων στη έρευνα παρατηρείται ότι οι τα άτομα που δεν 

προβαίνουν σε κατανάλωση αλκοόλ εξακολουθούν να πλειοψηφούν σε σχέση με εκείνα που 

πίνουν αλκοόλ όμως με μικρότερη διαφορά (οι μη καπνιστές αποτελούν το 68% ενώ οι 

καπνιστές το 49%). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα για την κατανάλωση αλκοόλ από τους συμμετέχοντες 

παρουσιάζονται γραφικά στο ακόλουθο ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 3.14). 
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Διάγραμμα 3.14: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Κατανάλωση Αλκοόλ ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.15 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Κατανάλωση Καφέ» 

Μέσα από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί με την πάροδο των ετών έχει διαπιστωθεί 

ότι ο καφές έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Για το λόγο αυτό θα γίνει εκτενέστερη μελέτη της 

μεταβλητής «Κατανάλωση Καφέ» προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω και να ληφθούν  

πληροφορίες από αυτή σε σχέση με το εάν το άτομο ασθενεί ή όχι.  

Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν κατά την εξέταση της μεταβλητής «Κατανάλωση Καφέ» 

σε σχέση με την ομάδα που ανήκει κάθε άτομο περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.17. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Κατανάλωση Καφέ Όχι Count 33 9 42 

  % within Κατανάλωση Καφέ 78,6% 21,4% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 21,4% 11,5% 18,1% 

  % of Total 14,2% 3,9% 18,1% 

 Ναι Count 121 69 190 

  % within Κατανάλωση Καφέ 63,7% 36,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 78,6% 88,5% 81,9% 

  % of Total 52,2% 29,7% 81,9% 

Total  Count 154 78 232 

  % within Κατανάλωση Καφέ 66,4% 33,6% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 66,4% 33,6% 100,0% 

Πίνακας 3.17: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Κατανάλωσης Καφέ ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

Από τον Πίνακα 3.17 που προηγείται φαίνεται ξεκάθαρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

ασθενών και συγκεκριμένα το 88,5% καταναλώνουν καφέ (δεν έχουν ληφθεί υπόψιν οι 4 

ελλείπουσες τιμές). Ενώ μόλις οι 9 εκ των 78 ασθενών πίνουν καφέ. Γενικότερα εξετάζοντας 

το σύνολο των συμμετεχόντων στη έρευνα παρατηρείται ότι τα άτομα που καταναλώνουν καφέ 

εξακολουθούν να πλειοψηφούν σε σχέση με τους καπνιστές όμως με μικρότερη διαφορά 

(18,1% δεν καταναλώνει καφέ ενώ το 81,9% καταναλώνει καφέ). 

Το Διάγραμμα 3.15 που ακολουθεί παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

μελέτη της μεταβλητής «Κατανάλωση Καφέ» λαμβάνοντας όμως υπόψιν μας σε ποια ομάδα 

ανήκουν οι συμμετέχοντες. 
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Διάγραμμα 3.15: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής κατανάλωση Καφέ ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.16 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Κατανάλωση Τσαγιού» 

Το τσάι είναι ένα ρόφημα γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, οι οποίες είναι 

ιδιαίτερα ευεργετικές για τον οργανισμό του ατόμου. Επομένως για το λόγο αυτό κρίνεται ότι 

η επιπλέον διερεύνησή της μεταβλητής «Κατανάλωση Τσαγιού» μπορεί να μας δώσει 

πληροφορίες σχετικά με την σημαντικότητα του τσαγιού για τον οργανισμό του ατόμου 

σχετικά με την πρόληψη ή την βοήθεια αντιμετώπισης της ασθένειας. 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή περιγραφικής ανάλυσης στην 

μεταβλητή αυτή παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.18. Κατά την εκτέλεση της ανάλυσης αυτής 

έχει υπόψιν σε ποια ομάδα μελέτης ανήκει το κάθε άτομο. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Κατανάλωση Τσαγιού Όχι Count 20 56 76 

  % within Κατανάλωση Τσαγιού 26,3% 73,7% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 83,3% 71,8% 74,5% 

  % of Total 19,6% 71,8% 74,5% 

 Ναι Count 4 22 26 

  % within Κατανάλωση Τσαγιού 15,4% 84,6% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 16,7% 28,2% 25,5% 

  % of Total 3,9% 21,6% 25,5% 

Total  Count 24 78 102 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % within Κατανάλωση Τσαγιού 23,5% 76,5% 100,0% 

  % of Total 23,5% 76,5% 100,0% 

Πίνακας 3.18: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής Κατανάλωση Τσαγιού ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

Από τον Πίνακα 3.18 που προηγείται φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πλειοψηφία των ασθενών και 

συγκεκριμένα το 71,8% δεν καταναλώνουν τσάι (δεν έχουν ληφθεί υπόψιν οι 4 ελλείπουσες 

τιμές). Ενώ μόλις οι 22 εκ των 78 ασθενών καταναλώνουν τσάι. Γενικότερα εξετάζοντας το 

σύνολο των συμμετεχόντων στη έρευνα παρατηρείται πως τα άτομα που δεν καταναλώνουν 

τσάι εξακολουθούν να πλειοψηφούν σε σχέση με εκείνα που πίνουν τσάι όμως με μεγαλύτερη 

διαφορά (25.5% καταναλώνει τσάι ενώ το 74.5% δεν καταναλώνει τσάι) 

Τα παραπάνω αποτελέσματα για την κατανάλωση τσαγιού από τους συμμετέχοντες ως προς 

την ομάδα μελέτης που ανήκουν, παρουσιάζονται γραφικά στο ακόλουθο ραβδόγραμμα 

(Διάγραμμα 3.16). 
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Διάγραμμα 3.16: Ραβδόγραμμα της μεταβλητής Κατανάλωση Τσαγιού ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

3.2.17 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Med Diet Score» 

Ένας Δείκτης Μεσογειακής Διατροφής ο οποίος είναι γνωστός ως Med Diet Score είναι 

ένας ιδιαίτερα σημαντικός διατροφικός παράγοντας. Το Med Diet Score είναι μια ποσοτική 

μεταβλητή που είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος των τιμών επιμέρους μεταβλητών. Με βάση 

τις τιμές που παίρνει η μεταβλητή μπορεί να γίνει κατανοητή πόσο κοντά ή πόσο μακριά 

βρίσκεται η διατροφή ενός ατόμου από το Μεσογειακό διατροφικό πρότυπο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία της μεταβλητής έχοντας ληφθεί 

υπόψιν σε ποια ομάδα μελέτης ανήκει το κάθε άτομο. 
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 Ομάδα 

 Υγιείς Ασθενείς 

Τιμές 182 82 

Ελλείπουσες 107 3 

Μέσος 30,85 28,62 

Διάμεσος 31 29 

Τυπική απόκλιση 4,142 3,439 

Εύρος 22 16 

Ελάχιστο 20 21 

Μέγιστο 42 37 

Λοξότητα -0,13 0,368 

Κύρτωση 0,522 0,083 

Πίνακας 3.19: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Med Diet Score 

Στην ομάδα των υγιών οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ 20 και 42 μονάδων. Το εύρος 

τιμών του δείκτη είναι ίσο με 22 μονάδες, ενώ η τιμή του Med Diet Score είναι 30,85±4,142 

έτη και η διάμεσος είναι 31 μονάδες. Στην ομάδα των ασθενών ο δείκτης παίρνει τιμές από 21 

και 37 μονάδες, δηλαδή το εύρος των τιμών ισούται με 39. Η τιμή του δείκτη Med Diet Score 

είναι 28,62±3,439 μονάδες και η διάμεσος που αντιπροσωπεύει το δείγμα είναι ίση με 29 

μονάδες. 

 

3.2.18 Περιγραφικά στατιστικά μεταβλητής «Ψυχολογική Κατάσταση» 

Η μεταβλητή της Ψυχολογικής Κατάστασης αποτελεί μια αθροιστική μεταβλητή, η οποία 

είναι εξαιρετικά σημαντική διότι συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

ψυχολογικές διακυμάνσεις των ατόμων που ανήκουν στην κάθε ομάδα, μπορούν να 

επηρεάσουν τη βελτίωση ή επιδείνωση της υγείας τους. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία της μεταβλητής μετά την εξέτασή 

της ομάδα μελέτης. Όσο μικρότερες είναι οι τιμές της μεταβλητής αυτής τόσο χειρότερη είναι 

η ψυχολογική κατάσταση του ατόμου, ενώ όσο υψηλότερες τόσο το άτομο βρίσκεται σε 

καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. 
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 Ομάδα 

 Υγιείς Ασθενείς 

Τιμές 182 82 

Ελλείπουσες 160 13 

Μέσος 25,55 21,30 

Διάμεσος 29 39 

Τυπική απόκλιση 6,375 9,381 

Εύρος 21 39 

Ελάχιστο 12 4 

Μέγιστο 33 43 

Λοξότητα -0,13 0,368 

Κύρτωση 0,522 0,083 

Πίνακας 3.20: Περιγραφικά μέτρα της μεταβλητής Ψυχολογική Κατάσταση 

Στην ομάδα των υγιών οι τιμές της Ψυχολογικής Ανάλυσης κυμαίνονται μεταξύ 12 και 33 

μονάδων. Το εύρος τιμών της είναι ίσο με 21 μονάδες, ενώ η τιμή της είναι 25,55±6,375 έτη 

και η διάμεσος είναι 29 μονάδες. Στην ομάδα των ασθενών η Ψυχολογική Ανάλυση παίρνει 

τιμές από 4 και 43 μονάδες, δηλαδή το εύρος των τιμών ισούται με 39. Η τιμή της είναι 

21,30±9,381 μονάδες και η διάμεσος που αντιπροσωπεύει το δείγμα είναι ίση με 39μονάδες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθούν οι στατιστικοί έλεγχοι που είναι κάθε φορά 

απαραίτητοι για να γίνει κατανοητή η σχέση της εξαρτημένης μεταβλητής με τις ανεξάρτητες. 

 

4.2 Έλεγχος κανονικότητας «Med Diet Score» 

Προκειμένου να αποφασιστεί με ποιο κριτήριο θα εξετασθεί εάν η μεταβλητή εξαρτάται ή 

όχι από την ομάδα μελέτης στην οποία ανήκει το άτομο θα γίνει έλεγχος κανονικότητας. Στόχος 

είναι να εξεταστεί εάν οι τιμές του Med Diet Score προέρχονται από κανονικό πληθυσμό σε 

σχέση με την ομάδα μελέτης (υγιής, ασθενής) που ανήκει ο κάθε συμμετέχοντας ο οποίος έχει 

απαντήσει στο ερωτηματολόγιο. 

 

Tests of Normality 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Ομάδα Μελέτης Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Med Diet Score Υγιείς ,085 75 ,200* ,985 75 ,529 

 Ασθενείς ,127 79 ,003 ,972 79 ,082 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Πίνακας 4.1 : Έλεγχος κανονικότητας της μεταβλητής «Med Diet Score» ως προς την Ομάδα Μελέτης 

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο κανονικότητας για τη συγκεκριμένη μεταβλητή (Πίνακας 4.1) 

παρατηρούμε ότι τα μέτρα κανονικότητας, Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk δεν 

συμφωνούν για την ομάδα των ασθενών, ενώ συμφωνούν για εκείνη των υγιών. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι και από τα δύο κριτήρια οι τιμές της μεταβλητής για τους 

υγιείς προέρχονται από κανονικό πληθυσμό σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, ενώ για την ομάδα 

των ασθενών επειδή τα κριτήρια διαφωνούν μεταξύ τους θα πρέπει να επιλεχθεί ένα από τα 

δύο. Επειδή το δείγμα είναι μεγαλύτερο των 50 ατόμων θα γίνει χρήση του κριτηρίου 

Kolmogorov-Smirnov. Συνεπώς για τη συγκεκριμένη μεταβλητή  δεν ισχύει η έννοια της 

κανονικότητας, δηλαδή οι τιμές του Med Diet Score δεν προέρχονται από κανονικό πληθυσμό. 
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Τα ακόλουθα ιστογράμματα (Διάγραμμα 4.1, Διάγραμμα 4.2) της μεταβλητής Med Diet 

Score σε σχέση με την ομάδα μελέτης περιέχουν την προσαρμογή της καμπύλης της κανονικής 

κατανομής. Το πρώτο διάγραμμα αναφέρεται στους υγιείς και το δεύτερο στους ασθενείς. 

 

 

Διάγραμμα 4.1:Ιστόγραμμα κανονικότητας για τη μεταβλητή «Med Diet Score» ως προς την ομάδα των υγιών 

 

 

Διάγραμμα 4.2:Ιστόγραμμα κανονικότητας για τη μεταβλητή «Med Diet Score» ως προς την ομάδα των ασθενών 
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4.3 Έλεγχος κανονικότητας «Ψυχολογικής Κατάστασης» 

Έχοντας ως σκοπό να αποφασιστεί με ποιο κριτήριο θα εξετασθεί εάν η μεταβλητή 

εξαρτάται ή όχι από την ομάδα μελέτης στην οποία ανήκει το άτομο θα γίνει έλεγχος 

κανονικότητας. Ο έλεγχος κανονικότητας της μεταβλητής θα γίνει κάνοντας χρήση της ομάδας 

μελέτης που ανήκουν τα άτομα με σκοπό να εξετασθεί εάν προέρχεται από κανονικό 

πληθυσμό. 

 

Tests of Normality 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Ομάδα Μελέτης Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ψυχολογική Κατάσταση Υγιείς ,252 22 ,001* ,879 22 ,012 

 Ασθενείς ,107 69 ,048 ,962 69 ,033 

a. Lilliefors Significance Correction 

Πίνακας 4.2: Έλεγχος κανονικότητας της μεταβλητής «Ψυχολογική Κατάσταση» ως προς την Ομάδα Μελέτης 

Από τον Πίνακα 4.2 που προηγείται παρατηρούμε ότι τα μέτρα κανονικότητας, 

Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk συμφωνούν στην μη κανονικότητα της μεταβλητής 

τόσο για την ομάδα των ασθενών όσο και για την ομάδα των υγιών. Συνεπώς η Ψυχολογική 

Κατάσταση είναι μια μη κανονική μεταβλητή, δηλαδή οι τιμές της δεν προέρχονται από 

κανονικό πληθυσμό. 

Ακολουθούν τα ιστογράμματα (Διάγραμμα 4.3, Διάγραμμα 4.4) της μεταβλητής για την 

κάθε ομάδα μελέτης στα οποία έχει γίνει προσαρμογή της καμπύλης της κανονικής κατανομής. 

Το πρώτο διάγραμμα αναφέρεται στους υγιείς και το δεύτερο στους ασθενείς. 
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Διάγραμμα 4.3:Ιστόγραμμα κανονικότητας για τη μεταβλητή «Ψυχολογική Κατάσταση» ως προς την ομάδα των 

υγιών 

 

 

Διάγραμμα 4.4:Ιστόγραμμα κανονικότητας για τη μεταβλητή «Ψυχολογική Κατάσταση» ως προς την ομάδα των 

ασθενών 

Είναι εμφανές από τα ιστογράμματα ότι δεν υπάρχει καλή προσαρμογή στην καμπύλη της 

κανονικής κατανομής. 
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4.4 Έλεγχος ανεξαρτησίας Δημογραφικών Μεταβλητών 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της κάθε μεταβλητής που 

ανήκει στην κατηγορία των δημογραφικών μεταβλητών και της ομάδας μελέτης που ανήκουν 

οι συμμετέχοντες.  

Κατά τον έλεγχο ανεξαρτησίας της κάθε μεταβλητής θα παρουσιάζεται ο πίνακας “Chi-

Square Tests” ο οποίος θα περιέχει την τιμή της στατιστικής συνάρτησης του ελέγχου 

ανεξαρτησίας του Pearson ή του ελέγχου γραμμικής τάσης (εάν η μεταβλητή που εξετάζεται 

είναι διατάξιμη) και το p-value που αντιστοιχεί στον κάθε έλεγχο. Όταν στις μεταβλητές δεν 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις ώστε να διεξαχθεί έλεγχος ανεξαρτησίας χ2, θα γίνει χρήση 

του ακριβή ελέγχου του Fisher (Fisher’s Exact Test) όταν ο πίνακας συνάφειας της μεταβλητής 

είναι 2x2 ή της προσέγγισης Monte Carlo εάν ο πίνακας συνάφειας έχει διαστάσεις 2xm. Στις 

διατάξιμες κατηγορικές μεταβλητές όπως αναφέρθηκε αντί για έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 

πραγματοποιείται έλεγχος τάσης κάνοντας χρήση του Linear-by-Linear Association. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 (Chi-Square) εξετάζει τις δυο παρακάτω υποθέσεις  

Η0: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και Χ είναι ανεξάρτητες 

Η1: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και Χ δεν είναι ανεξάρτητες 

όπου Χ είναι η εκάστοτε ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όταν εφαρμόζεται έλεγχος χ2 για την τάση, δηλαδή linear-by-linear Association, για τις 

διατάξιμες κατηγορικές μεταβλητές οι υποθέσεις που θα εξετασθούν είναι οι ακόλουθες 

Η0: Δεν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και Χ 

Η1: Υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και Χ  

όπου Χ είναι η εκάστοτε ανεξάρτητη μεταβλητή. 

«Ο έλεγχος αυτός στοχεύει στο να εξετασθεί εάν υπάρχει γραμμική τάση στα ποσοστά ως 

προς τις κατηγορίες της διατάξιμης μεταβλητής» (Μπερσίμης-Σαχλάς). 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο έλεγχος ανεξαρτησίας της κάθε ανεξάρτητης δημογραφικής 

μεταβλητής. 

 

4.4.1 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Φύλο Υποκειμένου» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ της 

δημογραφικής μεταβλητής «Φύλο Υποκειμένου» και της ομάδας μελέτης στην οποία ανήκει 

το κάθε άτομο. Η μεταβλητή αυτή είναι κατηγορική και επομένως θα εφαρμοσθεί χ2  έλεγχος 

ανεξαρτησίας, του οποίου οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι οι 

Η0: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και «Φύλο Υποκειμένου» είναι ανεξάρτητες 
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Η1: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και «Φύλο Υποκειμένου» δεν είναι ανεξάρτητες 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.3. 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-square 7,076a 1 ,008   

Continuity Correctionb 6,386 1 ,012   

Likelihood Ratio 7,130 1 ,008   

Fisher’s Exact Test    ,011 ,006 

Linear-by-Linear 

Association 

7,049 1 ,008   

N of Valid Cases 264     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Πίνακας 4.3: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Φύλο Υποκειμένου» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.3 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή «Φύλο 

Υποκειμένου» επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία ανήκει το 

κάθε υποκείμενο. Συνεπώς σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν μπορεί να απορρίφθεί η μηδενική 

υπόθεση περί ανεξαρτησίας του φύλου και της ομάδας που ανήκει το κάθε άτομο. Το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της στατιστικής συνάρτησης 

Pearson Chi-Square ισούται με 0,008 και είναι μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας 5% 

καθώς και του 10%. Επίσης η τιμή της στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο 

ανεξαρτησίας ισούται με 7,076. 

Συνεπώς υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ της Ομάδας Μελέτης στην οποία έχει 

συμπεριληφθεί το κάθε άτομο, δηλαδή εάν είναι ασθενείς ή υγιείς και του φύλου του καθενός. 

Το συμπέρασμα αυτό υποστηρίζεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας  GLOBOCAN που 

πραγματοποιήθηκε το 2008 για την International Agency of Research of Cancer, καθώς όπως 

διαπιστώθηκε ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί την τρίτη πιο συχνή μορφή καρκίνου 

στους άνδρες και την δεύτερη στις γυναίκες (GLOBOCAN 2008). 

Στη συνέχεια θα εξεταστούν τα μέτρα συνάφειας της μεταβλητής.  Επειδή και οι δυο 

μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές τα μέτρα συνάφειας που 

χρησιμοποιούνται είναι το Φ του Pearson καθώς και το V του Cramer και οι τιμές τους 

περιέχονται στο ακόλουθο Πίνακα 4.4. Η τιμή του συντελεστή Φ του Pearson είναι Phi = -

0.164 και η τιμή του συντελεστή V του Cramer είναι Cramer’s V = 0,164. Επομένως 
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παρατηρείται η ύπαρξη μιας χαμηλής συσχέτισης μεταξύ του καρκίνου του παχέος εντέρου και 

του φύλου του κάθε υποκειμένου, που είναι στατιστικά σημαντική. 

 

Symetric Measures 

  
Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi -,164 ,008 

 Cramer’s V ,164 ,008 

 Contigency Coefficient ,162 ,008 

N of Valid Cases  264  

Πίνακας 4.4: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Φύλο Υποκειμένου» 

Τέλος, σύμφωνα με το ακόλουθο Διάγραμμα 4.5 παρατηρείται ότι το ποσοστό των γυναικών 

που ασθενούν είναι υψηλότερο σε σχέση με των ανδρών. 

 

 

Διάγραμμα 4.5: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Φύλο Υποκειμένου» ως προς την Ομάδα Μελέτης 
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4.4.2 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Ηλικία Υποκειμένου» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ της δημογραφικής 

μεταβλητής «Ηλικία Υποκειμένου» και της ομάδας μελέτης στην οποία ανήκει το κάθε άτομο. 

Η μεταβλητή αυτή είναι διατάξιμη κατηγορική και επομένως δεν μπορεί να εφαρμοσθεί 

έλεγχος ανεξαρτησίας χ2, αλλά έλεγχος χ2 για τάση, του οποίου οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι 

οι: 

Η0: Δεν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και «Ηλικία 

Υποκειμένου» 

Η1: Υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και «Ηλικία 

Υποκειμένου» 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακας 4.5. 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-square 30,022a 3 ,000 

Likelihood Ratio 28,886 3 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

7,123 1 ,008 

N of Valid Cases 264   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,73. 

Πίνακας 4.5: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Ηλικία Υποκειμένου» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.5 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή «Ηλικία 

Υποκειμένου» επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία ανήκει το 

κάθε υποκείμενο. Επομένως σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν μπορεί να απορριφθεί η 

μηδενική υπόθεση περί γραμμικής τάσης μεταξύ της ηλικίας και της ομάδας που ανήκει το 

κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της στατιστικής 

συνάρτησης Linear-by-Linear Association ισούται με 0,008 και είναι μικρότερο τόσο του 

επιπέδου σημαντικότητας 5% όσο και του 10%. Επίσης η τιμή της στατιστικής συνάρτησης 

που αντιστοιχεί στον έλεγχο γραμμικής τάσης ισούται με 7,123. 

Συνεπώς είναι φανερό ότι υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ του ποσοστού των ασθενών και 

της ηλικίας τους. Αυτό έρχεται να συμφωνήσει με τα αποτελέσματα της έρευνας Globocan 

καθώς από την έρευνα αυτή φαίνεται ότι τα άτομα με ηλικία έως 40 έτη είναι σπάνιο να 

διαγνωσθούν με καρκίνο του παχέος εντέρου. Ενώ τα άτομα των οποίων η ηλικία ξεπερνά τα 
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50 έτη είναι εκείνα που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από καρκίνο του 

παχέος εντέρου. 

Οι δυο μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές όμως η μία εκ των δύο 

και συγκεκριμένα η μεταβλητή «Ηλικία Υποκειμένου» είναι διατάξιμη. Για το λόγο αυτό τα 

μέτρα συνάφειας που χρησιμοποιούνται είναι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall και το 

μέτρο γ των Goodman και Kruskal. Oι τιμές των παραπάνω μέτρων συνάφειας περιέχονται στο 

ακόλουθο πίνακα (Πίνακα 4.6). Η τιμή του Kendall’s tau-b ισούται με -0,124 ενώ η τιμή του 

Kendall’s tau-c ισούται με -0,128. Επίσης η τιμή του γ των Goodman και Kruskal είναι ίση με 

-0,217. Επομένως από τις τιμές των μέτρων παρατηρείται η ύπαρξη μιας χαμηλής αρνητικής 

σχέσης μεταξύ της ηλικίας και της ομάδας, υγιών ή ασθενών, που ανήκει το κάθε άτομο. Από 

αυτό συμπεραίνεται ότι όσο αυξάνεται η ηλικία του ατόμου τόσο μειώνεται η πιθανότητα να 

ασθενήσει. 

 

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 

Significance 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b -,124 ,065 -1,883 0,060 

 Kendall’s tau-c -,128 ,068 -1,883 0,060 

 Gamma -,217 ,113 -1,883 0,060 

N of Valid Cases  264    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Πίνακας 4.6: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Ηλικία Υποκειμένου» 

Τέλος, σύμφωνα με το ακόλουθο Διάγραμμα 4.6 φαίνεται ότι οι ασθενείς κυριαρχούν επί 

των υγιών στις ηλικίες 33-49 ετών, 50-59 ετών όμως από 60 ετών και άνω οι ασθενείς είναι 

φανερά λιγότεροι σε σχέση με τους υγιείς. 
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Διάγραμμα 4.6: : Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Ηλικία Υποκειμένου» ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

4.4.3 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Οικονομική Κατάσταση» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ της δημογραφικής 

μεταβλητής «Οικονομική Κατάσταση» και της ομάδας μελέτης στην οποία ανήκει το κάθε 

άτομο. Η μεταβλητή αυτή είναι διατάξιμη κατηγορική και επομένως δεν μπορεί να εφαρμοσθεί 

έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 αλλά έλεγχος χ2 για τάση, του οποίου οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι 

οι 

Η0: Δεν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και 

«Οικονομική Κατάσταση» 

Η1: Υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και «Οικονομική 

Κατάσταση» 

Όμως, όπως φαίνεται στα σχόλια του πίνακα Chi-Square Tests (Πίνακας 4.7) το 25% των 

εκτιμώμενων τιμών είναι μικρότερες του 5. Για το λόγο αυτό θα κάνουμε χρήση της εκτίμησης 

Monte Carlo καθώς οι συνθήκες του ελέγχου γραμμικής τάσης δεν ικανοποιούνται. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου γραμμικής τάσης παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.7. 

 

 



86 
 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

 95% Confidence Interval  95% Confidence Interval 

Significance Lower Bound Upper Bound Significance Lower Bound Upper Bound 

Pearson Chi-square 10,272a 3 ,016 ,011b ,009 ,013    

Likelihood Ratio 10,868 3 ,012 ,012b ,010 ,014    

Fisher’s Exact Test 10,138   ,012b ,010 ,014    

Linear-by-Linear 

Association 
7,510c 1 ,006 ,006b ,005 ,008 ,004b ,003 ,005 

N of Valid Cases 151         

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 508741944. 

c. The standardized statistic is -2,740 

Πίνακας 4.7: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Οικονομική Κατάσταση» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.7 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή «Οικονομική 

Κατάσταση» επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία ανήκει το κάθε 

υποκείμενο. Επομένως σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση περί γραμμικής τάσης μεταξύ της ηλικίας και της ομάδας που ανήκει το κάθε άτομο. 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της εκτίμησης Monte Carlo 

ισούται με 0,006 και είναι μικρότερο τόσο του επιπέδου σημαντικότητας 5% όσο και του 10%. 

Επίσης η τιμή της στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο γραμμικής τάσης 

ισούται με 7,510. 

Συνεπώς είναι φανερό ότι υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ του ποσοστού των ασθενών και 

της οικονομικής τους κατάστασης. 

Οι δυο μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές όμως η μία εκ των δύο 

και συγκεκριμένα η μεταβλητή «Οικονομική Κατάσταση» είναι διατάξιμη, για το λόγο αυτό 

τα μέτρα συνάφειας που χρησιμοποιούνται είναι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall και το 

μέτρο γ των Goodman και Kruskal. Oι τιμές των παραπάνω μέτρων συνάφειας περιέχονται στο 

ακόλουθο Πίνακα 4.8. Η τιμή του Kendall’s tau-b ισούται με -0,222, ενώ η τιμή του Kendall’s 

tau-c ισούται με -0,241. Επίσης η τιμή του γ των Goodman και Kruskal είναι ίση με -0,399. 

Επομένως, από τις τιμές των μέτρων παρατηρείται η ύπαρξη μιας χαμηλής αρνητικής σχέσης 

μεταξύ της οικονομικής κατάστασης και της ομάδας, υγιών ή ασθενών, που ανήκει το κάθε 

άτομο.  
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Symmetric Measures 

 

Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 

Significance 

Monte Carlo Significance 

 95% Confidence Interval 

Significance Lower Bound Upper Bound 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b -,222 ,075 -2,965 ,003 ,004c ,003 ,005 

 Kendall’s tau-c -,241 ,081 -2,965 ,003 ,004c ,003 ,005 

 Gamma -,399 ,127 -2,965 ,003 ,004c ,003 ,005 

N of Valid Cases  151       

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 508741944 

Πίνακας 4.8: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Οικονομική Κατάσταση» 

Τέλος, με βάση το ακόλουθο Διάγραμμα 4.7 διακρίνεται η υπεροχή των ασθενών σε σχέση 

με τους υγιείς σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής κατάστασης εκτός από εκείνο της κατηγορίας 

«Καλή οικονομική κατάσταση». Επίσης είναι φανερό ότι τα άτομα με πολύ καλή οικονομική 

κατάσταση είναι αποκλειστικά και μόνο ασθενείς. 

 

Διάγραμμα 4.7:Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Οικονομική Κατάσταση» ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

Λόγω του μικρού αριθμού των παρατηρήσεων που αντιστοιχούν στην κατηγορία «Πολύ 

Καλή» της μεταβλητής της οικονομικής κατάστασης, δημιουργήθηκε ένα ακόμη ραβδόγραμμα 
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(Διάγραμμα 4.8) στο οποίο οι τιμές της κατηγορίες αυτής ενσωματώθηκαν με την κατηγορία 

«Καλή» οικονομική κατάσταση. Έτσι με το διάγραμμα αυτό γίνεται πιο ευκολα κατανοητό ότι 

όσο βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση του ατόμου τόσο μειώνεται η πιθανότητα το άτομο 

αυτό να πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου. 

 

Διάγραμμα 4.8:Διορθωμένο Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Οικονομική Κατάσταση» ως προς την 
Ομάδα Μελέτης 

 

4.4.4 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Αριθμός Τέκνων» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ της δημογραφικής 

μεταβλητής «Αριθμός Τέκνων» και της ομάδας μελέτης στην οποία ανήκει το κάθε άτομο. Η 

μεταβλητή αυτή είναι διατάξιμη κατηγορική και επομένως δεν μπορεί να εφαρμοσθεί έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ2 αλλά έλεγχος χ2 για τάση, του οποίου οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι οι 

Η0: Δεν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και «Αριθμός 

Τέκνων» 

Η1: Υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και «Αριθμός 

Τέκνων» 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου γραμμικής τάσης παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 

4.9. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-square 7,247a 4 ,123 

Likelihood Ratio 7,557 4 ,109 

Linear-by-Linear 

Association 

5,434 1 ,020 

N of Valid Cases 253   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,81. 

Πίνακας 4.9: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Αριθμός Τέκνων» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.9 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή «Αριθμός 

Τέκνων» επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία ανήκει το κάθε 

υποκείμενο. Επομένως σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση περί γραμμικής τάσης μεταξύ του αριθμού των τέκνων και της ομάδας που ανήκει το 

κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της στατιστικής 

συνάρτησης Linear-by-Linear Association ισούται με 0,020 και είναι μικρότερο τόσο του 

επιπέδου σημαντικότητας 5% όσο και του 10%. Επίσης η τιμή της στατιστικής συνάρτησης 

που αντιστοιχεί στον έλεγχο γραμμικής τάσης ισούται με 5,434. 

Συνεπώς είναι φανερό ότι υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ του ποσοστού των ασθενών και 

του αριθμού των τέκνων. 

Οι δυο μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές όμως η μία εκ των δύο 

και συγκεκριμένα η μεταβλητή «Αριθμός Τέκνων» είναι διατάξιμη. Για το λόγο αυτό τα μέτρα 

συνάφειας που χρησιμοποιούνται είναι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall και το μέτρο γ 

των Goodman και Kruskal. Oι τιμές των παραπάνω μέτρων συνάφειας περιέχονται στο 

ακόλουθο Πίνακα 4.10. Η τιμή του Kendall’s tau-b ισούται με -0,143, ενώ η τιμή του Kendall’s 

tau-c ισούται με -0,159. Επίσης η τιμή του γ των Goodman και Kruskal είναι ίση με -0,257. 

Επομένως από τις τιμές των μέτρων παρατηρείται η ύπαρξη μιας χαμηλής αρνητικής σχέσης 

μεταξύ του αριθμού των τέκνων και της ομάδας, υγιών ή ασθενών, που ανήκει το κάθε άτομο. 

Έτσι συμπεραίνεται ότι όσο μικρότερος ο αριθμός των τέκνων του ατόμου τόσο αυξάνεται η 

πιθανότητα να ασθενήσει το άτομο. 
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Symmetric Measures 

  

Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 

Significance 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b -,143 ,055 -2,582 0,010 

 Kendall’s tau-c -,159 ,062 -2,582 0,010 

 Gamma -,257 ,097 -2,582 0,010 

N of Valid Cases  253    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Πίνακας 4.10: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Αριθμός Τέκνων» 

Τέλος, το διάγραμμα που αφορά την σχέση μεταξύ του αριθμού των τέκνων και της ομάδας 

που ανήκει το κάθε άτομο είναι το ακόλουθο (Διάγραμμα 4.9). Στο διάγραμμα φαίνεται ότι οι 

υγιείς έχουν τουλάχιστον 2 φορές μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους ασθενείς σε κάθε 

ομάδα. Από το ραβδόγραμμα αυτό γίνεται ακόμη αντιληπτό ότι οι ασθενείς υστερούν σε σχέση 

με τους υγιείς όσον αφορά τον αριθμό των τέκνων του κάθε ατόμου. Επίσης στην ομάδα των 

ασθενών το ποσοστό των ατόμων που πάσχουν αυξάνεται και μεγιστοποιείται στην κατηγορία 

του ενός τέκνου, ενώ στη συνέχεια μειώνεται.  

 

Διάγραμμα 4.9: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Αριθμός Τέκνων» ως προς την Ομάδα Μελέτης 
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4.4.5 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ της 

δημογραφικής μεταβλητής «Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου» και της ομάδας μελέτης στην 

οποία ανήκει το κάθε άτομο. Η μεταβλητή αυτή είναι κατηγορική και επομένως θα πρέπει να 

εφαρμοσθεί χ2 έλεγχος ανεξαρτησίας, του οποίου οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι οι 

Η0: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και «Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου» 

 είναι ανεξάρτητες 

Η1: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και «Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου» 

δεν είναι ανεξάρτητες 

Όμως όπως φαίνεται στα σχόλια του πίνακα Chi-Square Tests (Πίνακας 4.11) το 33.3% των 

εκτιμώμενων τιμών είναι μικρότερες του 5. Για το λόγο αυτό θα κάνουμε χρήση της εκτίμησης 

Monte Carlo καθώς οι συνθήκες του ελέγχου ανεξαρτησίας δεν ικανοποιούνται. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.11. 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

 95% Confidence Interval  95% Confidence Interval 

Significance Lower Bound Upper Bound Significance Lower Bound Upper Bound 

Pearson Chi-square 5,808a 2 ,055 ,051b ,047 ,055    

Likelihood Ratio 5,880 2 ,053 ,060b ,055 ,064    

Fisher’s Exact Test 5,707   ,051b ,047 ,055    

Linear-by-Linear 

Association 
1,136c 1 ,287 ,337b ,327 ,346 ,181b .174 ,189 

N of Valid Cases 154         

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,41. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

c. The standardized statistic is -1,066 

Πίνακας 4.11: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.11 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή «Περιοχή 

Διαμονής Υποκειμένου» επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία 

ανήκει το κάθε υποκείμενο. Συνεπώς σε επίπεδο ανεξαρτησίας 10% δεν μπορεί να απορριφθεί 

η μηδενική υπόθεση περί ανεξαρτησίας της περιοχής που μένει και της ομάδας που ανήκει το 

κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της εκτίμησης 

Monte Carlo ισούται με 0,051 και είναι μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας 10%. Επίσης 
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η τιμή της στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο ανεξαρτησίας ισούται με 

5,808. 

Συνεπώς υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ της ομάδας μελέτης στην οποία έχει 

συμπεριληφθεί το κάθε άτομο, δηλαδή εάν είναι ασθενείς ή υγιείς και της περιοχής που μένει 

ο καθένας. 

Επειδή και οι δυο μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές τα μέτρα 

συνάφειας που χρησιμοποιούνται είναι το Φ του Pearson καθώς και το V του Cramer και οι 

τιμές τους περιέχονται στο ακόλουθο Πίνακα 4.12. Η τιμή του συντελεστή Φ του Pearson είναι 

Phi = 0.194 και η τιμή του συντελεστή V του Cramer είναι Cramer’s V = 0,194. Επομένως 

παρατηρείται η ύπαρξη μιας χαμηλής θετικής συσχέτισης μεταξύ του καρκίνου του παχέος 

εντέρου και της περιοχής που διαμένει κάθε άτομο, που είναι στατιστικά σημαντική. 

 

Symmetric Measures 

 

Value 
Approximate 

Significance 

Monte Carlo Significance 

 95% Confidence Interval 

Significance Lower Bound Upper Bound 

Nominal by Nominal Phi ,194 ,055 ,051c ,047 ,055 

 Cramer’s V ,194 ,055 ,051c ,047 ,055 

 Contigency Coefficient ,191 ,055 ,051c ,047 ,055 

N of Valid Cases  154     

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

Πίνακας 4.12: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου» 

Στο παρακάτω Διάγραμμα 4.10 είναι εμφανές ότι οι ασθενείς υπερτερούν έναντι των υγιών 

στις περιοχές της Αττικής και της νησιωτικής Ελλάδας. Όμως το ποσοστό των ασθενών στην 

υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα είναι περίπου το μισό σε σχέση με αυτό των υγιών. 
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Διάγραμμα 4.10: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Περιοχή Διαμονής Υποκειμένων» ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

 

4.4.6 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Επάγγελμα» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ της 

δημογραφικής μεταβλητής «Επάγγελμα» και της ομάδας μελέτης στην οποία ανήκει το κάθε 

άτομο. Η μεταβλητή αυτή είναι κατηγορική και επομένως θα εφαρμοσθεί χ2 έλεγχος 

ανεξαρτησίας, του οποίου οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι οι 

Η0: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και «Επάγγελμα» είναι ανεξάρτητες 

Η1: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και «Επάγγελμα» δεν είναι ανεξάρτητες 

Όμως όπως φαίνεται στα σχόλια του πίνακα Chi-Square Tests (Πίνακας 4.13) to 50% των 

εκτιμώμενων τιμών είναι μικρότερες του 5. Για το λόγο αυτό θα κάνουμε χρήση της εκτίμησης 

Monte Carlo καθώς οι συνθήκες του ελέγχου ανεξαρτησίας δεν ικανοποιούνται. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.13. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

 95% Confidence Interval  95% Confidence Interval 

Significance Lower Bound Upper Bound Significance Lower Bound Upper Bound 

Pearson Chi-square 14,464a 5 ,013 ,012b ,010 ,014    

Likelihood Ratio 16,827 5 ,005 ,005b ,004 ,006    

Fisher’s Exact Test 13,039   ,013b ,011 ,016    

Linear-by-Linear 

Association 
4,134c 1 ,042 ,049b ,045 ,053 ,028b ,025 ,031 

N of Valid Cases 106         

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,68. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 112562564. 

c. The standardized statistic is 2,033 

Πίνακας 4.13: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Επάγγελμα» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.13 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή 

«Επάγγελμα» επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία ανήκει το κάθε 

υποκείμενο. Συνεπώς σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση περί ανεξαρτησίας του επαγγέλματος και της ομάδας που ανήκει το κάθε άτομο. Το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της εκτίμησης Monte Carlo ισούται 

με 0,012 και είναι μικρότερο του επιπέδου σημαντικότητας 5% καθώς και του 10%. Επίσης η 

τιμή της στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο ανεξαρτησίας ισούται με 

14,464. 

Συνεπώς υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ της Ομάδας Μελέτης στην οποία έχει 

συμπεριληφθεί το κάθε άτομο, δηλαδή εάν είναι ασθενείς ή υγιείς και του επαγγέλματος που 

εξασκεί ο καθένας. 

Επειδή και οι δυο μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές τα μέτρα 

συνάφειας που χρησιμοποιούνται είναι το Φ του Pearson καθώς και το V του Cramer και οι 

τιμές τους περιέχονται στο ακόλουθο Πίνακα 4.14. Η τιμή του συντελεστή Φ του Pearson είναι 

Phi = 0.369 και η τιμή του συντελεστή V του Cramer είναι Cramer’s V = 0,369. Επομένως 

παρατηρείται η ύπαρξη μιας χαμηλής θετικής συσχέτισης μεταξύ του καρκίνου του παχέος 

εντέρου και του επαγγέλματος του κάθε ατόμου, που είναι στατιστικά σημαντική. 
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Symmetric Measures 

 

Value 
Approximate 

Significance 

Monte Carlo Significance 

 95% Confidence Interval 

Significance Lower Bound Upper Bound 

Nominal by Nominal Phi ,369 ,013 ,012c ,010 ,014 

 Cramer’s V ,369 ,013 ,012c ,010 ,014 

 Contigency Coefficient ,347 ,013 ,012c ,010 ,014 

N of Valid Cases  106     

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 112562564. 

Πίνακας 4.14: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Επάγγελμα» 

Στο παρακάτω Διάγραμμα 4.11 παρατηρείται μια κυριαρχία των ασθενών σε σχέση με τους 

υγιείς σε όλα τα είδη επαγγελμάτων εκτός ίσως από τους δημόσιους υπαλλήλους που όπως 

φαίνεται είναι χωρισμένοι ακριβώς στη μέση. 

 

 

Διάγραμμα 4.11: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Επάγγελμα» ως προς την Ομάδα Μελέτης 
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Πρέπει να επισημανθεί ότι το Διάγραμμα 4.11 είναι μεροληπτικό λόγο του τρόπου με τον 

οποίο έχουν ληφθεί τα δεδομένα της μελέτης αυτής.  

 

4.4.7 Έλεγχος ανεξαρτησίας άλλων Δημογραφικών Μεταβλητών 

Πέρα από τις παραπάνω δημογραφικές μεταβλητές που εξετάστηκαν οι οποίες δεν ήταν 

ανεξάρτητες της εξαρτημένης μεταβλητής «Ομάδα Μελέτης» εξετάστηκαν και κάποιες 

επιπλέον μεταβλητές. Οι μεταβλητές «Οικογενειακή Κατάσταση» και «Είδος Εργασίας» στις 

οποίες εφαρμόσθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 έγινε κατανοητό ότι είναι ανεξάρτητες από την 

Ομάδα Μελέτης που ανήκει ο κάθε συμμετέχοντας. Συνεπώς σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση περί ανεξαρτησίας της μεταβλητής που κάθε φορά 

εξεταζόταν και της ομάδας που ανήκει το κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ότι για την μεταβλητή «Οικογενειακή Κατάσταση» το p-value της εκτίμησης Monte 

Carlo (καθώς δεν ικανοποιούνταν οι συνθήκες του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2) ισούται με 0,516 

και είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5% καθώς και του 10%. Επίσης η τιμή της 

στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο ανεξαρτησίας ισούται με 2,397. Τέλος, 

για την μεταβλητή «Είδος Εργασίας» το p-value του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 ισούται με 0,407 

και είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5% καθώς και του 10%. Επίσης η τιμή της 

στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο ανεξαρτησίας ισούται με 1,797. 

 

4.5 Έλεγχος ανεξαρτησίας Διατροφικών- Σωματομετρικών Μεταβλητών 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της κάθε μεταβλητής που 

ανήκει στην κατηγορία των διατροφικών -σωματομετρικών μεταβλητών, εκτός του δείκτη Med 

Diet Score το οπoίο θα εξετασθεί σε ξεχωριστή παράγραφο, και της ομάδας μελέτης που 

ανήκουν οι συμμετέχοντες.  

Κατά τον έλεγχο ανεξαρτησίας της κάθε μεταβλητής θα παρουσιάζεται ο πίνακας “Chi-

Square Tests” ο οποίος θα περιέχει την τιμή της στατιστικής συνάρτησης του ελέγχου 

ανεξαρτησίας του Pearson ή του ελέγχου γραμμικής τάσης (εάν η μεταβλητή που εξετάζεται 

είναι διατάξιμη) και το p-value που αντιστοιχεί στον κάθε έλεγχο. Όταν στις μεταβλητές δεν 

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις ώστε να διεξαχθεί έλεγχος ανεξαρτησίας χ2, θα γίνει χρήση 

του ακριβή ελέγχου του Fisher (Fisher’s Exact Test) όταν ο πίνακας συνάφειας της μεταβλητής 

είναι 2x2 ή της προσέγγισης Monte Carlo εάν ο πίνακας συνάφειας έχει διαστάσεις 2xm. Στις 

διατάξιμες κατηγορικές μεταβλητές όπως αναφέρθηκε αντί για έλεγχο ανεξαρτησίας χ2 

πραγματοποιείται έλεγχος τάσης κάνοντας χρήση του Linear-by-Linear Association. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 (Chi-Square) εξετάζει τις δυο παρακάτω υποθέσεις  

Η0: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και Χ είναι ανεξάρτητες 

Η1: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και Χ δεν είναι ανεξάρτητες 
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όπου Χ είναι η εκάστοτε ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Όταν εφαρμόζεται έλεγχος χ2 για την τάση, δηλαδή linear-by-linear Association, για τις 

διατάξιμες κατηγορικές μεταβλητές οι υποθέσεις που θα εξετασθούν είναι οι ακόλουθες: 

Η0: Δεν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και Χ  

Η1: Υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και Χ  

όπου Χ είναι η εκάστοτε ανεξάρτητη μεταβλητή. 

«Ο έλεγχος αυτός στοχεύει στο να εξετασθεί εάν υπάρχει γραμμική τάση στα ποσοστά ως 

προς τις κατηγορίες της διατάξιμης μεταβλητής» (Μπερσίμης-Σαχλάς). 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο έλεγχος ανεξαρτησίας της κάθε ανεξάρτητης διατροφικής -

σωματομετρικής μεταβλητής. 

 

4.5.1 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Φυσική Δραστηριότητα» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ της δημογραφικής 

μεταβλητής «Φυσική Δραστηριότητα» και της ομάδας μελέτης στην οποία ανήκει το κάθε 

άτομο. Η μεταβλητή αυτή είναι διατάξιμη κατηγορική και επομένως δεν μπορεί να εφαρμοσθεί 

έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 αλλά έλεγχος χ2 για τάση, του οποίου οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι 

οι 

Η0: Δεν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και «Φυσική 

Δραστηριότητα» 

Η1: Υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και «Φυσική 

Δραστηριότητα» 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακας 4.15. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-square 27,423a 3 ,000 

Likelihood Ratio 28,848 3 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

26,043 1 ,000 

N of Valid Cases 154   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,79. 

Πίνακας 4.15: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Φυσική Δραστηριότητα» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.15 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή «Φυσική 

Δραστηριότητα» επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία ανήκει το 

κάθε υποκείμενο. Επομένως σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν μπορεί να απορριφθεί η 

μηδενική υπόθεση περί γραμμικής τάσης μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της ομάδας 

που ανήκει το κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της 

στατιστικής συνάρτησης Linear-by-Linear Association ισούται με 0,000 με ακρίβεια τριών 

δεκαδικών ψηφίων και είναι μικρότερο τόσο του επιπέδου σημαντικότητας 5% όσο και του 

10%. Επίσης η τιμή της στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο γραμμικής τάσης 

ισούται με 26,043. 

Συνεπώς είναι φανερό ότι υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ του ποσοστού των ασθενών και 

της φυσικής δραστηριότητας. Το συμπέρασμα έρχεται να συμφωνήσει και με το άρθρο 

«Πρόληψη του ορθοκολικού καρκίνου και προσυμπτωματικός έλεγχος» που δημοσιεύτηκε στα 

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής το 2010 και στο οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει τάση για μείωση 

του κινδύνου του καρκίνου του παχέος εντέρου εάν αυξηθεί η σωματική δραστηριότητα των 

ατόμων που έχουν ηλικία από 45 χρονών και πάνω (Τσακιρίδου Ε. και συν.). 

Οι δυο μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές όμως η μία εκ των δύο 

και συγκεκριμένα η μεταβλητή «Φυσική Δραστηριότητα» είναι διατάξιμη, για το λόγο αυτό τα 

μέτρα συνάφειας που χρησιμοποιούνται είναι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall και το 

μέτρο γ των Goodman και Kruskal. Oι τιμές των παραπάνω μέτρων συνάφειας περιέχονται στο 

ακόλουθο πίνακα (Πίνακα 4.20). Η τιμή του Kendall’s tau-b ισούται με 0,391, ενώ η τιμή του 

Kendall’s tau-c ισούται με 0,439. Επίσης η τιμή του γ των Goodman και Kruskal είναι ίση με 

0,629. Επομένως από τις τιμές των μέτρων παρατηρείται η ύπαρξη μιας θετικής μέτριας προς 

υψηλή σχέσης μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της ομάδας, υγιών ή ασθενών, που 

ανήκει το κάθε άτομο. Έτσι συμπεραίνεται ότι όσο περισσότερο ασκούνται τα άτομα τόσο 

πιθανότερο να πάσχουν από καρκίνο του παχέος εντέρου.  
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Symmetric Measures 

  

Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 

Significance 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,391 ,067 5,818 0,000 

 Kendall’s tau-c ,439 ,076 5,818 0,000 

 Gamma ,629 ,088 5,818 0,000 

N of Valid Cases  154    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Πίνακας 4.16: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Φυσική Δραστηριότητα» 

Τέλος, με βάση το ακόλουθο Διάγραμμα 4.12 φαίνεται ότι οι υγιείς κυριαρχούν σε σχέση 

με τους ασθενείς σε όλα τα επίπεδα της μεταβλητής «Φυσική Δραστηριότητα» εκτός από 

εκείνο της κατηγορίας «3+ φορές/εβδομάδα». Στο επίπεδο «3+ φορές/εβδομάδα» το ποσοστό 

των ασθενών είναι πάνω από δύο φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των υγιών. 

 

 

Διάγραμμα 4.12: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Φυσική Δραστηριότητα» ως προς την Ομάδα Μελέτης 
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4.5.2 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Καπνιστικές Συνήθειες» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ της 

δημογραφικής μεταβλητής «Καπνιστικές Συνήθειες» και της ομάδας μελέτης στην οποία 

ανήκει το κάθε άτομο. Η μεταβλητή αυτή είναι κατηγορική και επομένως θα εφαρμοσθεί χ2 

έλεγχος ανεξαρτησίας, του οποίου οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι οι 

Η0: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και «Καπνιστικές Συνήθειες» είναι ανεξάρτητες 

Η1: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και «Καπνιστικές Συνήθειες» δεν είναι 

ανεξάρτητες 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακας 4.17. 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-square 9,728a 1 ,002   

Continuity Correctionb 8,865 1 ,003   

Likelihood Ratio 10,289 1 ,001   

Fisher’s Exact Test    ,002 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

9,691 1 ,002   

N of Valid Cases 264     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,02. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Πίνακας 4.17: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Καπνιστικές Συνήθειες» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.17 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή 

«Καπνιστικές Συνήθειες» επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία 

ανήκει το κάθε υποκείμενο. Συνεπώς σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν μπορεί να απορριφθεί 

η μηδενική υπόθεση περί ανεξαρτησίας των καπνιστικών συνηθειών και της ομάδας που ανήκει 

το κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της στατιστικής 

συνάρτησης Pearson Chi-Square ισούται με 0,002 και είναι μικρότερο του επιπέδου 

σημαντικότητας 5% καθώς και του 10%. Επίσης η τιμή της στατιστικής συνάρτησης που 

αντιστοιχεί στον έλεγχο ανεξαρτησίας ισούται με 9,728. 

Συνεπώς υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ της Ομάδας Μελέτης στην οποία έχει 

συμπεριληφθεί το κάθε άτομο, δηλαδή εάν είναι ασθενείς ή υγιείς και του εάν κάποιος καπνίζει 

ή όχι. Αυτό έρχεται να συμφωνήσει και με τα συμπεράσματα άρθρου που δημοσιεύτηκε στο 
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Cancer Epidemiol Biomarkers, όπου επισημαίνεται η πιθανότητα ένα άτομο με μακρύ ιστορικό 

καπνίσματος να ασθενήσει από καρκίνο του παχέος εντέρου (Giovannucci Ε., 2001). 

Επειδή και οι δυο μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές τα μέτρα 

συνάφειας που χρησιμοποιούνται είναι το Φ του Pearson καθώς και το V του Cramer και οι 

τιμές τους περιέχονται στο ακόλουθο πίνακα (Πίνακα 4.18). Η τιμή του συντελεστή Φ του 

Pearson είναι Phi = -0.192 και η τιμή του συντελεστή V του Cramer είναι Cramer’s V = 0,192. 

Επομένως παρατηρείται η ύπαρξη μιας χαμηλής συσχέτισης μεταξύ του καρκίνου του παχέος 

εντέρου και των καπνιστικών συνηθειών του κάθε υποκειμένου, που είναι στατιστικά 

σημαντική. 

 

Symetric Measures 

  
Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi -,192 ,002 

 Cramer’s V ,192 ,002 

 Contigency Coefficient ,189 ,002 

N of Valid Cases  264  

Πίνακας 4.18: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Καπνιστικές Συνήθειες» 

Τέλος, σύμφωνα με το ακόλουθο Διάγραμμα 4.13 παρατηρείται ότι οι υγιείς κυριαρχούν 

έναντι των ασθενών και στα δύο επίπεδα της μεταβλητής «Καπνιστικές Συνήθειες». 
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Διάγραμμα 4.13: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Καπνιστικές Συνήθειες» ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 

4.5.3 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Περιφέρεια Μέσης» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ της δημογραφικής 

μεταβλητής «Περιφέρεια Μέσης» και της Ομάδας Μελέτης στην οποία ανήκει το κάθε άτομο. 

Η μεταβλητή αυτή είναι διατάξιμη κατηγορική και επομένως δεν μπορεί να εφαρμοσθεί 

έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 αλλά έλεγχος χ2 για τάση, του οποίου οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι 

οι 

Η0: Δεν υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και 

«Περιφέρεια Μέσης» 

Η1: Υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ των μεταβλητών «Ομάδα Μελέτης» και «Περιφέρεια 

Μέσης» 

Όμως όπως φαίνεται στα σχόλια του πίνακα Chi-Square Tests (Πίνακας 4.11) το 40% των 

εκτιμώμενων τιμών είναι μικρότερες του 5. Για το λόγο αυτό θα κάνουμε χρήση της εκτίμησης 

Monte Carlo καθώς οι συνθήκες του ελέγχου ανεξαρτησίας δεν ικανοποιούνται. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακας 4.19. 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

 95% Confidence Interval  95% Confidence Interval 

Significance Lower Bound Upper Bound Significance Lower Bound Upper Bound 

Pearson Chi-square 10,090a 4 ,039 ,038b ,034 ,041    

Likelihood Ratio 11,166 4 ,025 ,036b ,032 ,040    

Fisher’s Exact Test 9,810   ,039b ,035 ,043    

Linear-by-Linear 

Association 
3,003c 1 ,083 ,098b ,092 ,104 ,053b ,049 ,057 

N of Valid Cases 71         

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,03. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1066061003. 

c. The standardized statistic is 1,733. 

Πίνακας 4.19: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Περιφέρεια Μέσης» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.19 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή 

«Περιφέρεια Μέσης» επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία ανήκει 

το κάθε υποκείμενο. Επομένως σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν μπορεί να απορριφθεί η 

μηδενική υπόθεση περί γραμμικής τάσης μεταξύ της περιφέρεια μέσης και της ομάδας που 

ανήκει το κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της 

στατιστικής συνάρτησης Linear-by-Linear Association ισούται με 0,098 και είναι μικρότερο 

του επιπέδου σημαντικότητας 10%. Επίσης η τιμή της στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί 

στον έλεγχο γραμμικής τάσης ισούται με 3,003. 

Συνεπώς είναι φανερό ότι υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ του ποσοστού των ασθενών και 

της περιφέρεια μέσης. Το αποτέλεσμα του παραπάνω στατιστικού ελέγχου συμφωνεί με τα 

συμπεράσματα τις έρευνας που δημοσιεύτηκε στο International journal of Obesity, καθώς όπως 

φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας η μεγαλύτερη περιφέρεια μέσης συνδέεται με 

αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου (Moore et al). 

Οι δυο μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές όμως η μία εκ των δύο 

και συγκεκριμένα η μεταβλητή «Περιφέρεια Μέσης» είναι διατάξιμη, για το λόγο αυτό τα 

μέτρα συνάφειας που χρησιμοποιούνται είναι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall και το 

μέτρο γ των Goodman και Kruskal. Oι τιμές των παραπάνω μέτρων συνάφειας περιέχονται στο 

ακόλουθο Πίνακα 4.20. Η τιμή του Kendall’s tau-b ισούται με 0,190, ενώ η τιμή του Kendall’s 

tau-c ισούται με 0,222. Επίσης η τιμή του γ των Goodman και Kruskal είναι ίση με 0,317. 

Επομένως από τις τιμές των μέτρων παρατηρείται η ύπαρξη μιας θετικής μέτριας προς χαμηλής 

σχέσης μεταξύ της περιφέρεια μέσης και της ομάδας, υγιών ή ασθενών, που ανήκει το κάθε 

άτομο. Από αυτό συμπεραίνεται ότι όσο μεγαλύτερη η περιφέρεια της μέσης του ατόμου τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να ασθενήσει το άτομο από καρκίνο του παχέος εντέρου. 
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Symmetric Measures 

 

Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 

Significance 

Monte Carlo Significance 

 95% Confidence Interval 

Significance Lower Bound Upper Bound 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b ,190 ,100 1,879 0,060 ,080c ,074 ,085 

 Kendall’s tau-c ,222 ,118 1,879 0,060 ,080c ,074 ,085 

 Gamma ,317 ,164 1,879 0,060 ,079c ,073 ,084 

N of Valid Cases  71       

a. Not assuming the null hypothesis.    

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.    

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1066061003    

Πίνακας 4.20: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Περιφέρεια Μέσης» 

Στο παρακάτω Διάγραμμα 4.14 παρατηρείται μια κυριαρχία των ασθενών σε σχέση με τους 

υγιείς σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της μεταβλητής. Οι ασθενείς με περιφέρεια μέσης έως 80 

εκατοστά είναι οριακά περισσότεροι από τους υγιείς. Τέλος, το ποσοστό των ατόμων σε σχέση 

με την περιφέρεια μέσης που ισούται με 91-100 εκατοστά δεν αλλάζει σε σχέση με την Ομάδα 

Μελέτης που ανήκει το άτομο. 

 

 

Διάγραμμα 4.14: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Περιφέρεια Μέσης» ως προς την Ομάδα Μελέτης 

 



105 
 

4.5.4 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Κατανάλωση καφέ» 

Στην παράγραφο αυτή θα εξετασθεί εάν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ της 

δημογραφικής μεταβλητής «Κατανάλωση καφέ» και της ομάδας μελέτης στην οποία ανήκει το 

κάθε άτομο. Η μεταβλητή αυτή είναι κατηγορική και επομένως θα εφαρμοσθεί χ2  έλεγχος 

ανεξαρτησίας, του οποίου οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι οι 

Η0: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και «Κατανάλωση καφέ» είναι ανεξάρτητες 

Η1: Οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης» και «Κατανάλωση καφέ» δεν είναι ανεξάρτητες 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.21. 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-square 3,416a 1 ,065   

Continuity Correctionb 2,781 1 ,095   

Likelihood Ratio 3,632 1 ,057   

Fisher’s Exact Test    ,073 ,045 

Linear-by-Linear 

Association 

3,401 1 ,065   

N of Valid Cases 232     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,12. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Πίνακας 4.21: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Κατανάλωση Καφέ» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.21 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή 

«Κατανάλωση Καφέ» επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία ανήκει 

το κάθε υποκείμενο. Συνεπώς σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν μπορεί να απορριφθεί η 

μηδενική υπόθεση περί ανεξαρτησίας της κατανάλωσης καφέ και της ομάδας που ανήκει το 

κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της στατιστικής 

συνάρτησης Pearson Chi-Square ισούται με 0,065 και είναι μικρότερο του επιπέδου 

σημαντικότητας 10%. Επίσης η τιμή της στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο 

ανεξαρτησίας ισούται με 3,416. 

Συνεπώς υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ της ομάδας μελέτης στην οποία έχει 

συμπεριληφθεί το κάθε άτομο, δηλαδή εάν είναι ασθενείς ή υγιείς και εάν το άτομο πίνει ή όχι 

καφέ. 



106 
 

Επειδή και οι δυο μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές τα μέτρα 

συνάφειας που χρησιμοποιούνται είναι το Φ του Pearson καθώς και το V του Cramer και οι 

τιμές τους περιέχονται στο ακόλουθο πίνακα (Πίνακα 4.22). Η τιμή του συντελεστή Φ του 

Pearson είναι Phi = 0.121 και η τιμή του συντελεστή V του Cramer είναι Cramer’s V = 0,121. 

Επομένως παρατηρείται η ύπαρξη μιας χαμηλής θετικής συσχέτισης μεταξύ του καρκίνου του 

παχέος εντέρου και του καφέ που καταναλώνει το κάθε άτομο, που είναι στατιστικά σημαντική. 

 

Symetric Measures 

  
Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,121 ,065 

 Cramer’s V ,121 ,065 

 Contigency Coefficient ,120 ,065 

N of Valid Cases  232  

Πίνακας 4.22: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Κατανάλωση Καφέ» 

Τέλος, σύμφωνα με το ακόλουθο Διάγραμμα 4.15 παρατηρείται ότι οι υγιείς κυριαρχούν 

έναντι των ασθενών και στα δύο επίπεδα της μεταβλητής «Κατανάλωση Καφέ». 

 

 

Διάγραμμα 4.15: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Κατανάλωση Καφέ» ως προς την Ομάδα Μελέτης 
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4.5.5 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής άλλων Διατροφικών -Σωματομετρικών 

μεταβλητών 

Πέρα από τις παραπάνω Διατροφικές-Σωματομετρικές μεταβλητές που εξετάστηκαν οι 

οποίες είχαν σχέση εξάρτησης με τη εξαρτημένη μεταβλητή «Ομάδα Μελέτης» εξετάστηκαν 

και κάποιες επιπλέον μεταβλητές. Οι μεταβλητές Δείκτης Μάζας Σώματος και «Κατανάλωση 

Έτοιμου Φαγητού» στις οποίες εφαρμόσθηκε έλεγχος χ2 για τάση, διότι είναι διατάξιμες 

κατηγορικές μεταβλητές, και έγινε κατανοητό ότι υπάρχει γραμμική τάση με την Ομάδα 

Μελέτης που ανήκει ο κάθε συμμετέχοντας. Συνεπώς σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση περί μη ύπαρξης γραμμικής τάσης μεταξύ της μεταβλητής 

που κάθε φορά εξεταζόταν και της ομάδας που ανήκει το κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι για την μεταβλητή «Δείκτης Μάζας Σώματος» το p-value της 

εκτίμησης Monte Carlo (καθώς δεν ικανοποιούνταν οι συνθήκες του ελέγχου χ2 για τάση) 

ισούται με 0,463 και είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5% καθώς και του 10%. 

Επίσης η τιμή της στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο ανεξαρτησίας ισούται 

με 2,622. 

Για την μεταβλητή «Κατανάλωση Έτοιμου Φαγητού» το p-value της εκτίμησης Monte 

Carlo (καθώς δεν ικανοποιούνταν οι συνθήκες του ελέγχου χ2 για τάση) ισούται με 0,682 και 

είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5% καθώς και του 10%. Επίσης η τιμή της 

στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο ανεξαρτησίας ισούται με 1,604. 

Στις μεταβλητές «Κατανάλωση αλκοόλ» και «Κατανάλωση τσαγιού» εφαρμόσθηκε έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ2 και έγινε κατανοητό ότι είναι ανεξάρτητες από την Ομάδα Μελέτης που 

ανήκει ο κάθε συμμετέχοντας. Συνεπώς σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση περί ανεξαρτησίας της μεταβλητής που κάθε φορά εξεταζόταν και της ομάδας που 

ανήκει το κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι για την μεταβλητή 

«Κατανάλωση αλκοόλ» το p-value του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 ισούται με 0,302 και είναι 

μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5% καθώς και του 10%. Επίσης η τιμή της 

στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο ανεξαρτησίας ισούται με 1,067. Τέλος, 

για την μεταβλητή «Είδος Εργασίας» το p-value του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 ισούται με 0,257 

και είναι μεγαλύτερο του επιπέδου σημαντικότητας 5% καθώς και του 10%. Επίσης η τιμή της 

στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο ανεξαρτησίας ισούται με 1,287. 

 

4.6 Έλεγχος ανεξαρτησίας «Med Diet Score» 

Προκειμένου να εξετασθεί η ύπαρξη ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών Ομάδα 

Μελέτης και Med Diet Score θα χρησιμοποιηθεί ο μη παραμετρικός έλεγχος Sum-Rank του 

Wilcoxon και U των Mann-Whitney. Για την εξέταση της ανεξαρτησίας θα εφαρμοσθεί ο 

έλεγχος αυτός αντί του t-ελέγχου καθώς όταν εξετάσθηκε η κανονικότητα της μεταβλητής Med 

Diet Score ως προς την ομάδα που ανήκουν οι συμμετέχοντες (στην αρχή του κεφαλαίου 

αυτού), οι τιμές δεν προέρχονταν από κανονικό πληθυσμό.  

Οι υποθέσεις που εξετάζει ο έλεγχος U των Mann-Whitney είναι οι ακόλουθες: 
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Η0: Η κατανομή της μεταβλητής «Med Diet Score» είναι ίδια σε όλα τα επίπεδα της 

μεταβλητής «Ομάδα Μελέτης» 

Η1: Η κατανομή της μεταβλητής «Med Diet Score» δεν είναι ίδια σε όλα τα επίπεδα της 

μεταβλητής «Ομάδα Μελέτης» 

Με βάση τα αποτελέσματα του ακόλουθου Πίνακα 4.24 γίνεται κατανοητό ότι η κατανομή 

της μεταβλητής Med Diet Score είναι ίδια και στα δύο επίπεδα της μεταβλητής «Ομάδα 

Μελέτης» στην οποία ανήκει το κάθε υποκείμενο. Επομένως σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν 

μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση περί ίδιας ταξινόμησης του Med Diet Score στα 

επίπεδα της Ομάδας Μελέτης που ανήκει το κάθε άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από 

το γεγονός ότι το p-value της στατιστικής συνάρτησης ισούται με 0,000 με ακρίβεια τριών 

δεκαδικών ψηφίων και είναι μικρότερο τόσο του επιπέδου σημαντικότητας 5% όσο και του 

10%. Επίσης η τιμή της στατιστικής συνάρτησης U των Mann-Whitney ισούται με 1936,500. 

 

Test Statisticsa 

 Med Diet Score 

Mann-Whitney U 1936,500 

Wilcoxon W 5096,500 

Z -3,723 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

a. Grouping Variable: Ομάδα Μελέτης 

Πίνακας 4.23: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Med Diet Score» 

 

4.7 Ομαδοποιημένο Med Diet Score 

Στην παράγραφο αυτή η μεταβλητή «Med Diet Score» η οποία μέχρι τώρα ήταν ποσοτική 

μετατράπηκε σε διατάξιμη κατηγορική μεταβλητή με σκοπό την καλύτερη εξέτασή της. 

Ομαδοποιώντας τις τιμές του Δείκτη Med Diet Score σε επιμέρους κατηγορίες διευκολύνεται 

η μελέτη του τρόπου που κυμαίνονται οι συμμετέχοντες στις διαφορετικές τιμές του δείκτη. Οι 

ομάδες της μεταβλητής Med Diet Score χωρίστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε κατηγορία 

να υπάρχει ίσος αριθμός συμμετεχόντων, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Ο χωρισμός σε 

ισοπληθείς ομάδες δεν ήταν δυνατός διότι για να είναι ακριβώς ίσος ο αριθμός των 

συμμετεχόντων θα έπρεπε να σπάσουν κάποιες τιμές του Δείκτη Med Diet Score. 
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   Ομάδα Μελέτης  

   Υγιείς Ασθενείς Total 

Med Diet Score 

Ομαδοποιημένο 

20-27 μονάδες 
Count 14 30 44 

  % within Med Diet Score 

Ομαδοποιημένο 
31,8% 68,2% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 18,7% 38,0% 28,6% 

  % of Total 9,1% 19,5% 28,6% 

 28-30 μονάδες Count 23 29 52 

  % within Med Diet Score 

Ομαδοποιημένο 
44,2% 55,8% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 30,7% 36,7% 33,8% 

  % of Total 14,9% 18,8% 33,8% 

 31-35 μονάδες Count 27 16 43 

  % within Med Diet Score 

Ομαδοποιημένο 
62,8% 37,2% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 36,0% 20,3% 27,9% 

  % of Total 17,5% 10,4% 27,9% 

 36-42 μονάδες Count 11 4 15 

  % within Med Diet Score 

Ομαδοποιημένο 
73,3% 26,7% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 14,7% 5,1% 9,7% 

  % of Total 7,1% 2,6% 9,7% 

Total  Count 75 79 154 

  % within Med Diet Score 

Ομαδοποιημένο 
48,7% 51,3% 100,0% 

  % within Ομάδα Μελέτης 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 48,7% 51,3% 100,0% 

Πίνακας 4.24: Παρατηρούμενες Συχνότητες και ποσοστά της μεταβλητής «Med Diet Score»  ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

Από τον Πίνακα 4.24 που προηγήθηκε μπορούμε να διακρίνουμε ότι η πλειοψηφία των 

ασθενών σε ποσοστό 38% συγκεντρώνουν από 20 έως 27 μονάδες στον δείκτη Med diet score 

(δεν έχουμε λάβει υπόψιν μας τις 3 ελλείπουσες τιμές από την ομάδα των ασθενών). Πιο 

αναλυτικά, 30 από τους 79 ασθενείς δήλωσαν ότι η τιμή του δείκτη med diet score είναι από 

20 έως 27 μονάδες. Στη συνέχεια, ακολουθεί η κατηγορία των ασθενών οι οποίοι 
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συγκεντρώνουν από 28 έως 30 μονάδες σε αυτόν τον δείκτη Μεσογειακής διατροφής με 

ποσοστό ίσο με 36,7% και εκείνων με τιμή του δείκτη από 31 έως 35 μονάδες με ποσοστό ίσο 

με 20,3%. Τέλος, 4 από τους 79 ασθενείς συγκεντρώνουν 36 με 42 μονάδες στον δείκτη Med 

diet score. 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-square 12,496a 3 ,006 

Likelihood Ratio 12,786 3 ,005 

Linear-by-Linear 

Association 

12,245 1 ,000 

N of Valid Cases 154   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,31. 

Πίνακας 4.25: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Med Diet Score» 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.25 γίνεται κατανοητό ότι η μεταβλητή Med Diet 

Score επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την Ομάδα Μελέτης στην οποία ανήκει το κάθε 

υποκείμενο. Επομένως σε επίπεδο ανεξαρτησίας 5% δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση περί γραμμικής τάσης μεταξύ του Med Diet Score και της ομάδας που ανήκει το κάθε 

άτομο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της στατιστικής 

συνάρτησης Linear-by-Linear Association ισούται με 0,000 με ακρίβεια τριών δεκαδικών 

ψηφίων και είναι μικρότερο τόσο του επιπέδου σημαντικότητας 5% όσο και του 10%. Επίσης 

η τιμή της στατιστικής συνάρτησης που αντιστοιχεί στον έλεγχο γραμμικής τάσης ισούται με 

12,245. 

Συνεπώς είναι φανερό ότι υπάρχει γραμμική τάση μεταξύ του ποσοστού των ασθενών και 

του Med Diet Score. 

Οι δυο μεταβλητές των οποίων η σχέση ερευνάται είναι κατηγορικές όμως η μία εκ των δύο 

και συγκεκριμένα η μεταβλητή Med Diet Score είναι διατάξιμη, για το λόγο αυτό τα μέτρα 

συνάφειας που χρησιμοποιούνται είναι ο συντελεστής συσχέτισης του Kendall και το μέτρο γ 

των Goodman και Kruskal. Oι τιμές των παραπάνω μέτρων συνάφειας περιέχονται στο 

ακόλουθο πίνακα (Πίνακα 4.26). Η τιμή του Kendall’s tau-b ισούται με -0,261, ενώ η τιμή του 

Kendall’s tau-c ισούται με -0,313. Επίσης η τιμή του γ των Goodman και Kruskal είναι ίση με 

-0,425. Επομένως από τις τιμές των μέτρων παρατηρείται η ύπαρξη μιας μέτριας αρνητικής 

σχέσης μεταξύ του Med Diet Score και της ομάδας, υγιών ή ασθενών, που ανήκει το κάθε 

άτομο. Από αυτό συμπεραίνεται ότι όσο μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη Med Diet Score, δηλαδή 
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όσο πιο κοντά είναι η διατροφή του ατόμου στο μεσογειακό πρότυπο τόσο λιγότερο πιθανό να 

ασθενήσει. 

 

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 

Significance 

Ordinal by Ordinal Kendall’s tau-b -,261 ,070 -3,740 0,000 

 Kendall’s tau-c -,313 ,084 -3,740 0,000 

 Gamma -,425 ,107 -3,740 0,000 

N of Valid Cases  154    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Πίνακας 4.26: Μέτρα Συνάφειας για την μεταβλητή «Med Diet Score» 

Τέλος, σύμφωνα με το ακόλουθο Διάγραμμα 4.16 παρατηρείται ότι ενώ αρχικά κυριαρχούν 

οι ασθενείς, στις δύο πρώτες κατηγορίες οι οποίες φθάνουν μέχρι τις 30 μονάδες του Δείκτη 

Med Diet Score, στη συνέχεια κυριαρχούν οι υγιείς. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αντιληπτό ότι 

όσο αυξάνεται η τιμή του Δείκτη Med Diet Score μειώνεται το ποσοστό των ασθενών. 
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Διάγραμμα 4.16: Ραβδόγραμμα συσχέτισης της μεταβλητής «Med Diet Score Ομαδοποιημένο» ως προς την Ομάδα 

Μελέτης 

 

4.8 Έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «Ψυχολογική Κατάσταση» 

Προκειμένου να εξετασθεί η ύπαρξη ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών Ομάδα 

Μελέτης και Ψυχολογική Κατάσταση θα χρησιμοποιηθεί ο μη παραμετρικός έλεγχος Sum-

Rank του Wilcoxon και U των Mann-Whitney. Για την εξέταση της ανεξαρτησίας θα 

εφαρμοσθεί ο έλεγχος αυτός αντί του t-ελέγχου καθώς όταν εξετάσθηκε η κανονικότητα της 

μεταβλητής Ψυχολογική Κατάσταση ως προς την ομάδα που ανήκουν οι συμμετέχοντες, οι 

τιμές δεν προέρχονται από κανονικό πληθυσμό όπως φαίνεται από την αρχή του κεφαλαίου.  

Οι υποθέσεις που εξετάζει ο έλεγχος U των Mann-Whitney είναι οι ακόλουθες: 

Η0: Η κατανομή της μεταβλητής «Ψυχολογικής Κατάστασης» είναι ίδια σε όλα τα επίπεδα 

της μεταβλητής «Ομάδα Μελέτης» 

Η1: Η κατανομή της μεταβλητής «Ψυχολογικής Κατάστασης» δεν είναι ίδια σε όλα τα 

επίπεδα της μεταβλητής «Ομάδα Μελέτης» 

Με βάση τα αποτελέσματα του ακόλουθου Πίνακα 4.24 γίνεται κατανοητό ότι η κατανομή 

της μεταβλητής «Ψυχολογική Κατάσταση» είναι ίδια και στα δύο επίπεδα της μεταβλητής 

«Ομάδα Μελέτης» στην οποία ανήκει το κάθε υποκείμενο. Επομένως σε επίπεδο ανεξαρτησίας 
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5% δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση περί ίδιας ταξινόμησης της Ψυχολογικής 

Κατάστασης στα επίπεδα της Ομάδας Μελέτης που ανήκει το κάθε άτομο. Το συμπέρασμα 

αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το p-value της στατιστικής συνάρτησης ισούται με 0,023 

και είναι μικρότερο τόσο του επιπέδου σημαντικότητας 5% όσο και του 10%. Επίσης η τιμή 

της στατιστικής συνάρτησης U των Mann-Whitney ισούται με 513,500. 

 

Test Statisticsa 

 Ψυχολογική 

Κατάσταση 

Mann-Whitney U 513,500 

Wilcoxon W 2928,500 

Z -2,278 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,023 

a. Grouping Variable: Ομάδα Μελέτης 

Πίνακας 4.27: Έλεγχος συσχέτισης για την μεταβλητή «Ψυχολογική Κατάσταση» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗ 

5.1 Εισαγωγή 

Μετά τον διαχωρισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών Χ οι οποίες έχουν στατιστικά 

σημαντική σχέση εξάρτησης με την εξαρτημένη μεταβλητή, από το σύνολο των μεταβλητών, 

θα ακολουθήσει η διαδικασία εύρεσης κατάλληλου μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης το 

οποίο θα προσαρμόζεται και θα ερμηνεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εξαρτημένη 

μεταβλητή. 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε εύρεση τεσσάρων μοντέλων πολλαπλής λογιστικής 

παλινδρόμησης για την εξαρτημένη μεταβλητή «Ομάδα Μελέτης». Στο πρώτο μοντέλο θα 

περιέχονται μόνο δημογραφικές μεταβλητές ενώ στο δεύτερο μόνο διατροφικές-

σωματομετρικές μεταβλητές. Τέλος, στο τρίτο και τέταρτο μοντέλο θα περιέχονται 

δημογραφικές και διατροφικές-σωματομετρικές μεταβλητές, όμως στο τρίτο μοντέλο ο δείκτης 

Med Diet Score αποτελεί ποσοτική μεταβλητή ενώ στο τέταρτο κατηγορική. 

Έχοντας ως σκοπό τη λήψη όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων δεν θα ληφθούν 

υπόψιν οι ελλείπουσες τιμές που κάθε φορά υπάρχουν. 

 

5.2 Μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με βάση τις 

Δημογραφικές μεταβλητές 

Στην παράγραφο αυτή θα βρεθεί ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης το οποίο ως 

εξαρτημένη μεταβλητή θα έχει την δίτιμη κατηγορική μεταβλητή «Ομάδα Μελέτης». Στην 

μεταβλητή αυτή η τιμή 0 αντιστοιχεί στους υγιείς και η τιμή 1 αντιστοιχεί στους ασθενείς οι 

οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες θα 

συμπεριληφθούν στο μοντέλο προκειμένου να διεξαχθεί η πρόβλεψη που αφορά στην 

εξαρτημένη μεταβλητή, θα είναι εκείνες οι δημογραφικές μεταβλητές οι οποίες αποδείχθηκε 

ότι συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την εξαρτημένη μεταβλητή σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% και 10% (Παράγραφος 4.4). Οι μεταβλητές που αναφέρθηκαν είναι οι 

Φύλο, Ηλικία, Οικονομική Κατάσταση, Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου, Αριθμός Τέκνων και 

Επάγγελμα. 

Προτού γίνει η εφαρμογή του μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης υπάρχει η αναγκαιότητα 

να εξετασθεί η τυχόν ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών 

που θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο. Η πολυσυγγραμμικότητα προκαλείται εάν υπάρχει 

εξαιρετικά υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στις ανεξάρτητες μεταβλητές που θα εισαχθούν στο 

μοντέλο. Η ύπαρξη της πολυσυγγραμμικότητας είναι δυνατό να προκαλέσει λανθασμένα 
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συμπεράσματα λόγω μη σωστής εκτίμησης των συντελεστών των μεταβλητών του μοντέλου 

καθώς και λανθασμένη ερμηνεία αυτών. 

Προκειμένου να εφαρμοσθεί ο έλεγχος πολυσυγγραμμικότητας θα γίνει χρήση ενός δείκτη 

ο οποίος προτείνεται ως διαγνωστικό κριτήριο για να εξετασθεί εάν υπάρχει 

πολυσυγγραμμικότητα. Ο δείκτης αυτός λέγεται παράγοντας διόγκωσης διακύμανσης 

(Variance Inflation Factor), γνωστός με τα αρχικά VIF και εκφράζεται με τον τύπο 𝑉𝐼𝐹𝑘 =
1

1−𝑅𝑘
2 , όπου 𝑅𝑘

2 ο συντελεστής προσδιορισμού του μοντέλου. Όσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή 

του δείκτη τόσο πιο πιθανή είναι η ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας.  

Η χαμηλότερη τιμή που μπορεί να λάβει ο δείκτης είναι η μονάδα, όμως δεν υπάρχει κάποια 

μέγιστη τιμή για αυτόν. Στην παρούσα εργασία η τιμή του δείκτη VIF στην οποία θα θεωρείται 

ότι υπάρχει πολυσυγγραμμικότητα, δηλαδή η υψηλότερη τιμή του VIF θα είναι ίση με 2.5, 

κατά την οποία το R2 ισούται με 0,6. (Μ. Κούτρας, «Ανάλυση Παλινδρόμησης και Ανάλυση 

Διακύμανσης», 2015) 

Λόγω της αδυναμίας να ελεγχθεί η ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας κατά την λογιστική 

παλινδρόμηση, θα γίνει χρήση της πολυμεταβλητής γραμμικής παλινδρόμησης όπου 

λαμβάνονται υπόψιν μόνο τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο δείκτη VIF. Προκειμένου 

να εφαρμοσθεί ο έλεγχος και επειδή υπάρχουν κατηγορικές μεταβλητές με περισσότερα από 

δύο επίπεδα, θα δημιουργηθούν για κάθε κατηγορική μεταβλητή με p επίπεδα p-1 

ψευδομεταβλητές (dummy variables). 

Αφού πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας και 

αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, ακολούθησε η εύρεση του 

κατάλληλου μοντέλου πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης. Προκειμένου να βρεθεί το 

ιδανικότερο μοντέλο, δηλαδή εκείνο το μοντέλο το οποίο θα ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος 

των μεταβλητών και το οποίο θα προσαρμόζεται όσο το δυνατόν καλύτερα στα δεδομένα, 

ελέγχθηκαν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των ανεξάρτητων μεταβλητών. Το μοντέλο το οποίο 

κρίθηκε ότι είναι το καλύτερο και το οποίο θα περιέχει μόνο δημογραφικές μεταβλητές θα είναι 

το ακόλουθο. 

Το μοντέλο που θα εφαρμοσθεί θα είναι τις μορφής: 

log (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝜀     (5.1) 

όπου Χ1 = Ηλικία, Χ2 = Οικονομική Κατάσταση, Χ3 = Επάγγελμα 

Εάν το μοντέλο δεν περιέχει καμία ανεξάρτητη μεταβλητή παρά μόνο τον σταθερό όρο, 

παρατηρείται ότι το ποσοστό των τιμών όπου οι προβλεπόμενες και οι αναμενόμενες τιμές 

συμφωνούν, δηλαδή το ποσοστό ορθής ταξινόμησης είναι ίσο με 76%. Σε αυτό το μοντέλο 

όλες οι τιμές αντιστοιχίζονται στην ομάδα των ασθενών. Κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ του 

ποσοστού αυτού και του ποσοστού ορθής ταξινόμησης για το μοντέλο το οποίο περιέχει 

ανεξάρτητες μεταβλητές, διακρίνεται ότι το ποσοστό ορθής ταξινόμησης αυξήθηκε από 76% 

σε 88%. Συνεπώς τα δεδομένα ταξινομούνται καλύτερα. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε κατά πόσον το μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης 

προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα. Προκειμένου να γίνει αυτό χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

Hosmer and Lemeshow. Οι υποθέσεις που διερευνά αυτός ο έλεγχος είναι οι: 
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Η0 : Το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή 

Η1 : Το μοντέλο δεν έχει καλή προσαρμογή 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου φάνηκε ότι η τιμή της στατιστικής συνάρτησης ισούται 

με 6,319 και το p-value που της αντιστοιχεί με 0,612. Επομένως αφού το p-value του ελέγχου 

είναι φανερά μεγαλύτερο από τα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10% δεν είναι δυνατό να 

απορριφθεί η μηδενική υπόθεση. Συνεπώς το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή στα δεδομένα. 

Ο Πίνακας 5.1 που ακολουθεί περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασισθεί 

ποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές, προκειμένου να 

ερμηνευθεί η μεταβλητή «Ομάδα Μελέτης» η οποία αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή. Στον 

πίνακα συμπεριλαμβάνονται οι εκτιμήσεις των παραμέτρων των ανεξάρτητων μεταβλητών, τα 

αντίστοιχα p-value καθώς και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

       95%C.I.for EXP(B) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

Ηλικία   8,965 3 ,030    

Ηλικία(1) -4,218 1,497 7,943 1 ,005 ,015 ,001 ,277 

Ηλικία(2) -2,028 1,029 3,883 1 ,049 ,132 ,018 ,989 

Ηλικία(3) -,731 ,922 ,630 1 ,427 ,481 ,079 2,930 

Οικονομική_Κατάσταση   11,925 3 ,008    

Οικονομική_Κατάσταση(1) -,132 1,056 ,016 1 ,900 ,876 ,111 6,942 

Οικονομική_Κατάσταση(2) -2,563 1,118 5,254 1 ,022 ,077 ,009 ,690 

Οικονομική_Κατάσταση(3) 14,317 40192,970 ,000 1 1,000 1651520,499 ,000 - 

Επάγγελμα   9,026 5 ,108    

Επάγγελμα(1) -21,308 14221,006 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(2) -19,770 14221,006 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(3) -21,124 14221,006 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(4) -16,981 14221,006 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(5) 1,065 25163,963 ,000 1 1,000 ,000 ,000 - 

Constant 23,867 14221,006 ,000 1 ,999 2.319E+10   

Πίνακας 5.1 :Εκτιμήσεις Συντελεστών Μοντέλου Πολλαπλής Λογιστικής Παλινδρόμησης Με Δημογραφικές 
Μεταβλητές 

Προκειμένου να εξετασθεί εάν οι παράμετροι του μοντέλου 5.1 είναι στατιστικά 

σημαντικές γίνεται χρήση του ελέγχου Wald. Οι υποθέσεις που εξετάζει ο έλεγχος αυτός είναι 

οι:  

Η0 : βi = 0 

Η1 : βi ≠ 0 

όπου i=1,2,3 οι μεταβλητές Ηλικία, Οικονομική Κατάσταση και Επάγγελμα αντιστοίχως. 

Με βάση τον Πίνακα 5.1 και τον έλεγχο του Wald παρατηρείται ότι οι μεταβλητές Ηλικία 

και Οικονομική Κατάσταση είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Αυτό 
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συμβαίνει διότι το p-value των μεταβλητών για τον έλεγχο Wald είναι ίσα με 0,030 και 0,008 

αντίστοιχα, είναι δηλαδή μικρότερα του 5% και συνεπώς απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. 

Στην μεταβλητή Ηλικία η κατηγορία αναφοράς είναι η τελευταία, και συγκεκριμένα η 

ψευδομεταβλητή που αφορά τις ηλικίες από 70 έως 88. Για τη μεταβλητή Ηλικία(1), δηλαδή 

τα άτομα ηλικίας μεταξύ 30 και 39 ετών, ο σχετικός λόγος πιθανοτήτων είναι ίσος με 0,015 

ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση και το επάγγελμα του ατόμου. Για το λόγο αυτό 

ένα άτομο ηλικίας από 30 έως 39 ετών είναι λιγότερο πιθανό να ασθενήσει από καρκίνο του 

παχέος εντέρου σε σχέση με ένα άτομο ηλικίας 70 έως 88 ετών σε ποσοστό 98,5%. Αντίστοιχα 

ο σχετικός λόγος πιθανοτήτων για την μεταβλητή Ηλικία(2) ισούται με 0,132. Δηλαδή ένα 

άτομο ηλικίας 50 έως 59 ετών είναι λιγότερο πιθανό να πάσχει από καρκίνο του παχέος 

εντέρου από κάποιο ηλικίας 70 έως 88 ετών σε ποσοστό 86,8%. Επίσης οι ψευδομεταβλητές 

Ηλικία(1) και Ηλικία(2) είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5% διότι 

έχουν p-value 0,005 και 0,049 αντίστοιχα τα οποία είναι μικρότερα του 5%.Το συμπέρασμα 

αυτό συμφωνεί και με τα αποτελέσματα των διαστημάτων εμπιστοσύνης 95%, αφού κανένα 

από τα δύο δεν περιέχει τη μονάδα. 

Ομοίως γίνεται και η επεξήγηση της μεταβλητής «Οικονομική Κατάσταση». Η μεταβλητή 

αυτή έχει ως κατηγορία αναφοράς την κατηγορία εκείνη που αντιστοιχεί στην κακή 

οικονομική κατάσταση των υποκειμένων, δηλαδή την πρώτη κατηγορία. Από τον πίνακα 5.1 

φαίνεται ότι η ψευδομεταβλητή Οικονομική_Κατάσταση(2) είναι στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5% με p-value ίσο με 0,022. Η ψευδομεταβλητή αυτή αντιστοιχεί 

στην κατηγορία «Καλή» και περιέχει όλα τα άτομα που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε καλή 

οικονομική κατάσταση. Ο σχετικός λόγος πιθανοτήτων για την μεταβλητή είναι ίσος με 0,77 

και συνεπώς τα άτομα με καλή οικονομική κατάσταση είναι λιγότερο πιθανό να ασθενήσουν 

σε σχέση με εκείνα που έχουν κακή οικονομική κατάσταση, ανεξάρτητα από την Ηλικία και 

το Επάγγελμά τους σε ποσοστό 23%. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πολύ μεγάλη απόκλιση της 

ψευδομεταβλητής Οικονομική_Κατάσταση(3) οφείλεται στον μικρό αριθμό των 

παρατηρήσεων που περιέχονται στην κατηγορία αυτή. 

Τέλος, οι μεταβλητή Επάγγελμα καθώς και ο σταθερός όρος (constant) δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά, αφού η τιμή του p-value που αντιστοιχεί στο κάθε ένα είναι 

μεγαλύτερη τόσο από το επίπεδο σημαντικότητας 5% όσο και από το 10%. Συνεπώς δεν θα 

συμπεριληφθούν στο μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης. Επίσης, ο μεγάλος 

αριθμός των αποκλίσεων στην μεταβλητή Επάγγελμα οφείλεται στον πολύ μικρό αριθμό 

παρατηρήσεων που περιέχονται τόσο στην μεταβλητή όσο και σε κάθε μια από της 

κατηγορίες της. 

Άρα το μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης που περιέχει μόνο δημογραφικές 

μεταβλητές και έχει ως ανεξάρτητη μεταβλητή την «Ομάδα Μελέτης» είναι το: 
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log (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝜀 

όπου 𝛸1 = Ηλικία και 𝛸2 = Οικονομική Κατάσταση. 

 

5.3 Μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με βάση τις διατροφικές-

σωματομετρικές μεταβλητές 

Στην παράγραφο αυτή θα βρεθεί ένα μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης το 

οποίο ως εξαρτημένη μεταβλητή θα έχει την δίτιμη κατηγορική μεταβλητή «Ομάδα Μελέτης». 

Στην μεταβλητή αυτή η τιμή 0 αντιστοιχεί στους υγιείς και η τιμή 1 αντιστοιχεί στους ασθενείς 

οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες θα 

συμπεριληφθούν στο μοντέλο προκειμένου να διεξαχθεί η πρόβλεψη που αφορά στην 

εξαρτημένη μεταβλητή, θα είναι εκείνες οι διατροφικές-σωματομετρικές μεταβλητές οι οποίες 

αποδείχθηκε ότι συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την εξαρτημένη μεταβλητή σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5% και 10% (Παράγραφος 4.5-4.7). Οι μεταβλητές που αναφέρθηκαν 

είναι οι Φυσική Δραστηριότητα, Καπνιστικές Συνήθειες, Περιφέρεια Μέσης, Κατανάλωση Καφέ, 

Med Diet Score και Ψυχολογική Κατάσταση. 

Αφού πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας και 

αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, ακολούθησε η εύρεση του 

κατάλληλου μοντέλου πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης. Προκειμένου να βρεθεί το 

ιδανικότερο μοντέλο, δηλαδή εκείνο το μοντέλο το οποίο θα ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος 

των μεταβλητών και το οποίο θα προσαρμόζεται όσο το δυνατόν καλύτερα στα δεδομένα, 

ελέγχθηκαν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των ανεξάρτητων μεταβλητών. Το μοντέλο το οποίο 

κρίθηκε ότι είναι το καλύτερο και το οποίο θα περιέχει μόνο διατροφικές-σωματομετρικές 

μεταβλητές θα είναι το ακόλουθο. 

Το μοντέλο θα εφαρμοσθεί θα είναι τις μορφής: 

log (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝜀     (5.2) 

όπου Χ1 = Φυσική Δραστηριότητα, Χ2 = Περιφέρεια Μέσης, Χ3 = Med Diet Score,                        

Χ4 = Ψυχολογική Κατάσταση 

Εάν το μοντέλο δεν περιέχει καμία ανεξάρτητη μεταβλητή παρά μόνο τον σταθερό όρο, 

παρατηρείται ότι το ποσοστό των τιμών όπου οι προβλεπόμενες και οι αναμενόμενες τιμές 

συμφωνούν, δηλαδή το ποσοστό ορθής ταξινόμησης είναι ίσο με 66,7%. Σε αυτό το μοντέλο 

όλες οι τιμές αντιστοιχίζονται στην ομάδα των ασθενών. Κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ του 

ποσοστού αυτού και του ποσοστού ορθής ταξινόμησης για το μοντέλο το οποίο περιέχει 

ανεξάρτητες μεταβλητές, διακρίνεται ότι το ποσοστό ορθής ταξινόμησης αυξήθηκε από 66,7% 

σε 80,3%. Συνεπώς τα δεδομένα ταξινομούνται καλύτερα. 
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Στη συνέχεια ελέγχθηκε κατά πόσον το μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης 

προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα. Προκειμένου να γίνει αυτό χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

Hosmer and Lemeshow που διερευνά τις υποθέσεις: 

Η0 : Το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή 

Η1 : Το μοντέλο δεν έχει καλή προσαρμογή 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου φάνηκε ότι η τιμή της στατιστικής συνάρτησης ισούται 

με 4,970 και το p-value που της αντιστοιχεί με 0,664. Επομένως αφού το p-value του ελέγχου 

είναι φανερά μεγαλύτερο από τα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, δεν είναι δυνατό να 

απορριφθεί η μηδενική υπόθεση. Συνεπώς το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή στα δεδομένα. 

Ο Πίνακας 5.2 που ακολουθεί περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασισθεί 

ποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές προκειμένου να ερμηνευθεί 

η μεταβλητή «Ομάδα Μελέτης» η οποία αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή. Στον πίνακα 

συμπεριλαμβάνονται οι εκτιμήσεις των παραμέτρων των ανεξάρτητων μεταβλητών, τα 

αντίστοιχα p-value καθώς και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

       95%C.I.for EXP(B) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

Φυσική_Δραστηριότητα   3,356 3 ,340    

Φυσική_Δραστηριότητα (1) 21,447 23021,687 ,000 1 ,999 2062504579 ,000 - 

Φυσική_Δραστηριότητα (2) -2,550 1,494 2,913 1 ,088 ,078 ,004 1,460 

Φυσική_Δραστηριότητα (3) ,477 ,871 ,300 1 ,584 1,612 ,292 8,894 

Περιφέρεια_Μέσης   9,463 4 ,051    

Περιφέρεια_Μέσης (1) 1,565 1,002 2,440 1 ,118 4,783 ,671 34,093 

Περιφέρεια_Μέσης (2) ,078 ,752 ,011 1 ,917 1,081 ,248 4,717 

Περιφέρεια_Μέσης (3) 3,507 1,466 5,721 1 ,017 33,340 1,884 590,041 

Περιφέρεια_Μέσης(4) 2,685 1,477 3,306 1 ,069 14,654 ,811 264,726 

Med_Diet_Score -,062 ,079 ,601 1 ,438 ,940 ,805 1,099 

Ψυχολογική_Κατάσταση -,038 ,038 1,003 1 ,317 ,962 ,893 1,037 

Constant 2,535 2,972 ,727 1 ,394 12,613   

Πίνακας 5.2 : Εκτιμήσεις Συντελεστών Μοντέλου Πολλαπλής Λογιστικής Παλινδρόμησης Με Διατροφικές-

Σωματομετρικές Μεταβλητές 

Προκειμένου να εξετασθεί εάν οι παράμετροι του μοντέλου (5.2) είναι στατιστικά 

σημαντικές γίνεται χρήση του ελέγχου Wald. Οι υποθέσεις που εξετάζει ο έλεγχος αυτός είναι 

οι:  

Η0 : βi = 0 

Η1 : βi = 0 

όπου i=1,2,3,4 οι μεταβλητές Φυσική Δραστηριότητα, Περιφέρεια Μέσης, Med Diet Score, 

και Ψυχολογική Κατάσταση αντιστοίχως. 

Από τον Πίνακα 5.2 και τον έλεγχο του Wald φαίνεται ότι μόνο η μεταβλητή Περιφέρεια 

Μέσης είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Αυτό συμβαίνει διότι το 

p-value της μεταβλητής για τον έλεγχο Wald είναι ισούται με 0,051, είναι δηλαδή μικρότερο 

του 10% και συνεπώς απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. 

Στην μεταβλητή Περιφέρεια Μέσης η κατηγορία αναφοράς είναι η πρώτη, και 

συγκεκριμένα η ψευδομεταβλητή που αφορά τα άτομα που έχουν περιφέρεια μέσης έως 



122 
 

80cm. Για τη μεταβλητή Περιφέρεια_Μέσης(3), δηλαδή τα άτομα με περιφέρεια μέσης από 

101 έως 110cm, ο σχετικός λόγος πιθανοτήτων είναι ίσος με 33,340 ανεξάρτητα από φυσική 

δραστηριότητα, την τιμή του δείκτη Med Diet Score και την ψυχολογική κατάσταση του 

ατόμου. Για το λόγο αυτό ένα άτομο με περιφέρεια μέσης από 101 έως 110cm είναι πιο 

πιθανό να ασθενήσει από καρκίνο του παχέος εντέρου σε σχέση με ένα άτομο με περιφέρεια 

μέσης έως 80cm. Αντίστοιχα ο σχετικός λόγος πιθανοτήτων για την μεταβλητή 

Περιφέρεια_Μέσης(4) ισούται με 14,654. Δηλαδή ένα άτομο με περιφέρεια μέσης άνω των 

110cm είναι πιο πιθανό να πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου από κάποιο με 

περιφέρεια μέσης έως 80cm. Επίσης οι ψευδομεταβλητές Περιφέρεια_Μέσης(3) και 

Περιφέρεια Μέσης(4) είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας διότι έχουν p-

value ίσο με 0,017 και 0,069 αντίστοιχα, αφού είναι μικρότερα του 5% και του 10% 

αντίστοιχα. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί και με τα αποτελέσματα των διαστημάτων 

εμπιστοσύνης 95% αφού κανένα από τα δύο δεν περιέχει τη μονάδα. 

Τέλος, η φυσική δραστηριότητα, η τιμή του δείκτη Med Diet Score καθώς και η ψυχολογική 

κατάσταση του ατόμου δεν φαίνεται να επηρεάζουν το εάν το άτομο θα ανήκει στην ομάδα 

των ασθενών ή των υγιών. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το γεγονός ότι οι μεταβλητές 

αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές ούτε σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ούτε σε 10%. 

Επίσης παρατηρείται και πως ο σταθερός όρος (constant) δεν είναι στατιστικά σημαντικός, 

αφού η τιμή του p-value είναι μεγαλύτερη τόσο από το επίπεδο σημαντικότητας 5% όσο και 

από το 10%. Συνεπώς οι παραπάνω μεταβλητές αλλά και ο σταθερός όρος δεν θα 

συμπεριληφθούν στο μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης. 

Άρα το μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης που περιέχει μόνο διατροφικές-

σωματομετρικές μεταβλητές και έχει ως ανεξάρτητη μεταβλητή την «Ομάδα Μελέτης» είναι 

το: 

log (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝑏2𝑋2 + 𝜀 

όπου  𝛸2 = Περιφέρεια Μέσης. 

 

5.4 Μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με βάση όλες τις 

μεταβλητές 

Στην παράγραφο αυτή θα βρεθεί ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης το οποίο ως 

εξαρτημένη μεταβλητή θα έχει την δίτιμη κατηγορική μεταβλητή «Ομάδα Μελέτης». Στην 

μεταβλητή αυτή η τιμή 0 αντιστοιχεί στους υγιείς και η τιμή 1 αντιστοιχεί στους ασθενείς οι 

οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες θα 

συμπεριληφθούν στο μοντέλο προκειμένου να διεξαχθεί η πρόβλεψη που αφορά στην 

εξαρτημένη μεταβλητή, θα είναι εκείνες οι μεταβλητές οι οποίες αποδείχθηκε ότι 

συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την εξαρτημένη μεταβλητή σε επίπεδο 
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σημαντικότητας 5% και 10% (Παράγραφος4.4-4.7). Οι μεταβλητές που αναφέρθηκαν είναι οι 

Φύλο, Ηλικία, Οικονομική Κατάσταση, Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου, Αριθμός Τέκνων, 

Επάγγελμα, Φυσική Δραστηριότητα, Καπνιστικές Συνήθειες, Περιφέρεια Μέσης, Κατανάλωση 

Καφέ, Med Diet Score και Ψυχολογική Κατάσταση. 

Αφού πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας και 

αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών ακολούθησε η εύρεση του 

κατάλληλου μοντέλου πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης. Προκειμένου να βρεθεί το 

ιδανικότερο μοντέλο, δηλαδή εκείνο το μοντέλο το οποίο θα ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος 

των μεταβλητών και το οποίο θα προσαρμόζεται όσο το δυνατόν καλύτερα στα δεδομένα, 

ελέγχθηκαν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των ανεξάρτητων μεταβλητών. Το μοντέλο το οποίο 

κρίθηκε ότι είναι το καλύτερο και το οποίο θα περιέχει δημογραφικές και διατροφικές-

σωματομετρικές μεταβλητές θα είναι το ακόλουθο. 

Το μοντέλο που θα εφαρμοσθεί θα είναι τις μορφής: 

log (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝜀     (5.3) 

όπου Χ1 =Φύλο, Χ2 = Ηλικία, Χ3 = Επάγγελμα, Χ4 = Med Diet Score 

Εάν το μοντέλο δεν περιέχει καμία ανεξάρτητη μεταβλητή παρά μόνο τον σταθερό όρο, 

παρατηρείται ότι το ποσοστό των τιμών όπου οι προβλεπόμενες και οι αναμενόμενες τιμές 

συμφωνούν, δηλαδή το ποσοστό ορθής ταξινόμησης είναι ίσο με 76,7%. Σε αυτό το μοντέλο 

όλες οι τιμές αντιστοιχίζονται στην ομάδα των ασθενών. Κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ του 

ποσοστού αυτού και του ποσοστού ορθής ταξινόμησης για το μοντέλο το οποίο περιέχει 

ανεξάρτητες μεταβλητές, διακρίνεται ότι το ποσοστό ορθής ταξινόμησης αυξήθηκε από 76,7% 

σε 84,5%. Συνεπώς τα δεδομένα ταξινομούνται καλύτερα. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε κατά πόσον το μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης 

προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα. Προκειμένου να γίνει αυτό χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

Hosmer and Lemeshow. Οι υποθέσεις που διερευνά αυτός ο έλεγχος είναι οι 

Η0 : Το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή 

Η1 : Το μοντέλο δεν έχει καλή προσαρμογή 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου φάνηκε ότι η τιμή της στατιστικής συνάρτησης ισούται 

με 8,620 και το p-value που της αντιστοιχεί με 0,375. Επομένως αφού το p-value του ελέγχου 

είναι φανερά μεγαλύτερο από τα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10% δεν είναι δυνατό να 

απορριφθεί η μηδενική υπόθεση. Συνεπώς το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή στα δεδομένα. 

Ο Πίνακας 5.3 που ακολουθεί περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασισθεί 

ποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές προκειμένου να ερμηνευθεί 

η μεταβλητή «Ομάδα Μελέτης» η οποία αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή. Στον πίνακα 

συμπεριλαμβάνονται οι εκτιμήσεις των παραμέτρων των ανεξάρτητων μεταβλητών, τα 

αντίστοιχα p-value καθώς και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 
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       95%C.I.for EXP(B) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

Φύλο(1) -,972 ,684 2,020 1 ,155 ,378 ,099 1,446 

Ηλικία   4,560 3 ,207    

Ηλικία(1) -2,177 1,297 2,817 1 ,093 ,113 ,009 1,441 

Ηλικία(2) -1,549 ,930 2,775 1 ,096 ,212 ,034 1,315 

Ηλικία(3) -,084 ,829 ,010 1 ,919 ,919 ,181 4,665 

Επάγγελμα   6,392 5 ,270    

Επάγγελμα(1) -21,018 14523,326 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(2) -20,446 14523,326 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(3) -20,874 14523,326 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(4) -18,119 14523,326 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(5) 1,269 24749,798 ,000 1 1,000 3,557 ,000 - 

Med_Diet_Score -,154 ,070 4,867 1 ,027 ,857 ,747 ,983 

Constant 27,488 14523,326 ,000 1 ,998 8,668E+11   

Πίνακας 5.3: Εκτιμήσεις Συντελεστών Μοντέλου Πολλαπλής Λογιστικής Παλινδρόμησης  

Προκειμένου να εξετασθεί εάν οι παράμετροι του μοντέλου (5.2) είναι στατιστικά 

σημαντικές γίνεται χρήση του ελέγχου Wald. Οι υποθέσεις που εξετάζει ο έλεγχος αυτός είναι 

οι:  

Η0 : βi = 0 

Η1 : βi = 0 

όπου i=1,2,3,4 οι μεταβλητές Φύλο, Ηλικία, Επάγγελμα και Med Diet Score αντιστοίχως. 

Από τον Πίνακα 5.3 και τον έλεγχο του Wald φαίνεται ότι μόνο η μεταβλητή Med Diet Score 

είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και 10%. Αυτό συμβαίνει διότι το 

p-value της μεταβλητής για τον έλεγχο Wald είναι ισούται με 0,027, συνεπώς απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση. Στην μεταβλητή Med Diet Score ο σχετικός λόγος πιθανοτήτων είναι ίσος 

με 0,857 ανεξάρτητα από το φύλο, την τιμή ηλικία και το επάγγελμα του ατόμου. Συνεπώς 
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για κάθε μία μονάδα που αυξάνεται ο δείκτης Med Diet Score ενός ατόμου είναι 14,3% 

λιγότερο πιθανό να ασθενήσει το άτομο αυτό από καρκίνο του παχέος εντέρου. Το 

συμπέρασμα αυτό συμφωνεί και με το αποτέλεσμα του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης 

αφού δεν περιέχει τη μονάδα. 

Τέλος, το φύλο, η ηλικία καθώς και το επάγγελμα του ατόμου δεν φαίνεται να επηρεάζουν 

την ομάδα στην οποία θα ανήκει το άτομο, δηλαδή στην ομάδα των ασθενών ή των υγιών. 

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από το γεγονός ότι οι μεταβλητές αυτές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές ούτε σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ούτε σε 10%. Επίσης παρατηρείται και πως 

ο σταθερός όρος (constant) δεν είναι στατιστικά σημαντικός, αφού η τιμή του p-value είναι 

μεγαλύτερη από τα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%. Συνεπώς οι παραπάνω μεταβλητές 

αλλά και ο σταθερός όρος δεν θα συμπεριληφθούν στο μοντέλο πολλαπλής λογιστικής 

παλινδρόμησης. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός των αποκλίσεων στην μεταβλητή Επάγγελμα 

οφείλεται στον πολύ μικρό αριθμό παρατηρήσεων που περιέχονται τόσο στην μεταβλητή 

όσο και σε κάθε μια από της κατηγορίες της. 

Άρα το μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης που περιέχει δημογραφικές και 

διατροφικές-σωματομετρικές μεταβλητές και έχει ως ανεξάρτητη μεταβλητή την «Ομάδα 

Μελέτης» είναι το: 

log (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) = 𝑏4𝑋4 + 𝜀     (5.3.α) 

όπου  𝛸4 =Med Diet Score. 

 

5.5 Μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με βάση όλες τις 

μεταβλητές όπου Med Diet Score κατηγορική μεταβλητή 

Στην παράγραφο αυτή θα βρεθεί ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης το οποίο ως 

εξαρτημένη μεταβλητή θα έχει την δίτιμη κατηγορική μεταβλητή «Ομάδα Μελέτης». Στην 

μεταβλητή αυτή η τιμή 0 αντιστοιχεί στους υγιείς και η τιμή 1 αντιστοιχεί στους ασθενείς οι 

οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες θα 

συμπεριληφθούν στο μοντέλο προκειμένου να διεξαχθεί η πρόβλεψη που αφορά στην 

εξαρτημένη μεταβλητή, θα είναι εκείνες οι μεταβλητές οι οποίες αποδείχθηκε ότι 

συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την εξαρτημένη μεταβλητή σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% και 10% (Παράγραφος 4.4-4.7). Οι μεταβλητές που αναφέρθηκαν είναι οι 

Φύλο, Ηλικία, Οικονομική Κατάσταση, Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου, Αριθμός Τέκνων, 

Επάγγελμα, Φυσική Δραστηριότητα, Καπνιστικές Συνήθειες, Περιφέρεια Μέσης, Κατανάλωση 

Καφέ, Med Diet Score ομαδοποιημένο και Ψυχολογική Κατάσταση. 

Αφού πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας και 

αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών ακολούθησε η εύρεση του 

κατάλληλου μοντέλου πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης. Προκειμένου να βρεθεί το 
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ιδανικότερο μοντέλο, δηλαδή εκείνο το μοντέλο το οποίο θα ερμηνεύει το μεγαλύτερο μέρος 

των μεταβλητών και το οποίο θα προσαρμόζεται όσο το δυνατόν καλύτερα στα δεδομένα, 

ελέγχθηκαν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των ανεξάρτητων μεταβλητών. Το μοντέλο το οποίο 

κρίθηκε ότι είναι το καλύτερο και το οποίο θα περιέχει δημογραφικές και διατροφικές-

σωματομετρικές μεταβλητές θα είναι το ακόλουθο. 

Το μοντέλο θα εφαρμοσθεί θα είναι τις μορφής: 

log (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝜀     (5.4) 

όπου Χ1 =Φύλο, Χ2 = Ηλικία, Χ3 = Επάγγελμα, Χ4 = Med Diet Score Ομαδοποιημένο 

Εάν το μοντέλο δεν περιέχει καμία ανεξάρτητη μεταβλητή παρά μόνο τον σταθερό όρο, 

παρατηρείται ότι το ποσοστό των τιμών όπου οι προβλεπόμενες και οι αναμενόμενες τιμές 

συμφωνούν, δηλαδή το ποσοστό ορθής ταξινόμησης είναι ίσο με 76,7%. Σε αυτό το μοντέλο 

όλες οι τιμές αντιστοιχίζονται στην ομάδα των ασθενών. Κάνοντας τη σύγκριση μεταξύ του 

ποσοστού αυτού και του ποσοστού ορθής ταξινόμησης για το μοντέλο το οποίο περιέχει 

ανεξάρτητες μεταβλητές, διακρίνεται ότι το ποσοστό ορθής ταξινόμησης αυξήθηκε από 76,7% 

σε 87,4%. Συνεπώς τα δεδομένα ταξινομούνται καλύτερα. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε κατά πόσον το μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης 

προσαρμόζεται καλά στα δεδομένα. Προκειμένου να γίνει αυτό χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

Hosmer and Lemeshow. Οι υποθέσεις που διερευνά αυτός ο έλεγχος είναι οι 

Η0 : Το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή 

Η1 : Το μοντέλο δεν έχει καλή προσαρμογή 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου φάνηκε ότι η τιμή της στατιστικής συνάρτησης ισούται 

με 8,362 και το p-value που της αντιστοιχεί με 0,399. Επομένως αφού το p-value του ελέγχου 

είναι φανερά μεγαλύτερο από τα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10% δεν είναι δυνατό να 

απορριφθεί η μηδενική υπόθεση. Συνεπώς το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή στα δεδομένα. 

Ο Πίνακας 5.4 που ακολουθεί περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασισθεί 

ποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές προκειμένου να ερμηνευθεί 

η μεταβλητή «Ομάδα Μελέτης» η οποία αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή. Στον πίνακα 

συμπεριλαμβάνονται οι εκτιμήσεις των παραμέτρων των ανεξάρτητων μεταβλητών, τα 

αντίστοιχα p-value καθώς και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης. 
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       95%C.I.for EXP(B) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper 

Φύλο(1) -1,315 ,758 3,007 1 ,083 ,269 ,061 1,187 

Ηλικία   3,884 3 ,274    

Ηλικία(1) -2,186 1,346 2,638 1 ,104 ,112 ,008 1,572 

Ηλικία(2) -1,339 1,016 1,738 1 ,187 ,262 ,036 1,919 

Ηλικία(3) -,003 ,852 ,000 1 ,998 ,997 ,188 5,300 

Επάγγελμα   6,558 5 ,256    

Επάγγελμα(1) -21,185 14385,342 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(2) -20,467 14385,342 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(3) -20,881 14385,342 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(4) -18,133 14385,342 ,000 1 ,999 ,000 ,000 - 

Επάγγελμα(5) ,888 24877,490 ,000 1 1,000 2,431 ,000 - 

Med_Diet_Score_Discrete   7,481 3 ,058    

Med_Diet_Score_Discrete(1) -1,081 ,740 2,137 1 ,144 ,339 ,080 1,446 

Med_Diet_Score_Discrete(2) -,930 ,945 ,968 1 ,325 ,395 ,062 2,516 

Med_Diet_Score_Discrete(3) -2892 1,062 7,417 1 ,006 ,055 ,007 ,445 

Constant 24,077 14385,342 ,000 1 ,999 2,862E+10   

Πίνακας 5.4 Εκτιμήσεις Συντελεστών Μοντέλου Πολλαπλής Λογιστικής Παλινδρόμησης όπου Med Diet Score 
Ομαδοποιημένο 

Προκειμένου να εξετασθεί εάν οι παράμετροι του μοντέλου (5.4) είναι στατιστικά 

σημαντικές γίνεται χρήση του ελέγχου Wald. Οι υποθέσεις που εξετάζει ο έλεγχος αυτός είναι 

οι:  

Η0 : βi = 0 

Η1 : βi = 0 

όπου i=1,2,3 οι μεταβλητές Φύλο, Ηλικία, Επάγγελμα και Med Diet Score Ομαδοποιημένο 

(Med Diet Score Discrete) αντιστοίχως. 
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Με βάση τον Πίνακα 5.4 και τον έλεγχο του Wald παρατηρείται ότι οι μεταβλητές Φύλο και 

Med Diet Score Ομαδοποιημένο είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. 

Αυτό συμβαίνει διότι το p-value των μεταβλητών για τον έλεγχο Wald είναι ίσα με 0,083 και 

0,058 αντίστοιχα, είναι δηλαδή μικρότερα του 10% και συνεπώς απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση. 

Στην μεταβλητή Φύλο η κατηγορία αναφοράς είναι η τελευταία, και συγκεκριμένα η 

ψευδομεταβλητή που αφορά τους άνδρες. Για τη μεταβλητή Φύλο(1), δηλαδή τις γυναίκες, 

ο σχετικός λόγος πιθανοτήτων είναι ίσος με 0,269 ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες μεταβλητές 

που περιέχονται στο μοντέλο. Για το λόγο αυτό μία γυναίκα είναι λιγότερο πιθανό να 

ασθενήσει από καρκίνο του παχέος εντέρου σε σχέση με έναν άνδρα σε ποσοστό 73,1%. 

Επίσης η ψευδομεταβλητή Φύλο(1) είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

10% διότι έχουν p-value ίσο με 0,083, αφού είναι μικρότερα του 10%. Το συμπέρασμα αυτό 

συμφωνεί και με τα αποτελέσματα του διαστήματος εμπιστοσύνης 95% αφού δεν περιέχει 

τη μονάδα. 

Ομοίως γίνεται και η επεξήγηση της μεταβλητής «Med Diet Score Ομαδοποιημένο». Η 

μεταβλητή αυτή έχει ως κατηγορία αναφοράς την κατηγορία εκείνη που αντιστοιχεί στην στα 

άτομα των οποίων η τιμή του δείκτη είναι από 20 έως 27 μονάδες. Από τον πίνακα 5.4 

φαίνεται ότι η ψευδομεταβλητή Med_Diet_Score_Discrete(3) είναι στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5% με p-value 0,006. Η ψευδομεταβλητή αντιστοιχεί στην 

κατηγορία «36-42 μονάδες» και περιέχει όλα τα άτομα που έχουν τιμή δείκτη από 36 έως 42 

μονάδες. Ο σχετικός λόγος πιθανοτήτων για την μεταβλητή είναι ίσος με 0,55 και συνεπώς 

τα άτομα δείκτη από 36 έως 42 μονάδες είναι λιγότερο πιθανό να ασθενήσουν σε σχέση με 

εκείνα που έχουν τιμή δείκτη από 20 έως 27 μονάδες, ανεξάρτητα από το Φύλο, την Ηλικία 

και το Επάγγελμά του σε ποσοστό 45%. 

Τέλος, η ηλικία και το επάγγελμα του ατόμου δεν φαίνεται να επηρεάζουν την ομάδα στην 

οποία θα ανήκει το άτομο, δηλαδή στην ομάδα των ασθενών ή των υγιών. Αυτό το 

συμπέρασμα προκύπτει από το γεγονός ότι οι μεταβλητές αυτές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές ούτε σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ούτε σε 10%. Επίσης παρατηρείται και πως 

ο σταθερός όρος (constant) δεν είναι στατιστικά σημαντικός, αφού η τιμή του p-value είναι 

μεγαλύτερη από τα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%. Συνεπώς οι παραπάνω μεταβλητές 

αλλά και ο σταθερός όρος δεν θα συμπεριληφθούν στο μοντέλο πολλαπλής λογιστικής 

παλινδρόμησης. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός των αποκλίσεων στην μεταβλητή Επάγγελμα 

οφείλεται στον πολύ μικρό αριθμό παρατηρήσεων που περιέχονται τόσο στην μεταβλητή 

όσο και σε κάθε μια από της κατηγορίες της. 

Άρα το μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης που περιέχει δημογραφικές και 

διατροφικές-σωματομετρικές μεταβλητές και έχει ως ανεξάρτητη μεταβλητή την «Ομάδα 

Μελέτης» είναι το: 
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log (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) = 𝑏1𝑋1 + 𝑏4𝑋4 + 𝜀     (5.4.α) 

όπου Χ1 =Φύλο, Χ4 = Med Diet Score Ομαδοποιημένο 

 

5.6 Σύγκριση Μοντέλων 

Στην παράγραφο αυτή θα πραγματοποιηθεί η σύγκριση των μοντέλων (5.3.α) και (5.4.α). 

Στα μοντέλα αυτά περιέχονται τόσο δημογραφικές όσο και διατροφικές-σωματομετρικές 

μεταβλητές, όμως στο (5.3.α) η μεταβλητή Med Diet Score είναι ποσοτική μεταβλητή ενώ στο 

(5.4.α) είναι διατάξιμη κατηγορική μεταβλητή.  

Στα δύο αυτά μοντέλα όμως το ποσοστό ορθής ταξινόμησης διαφέρει από το ένα στο άλλο. 

Σε εκείνο το μοντέλο που η μεταβλητή Med Diet Score είναι κατηγορική το ποσοστό ορθής 

ταξινόμησης είναι κατά 3,1% μεγαλύτερο σε σχέση με το ποσοστό που αντιστοιχεί στο μοντέλο 

όπου η μεταβλητή Med Diet Score είναι ποσοτική. Συνεπώς το μοντέλο 5.4.α ερμηνεύει 

μεγαλύτερο μέρος των μεταβλητών. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τον έλεγχο προσαρμογής του μοντέλου 5.3.α 

το p-value του ελέγχου Hosmer-Lemeshow είναι ίσο με 0,375 ενώ για το μοντέλο 5.4.α το p-

value του ελέγχου αυτού ισούται με 0,399. Επομένως το μοντέλο 5.4.α, δηλαδή το μοντέλο στο 

οποίο η μεταβλητή Med Diet Score είναι κατηγορική προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το μοντέλο 5.4.α όπου η μεταβλητή 

Med Diet Score είναι κατηγορική είναι καλύτερο από εκείνο στο οποίο η μεταβλητή είναι 

ποσοτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών προκειμένου 

να εξετασθεί η σχέση ανάμεσα στις κατηγορικές μεταβλητές. Η Παραγοντική Ανάλυση 

Αντιστοιχιών θα πραγματοποιηθεί μέσω διαγραμμάτων διασποράς, στα οποία θα γίνει 

ομαδοποίηση των επιπέδων των κατηγορικών μεταβλητών που κρίθηκαν στατιστικά 

σημαντικές στο κεφάλαιο 4 και των πινάκων με τις μετρήσεις διάκρισης. Η συνεχής 

μεταβλητή Ψυχολογική Κατάσταση η οποία ανήκει στις Διατροφικές-Σωματομετρικές 

μεταβλητές θα μετασχηματισθεί σε κατηγορική μεταβλητή προκειμένου να γίνει η χρήση 

της στην Ανάλυση Αντιστοιχιών. Οι κατηγορίες της μεταβλητής αυτής θα είναι οι:  

   4-16 μονάδες 

  17-22 μονάδες 

  23-30 μονάδες 

  31-43 μονάδες 

 

6.2 Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών Δημογραφικών Μεταβλητών 

Στην παράγραφο αυτή θα πραγματοποιηθεί παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών για της 

δημογραφικές μεταβλητές οι οποίες κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές στο κεφάλαιο 4 καθώς 

και η εξαρτημένη μεταβλητή Ομάδα Μελέτης.  

Στο Διάγραμμα 6.1 που ακολουθεί φαίνεται ότι τα άτομα τα οποία δήλωσαν ότι πάσχουν 

από καρκίνο του παχέος εντέρου είναι κατά κύριο λόγο συνταξιούχοι με ένα τέκνο και μέτρια 

οικονομική κατάσταση. Επίσης τα άτομα αυτά μένουν συνήθως στην περιοχή της αττικής 

καθώς και στην υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ δεν φαίνεται ούτε η διαφορά στο φύλο ούτε 

η διαφορά στην ηλικία του ατόμου να επηρεάζουν την πιθανότητα να ασθενήσει κάποιο άτομο. 

Αντίθετα, τα υγιή άτομα είναι εμφανώς ότι κυρίως είναι άνδρες καθώς και ότι έχουν υπερβεί 

το 60ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης τα άτομα που δεν πάσχουν από καρκίνο του παχέος 

εντέρου έχουν τουλάχιστον τρία παιδιά. Όμως, το διαφορετικό επάγγελμα των ατόμων δεν 

φαίνεται να επηρεάζει την πιθανότητα να είναι το άτομο υγιές. 
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Διάγραμμα 6.1: Διάγραμμα Διασποράς των κατηγοριών των Δημογραφικών μεταβλητών 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται οι μετρήσεις διάκρισης των δημογραφικών 

μεταβλητών οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την απόσταση της κάθε μίας μεταβλητής από 

την κάθε διάσταση. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της μέτρησης διάκρισης,  τόσο περισσότερο 

θα απέχουν τα επίπεδα της μεταβλητής μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των επιπέδων 

της μεταβλητής θα υπάρχει υψηλός βαθμός διάκρισης ως προς την διάσταση στην οποία 

αντιστοιχεί η τιμή αυτή της μέτρησης. 

Συνεπώς, οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης», «Ηλικία Υποκειμένων», «Φύλο Υποκειμένων», 

«Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου» διακρίνονται καλύτερα στην Διάσταση 1 σε σχέση με την 

Διάσταση 2. Ενώ οι μεταβλητές «Επάγγελμα», «Αριθμός Τέκνων», «Οικονομική Κατάσταση» 

διακρίνονται καλύτερα στην διάσταση 2 σε σχέση με την Διάσταση 1. 
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Dimension 

Mean 1 2 

Ομάδα Μελέτης 
,809 ,032 ,421 

Ηλικία Υποκειμένων 
,651 ,321 ,486 

Φύλο Υποκειμένων 
,455 ,136 ,295 

Περιοχή Διαμονής Υποκειμένου 
,138 ,021 ,079 

Επάγγελμα 
,396 ,507 ,452 

Αριθμός Τέκνων 
,233 ,703 ,468 

Οικονομική Κατάσταση 
,169 ,227 ,198 

Active Total 2,850 1,948 2,399 

Πίνακας 6.1:Μετρήσεις Διάκρισης Δημογραφικών Μεταβλητών 

 

6.3 Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών Διατροφικών Σωματομετρικών 

Μεταβλητών 

Στην παράγραφο αυτή θα πραγματοποιηθεί παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών για της 

διατροφικές-δημογραφικές μεταβλητές οι οποίες κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές στο 

κεφάλαιο 4 καθώς και η εξαρτημένη μεταβλητή Ομάδα Μελέτης.  

Στο Διάγραμμα 6.1 που ακολουθεί είναι εμφανές ότι τα άτομα που ασθενούν δεν βρίσκονται 

σε καλή ψυχολογική κατάσταση και η διατροφή τους δεν προσαρμόζεται ικανοποιητικά στο 

μεσογειακό διατροφικό πρότυπο, καθώς ο δείκτης Med Diet Score φτάνει μέχρι τις 30 μονάδες. 

Ακόμη διακρίνεται ότι ασθενείς έχουν υψηλή περιφέρεια μέσης και συγκεκριμένα άνω των 101 

εκατοστών. Όμως δεν φαίνεται να επηρεάζει την υγεία των ατόμων αυτών ούτε η κατανάλωση 

καφέ ούτε οι καπνιστικές συνήθειες. Ένας ακόμα παράγοντας που είναι κατανοητό ότι δεν 

επηρεάζει τα άτομα που πάσχουν από καρκίνο του παχέος εντέρου είναι η φυσική 

δραστηριότητα του ατόμου. 

Αντιθέτως, τα υγιή άτομα φαίνεται ότι δεν ασκούνται ποτέ καθώς είναι πολύ πιθανό να μην 

τους χρειάσθηκε. Ακόμη η διατροφή τους ακολουθεί το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο σε 

μεγάλο βαθμό καθώς η τιμή του δείκτη Med Diet Score ισούται με 31-35 μονάδες. Από το 

Διάγραμμα 6.2 γίνεται εύκολα κατανοητό ότι τα υγιή άτομα πίνουν καφέ. Σε αντίθεση με τους 

ασθενείς οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν μεγάλη περιφέρεια μέσης δεν διακρίνεται να υπάρχει 

κάποιο είδος σχέσης μεταξύ του παράγοντα αυτού και των υγιών ατόμων. Ομοίως γίνεται 

κατανοητό ότι τα υγιή άτομα δεν φαίνεται να τα επηρεάζει η διαφορετική περιφέρεια μέσης 

και η διαφορά στις καπνιστικές συνήθειες. 
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Διάγραμμα 6.2:Διάγραμμα Διασποράς των κατηγοριών των Διατροφικών-Σωματομετρικών μεταβλητών 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα 6.2 παρουσιάζονται οι μετρήσεις διάκρισης των διατροφικών-

δημογραφικών μεταβλητών οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την απόσταση της κάθε μίας 

μεταβλητής από την κάθε διάσταση. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της μέτρησης διάκρισης, 

τότε τόσο περισσότερο θα απέχουν τα επίπεδα της μεταβλητής μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι 

μεταξύ των επιπέδων της μεταβλητής θα υπάρχει υψηλός βαθμός διάκρισης ως προς την 

διάσταση στην οποία αντιστοιχεί η τιμή αυτή της μέτρησης. 

Συνεπώς, οι μεταβλητές «Ομάδα Μελέτης», «Φυσική Δραστηριότητα», «Περιφέρεια 

Μέσης», «Med Diet Score Ομαδοποιημένο», «Ψυχολογική Κατάσταση Ομαδοποιημένη» 

διακρίνονται καλύτερα στην Διάσταση 1 σε σχέση με την Διάσταση 2. Ενώ οι μεταβλητές 

«Καπνιστικές Συνήθειες», «Κατανάλωση Καφέ», διακρίνονται καλύτερα στην διάσταση 2 σε 

σχέση με την Διάσταση 1. 
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Dimension 

Mean 1 2 

Ομάδα Μελέτης 
1,274 ,001 ,637 

Φυσική Δραστηριότητα 
,407 ,043 ,225 

Περιφέρεια Μέσης 
,274 ,035 ,155 

Καπνιστικές Συνήθειες 
,398 ,949 ,674 

Κατανάλωση Καφέ 
,170 1,055 ,612 

Med Diet Score Ομαδοποιημένο 
,153 ,039 ,096 

Ψυχολογική Κατάσταση 

Ομαδοποιημένη ,376 ,052 ,214 

Active Total 3,053 2,174 2,613 

Πίνακας 6.2: Μετρήσεις Διάκρισης Διατροφικών-Σωματομετρικών Μεταβλητών 

 

6.4 Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών Του Συνόλου Των Μεταβλητών 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν συνολικά τα συμπεράσματα θα παρουσιαστούν 

συνολικά τα συμπεράσματα των παραγράφων 6.2 και 6.3 για την ομάδα των ασθενών και την 

ομάδα των υγιών. 

Αρχικά φαίνεται ότι τα άτομα τα οποία πάσχουν από καρκίνο του παχέος εντέρου είναι 

συνήθως συνταξιούχοι και άτομα τα οποία ζουν κυρίως στην Αττική αλλά και την υπόλοιπη 

Ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων στα αστικά 

κέντρα. Ακόμη διαπιστώνεται ότι άτομα που ασθενούν βρίσκονται συνήθως σε μέτρια 

οικονομική κατάσταση και έχουν ένα τέκνο. Επίσης τα άτομα αυτά βρίσκονται σε άσχημη 

ψυχολογική κατάσταση και κατά κύριο λόγο η διατροφή τους δεν ακολουθεί το πρότυπο της 

Μεσογειακής διατροφής. Σε αυτό μπορεί να οφείλεται και το γεγονός ότι οι ασθενείς έχουν 

περιφέρεια μέσης μεγαλύτερη από 101 εκατοστά. 

Για τα υγιή άτομα είναι εύκολο να γίνει κατανοητό ότι η ηλικία τους ξεπερνάει τα 60 έτη 

καθώς ότι είναι κατά κύριο λόγο άνδρες. Επίσης τα άτομα με τουλάχιστον 3 τέκνα όπως και 

εκείνα που συνηθίζουν να πίνουν καφέ φαίνεται πως είναι υγιή. Τέλος τα υγιή άτομα 

διακρίνεται ότι έχουν αρκετά καλή προσαρμογή στο Μεσογειακό μοντέλο διατροφής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να διερευνήσει κατά πόσον διάφοροι δημογραφικοί ή και 

διατροφικοί-σωματομετρικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση καρκίνου του 

παχέος εντέρου στο άτομο. Από ποιους δηλαδή παράγοντες επηρεάζονται τα άτομα που 

πάσχουν από καρκίνου του παχέος εντέρου ή και ποιοι είναι εκείνοι που σχετίζονται με τα υγιή 

άτομα. 

Τα άτομα που έλαβαν μέρος είναι ισομοιρασμένα σε άνδρες και σε γυναίκες όμως εκ των 

ασθενών το ποσοστό των γυναικών είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο των ανδρων και 

συγκεκριμένα το 62,2% έναντι του 37,8%. Αυτό έρχεται να συμφωνήσει με την βιβλιογραφία 

καθώς μετά την πραγματοποίηση ερευνών έχει διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες ασθενούν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες από καρκίνου του παχέος εντέρου. Ακόμη από 

την παραγοντική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε παρατηρείται ότι τα υγιή άτομα είναι 

συνήθως άνδρες πράγμα που συμφωνεί με τα παραπάνω. 

Σημαντικό ρόλο όμως φαίνεται να παίζει και ο αριθμός των τέκνων του κάθε ατόμου. Πιο 

συγκεκριμένα παρατηρείται ότι εάν κάποιο άτομο έχει τουλάχιστον 3 τέκνα έχει μεγαλύτερες 

πιθανότητες να είναι υγιές, ενώ ένα άτομο με μόλις ένα τέκνο συνήθως πάσχει από καρκίνου 

του παχέος εντέρου.  

Η ηλικία των ατόμων που έλαβαν μέρος στην μελέτη έχει εύρος από 33 ετών έως 88 ετών 

με μέση ηλικία τα 64,90 έτη. Ενώ τα άτομα που ασθενούν παρ’ όλο που έχουν το ίδιο εύρος 

ηλικιών έχουν μέση ηλικία τα 63,77 έτη. Οι ασθενείς που έλαβαν μέρος δεν φαίνεται να 

υπερτερούν σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία αν και στην ηλικία των 33-49 ετών υπάρχει μόνο 

ένας ασθενής. Αυτό είναι αναμενόμενο διότι στις ηλικίες αυτές ένα άτομο μπορεί να 

προσβληθεί από καρκίνου του παχέος εντέρου εάν υπάρχει κάποιο οικογενειακό ιστορικό ή το 

άτομο έπασχε παλαιότερα από κάποια άλλη μορφή καρκίνου. Τα υγιή όμως άτομα μέσω της 

παραγοντική ανάλυσης φαίνεται ότι συνήθως έχουν μεγαλύτερη ηλικία και συγκεκριμένα από 

60 έως 88 ετών. 

Ένας άλλος δημογραφικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει είναι εκείνος του 

επαγγέλματος του ατόμου καθώς το επάγγελμα όπως και η περιοχή που κατοικεί το άτομο και 

η οικονομική του κατάσταση επηρεάζουν φανερά τον τρόπο ζωής του. Τα άτομα που ασθενούν 

διακρίνεται ότι είναι κυρίως συνταξιούχοι. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

συνταξιούχοι έχουν μια ήπια ζωή χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα και βρίσκονται σε μέτρια 

οικονομική κατάσταση. Ακόμη οι ασθενείς κατοικούν κατά κύριο λόγο στην περιοχή της 

Αττικής καθώς και την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα πράγμα που μπορεί να οφείλεται είτε 

στο γεγονός ότι μετακόμισαν κοντά σε κάποιο αστικό κέντρο ώστε να έχουν καλύτερη 
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πρόσβαση στους αρμόδιους ιατρούς είτε ότι τα άτομα αυτά μένουν στα αστικά κέντρα 

διαθέτουν ένα όχι και τόσο καλό τρόπο ζωής λόγο των συνθηκών ζωής στις μεγαλουπόλεις.  

Πέρα από τους παραπάνω δημογραφικούς παράγοντες των υγεία των ατόμων επηρεάζουν 

εμφανώς και κάποιοι διατροφικοί-σωματομετρικοί παράγοντες. Αρχικά η φυσική 

δραστηριότητα των ατόμων παρατηρείται ότι σχετίζεται σημαντικά με την κατάσταση της 

υγείας των ατόμων. Αν και οι υγιείς φαίνεται ξεκάθαρα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

ασκούνται ποτέ, πράγμα που μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν τους χρειάσθηκε, οι 

ασθενείς ασκούνται σε μεγάλα ποσοστά. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη σχέση των ασθενών με κάποια 

συγκεκριμένη κατηγορία της φυσικής δραστηριότητας, όμως έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα 

αυτά σε συντριπτική πλειοψηφία ασκούνται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό μπορεί 

να οφείλεται σε οδηγίες του θεράποντα ιατρό ώστε να υπάρξει βελτίωση της σωματικής τους 

κατάστασης, αφού τα άτομα που ασθενούν από καρκίνου του παχέος εντέρου έχουν συνήθως 

περιφέρεια μέσης άνω των 100 εκατοστών. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα αυτά έχουν πολύ 

μεγάλη περιφέρεια μέσης και συνεπώς κακή σωματική κατάσταση. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα άτομα που πίνουν καφέ είναι συνήθως υγιή και αυτό είναι 

πιθανόν να οφείλεται στις αντικαρκινικές ιδιότητες του καφέ, καθώς και το ότι παρ’ όλο που 

υπάρχει σχέση μεταξύ των καπνιστικών συνηθειών του ατόμου και του εάν αυτό πάσχει ή όχι 

από καρκίνου του παχέος εντέρου δεν φαίνεται κάποια από τις δύο ομάδες ατόμων να 

χαρακτηρίζεται από αυτόν τον παράγοντα. 

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που ελέγχθηκε είναι αυτός του δείκτη Med Diet 

Score δηλαδή της ενσωμάτωσης του μεσογειακού προτύπου στην διατροφή των ατόμων. Από 

τη μελέτη αυτού του παράγοντα βρέθηκε ότι οι ασθενείς συνήθως υιοθετούν αυτόν τον τρόπο 

διατροφής σε πολύ μικρό βαθμό σε αντίθεση με τα υγιή άτομα των οποίων η διατροφή είναι 

πολύ καλύτερα προσαρμοσμένη στο διατροφικό μεσογειακό πρότυπο. Αυτό μπορεί να 

συμβαίνει διότι όπως έχει διαπιστωθεί και από άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί η 

Μεσογειακή διατροφή συμβάλει στην καλύτερη υγεία του ατόμου και θωρακίζει τον 

οργανισμό από διάφορες μορφές καρκίνου. 

Τέλος, τα άτομα που πάσχουν από καρκίνου του παχέος εντέρου γίνεται εύκολα αντιληπτό 

ότι δεν βρίσκονται σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα άτομα έχουν προσβληθεί από καρκίνου του παχέος εντέρου καθώς και στην 

ψυχοφθόρα διαδικασία που περνούν στην προσπάθειά τους να θεραπευθούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΕΝΑ 4ΨΗΦΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟ) 

    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ     

ΚΛΙΝΙΚΗ   /   ΤΜΗΜΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  (Η/Μ/Ε)  1ης ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ     

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ    

Στάδιο (grade)  

Έδρα  πρωτοπαθούς εστίας    

Υπάρχει μετάσταση σε άλλο όργανο; 1.  ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 

Αν Ναι πού; 

Σε ύπαρξη πολύποδα με πιθανότητα εξαλλαγής: Βαθμός δυσπλασίας:  

 Σημείο που εδράζεται: 

Είχατε παρουσιάσει συμπτώματα; 1.  ΝΑΙ 0. ΟΧΙ     Αν Ναι, αυτά ήταν: 

Κοιλιακά άλγη 1.  ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 

Αίμα στα κόπρανα 1.  ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 

Σιδηροπενική αναιμία; 1.  ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 

Κενώσεις μη τακτικές σε σύσταση και 

συχνότητα; 

1.  ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 

5.1 ΕΙΧΑΤΕ ΚΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΙΝ ΤΕΘΕΙ Η 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ; 

1.  ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 

5.2 ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΝΑΙ, ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ; 1.  1      2.  2-3       3.  4 -5      4.  

Περισσότερες 

Πόσο καιρό πριν τεθεί η διάγνωση υπήρχαν 

συμπτώματα; 

 

Ομάδα αίματος - Rhesus 1. Α       2. Β        3. ΑΒ       4. Ο 

Ακολουθούσατε κάποια σχετική φαρμακευτική αγωγή; 1.  ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 
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Έχετε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση; (εκτομή εντέρου, 

στομάχου) 

1.  ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 

Έχετε κάποιο είδος στομίας; (ειλεοστομία, κολοστομία, 

γαστροστομία κ.λ.π ) 

1.  ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 

  

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  1ης ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Λευκά αιμοσφαίρια  (WBC)  

Αιμοσφαιρίνη (Ηb)  

Σίδηρος  (Fe)  

Φερριτίνη  

Τιμές  CEA  

Τιμές  CA 19-9  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Φύλο 1. Άνδρας     0.  Γυναίκα 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ)  

ΠΟΛΗ – ΝΟΜΟΣ – Τ. Κ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

Κύρια εργασία (Δηλώστε όποιο ταιριάζει καλύτερα, π.χ. 

Δημόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός υπάλληλος, μερικής 

απασχόλησης, αγρότης, εργάτης, οικοδόμος, τεχνίτης, άνεργος, 

συνταξιούχος κλπ) 

 

Περιγράψτε το είδος της εργασίας σας 

1.  Καθιστική       2.  Μεικτή 

3. Χειρωνακτική  4. ΔΕΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

Συνολικά χρόνια σπουδών  

5.4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

 

1.  Άγαμος                   2.  Έγγαμος 

3.  Διαζευγμένος         4.  Χήρος 

 

 

Αριθμός 

παιδιών 

 

5.5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ 

 

1. Κακή  2. Μέτρια  3. Καλή  4. Πολύ καλή   5.  ΔΕΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕ 

 
 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ 
Συχνότητα / 

εβδομάδα 
0.  Καθόλου  1. σπάνια 2.  1–2 φορές   3.  >= 3 

φορές 
Πόσα χρόνια;  

Μέση διάρκεια τη φορά (σε λεπτά) 0. 0       1.  30-60 2. 61-120        3. >121 
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Πως θα χαρακτηρίζατε την 
σωματική σας άσκηση 

Ελαφρά 

(αργό βάδισμα, 
ψάρεμα, χαλαρές 

εκτάσεις κλπ.) 

Μέτρια 

(ελαφρύ τρέξιμο, 
κολύμπι, ελαφρά αεροβική 

γυμναστική κλπ.) 

Έντονη 

(τρέξιμο, βάρη, 
ομαδικά σπορ, κολύμπι, 

γρήγορη ποδηλασία 
κλπ.) 

Ένταση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Βάρος (kg)  Ύψος (cm)  Περιφέρεια μέσης  

ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Κάπνισμα (τώρα) 1.  ΝΑΙ  0.   ΟΧΙ 

Κάπνισμα (στο παρελθόν) 1.  ΝΑΙ  0.   ΟΧΙ 

Πόσα έτη συνολικά  

Μέσος αριθμός τσιγάρων / ημέρα 0. 0-1  1. 1-5  2. 6-20  3. 21-30   

  4.  >31 

 

Πόσα έτη έχετε διακόψει το κάπνισμα;  

Ποιο είδος καπνού προτιμάτε (συστηματικά) 
1.  Ελαφρά τσιγάρα           2. Καπνός 

3. Τσιγάρα με υψηλή περιεκτικότητα ή άφιλτρα  

Καπνίζατε στο παρελθόν τσιγάρο και τώρα πούρο ή πίπα; 1.  ΝΑΙ     0.   ΟΧΙ  

Καπνίζετε στο χώρο εργασίας σας; 1.  ΝΑΙ  0.   ΟΧΙ  

Καπνίζετε στο σπίτι  σας; 1.  ΝΑΙ  0.   ΟΧΙ  

Καπνίζετε μπροστά στα παιδιά σας; 1.  ΝΑΙ  0.   ΟΧΙ  

Καπνίζουν άλλα άτομα στο χώρο εργασίας σας για 
περισσότερο από 30 λεπτά την ημέρα 

1.   ΝΑΙ    0.   ΟΧΙ  

Καπνίζουν άλλα άτομα του περιβάλλοντος σας για 
περισσότερο από 30 λεπτά την ημέρα;  

Σύντροφος 1. ΝΑΙ 0. ΟΧΙ    Γονείς 1. ΝΑΙ 0.
ΟΧΙΠαιδιά 1. ΝΑΙ 0. ΟΧΙ    Συγκάτοικοι 1. ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 

 
Πόσα έτη εκτίθεστε σε παθητικό κάπνισμα  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, δηλώνοντας τη συνήθη κατανάλωση τροφίμων του τελευταίου έτους  

(πριν την εκδήλωση της νόσου) 

 Συχνότητα κατανάλωσης (μερίδες /εβδομάδα) 
Μη επεξεργασμένα δημητριακά  (ολικής άλεσης 

ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, ) 
Ποτ
έ 

1-6 
7-

12 
13-

18 
19-

31 
>32 

 0 1 2 3 4 5 

Πατάτες Ποτ
έ 

1-4 5-8 9-
12 

13-
18 

>18 

 0 1 2 3 4 5 

Φρούτα Ποτ
έ 

1-4 5-8 9-
15 

16-
21 

>22 

 0 1 2 3 4 5 

Λαχανικά Ποτ
έ 

1-6 7-
12 

13-
20 

21-
32 

>33 

 0 1 2 3 4 5 

Όσπρια Ποτ
έ 

<1 1-2 3-4 5-6 >6 

 0 1 2 3 4 5 

Ψάρια Ποτ
έ 

<1 1-2 3-4 5-6 >6 
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Προσδιορίστε το συνηθισμένο μέγεθος μερίδας φαγητού σε 
σύγκριση με αυτή του εστιατορίου  

1.  
Μικρότερη 

2.   Ίδια 
3.  

Μεγαλύτερη 

 Ακολουθούσατε συγκεκριμένη διατροφική δίαιτα; 1.  ΝΑΙ 0.  ΟΧΙ 
Αν ναι τότε προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση 

Τι είδους δίαιτα ακολουθούσατε;  

Πίνατε αναψυκτικά … Τύπου-cola 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Τύπου Sprite 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Ανθρακούχοι χυμοί 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Χωρίς ζάχαρη; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Πόσα ποτήρια αναψυκτικού την ημέρα (250 ml);  

Πόσα φορές τρώγατε έτοιμο φαγητό την εβδομάδα, είτε ως πρόγευμα, είτε 
ως γεύμα ή ως δείπνο (π.χ. από fast- food, ψησταριά, ταβέρνα); 

1. 0    2.  1-2     3. 3-4      4.  
>4 

 
 

Προσθέτατε αλάτι στο πιάτο σας; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Καταναλώνατε αλλαντικά; (φορές / εβδομάδα, αλλιώς 0 )  

Καταναλώνατε αυγά; (τεμάχια / εβδομάδα, αλλιώς βάλτε 0 )  

Καταναλώνατε γλυκίσματα, σνακ; (φορές /εβδομάδα )   

Καταναλώνατε ξηρούς καρπούς; (φορές /εβδομάδα )  

Χρησιμοποιούσατε στο καθημερινό φαγητό σας…  Ελαιόλα
δο 

1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Σπορέλαι
ο 

1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Βούτυρο 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Μαργαρί
νη 

1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Το γάλα ή το γιαούρτι προτιμούσατε να είναι: 1. Πλήρες 

2.  Χαμηλά λιπαρά 
3.  Χωρίς λιπαρά 

Το τυρί που προτιμούσατε είναι: Άσπρο:  1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ  
Κίτρινο: 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Χαμηλά λιπαρά: 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Τρώτε ψωμί; 1.  ΝΑΙ       0.  ΟΧΙ 

Αν απαντήσατε ΝΑΙ στο προηγούμενο ερώτημα τότε…  Λευκό                       1.  ΝΑΙ  0.   ΟΧΙ 
 Ολικής αλέσεως       1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ  
 Πίνατε συστηματικά οινοπνευματώδη ποτά (3-4 φορές/ 

εβδομάδα); 
1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

 0 1 2 3 4 5 

Κόκκινο κρέας και παράγωγα  ≤1 2-3 4-5 6-7 8-
10 

>10 

 5 4 3 2 1 0 

Πουλερικά  ≤3 4-5 5-6 7-8 9-
10 

>10 

 5 4 3 2 1 0 

Γαλακτοκομικά προϊόντα (τυρί, γιαούρτι, γάλα)  
≤10 11-15 

16-
20 

21-
28 

29-
30 

>30 

 5 4 3 2 1 0 

Χρήση ελαιόλαδου στο μαγείρεμα (φορές 
/εβδομάδα) 

Ποτ
έ 

Σπάνι
α 

<1 1-3 3-5 
Καθημερι

νά 

 0 1 2 3 4 5 

Αλκοολούχα ποτά (ml/ημέρα, 100ml = 1 ποτήρι) <30
0 

300 400 500 600 >700 ή 0 

 5 4 3 2 1 0 
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Είδος ποτού που πίνατε συνήθως: 1.  Μπύρα  2.  Κρασί λευκό 3.  Κρασί κόκκινο             
4.  Whisky    5.  Άλλο 

Αν πίνατε οινοπνευματώδη ποτά, σε τι ποσότητα ημερησίως; 1.  0-1 ποτήρια κρασί (100 ml ή 12gr αιθανόλης) 
2.  1-2 ποτήρια κρασί 
3.  3-4 ποτήρια κρασί  
4.  > 4 ποτήρια κρασί 

Πίνατε καθημερινά καφέ; 1. ΝΑΙ 0. ΟΧΙ 

Τύπος καφέ που πίνατε συνήθως: 1. Ελληνικός     2. Νες / cappuccino 

3. Φίλτρου         4. Χωρίς καφεΐνη 
 
 

Αν απαντήσατε ΝΑΙ, τότε πόσα φλιτζάνια πίνατε την ημέρα; 1. 1      2. 2-3      3. 4-5      4. 5+ 

Πίνατε συστηματικά  τσάι (3-5 φορές / εβδομάδα); 1. ΝΑΙ    0. ΟΧΙ 

Τύπος τσαγιού που πίνατε συνήθως: 1. Βουνού    2. Μαύρο     3. Πράσινο 

Αν απαντήσατε ΝΑΙ, τότε πόσα φλιτζάνια πίνατε την ημέρα; 1. 1     2. 2-3     3. 4-5      4. 5+ 

Καθημερινά πόσα ποτήρια νερό πίνατε; (250 ml)  

Το φαγητό συνήθως το προτιμάτε ζεστό ή κρύο; 1.□  Ζεστό      2.□  Κρύο 

Πόσα γεύματα λαμβάνατε την ημέρα; ( όχι ο σκέτος καφές ) 1.□      2.□      3.□      4.□      5.□      6.□ >5   

Λαμβάνατε πρωινό καθημερινά; 1.  ΝΑΙ       0.  ΟΧΙ 

Αν απαντήσατε ΝΑΙ, συνήθως καταναλώνατε: 1. Καφέ     2. Γάλα     3. Χυμό     4.  Τσάι 

5.Δημητριακά               6. Φρούτο                               

7. Μαργαρίνη και μαρμελάδα      8.  Άλλο 

Τα μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι κυρίως: 1.□  ανοξείδωτα     2.□  αντικολλητικά       3.□ άλλο 

Τα φρούτα και τα λαχανικά τα πλένετε συνήθως με: 1.□  Νερό     2.□  Νερό και υγρό σαπούνι 

  

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Επιλέξτε μια απάντηση που σας εκπροσωπεί καλύτερα τις τελευταίες 90 ημέρες πριν την εκδήλωση της νόσου. 

 0 – 5  

ημέρες 

(Καθόλου) 

5 – 

15 

ημέ

ρες 

(Λίγο

) 

15 – 

45 

ημέρε

ς 

(Αρκετ

ά) 

45 – 

60 

ημέ

ρες 

(Πολ

ύ) 

> 60 

ημέρες 

(Πάρα 

πολύ) 

ΔΕΝ ήσασταν ικανοποιημένος από τους ρυθμούς της ζωής σας  0 1 2 3 4 

Δυσκολευόσαστε να κοιμηθείτε το βράδυ 0 1 2 3 4 

Νοιώθατε να επωμίζεστε περισσότερες ευθύνες από όσες μπορείτε  0 1 2 3 4 

Αισθανόσασταν τους γύρω σας να σας εκτιμούν και να σας σέβονται 4 3 2 1 0 

Ήσασταν ικανοποιημένος από τις κοινωνικές σας συναναστροφές  4 3 2 1 0 

Ήσασταν ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στη δουλειά σας 4 3 2 1 0 

Αισθανόσασταν ελευθερία στην εργασία σας 4 3 2 1 0 

Αισθανόσασταν η εργασία σας να διεισδύει στη προσωπική σας ζωή 0 1 2 3 4 

Είχατε οικονομική ασφάλεια και σιγουριά από τη δουλειά σας  4 3 2 1 0 

Η αμοιβή σας ήταν ικανοποιητική για την εργασία σας 4 3 2 1 0 

Είχατε αρκετό χρόνο για τον εαυτό σας  4 3 2 1 0 
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Θα χαρακτηρίζατε την επικοινωνία με το σύντροφο σας 

ικανοποιητική 

4 3 2 1 0 

Πιεζόσασταν στη σχέση σας 0 1 2 3 4 

Μπορούσατε να στηρίζεστε στην οικογένεια σας για κάποιο 

πρόβλημα 

4 3 2 1 0 

Το οικογενειακό σας περιβάλλον σας επηρέαζε στη λήψη αποφάσεων 0 1 2 3 4 

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του πεπτικού 

συστήματος; 

1. ΝΑΙ     0. ΟΧΙ  

Αν ναι τότε προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση 

Πατέρας 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Μητέρα 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Αδελφός 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Αδελφή 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Άλλος συγγενής…  

Υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου; 1. ΝΑΙ     0. ΟΧΙ  

Αν ναι τότε προχωρήστε στην επόμενη 
ερώτηση 

Πατέρας 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Μητέρα 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Αδελφός 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Αδελφή 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Άλλος συγγενής…  

Υπάρχει άλλο είδος καρκίνου στην οικογένεια; 
1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ  
Αν ναι, τότε προχωρήστε στην επόμενη 

ερώτηση 
Πατέρας 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Μητέρα 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Αδελφός 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Αδελφή 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Άλλος συγγενής…  

Υπάρχει κληρονομικό σύνδρομο πολυποδίασης στην οικογένεια; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ  
Αν ναι, τότε προχωρήστε στην επόμενη 

ερώτηση 
Πατέρας 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Μητέρα 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Αδελφός 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Αδελφή 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Άλλος συγγενής…  

Έχετε ατομικό ιστορικό αδενωματωδών πολυπόδων του εντέρου; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ  
Αν ναι, τότε προχωρήστε στην επόμενη 

ερώτηση 
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Έχετε υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση των πολυπόδων; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Πάσχατε από νόσο του Crohn πριν από τη διάγνωση της νόσου; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Πάσχατε από ελκώδη κολίτιδα πριν από τη διάγνωση; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Είχατε υποβληθεί σε χολοκυστεκτομή  πριν από τη διάγνωση; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Πάσχατε από έλκος, γαστρίτιδα πριν από τη διάγνωση; 
  

1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ  
Αν ναι, τότε προχωρήστε στην επόμενη 

ερώτηση 

 Ακολουθούσατε: Δίαιτα:      1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ   
Φάρμακα: 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Είχατε υπέρταση; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ  

Είχατε υπερλιπιδαιμία; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ  

Τριγλυκερίδια    

Ολική χοληστερόλη    

HDL χοληστερόλη    

LDL χοληστερόλη   

Είχατε υψηλό σάκχαρο; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ Σάκχαρο (νηστείας)  

Αν απαντήσατε ΝΑΙ στο προηγούμενο ερώτημα τότε πόσα έτη ήσασταν διαβητικός;  

Με ποιο τρόπο ρυθμίζατε το σάκχαρό σας; 
Δίαιτα:       1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Δισκία:       1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 
Ινσουλίνη:  1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Πριν την εκδήλωση της νόσου ήταν ρυθμισμένο καλά  το σάκχαρό 
σας; 

1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Λαμβάνατε συστηματικά ασπιρίνη; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Λαμβάνατε συστηματικά στατίνες; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

Λαμβάνατε συστηματικά συμπληρώματα βιταμινών ή διατροφής; 1.  ΝΑΙ  0.  ΟΧΙ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ  
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