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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Υπάξρεη ζίγνπξα κηα πνξεία πνπ κπνξεί, κε πνιινύο ηξόπνπο, λα είλαη πξνζσπηθή θαη 

κνλαδηθή. Ο ηξόπνο είλαη λα αλαθαιύςεηο ηελ πνξεία θαη λ’ αξρίζεηο λα βαδίδεηο πξνο ηα 

εθεί. Είλαη πηζαλόλ λα μεθηλήζεηο κόλνο, αιιά ζα εθπιαγείο όηαλ ζπλαληήζεηο, αξγόηεξα 

ζην δξόκν, όινπο εθείλνπο πνπ ζίγνπξα πνξεύνληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. Είζε λα 

ζπλαληεζνύκε εθεί. Θα ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θηάζεη. Θα ζεκαίλεη πσο θη εγώ ζα ηα έρσ 

θαηαθέξεη... 

Χνξρε Μπνπθατ, Ο δξόκνο ηεο απηνεμάξηεζεο 

 

 

 Ζ πνξεία ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ «Γηνίθεζε ηεο Τγείαο» 

ήηαλ γηα εκέλα κηα κνλαδηθή εκπεηξία δσήο θαη ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ην 

επηζθξάγηζκά ηεο. Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ 

θαζεγεηή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, Γηεπζπληή ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη επηβιέπνληα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

θν Παληειή Παληειίδε γηα ηελ πνιύηηκε θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε. 

Δπηζπκώ, επίζεο, λα επραξηζηήζσ από θαξδηάο ηνλ Λέθηνξα ηεο ρνιήο 

Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη Πξόεδξν ηνπ 

Οξγαληζκνύ Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ, θν Κπξηάθν νπιηώηε, γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο θαζώο θαη γηα ηελ 

ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπ ζε θάζε βήκα ηεο πνξείαο απηήο. 

 Αθόκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θα Υξηζηίλα Γθόιλα γηαηί ππήξμε γηα εκέλα 

πεγή έκπλεπζεο θαη ζηήξηγκα γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σέινο, επηζπκώ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ ζηε θίιε 

κνπ θαη «ζπλνδνηπόξν» θα νθία Ξεζθίγγε, Βηνιόγν, γηαηί πέξα από ηηο ζεκαληηθέο 

παξαηεξήζεηο ηεο ζην παξόλ πόλεκα, απνηειεί γηα εκέλα ηελ επηβεβαίσζε όηη ε πνξεία 

απηή…ηώξα μεθηλάεη.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλα παγθόζκην πξόβιεκα πγείαο κε 

απμαλόκελε επίπησζε ηόζν ζηηο αλαπηπγκέλεο όζν θαη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, 

θπξίσο ιόγσ ησλ αιιαγώλ ζηηο ζπλήζεηεο δσήο, θαζώο θαη ηεο γήξαλζεο θαη ηεο 

αύμεζεο ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. Μόλν γηα ην 2008, δηαγλώζηεθαλ 1.23 

εθαηνκκύξηα λέεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ παγθνζκίσο, ελώ ν 

θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ν ηξίηνο ζπρλόηεξνο θαξθίλνο ζηνπο άλδξεο (663.000 

λέεο πεξηπηώζεηο, 10% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ θαξθίλσλ) θαη ν δεύηεξνο ζπρλόηεξνο ζηηο 

γπλαίθεο (570.000 λέεο πεξηπηώζεηο, 9,4% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ θαξθίλσλ). 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ επζύλεηαη γηα 600.000 ζαλάηνπο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ην 2008 παγθνζκίσο κε πεξηζζόηεξνπο από ηνπο κηζνύο ζαλάηνπο λα 

ζεκεηώλνληαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο (Globocan IARC 2008, Parkin et al 2002). 

Τπνινγίδεηαη όηη επζύλεηαη γηα ην 8% ησλ ζαλάησλ από θαξθίλν παγθνζκίσο, 

θαζηζηώληαο ηνλ ηελ 4
ε
 πην ζπρλή αηηία ζαλάηνπ από θαξθίλν. Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο 

εληέξνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ, 

θαζώο αλαπηύζζεηαη ζπλήζσο ζε έδαθνο αδελσκαηώδνπο βιάβεο κεηά ηελ πάξνδν 

κεγάινπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ελώ ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λόζνπ ζε αξρηθό ζηάδην 

βειηηώλεη θαζνξηζηηθά ηελ επηβίσζε ησλ αζζελώλ. 

εκαληηθό ξόιν ζηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ παίδνπλ γελεηηθνί παξάγνληεο θαζώο 

έρνπλ αλαγλσξηζζεί θιεξνλνκηθά ζύλδξνκα, ελώ θαη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη 

νη πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ. Τπάξρνπλ 

πνηθίιεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ έγθαηξε αλαγλώξηζε ησλ αιινηώζεσλ, 

εξγαζηεξηαθέο θαη απεηθνληζηηθέο, κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, επαηζζεζία, 

εηδηθόηεηα θαη θόζηνο. Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο λόζνπ εμαξηάηαη από ην ζηάδηό 

ηεο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ρεκεηνζεξαπεία, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε, αθηηλνζεξαπεία  

ή ζπλδπαζκνύο απηώλ.  

Έλα πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ,  

εάλ εθαξκνζηεί αθνινπζώληαο ηηο επίζεκεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, νδεγεί ζε κείσζε 

ηεο επίπησζεο ηεο λόζνπ κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ πξνθαξθηληθώλ 

αιινηώζεσλ, κεηώλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηνπο ζαλάηνπο από ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ. Οη ρώξεο πνπ εθαξκόδνπλ νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ 

πςειόηεξε ζπκκόξθσζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηζζόηεξα νθέιε από ηνλ 

έιεγρν, ελώ ζε ρώξεο κε επθαηξηαθά θαη πηινηηθά πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ 



vi 

 

ειέγρνπ ε ζπκκεηνρή εμαξηάηαη από ην επίπεδν ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ αιιά θαη ηνπ γεληθνύ θνηλνύ. ηελ Διιάδα, ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε 

ζηε δηάζεζή καο δείρλνπλ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ γηα ηελ αμία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο ηεο λόζνπ. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνύ 

ειέγρνπ απνδεηθλύεη πσο ην θόζηνο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο είλαη 

ρακειό, θαζηζηώληαο ηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν γηα ηε λόζν αλαγθαίν γηα ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο, εηδηθά αλ ζπγθξηζεί ην θόζηνο ηεο πξόιεςεο κε ην αληίζηνηρν ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ. Όζν πην πξνρσξεκέλν είλαη ην ζηάδην 

δηάγλσζεο ηεο λόζνπ ηόζν κεγαιύηεξν ην θόζηνο ηεο ζεξαπείαο θαη ηόζν κηθξόηεξε ε 

5εηήο επηβίσζε ησλ αζζελώλ, δεκηνπξγώληαο έηζη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα πξόιεςε 

θαη έγθαηξε δηάγλσζε κέζσ νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ 

γηα ηε λόζν. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ, επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα, 

πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, αλάιπζε θόζηνπο – 

απνηειεζκαηηθόηεηαο 
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ABSTRACT 

 

COLORECTAL CANCER: THE DISEASE OF MODERN LIFESTYLE 

Graduate Thesis Submitted for the Degree “Master in Health Management”  

University of Piraeus - TEI of Piraeus, Greece 

Supervisor: Prof. Pantelis Pantelidis 

 

Colorectal cancer is a worldwide problem having increase in the number of cases 

and deaths globally, because of the expanding and ageing of the population in both 

developing and developed countries and the changes in our life habits. In 2008 

approximately 1.23 million new cases of colorectal cancer have been reported worldwide, 

while colorectal cancer is the third most common type of cancer in men (663.000 new 

cases, 10% of all cancers) and the second most prevalent among women (570.000 new 

cases, 9.4% of all cancers).  

600.000 deaths from colorectal cancer have been recorded in 2008 worldwide with 

more than half of the deaths in the developed countries (Globocan IARC 2008, Parkin et 

al 2002). Colocteral cancer deaths correspond to a percentage of 8% of cancer deaths 

worldwide, making it the fourth most common cause of death due to cancer. Colorectal 

cancer is ideal for screening since it evolves though a sequence of events that last long 

enough and lead from the normal epithelium to the development of adenoma and 

subsequently carcinoma. Early detection of the disease improves critically the survival 

rates. 

Major predisposing factors for the disease are the genetic factors, since there are 

recognized many hereditary syndromes, as wells as environmental factors and personal 

habits. There are various diagnostic tests for detection of the lesions, laboratory and 

imaging, with different characteristics, sensitivity, specificity and cost. The therapeutic 

approach depends on the disease stage and may include surgical removal, chemotherapy, 

radiotherapy or combinations of these methods. 

Screening methods can reduce significantly the incidence of the disease through 

early diagnosis and treatment of precancerous lesions, thus greatly reducing deaths from 

colorectal cancer. The countries with organized programs have the highest compliance of 

the population, while in countries with occasional and pilot screening programmes the 

participation rates depend on the level of information and awareness among medical 

professionals and general public. In Greece all the available data indicate the need for an 
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organized screening programme, better information and education of the public, regarding 

the value of early diagnosis of the disease. 

Economic evaluation of the implementation of colorectal cancer screening proves 

that these programs are cost-effective, making screening for the disease neseccairy for 

health systems, especially if we compare its cost with financial details of the treatment of 

disease. The more advanced the stage of diagnosis of the disease the higher the cost of 

treatment and the less the 5-year survival, making imperative the need for prevention and 

early detection through an organized screening program for the disease. 

 

Keywords: colorectal cancer, screening, epidemiological data, diagnostic tests, cost – 

effectiveness analysis 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ 

ΠΑΥΔΟ ΔΝΣΔΡΟΤ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή  

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο λενπιαζίεο 

παγθνζκίσο ηφζν ζηνλ αλδξηθφ φζν θαη ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ, κε απμαλφκελε 

επίπησζε, ζηαζεξή ζλεηφηεηα θαη ρακειή επηβίσζε. Ζ επίπησζε ηεο λφζνπ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ζε παγθφζκην 

θαη επξσπατθφ επίπεδν, νη νπνίεο αμίδεη λα κειεηεζνχλ πξνζεθηηθά κηα πνπ είλαη πηζαλφ 

λα δψζνπλ απάληεζε ζην εξψηεκα ηεο αηηηνπαζνγέλεζεο θαη ηεο εκθάληζεο ηεο λφζνπ. 

Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ ηελ αηηία ηεο πησηηθήο πνξείαο ησλ δεηθηψλ ζλεηφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ 

πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ. Ζ επηβίσζε απφ ηελ λφζν εμαθνινπζεί λα είλαη ρακειή, εάλ 

ζπγθξηζεί κε ηελ επηβίσζε απφ άιιεο κνξθέο θαξθίλνπ, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζήο ηεο. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο 

ζεξαπείαο ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ απνηειεί επίζεο έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα γηαηί είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, εηδηθά αλ 

ζπγθξηζεί κε ην θφζηνο εθαξκνγήο ελφο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ 

πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ. 

Σηο επφκελεο δεθαεηίεο, εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή θαη ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ δηεζλψο, ησλ αιιαγψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπλήζεηεο 

δσήο θαη ηελ πηνζέηεζε ηνπ «δπηηθνχ» ηξφπνπ δσήο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, 

αλακέλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ λα βξίζθεηαη δηαξθψο ζε 

θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη ζαθέο 

ζε φινπο ηνπο θνξείο πγείαο παγθνζκίσο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα λφζν πνπ κε ηελ 

εθαξκνγή ελφο νξγαλσκέλνπ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ θαζίζηαηαη απφιπηα πξνιήςηκε.   

 



2 
 

1.2 Παγθόζκηα δεδνκέλα επίπησζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη κηα παγθφζκηα λφζνο, κηα πνπ κφλν γηα ην 

2008 δηαγλψζηεθαλ 1,23 εθαηνκκχξηα λέεο πεξηπηψζεηο (Globocan IARC 2008, Parkin et 

al 2002). Απνηειεί ηνλ ηξίην ζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλν παγθνζκίσο κεηά ηνλ 

θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ καζηνχ (Parkin et al 2002, Ferlay et al 2004).  

 

 

 

Πηγή:www.topnews.in 

Γηάγξακκα 1.1 

ηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

 
Δίλαη ν ηξίηνο ζπρλφηεξνο θαξθίλνο ζηνπο άλδξεο (663.000 λέεο πεξηπηψζεηο γηα ην 

2008, 10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαξθίλσλ ζην αλδξηθφ θχιν) θαη ν δεχηεξνο ζπρλφηεξνο 

θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο (570.000 λέεο πεξηπηψζεηο γηα ην 2008, 9,4% επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θαξθίλσλ ζην γπλαηθείν θχιν) παγθνζκίσο. Οη δείθηεο επίπησζεο παγθνζκίσο είλαη 

πςειφηεξνη ζηνπο άλδξεο παξά ζηηο γπλαίθεο (ν ιφγνο ηεο επίπησζεο ζηα δπν θχια κε 

βάζε ηνπο πξνηππνπνηεκέλνπο γηα ηελ ειηθία δείθηεο είλαη 1,4:1) (Ferlay et al 2010).  

Σα πνζνζηά επίπησζεο θαη ζλεηφηεηαο απφ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ, φκσο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ θαη κεηαμχ 

πεξηνρψλ ηεο ίδηαο ρψξαο. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηηο κέξεο καο, ν θίλδπλνο ελφο 

ελήιηθα λα αλαπηχμεη θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη 6% ή 1 ζηνπο 18 ελήιηθεο, ελψ 

ην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ παξνπζηάδνληαη ζε ειηθίεο άλσ ησλ 50 εηψλ
1
. Πνζνζηφ άλσ 

ηνπ 60% ησλ ζπλνιηθψλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ εκθαλίδεηαη ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο επίπησζεο λα εκθαλίδνληαη ζηελ 

                                        
1
 www.iatronet.gr 
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Αθξηθή (κε εμαίξεζε ηελ Βφξεηα Αθξηθή) θαη ηελ Βφξεηα θαη Κεληξηθή Αζία, ηνπο 

ελδηάκεζνπο δείθηεο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηνπο πςειφηεξνπο ζηελ Απζηξαιία, ηε 

Γπηηθή Δπξψπε, ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Ηαπσλία (Parkin et al 2002).  

Γεληθά, έρεη ζεκεησζεί αχμεζε ηεο επίπησζεο ζηηο ρψξεο φπνπ ν ζπλνιηθφο 

θίλδπλνο γηα ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ήηαλ ρακειφο, ελψ ζε ρψξεο κε 

πςειή επίπησζε ππήξμαλ ζηαζεξνπνηεηηθέο θαη πησηηθέο ηάζεηο, εηδηθά ζηηο λεφηεξεο 

ειηθηαθέο νκάδεο. Γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο 

επίπησζεο έρεη παξαηεξεζεί ζηελ Αζία, θαζψο θαη ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο  Δπξψπεο. 

ηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Ωθεαλία, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ (κε βάζε ηελ ειηθία 

πξνηππνπνηεκέλν) έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ. 

 

 

               Πηγή : Έκεθζη Globocan IARC 2010 

Γηάγξακκα 1.2 

Παγθόζκηα επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ γηα ην 2008 

 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ε επίπησζε αχμαλε κέρξη ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, αιιά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξνπζηάδεη πησηηθή ηάζε θαη 

ζηα δχν θχια (SEER 2006), ελψ δελ παξαηεξήζεθε αληίζηνηρε κείσζε ζηνλ έγρξσκν 

πιεζπζκφ (Parkin et al 2001). Ζ θαηαλνκή ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ αλά 100.000 άηνκα 

γηα ην 2006 (Γηάγξακκα 1.3) δείρλεη κηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηελ επίπησζε ηεο 

λφζνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Μεηαμχ ησλ 

αλδξψλ, νη έγρξσκνη εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά κε 63 αλά 100.000 έγρξσκνπο 

http://globocan.iarc.fr/
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άλδξεο λα έρνπλ δηαγλσζηεί κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ην 2006. Οη ιεπθνί έξρνληαη 

δεχηεξνη κε 53 λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 άηνκα, ελψ αθνινπζνχλ νη Ηζπαλφθσλνη 

άλδξεο (47.3 λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 άηνκα) θαη νη ππφινηπεο θπιέο (CDC 2006). 

 

 

Πηγή : Ιζηοζελίδα Centers for Disease Control and Prevention 2006 

Γηάγξακκα 1.3 

Γείθηεο επίπησζεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ αλά θπιή,  

εζληθόηεηα θαη θύιν ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο  

 

Όζνλ αθνξά ζηηο γπλαίθεο , νη έγρξσκεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα δηαγλσζζνχλ 

κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ γηα ην 2006 

κε 49,2 λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 άηνκα. Οη ιεπθέο γπλαίθεο είλαη δεχηεξεο κε 39,9 

λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 άηνκα, αθνινπζνχλ νη ηζπαλφθσλεο κε 33,2 θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη ππφινηπεο θπιέο. 

ηελ Δπξψπε πεξίπνπ 250.000 λέεο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ  

δηαγηγλψζθνληαη θάζε ρξφλν, αληηζηνηρψληαο ζην 9% φισλ ησλ λενπιαζηψλ. Σα πνζνζηά 

ηεο λφζνπ απμάλνληαη ηφζν ζηηο αζηηθέο φζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ο θαξθίλνο ηνπ 

παρένο εληέξνπ ήηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πην ζπρλφο ζηηο αλψηεξεο εηζνδεκαηηθέο 

ηάμεηο, αιιά πιένλ ε επίπησζή ηνπ απμάλεηαη θαη ζηηο κεζαίνπ θαη ρακεινχ εηζνδήκαηνο 

νκάδεο (Labianca et al 2010). Ζ επίπησζε είλαη ειαθξά πςειφηεξε ζηε Γπηηθή θαη 

Βφξεηα Δπξψπε θαη ρακειφηεξε ζηε Νφηηα θαη ηελ Αλαηνιηθή. 

Πεξίπνπ ην 70% ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη άλσ ησλ 65 

εηψλ. Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ζπάληνο ζε ειηθίεο θάησ ησλ 45 εηψλ (2 

πεξηπηψζεηο αλά 100.000 άηνκα αλά ρξφλν). ηελ ειηθηαθή νκάδα 45–54 εηψλ ε 

επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη πεξίπνπ 20 λέα πεξηζηαηηθά αλά 

100.000 άηνκα εηεζίσο θαη απφ εθεί θαη πέξα απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν (55 αλά 
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100.000 άηνκα εηεζίσο γηα ηελ νκάδα 55–64, 150 γηα ηελ νκάδα 65–74 θαη >250 αλά 

100.000 άηνκα εηεζίσο γηα άηνκα κεγαιχηεξα ησλ 75 εηψλ) (Parkin et al 2001). 

Οη δηαθνξέο ζηελ επίπησζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, απφ 

ρψξα ζε ρψξα, κεηαμχ πεξηνρψλ ηεο ίδηαο ρψξαο, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε 

ηελ επίπησζε ζηνπο κεηαλάζηεο δείρλνπλ φηη αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ παρένο 

εληέξνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνιεθζνχλ κε ηελ αλαγλψξηζε θαη εμάιεηςε ησλ 

επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ. ηνλ νινέλα θαη γεξαηφηεξν πιεζπζκφ παγθνζκίσο 

αλακέλεηαη κηα αμηνζεκείσηε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ (Winawer 

2007). 

 

 

1.3 Παγθόζκηα δεδνκέλα ζλεηόηεηαο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ επζχλεηαη γηα 600.000 ζαλάηνπο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ην 2008 παγθνζκίσο, κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο ζαλάηνπο λα 

ζεκεηψλνληαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο (Globocan IARC 2008, Parkin et al 2002). 

Τπνινγίδεηαη φηη επζχλεηαη γηα ην 8% ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν παγθνζκίσο, 

θαζηζηψληαο ηνλ ηελ ηέηαξηε πην ζπρλή αηηία ζαλάηνπ απφ θαξθίλν. 

 

 

Πηγή : Globocan IARC 2010 

Γηάγξακκα 1.4 

Παγθόζκηνη δείθηεο ζλεηόηεηαο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

http://globocan.iarc.fr/
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Όπσο είλαη αλακελφκελν θαη απφ ηνπο δείθηεο ηεο επίπησζεο, ηα πνζνζηά 

ζλεηφηεηαο είλαη ρακειφηεξα ζηηο γπλαίθεο απφ φηη ζηνπο άλδξεο. Τπάξρεη κηθξή 

δηαθχκαλζε ζηνπο δείθηεο ζλεηφηεηαο παγθνζκίσο, κε ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο λα 

παξαηεξνχληαη ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε (20,3 ζάλαηνη αλά 100.000 άηνκα 

γηα ηνπο άλδξεο θαη 12,1 ζάλαηνη αλά 100.000 άηνκα γηα ηηο γπλαίθεο) θαη κε ηνπο 

ρακειφηεξνπο ζηελ Κεληξηθή Αθξηθή θαη ηελ Αζία (3,5 θαη 2,7 ζάλαηνη αληίζηνηρα αλά 

100.000 άηνκα) (IARC 2010). 

Δμαίξεζε απνηειεί ε Ηαπσλία, ε νπνία παξνπζηάδεη αληίζηνηρα πνζνζηά κε ηνλ 

δπηηθφ θφζκν. ηελ Ηαπσλία, ν πξνηππνπνηεκέλνο δείθηεο γηα ηελ ζλεηφηεηα απφ 

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ήηαλ ρακειφο ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ηξηπιαζηάζηεθε 

θαη ζηα δχν θχια θαηά ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο 1955–74 θαη 1975–84. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί θαίλνληαη ελδεηθηηθά νη απφιπηνη αξηζκνί ησλ λέσλ πεξηζηαηηθψλ θαζψο θαη 

ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ γηα ην 2008 παγθνζκίσο. 

 

Πίλαθαο 1.1 

Νέα πεξηζηαηηθά θαη ζάλαηνη από ηνλ θαξθίλν  

ηνπ παρένο εληέξνπ παγθνζκίσο γηα ην 2008 

Τπνινγηζκέλα κεγέζε 

(ζε ρηιηάδεο)  

Άλδξεο Γπλαίθεο Καη ηα δύν θύια 

Πεξηζηαηηθά Θάλαηνη Πεξηζηαηηθά Θάλαηνη Πεξηζηαηηθά Θάλαηνη 

Παγθόζκηα 663 320 570 288 1233 608 

WHO Αθξηθήο 14 11 12 9 26 20 

WHO Ακεξηθήο 122 46 118 49 240 95 

WHO Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ 

13 9 10 7 23 16 

WHO Δπξώπεο  238 115 211 107 449 222 

WHO Βόξεηαο – 

Αλαηνιηθήο Αζίαο  

50 34 47 32 97 66 

WHO Γπηηθνύ  

Δηξεληθνύ 

224 101 170 81 394 182 

21 Μέιε IARC 367 151 315 141 682 292 

ΗΠΑ 79 24 74 26 153 50 

Κίλα  125 61 95 48 220 109 

Ιλδία  20 14 16 11 36 25 

Δπξσπατθή Έλσζε -27 182 80 150 68 332 148 

Πηγή: Globocan IARC 2010  
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1.4 Δπξσπατθά δεδνκέλα επίπησζεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ  

 

ηελ Δπξψπε, ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ ήηαλ ε δεχηεξε ζπρλφηεξε κνξθή 

θαξθίλνπ ην 2006 (412.900 λέα πεξηζηαηηθά γηα ην 2006 πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 12,9% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ θαξθίλσλ), κεηά απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ (κε 429.900 πεξηπηψζεηο 

γηα ηελ ίδηα ρξνληά θαη πνζνζηφ 13,5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαξθίλσλ) θαη 

αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα (κε 386.300 λέεο πεξηπηψζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην 12,1% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαξθίλσλ) (Ferlay et al 2007). Πξάγκαηη, 

κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ (πνπ παξνπζηάδεη πξνηππνπνηεκέλν γηα ηελ ειηθία δείθηε 

επίπησζεο 94,31 λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 άηνκα), ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ 

θέξεηαη λα επζχλεηαη γηα 55,4 λέεο πεξηπηψζεηο αλά 100.000 άηνκα θαη είλαη ν δεχηεξνο 

ζπρλφηεξα δηαγηγλσζθφκελνο ζε γπλαίθεο θαη ν ηξίηνο ζε άλδξεο, κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ 

πξνζηάηε (86,7 λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 άηνκα) θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα (75,3 

λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 άηνκα) (Kanavos et al 2008). 

Ωο πνζνζηφ ηεο επίπησζεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαξθίλσλ ζηελ Δπξψπε, ν 

θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ επζχλεηαη γηα ην 12% θαη ην 14% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαξθίλσλ γηα ην 1995, θαη γηα ην 12,3% θαη ην 13,1% γηα ην 2006 ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο 

αληίζηνηρα (Bray et al 2002, Ferlay et al 2007). Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ, φηη θαη ζηα 

επξσπατθά δεδνκέλα αθνινπζείηαη ε παγθφζκηα ηάζε πνπ ζέιεη ηνπο άλδξεο 

πεξηζζφηεξν «επάισηνπο» ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο, γηα 

ιφγνπο πνπ ζα κειεηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα θαη αθνξνχλ θπξίσο ζην βαζκφ 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δχν θχισλ ζην ζέκα ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, αιιά θαη 

ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο.  

 

 

 Πηγή : Bray F et al 2002 & Ferlay J et al 2007 

Γηάγξακκα 1.5 

Πξνηππνπνηεκέλνη γηα ηελ ειηθία δείθηεο επίπησζεο ζηνπο άλδξεο (αλά 100.000 

άηνκα) ζηελ Δπξώπε ζπγθξηηηθά γηα ην 1995 θαη ην 2006 
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Πηγή : Bray F et al 2002 & Ferlay J et al 2007 

Γηάγξακκα 1.6 

Πξνηππνπνηεκέλνη γηα ηελ ειηθία δείθηεο επίπησζεο ζηηο γπλαίθεο (αλά 100.000 

άηνκα) ζηελ Δπξώπε ζπγθξηηηθά γηα ην 1995 θαη ην 2006 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επξσπατθήο ρψξαο κε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

επίπησζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε Ηηαιία, ζηελ 

νπνία ηελ πεξίνδν 1970–2010 ν πξνηππνπνηεκέλνο γηα ηελ ειηθία δείθηεο επίπησζεο 

ζηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ έρεη απμεζεί απφ 30 ζε 70 λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 άηνκα. 

Αληίζεηα, γηα ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ ππήξμε ζηαζεξνπνίεζε απφ ην ηέινο ηνπ 1990 κε 

ηνλ πξνηππνπνηεκέλν γηα ηελ ειηθία δείθηε επίπησζεο λα είλαη 38 λέα πεξηζηαηηθά αλά 

100.000 άηνκα (Grande et al 2007). Οη εηήζηνη αξηζκνί λέσλ δηαγλψζεσλ θαη ζαλάησλ 

γηα ην 2005 ήηαλ 46.000 θαη 16.000 αληίζηνηρα θαη γηα ηα δχν θχια, ελψ 58% ηεο 

επίπησζεο θαη ηεο ζλεηφηεηαο αθνξνχλ ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ.   

 

 

1.5 Δπξσπατθά δεδνκέλα ζλεηόηεηαο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ  

  

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ε δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ ηφζν γηα ηνπο 

άλδξεο φζν θαη ηηο γπλαίθεο (Boyle et al 2005). ηνπο επξσπατθνχο δείθηεο ζλεηφηεηαο ν 

θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε κε 207.400 ζαλάηνπο, 

αληηζηνηρψληαο ζην 12% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν γηα ην 2006, κεηά 

απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα 334.800 ζαλάηνπο (19,7% επί ηνπ 
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ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν) θαη αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ 

(131.900 ζάλαηνη) θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ ζηνκάρνπ (118.200 ζάλαηνη) (Ferlay et al 2007).  

Οη πξνηππνπνηεκέλνη γηα ηελ ειηθία δείθηεο ζλεηφηεηαο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ ζηηο δπηηθέο ρψξεο έρνπλ αξρίζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα εκθαλίδνπλ κηα 

πησηηθή ηάζε (Winawer 2007, Fernαndez et al 2005), κηα πνπ απφ 13,4 ζαλάηνπο αλά 

100.000 γπλαίθεο ην δηάζηεκα 1980-1984, ζεκεηψζεθαλ 11,5 ζάλαηνη αλά 100.000 γηα ην 

δηάζηεκα 2000-2004 θαη απφ 20,1 ζεκεηψζεθαλ 18,8 ζάλαηνη αλά 100.000 άλδξεο ηελ 

πεξίνδν 1990-1994 θαη 2000-2004, αληίζηνηρα. Απηή ε πησηηθή ηάζε είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξε ζηελ κέζε ειηθία. 

Οη πξνηππνπνηεκέλνη δείθηεο ζλεηφηεηαο κε βάζε ηελ ειηθία ζηελ Δπξψπε γηα ην 

2006 δείρλνπλ φηη ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζάλαην 64,8 αλδξψλ 

αλά 100.000 άηνκα, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ πνπ επζχλεηαη 

γηα ηνλ ζάλαην 27,3 αλδξψλ αλά 100.000 θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε κε 22,2 

ζαλάηνπο αλδξψλ αλά 100.000. ηηο γπλαίθεο ε βαζηθή αηηία ζαλάηνπ είλαη ν θαξθίλνο 

ηνπ καζηνχ (26,0 ζάλαηνη αλά 100.000 γπλαίθεο), κε δεχηεξε ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ (16,6 ζάλαηνη αλά 100.000) θαη  ηξίηε ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα (15,1 ζάλαηνη 

αλά 100.000) (Kanavos et al 2008). 

Γεληθά ζηελ Δπξψπε, νη πξνηππνπνηεκέλνη δείθηεο ζλεηφηεηαο έρνπλ απμεζεί ζηελ 

Αλαηνιηθή θαη Νφηηα Δπξψπε, ελψ έρνπλ αξρίζεη λα απνθιηκαθψλνληαη ζηε Βφξεηα θαη 

Κεληξηθή Δπξψπε. Σν 1990–94, ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο ζλεηφηεηαο παξνπζίαδαλ ε 

Σζερία, ε Οπγγαξία, ε Ηξιαλδία θαη ε Γεξκαλία. Οη ρακειφηεξνη δείθηεο ζεκεηψλνληαλ 

ζηελ Διιάδα θαη ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε 

ζλεηφηεηα παξνπζηάδεη κηα ηάζε λα είλαη ζηαζεξά επλντθφηεξε γηα ηηο γπλαίθεο παξά γηα 

ηνπο άλδξεο (Winawer 2007). ην δηάγξακκα 1.7 θαίλνληαη νη επξσπατθνί δείθηεο 

επίπησζεο θαη ζλεηφηεηαο απφ ηε λφζν θαη ζηα δχν θχια ην 2008. 

Ο αξηζκφο ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζε απφιπην αξηζκφ έρεη 

απμεζεί θαηά 1,8% απφ ηνλ ηειεπηαίν ππνινγηζκφ ηνπ 2004, πνπ είραλ θαηαγξαθεί 

203.700 ζάλαηνη. ε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο ε επίπησζε έρεη απμεζεί απφ ην 1995, 

ελψ ε ζλεηφηεηα έρεη κεησζεί (πειίθν ζλεηφηεηαο 1,8 ην 1995 θαη 2,0 ην 2006) (Vecchia 

et al 2009).  

Ζ ζλεηφηεηα απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ σο πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ 

ζαλάησλ απφ θαξθίλν ζηελ Δπξψπε ήηαλ 10% θαη 14% ην 1995 γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο 

αληίζηνηρα, ελψ έθηαζε ην 12,2% ην 2006 θαη γηα ηα δχν θχια ((Bray et al 2002, Ferlay 

et al 2007). Σα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα 1.8 θαη 1.9. 
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                             Πηγή: European Cancer Observatory 2010 

Γηάγξακκα 1.7 

Δπξσπατθνί δείθηεο επίπησζεο θαη ζλεηόηεηαο από θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαη 

ζηα δύν θύια γηα ην 2008 πξνηππνπνηεκέλνη γηα ηελ ειηθία αλά 100.000 άηνκα 
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  Πηγή : Bray F  et al 2002 & Ferlay J et al 2007 

Γηάγξακκα 1.8 

Πξνηππνπνηεκέλνη γηα ηελ ειηθία δείθηεο ζλεηόηεηαο ζηνπο άλδξεο (αλά 

100.000 άηνκα) ζηελ Δπξώπε (ζύγθξηζε 1995 θαη 2006) 

 

 

          Πηγή : Bray F et al  2002 & Ferlay J et al 2007 

Γηάγξακκα 1.9 

Πξνηππνπνηεκέλνη γηα ηελ ειηθία δείθηεο ζλεηόηεηαο ζηηο γπλαίθεο (αλά 

100.000 άηνκα) ζηελ Δπξώπε (ζύγθξηζε 1995 θαη 2006) 

 

Οη πην επλντθέο ηάζεηο ζηε ζλεηφηεηα απφ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

παξαηεξνχληαη ζηε Γπηηθή θαη Νφηηα Δπξψπε, ελψ είλαη ιηγφηεξν επλντθέο ζηε Βφξεηα 

Δπξψπε (εηδηθά ζηελ Ηζπαλία) θαη αθφκε ιηγφηεξν ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, πνπ είραλ ρακειφηεξνπο δείθηεο ζλεηφηεηαο ζην παξειζφλ (Fernandez et al 

2005). Τπάξρεη κηα εκκέλνπζα πςειή επίπησζε ζηελ Οπγγαξία θαη ηελ Σζερία, ζηηο 

νπνίεο νη δείθηεο ζλεηφηεηαο ην δηάζηεκα 2000-2004 ήηαλ 35 ζάλαηνη αλά 100.000  

άλδξεο θαη 18 ζάλαηνη αλά 100.000 γπλαίθεο.  
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Οη ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ δείθηεο ζλεηφηεηαο κεηαμχ 17 θαη 20 αλά 

100.000 άλδξεο θαη κεηαμχ 10 θαη 13 αλά 100.000 γπλαίθεο. Οη ρακειφηεξνη δείθηεο 

ζλεηφηεηαο (10–13/100.000 άλδξεο, 7–10/100.000 γπλαίθεο) εκθαλίδνληαη ζηελ Διιάδα, 

ηε Φηιαλδία, ηελ Διβεηία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε Γαιιία. Κάπνηεο πξφζθαηεο κεηψζεηο ζε 

δείθηεο ζλεηφηεηαο, φπσο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή (Ries et al 2000, Jemal et al 2008) θαη ηελ 

Ηαπσλία (Bosetti et al 2005, Qiu et al 2009) είλαη πηζαλφ λα νθείινληαη ζε έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη θαηάιιειε ζεξαπεία ηεο λφζνπ (Rougier et al 2003, Karim-Kos et al 

2008).   

Ζ επίπησζε θαη ε ζλεηφηεηα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο Δπξσπατθέο 

ρψξεο, αθφκα θαη αλάκεζα ζε εθείλεο πνπ είλαη γεηηνληθέο. Ζ Νφηηα Δπξψπε παξνπζηάδεη 

ηε ρακειφηεξε επίπησζε θαη ζλεηφηεηα (Διιάδα, Σνπξθία, Αιβαλία), ελψ νη ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο θαη ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε, πηζαλά ιφγσ δηαθνξψλ 

ζηνλ ηξφπν δσήο, ην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο. Ζ πςειφηεξε επίπησζε αλάκεζα ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο εκθαλίδεηαη 

ζηελ Οπγγαξία, ε νπνία παξνπζηάδεη θαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζλεηφηεηαο ηεο ηάμεο 

ησλ 54,4 ζαλάησλ αλά 100.000 άηνκα. Ο ρακειφηεξνο δείθηεο επίπησζεο παξνπζηάδεηαη 

ζηελ Διιάδα κε 31,0 λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 άηνκα, ε νπνία ηαπηφρξνλα 

παξνπζηάδεη θαη ηνλ ρακειφηεξν δείθηε ζλεηφηεηαο κε 15,5 ζαλάηνπο αλά 100.000 

άηνκα. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ππνζέζεηο γηα απηφ ην γεγνλφο. Μπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα 

κεγαιχηεξεο θαηαλάισζεο θξνχησλ, ιαραληθψλ, θπηηθψλ ηλψλ θαη ζαιαζζηλψλ, ελψ θαη 

ν ηξφπνο δσήο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Νφηηα Δπξψπε. 

Δπίζεο, ε ρεηξφηεξε πξφγλσζε ζηηο αλαηνιηθέο ρψξεο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα 

ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ θαη πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ δηάγλσζεο. 

εκαληηθέο αθφκε είλαη θαη νη γελεηηθέο δηαθνξέο θαηά κήθνο ηεο Δπξψπεο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ρακειφηεξα πνζνζηά αηφκσλ ζε θίλδπλν ζην Νφην ζε ζρέζε κε ην 

Βνξξά (Kanavos et al 2008). 

Σφζν ε επίπησζε φζν θαη ε ζλεηφηεηα εκθαλίδνληαη κεγαιχηεξεο ζηνπο άλδξεο 

παξά ζηηο γπλαίθεο, αθνχ κε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 1995 θαη ηνπ 2006 

παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ επίπησζε ηεο λφζνπ ζηνπο άλδξεο, κε δηαθνξά 

κεγαιχηεξε ηνπ 5% αλάκεζα ζηα δχν θχια. Δίλαη πνιινί νη παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη 

γηα ηε δηαθνξεηηθή επίπησζε αλάκεζα ζηα δχν θχια, φπσο νη έκθπηεο βηνινγηθέο 

δηαθνξέο πνπ παξέρνπλ επηπιένλ πξνζηαζία ζηηο γπλαίθεο ελάληηα ζηνλ θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ (Colorectal Cancer Screening,CRC), νη νξκνληθέο δηαθνξέο θαζψο θαη ηα 
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γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρνπλ επίζεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζπλήζεηεο δσήο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια, φπσο ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ απφ ηηο 

γπλαίθεο, κηα ππφζεζε πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

θαξνηελνηδψλ ζε γπλαίθεο παξά ζε άλδξεο θαηά κήθνο ηεο Δπξψπεο (Al-Delaimy et al 

2004).  

 

 

1.6 Γεδνκέλα  επίπησζεο θαη ζλεηόηεηαο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε  

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2006 θαηαγξάθεθαλ 163.100 λέεο πεξηπηψζεηο 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ζηνπο άλδξεο (13,0% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ 

πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ), θαηαιακβάλνληαο ηελ ηξίηε ζέζε κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ 

πξνζηάηε θαη ηνπ πλεχκνλα, ελψ ζηηο γπλαίθεο ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ ήηαλ 

δεχηεξνο κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ κε 134.100 λέα πεξηζηαηηθά (12,9% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ) (Ferlay et al 2007). 

Ζ απμεηηθή ηάζε ζηελ επίπησζε ηεο λφζνπ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο φηη ην 2008, κφιηο δχν ρξφληα κεηά, ππήξραλ 333.330 λέεο πεξηπηψζεηο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27 ζπλνιηθά θαη ζηα δχν θχια (36.130 πεξηζζφηεξα λέα 

πεξηζηαηηθά απφ ην 2006). Σα ρακειφηεξα πνζνζηά ηφζν γηα άλδξεο φζν θαη γηα 

γπλαίθεο  παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Διιάδα. Σα πςειφηεξα πνζνζηά ζηνπο άλδξεο ζηελ 

Οπγγαξία θαη ζηηο γπλαίθεο ζηε Γαλία. 

 

 

                   Πηγή: Eurostat 2006 

Γηάγξακκα 1.10 

πλνιηθόο αξηζκόο ζαλάησλ από θαξθίλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2006 θαη 

πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο 
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Πίλαθαο 1.2 

Πξνηππνπνηεκέλνη γηα ηελ ειηθία δείθηεο επίπησζεο ζηελ Δπξώπε αλά 100. 000 

θαηνίθνπο γηα όιεο ηηο κνξθέο θαξθίλνπ θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ αλά 

ρώξα θαη θύιν γηα ην 2006 

 

Πηγή:www. annonc.oxfordjournals.org  
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Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία αλά θχιν γηα ηε ζλεηφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν 

θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ε δεχηεξε ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ απφ θαξθίλν 

ζηνπο άλδξεο γηα ην 2006 (74.500 ζάλαηνη, 11,4% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ απφ 

θαξθίλν), κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαη αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ 

πξνζηάηε (67.000 ζάλαηνη).  

ηηο γπλαίθεο, ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ (85.300 ζάλαηνη, 

16,7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ απφ θαξθίλν), κε ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

λα αθνινπζεί κε 64.900 ζαλάηνπο (12,7%) θαη ηνλ θαξθίλν πλεχκνλα λα έξρεηαη ηξίηνο 

(64.100 ζάλαηνη, 12,5%) (Ferlay et al 2007). 

πλνιηθά, κεηαμχ ηνπ 1988 θαη ηνπ 1996, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν 

πξνηππνπνηεκέλνο δείθηεο ζλεηφηεηαο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ κεηψζεθε 

ζεκαληηθά θαηά 9,5% ζηνπο άλδξεο θαη 16,4% ζηηο γπλαίθεο (Winawer 2007). Φαίλεηαη 

πσο ε πησηηθή απηή ηάζε νθείιεηαη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζε πξψηκα ζηάδηα 

κε θαηάιιειεο κεζφδνπο ζε νξηζκέλεο ρψξεο.  

 

 

Πηγή: Eurostat 2006 

Γηάγξακκα 1.11 

πλνιηθόο αξηζκόο ζαλάησλ από θαξθίλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2006 θαη 

πνζνζηηαία αλαινγία ησλ ζαλάησλ από θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ  

ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο 

 

 

1.7 Γεδνκέλα γηα ηελ επηβίσζε ησλ αζζελώλ πνπ πάζρνπλ από θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε επηβίσζε απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ έρεη απμεζεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ιφγσ ησλ βειηησκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ θαη 
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πξσηνθφιισλ, παξακέλεη ρακειή ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Απζηξαιία. πγθξηηηθά  κε ην 

ζχλνιν ησλ άιισλ κνξθψλ θαξθίλνπ, ε επηβίσζε απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

θπκαίλεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα αθνχ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο EUROCARE-4 

ε πεληαεηήο επηβίσζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη 53,7%, ελψ ην πνζνζηφ 

γηα ηνπο ππφινηπνπο θαξθίλνπο ζπλνιηθά είλαη 51,9%).  

Παξφια απηά, φηαλ εμεηάδεηαη ε πεληαεηήο επηβίσζε ζπγθξηηηθά κε ηνλ θάζε έλα 

θαξθίλν κε πςειή επίπησζε ζηελ Δπξψπε κεκνλσκέλα, ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ 

ππνιείπεηαη ζεκαληηθά. χκθσλα κε ηα Δπξσπατθά ζηνηρεία, ε πεληαεηήο επηβίσζε γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ είλαη 81,1%, γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε 77%, ελψ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα είλαη κφιηο 12,6% (Berrino et al 2007). Οη κειέηεο, επίζεο, 

δείρλνπλ φηη ιηγφηεξν απφ 55% ησλ Δπξσπαίσλ θαη ησλ Απζηξαιψλ κε θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ επηηπγράλεη πεληαεηή επηβίσζε ζε ζρέζε κε ην 75% πνπ ηζρχεη γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνπ πξνζηάηε, αιιά θαη ζπγθξηηηθά κε ην 65% ησλ Ακεξηθαλψλ 

πνπ πάζρνπλ απφ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ.  

Σα πνζνζηά επηβίσζεο εμαξηψληαη θαηά πνιχ απφ ην ζηάδην ηεο λφζνπ. ρεδφλ ην 

94% ησλ αζζελψλ κε πεξηνξηζκέλε λφζν επηβηψλνπλ πάλσ απφ πέληε ρξφληα, ην 70% ησλ 

αζζελψλ κε ηνπηθά πξνρσξεκέλε λφζν μεπεξλνχλ ηα πέληε ρξφληα, ελψ κφιηο ην 9% 

απηψλ κε κεηαζηάζεηο δνπλ πάλσ απφ ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξά ηε γλψζε φηη ε 

πξψηκε δηάγλσζε βειηηψλεη πνιχ ηελ επηβίσζε, κφιηο ην 35% ησλ θαξθίλσλ 

δηαγηγλψζθνληαη πξψηκα, ελψ ην 38% δηαγηγλψζθνληαη κε ηνπηθά πξνρσξεκέλε λφζν θαη 

ην 22% κε κεηαζηάζεηο.   

ηελ Δπξψπε, ε επηβίσζε γηα ελήιηθεο κε δηάγλσζε θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

γηα ηελ πεξίνδν 1995-1999 ήηαλ 72% γηα ηνλ πξψην ρξφλν θαη 54% γηα ηελ πεληαεηία. Ζ 

πεληαεηήο επηβίσζε κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο απφ 63% ζε 49% απφ ηνπο 

λεφηεξνπο (15–45 εηψλ) πξνο ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία αζζελείο (75 εηψλ θαη άλσ). 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ επηβίσζε απφ ηα ηέιε ηνπ 1970 θαη ζηα δχν θχια 

ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. ηελ Δπξψπε, ζπλνιηθά, ε επηβίσζε γηα ηνλ πξψην 

ρξφλν απμήζεθε θαηά 6%, ελψ ην θέξδνο ζηελ πεληαεηή επηβίσζε ήηαλ 9%. 

Ζ επηβίσζε ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά θαη 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ (Γηάγξακκα 1.12). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα 

πνζνζηά πεληαεηνχο επηβίσζεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 40% ζηελ Πνισλία κέρξη 60% ζηε 

νπεδία, θαη κε ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ ιίγν πςειφηεξν πνζνζηφ επηβίσζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άλδξεο. ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ, κε βάζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ έρνπλ 
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γίλεη, ε επηβίσζε είλαη θαιχηεξε γηα ηηο γπλαίθεο παξά γηα ηνπο άλδξεο (Kanavos et al 

2008). 

 

 

   Πηγή: Berrino F et al 2007 

Γηάγξακκα 1.12 

Γείθηεο πεληαεηνύο επηβίσζεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ  

από ηηο έξεπλεο Eurocare 2-4 

 

Ζ επηβίσζε είλαη πςειφηεξε ζηηο θαλδηλαβηθέο θαη ηηο Γπηηθέο Δπξσπατθέο 

ρψξεο, αιιά αθφκε θαη ζηηο ρψξεο κε ηελ πςειφηεξε πξφγλσζε ε πεληαεηήο επηβίσζε 

είλαη ιηγφηεξν απφ 60%. Ζ ρακειφηεξε επηβίσζε απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ Γαιιία ήηαλ πάληα κηα απφ ηηο ρψξεο κε ηα 

θαιχηεξα πνζνζηά επηβίσζεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ (Mitry et al 2002, Sant 

et al 2003). ε αληίζεζε, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο κε ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά, κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο EUROCARE λα ηελ θαηαηάζζνπλ ζηελ 10
ε
 ζέζε 

ζηηο 14 (κε αξθεηέο ρψξεο λα ηζνβαζκνχλ). Μφλν ε Γαλία έρεη ρακειφηεξε θαηάηαμε 

απφ ηηο Νφηηεο θαη Βφξεηεο Δπξσπατθέο ρψξεο.  

Αλαιπηηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη νη δηαθπκάλζεηο αλάκεζα ζηηο ρψξεο είλαη 

κεγαιχηεξεο ζηνλ πξψην κηζφ ρξφλν απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, παξά ζην επφκελν 

δηάζηεκα κέρξη ηα πέληε ρξφληα, κε πεξίπνπ 30% πςειφηεξν θίλδπλν ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηελ Γαλία. Ζ δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ, νη δηαγλσζηηθέο κέζνδνη θαη ε 

αληηκεηψπηζε πηζαλά εμεγνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ 

Γαλία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ 6 κελψλ. 
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Ζ ζηαζκηζκέλε κε βάζε ηελ ειηθία πεληαεηήο επηβίσζε ησλ αλδξψλ είλαη 

πςειφηεξε απφ 50% (Gatta et al 2000), ελψ είλαη αθφκε πςειφηεξε ζηηο θαλδηλαβηθέο 

ρψξεο (κε εμαίξεζε ηε Γαλία) θαη ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ελδηάκεζε ζηελ Νφηηα Δπξψπε, 

ρακειφηεξε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηξιαλδία θαη αθφκε ρακειφηεξε ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ επηβίσζε απφ ηηο ζεξαπεπηηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο λφζνπ έρεη απμεζεί απφ ην 1974 ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ιφγσ ηνπ 

ρακειφηεξνπ ζηαδίνπ δηάγλσζεο ηεο λφζνπ, ράξε ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε, ησλ 

βειηησκέλσλ κεζφδσλ δηάγλσζεο θαη ζηαδηνπνίεζεο θαη θπζηθά ησλ θαιχηεξσλ θαη 

θαηαιιειφηεξσλ ζεξαπεπηηθψλ θαη πεξη – ρεηξνπξγηθψλ ρεηξηζκψλ (McArdle et al 2005, 

Engholm et al 2007). 

Ζ Δπξψπε ζπλνιηθά έρεη βειηηψζεη ηελ επηβίσζή ηεο θαηά 4,2 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο, ελψ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο έρνπλ παξνπζηάζεη αχμεζε κεηαμχ 5 κε 10 

πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ (Σζερία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Πνισλία, ινβελία, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην). Όλησο, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο εκθαλίδνπλ πιένλ κηα κέηξηα πξφγλσζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 40-59% γηα ηελ πεληαεηή επηβίσζε απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ, κε 

εμαίξεζε ηελ Πνισλία (Kanavos et al 2008).  

ηηο ΖΠΑ, ε επηβίσζε ησλ αζζελψλ κε δηάγλσζε θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

ήηαλ γηα ην δηάζηεκα 2000-2002 65,5%, ελψ ζηελ Δπξψπε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ήηαλ 

56,2%. Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηε 

ζεξαπεία φηαλ αληηκεησπηζηεί ζε αξρηθφ ζηάδην, θαη νη κεγάιεο δηαθνξέο επηβίσζεο 

κπνξεί λα νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξνη πγηείο Ακεξηθαλνί παξά Δπξσπαίνη 

ππνβάιινληαη εγθαίξσο ζε δηαγλσζηηθφ έιεγρν. 

Τπάξρνπλ πνηθίιεο ππνζέζεηο γηα λα εμεγεζνχλ νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε θαίλεηαη λα είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα 

ηελ επηβίσζε θαη ε κειέηε ηεο επηβίσζεο κε δεδνκέλν ην ζηάδην δηάγλσζεο δίλεη κηα πην 

μεθάζαξε εηθφλα (Gatta et al 2000). Απφ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζαλ νη κειέηεο ηεο 

EUROCARE, ε αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ έρεη βειηησζεί θαη 

νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα πιεζπζκηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ηεζεί ζε 

εθαξκνγή ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρψξεο.  

Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηβίσζε ζηηο ρψξεο είλαη ε 

αλαινγία ησλ αδελνθαξθηλσκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο πνιχπνδεο (ρακειή αλαινγία 

ζεκαίλεη θαη θαιχηεξε πξφγλσζε), ην πςειφηεξν πνζνζηφ θαξθίλσλ πνπ δελ 

αληρλεχνληαη κηθξνζθνπηθά θαη ε πξφζβαζε ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή (Gatta 

et al 2003). Ζ ηειεπηαία έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κε ηελ 
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θαιχηεξε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε, ηελ αθηηλνζεξαπεία θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο ηεο 

ρεκεηνζεξαπείαο.  

Τπάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία φηη ε πςειήο πνηφηεηαο παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο 

ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ, εληζρχεη ηελ επηβίσζε θαη βειηηψλεη ηα 

πνζνζηά ζεξαπείαο ηεο λφζνπ (Gatta et al 2000). Παξά ην φηη έρνπλ ζεκεησζεί 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο απφ ηφηε πνπ θαηαγξάθνληαη δεδνκέλα επηβίσζεο, νη δείθηεο 

επηβίσζεο παξακέλνπλ ζε ρακειά επίπεδα. Πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη πηζαλφλ ε 

αλίρλεπζε ησλ βιαβψλ ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, ζε 

αληίζεζε κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ άιισλ κνξθψλ θαξθίλνπ κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ πιεζπζκηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ε ρακειή ή αλεπαξθήο 

παξαθνινχζεζε ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη θαη ην 

ρακειφ ελδηαθέξνλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ.  

 

 

1.8 Απώιεηα ζε έηε δσήο από ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ.  

 

Σα πνζνζηά ζλεηφηεηαο αλάκεζα ζηνπο λένπο αλζξψπνπο είλαη πεξηνξηζκέλα, 

θαζψο ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ζπάληα αηηία ζαλάηνπ ζε άηνκα θάησ ησλ 65 

εηψλ. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27, αλά 100.000 άλδξεο θαη γπλαίθεο ράλνληαη 

αληίζηνηρα 450 θαη 390 ρξφληα δσήο. ηελ Οπγγαξία (ηε ρψξα κε ηελ πςειφηεξε 

επίπησζε) αλά 100.000 άλδξεο θαη γπλαίθεο ράλνληαη αληίζηνηρα 900 θαη 720 ρξφληα 

δσήο, ελψ ζηελ Διιάδα (ηε ρψξα κε ηελ ρακειφηεξε επίπησζε) ηα ρακέλα ρξφληα δσήο 

είλαη αληίζηνηρα 258 θαη 240. Ζ Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία θηλνχληαη θνληά ζην κέζν φξν 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat 2009). 

Σα δεδνκέλα ηεο ζλεηφηεηαο θηλνχληαη απφ 500 θαη 410 πηζαλά έηε ρακέλεο δσήο 

(Potential Years of Life Lost, PYLL) γηα ηνπο Πνξηνγάινπο άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη 460 

θαη 360  πηζαλά έηε ρακέλεο δσήο γηα ηνπο Ηζπαλνχο άλδξεο θαη γπλαίθεο. Οη ρψξεο, 

εθηφο απφ ηελ Διιάδα, νη νπνίεο είλαη ρακειφηεξα απφ 20% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) είλαη ε Ηζιαλδία, ε Φηιαλδία θαη ε Διβεηία. Οη ρψξεο, εθηφο 

απφ ηελ Οπγγαξία, πνπ είλαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ θαηά 20% είλαη ε Γαλία, ε 

Σζερία, ε ινβαθία θαη ε Κξναηία (Eurostat 2009). 
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   Πηγή : Eurostat 2009 

Γηάγξακκα 1.13 

Υακέλα ρξόληα δσήο από ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζηνπο άλδξεο ζηελ 

Δπξώπε γηα ην δηάζηεκα 2002-2004 
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     Πηγή : Eurostat 2009 

Γηάγξακκα 1.14 

Υακέλα ρξόληα δσήο από ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζηηο γπλαίθεο ζηελ 

Δπξώπε γηα ην δηάζηεκα 2002-2004 

 

 

1.9 Γεδνκέλα γηα ηελ επίπησζε θαη ηε ζλεηόηεηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

ζηελ Διιάδα  

 

Ζ Διιάδα, ζπγθξηλφκελε κε ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο, αιιά θαη κε ηα 

παγθφζκηα δεδνκέλα, εκθαλίδεη ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο επίπησζεο γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ παρένο εληέξνπ ζηελ Δπξψπε. Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ν ηέηαξηνο 
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ζπρλφηεξνο θαξθίλνο ζπλνιηθά θαη γηα ηα δχν θχια κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ηνπ 

πλεχκνλα θαη ηνπ πξνζηάηε. 

 

 

      Πηγή: European Cancer Observatory 2010 

Γηάγξακκα 1.15 

Δπίπησζε θαη ζλεηόηεηα ησλ ζπρλόηεξσλ κνξθώλ θαξθίλνπ ζηελ Διιάδα γηα ην 

2008 (πξνηππνπνηεκέλνο δείθηεο γηα ηελ ειηθία αλά 100.000 άηνκα) 

 

Γηα ην 2008 θαηαγξάθεθαλ 3.576 λέα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ κε 

πξνηππνπνηεκέλν γηα ηελ ειηθία δείθηε επίπησζεο 20,5 λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 

άηνκα θαη 2.269 ζαλάηνπο απφ ηε λφζν (ECO 2010). ηνπο άλδξεο, ν θαξθίλνο ηνπ 

παρένο εληέξνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην γηα 
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ηνλ Καξθίλν γηα ην 2008 βξίζθεηαη ζηελ 3
ε
 ζέζε κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ 

πξνζηάηε. ην αλδξηθφ θχιν παξνπζηάζηεθαλ 1.931 λέα πεξηζηαηηθά κε 

πξνηππνπνηεκέλν γηα ηελ ειηθία δείθηε επίπησζεο 24,7 λέα θξνχζκαηα αλά 100.000 

άλδξεο, ελψ ζεκεηψζεθαλ 1.210 ζάλαηνη.  

 

 

Πηγή : European Cancer Observatory 2010 

Γηάγξακκα 1.16 

Δπίπησζε θαη ζλεηόηεηα ησλ ζπρλόηεξσλ κνξθώλ θαξθίλνπ ζηνπο άλδξεο ζηελ 

Διιάδα γηα ην 2008 (πξνηππνπνηεκέλνο δείθηεο γηα ηελ ειηθία αλά 100.000 άηνκα) 

 

ηηο γπλαίθεο, κε βάζε ηα ίδηα ζηνηρεία ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ βξίζθεηαη 

ζηε 2
ε
 ζέζε κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ κε 1.645 λέα πεξηζηαηηθά γηα ην 2008, 

πξνηππνπνηεκέλν γηα ηελ ειηθία δείθηε επίπησζεο 17,1 λέα θξνχζκαηα αλά 100.000 

γπλαίθεο θαη 1.059 ζαλάηνπο απφ ηε λφζν (ECO 2010). 
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  Πηγή : European Cancer Observatory 2010 

Γηάγξακκα 1.17 

Δπίπησζε θαη ζλεηόηεηα ησλ ζπρλόηεξσλ κνξθώλ θαξθίλνπ ζηηο γπλαίθεο ζηελ 

Διιάδα γηα ην 2008 (πξνηππνπνηεκέλνο δείθηεο γηα ηελ ειηθία αλά 100.000 άηνκα) 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε  

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν, 2008).  Πηζαλνινγείηαη 

φηη απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο κε πηνζέηεζεο πιένλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Διιήλσλ 

φισλ εθείλσλ ησλ πγηεηλψλ ζπλεζεηψλ δσήο, φπσο ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ε απνρή 

απφ ην θάπληζκα γηα ηηο γπλαίθεο, πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έπαηδαλ πξνζηαηεπηηθφ 

ξφιν θαη έθεξλαλ ηε ρψξα ηειεπηαία ζηνπο δείθηεο επίπησζεο ηεο λφζνπ.  

 

 

1.10 Μειινληηθή ηάζε γηα ηελ επίπησζε θαη ηε ζλεηόηεηα από ηνλ θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ 

 

ηνλ νινέλα θαη γεξαηφηεξν πιεζπζκφ παγθνζκίσο, νη πξνβιέςεηο κε βάζε απηφλ 

ην δεκνγξαθηθφ παξάγνληα, νδεγνχλ ζε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο επίπησζεο θαη ησλ 
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ζαλάησλ απφ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ηελ πεξίνδν 2000–2025. ηελ Δπξψπε, θαζψο 

θαη ζηελ Ηαπσλία, ηα πνζνζηά επίπησζεο θαη ζλεηφηεηαο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ 

ζεκαληηθά, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζε άηνκα 

κεγαιχηεξα ησλ 65 εηψλ νινέλα θαη απμάλεη (Winawer 2007). 

Ο αξηζκφο ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά κέζα ζηηο 

επφκελεο δχν δεθαεηίεο, σο απνηέιεζκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, αθνχ ν θαξθίλνο  

ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη κηα λφζνο πνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε άηνκα άλσ ησλ 50 

εηψλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θάπνηνο επηβαξπληηθφο παξάγνληαο. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο θαη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ηφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Winawer et al 2007).  

 

 

Πηγή: United Nation's Population Division 

Γηάγξακκα 1.18 

Γήξαλζε ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ (Δμέιημε ειηθηαθήο νκάδαο άλσ ησλ 65 εηώλ 

σο πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ  ην 1950, ην 2007 θαη ην 2020)  

 

Σν 2000 ζεκεηψζεθαλ 1.122.000 ζάλαηνη απφ θαξθίλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ησλ 25 (Quinn et al 2003). Αθφκα θαη αλ νη αλά ειηθία δείθηεο ζλεηφηεηαο ηνπ θαξθίλνπ 

παξακείλνπλ ζηαζεξνί ζηα επίπεδα ηνπ 2000, ζα ππάξμεη ζεκαληηθή αχμεζε ζηνλ 

απφιπην αξηζκφ ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ θαη ησλ ζαλάησλ ζην άκεζν κέιινλ. 
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Αλ θαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ζα παξακείλεη ζηαζεξφο, ζπγθξηλφκελνο κε ην 2000, 

κέρξη ην 2015 ζα ππάξμεη κηα αχμεζε 22% ζηνλ πιεζπζκφ άλσ ησλ 65 εηψλ θαη κηα 

αχμεζε 50% ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 80 εηψλ. Ζ ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη ηεο ειηθίαο νδεγεί ζε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

επίπησζεο ηεο λφζνπ. Υξεζηκνπνηψληαο πξνβνιέο ηεο επίπησζεο ζηνλ πιεζπζκφ, αλ νη 

αλά ειηθία δείθηεο ζλεζηκφηεηαο παξακείλνπλ ζηαζεξνί, ν απφιπηνο αξηζκφο ησλ 

ζαλάησλ ην 2015 αλακέλεηαη λα απμεζεί θηάλνληαο ηνπο  1.405.000 ζαλάηνπο (Quinn et 

al 2003). 

Έλαο παξάγνληαο πνπ δείρλεη επίζεο λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απμεηηθή ηάζε 

ηεο επίπησζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ηα επφκελα ρξφληα είλαη ε 

κεηαλάζηεπζε, θαζψο νη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο δείρλνπλ κηα ζεκαληηθή επηβάξπλζε 

ζηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ζηνπο κεηαλάζηεο πνπ κεηαθηλνχληαη απφ 

ρψξεο κε ρακειφ επηπνιαζκφ ηεο λφζνπ ζε ρψξεο κε πςειφ (Boyle et al 2000), ελψ ηα 

πνζνζηά επίπησζεο ηεο λφζνπ ζηε δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ είλαη δηπιάζηα ζε ζρέζε 

κε ηα αληίζηνηρα ηεο πξψηεο γεληάο (Flood et al 2000). 

Δπίζεο, ζεκαληηθφο επηβαξπληηθφο παξάγνληαο είλαη ε επξεία πηνζέηεζε ηνπ 

δπηηθνχ ηξφπνπ δσήο ζηηο αλαπηπζζφκελεο, αιιά θαη ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Οη ρψξεο 

κε ηελ ηαρεία ¨δπηηθνπνίεζε¨ηνπ δηαηξνθνινγίνπ ηνπο, φπσο ε Ηαπσλία,  παξνπζηάδνπλ 

κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ.(Marchand et al 

1999, Koyama et al 1997). Ζ πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή, αθνχ ε 

θαηαλάισζε θξέαηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα απηή δεθαπιαζηάζηεθε 

κεηαμχ ηνπ 1950 θαη ηνπ 1990 θαη σο εθ ηνχηνπ ε Ηαπσλία είλαη ε κφλε εμαίξεζε ζηηο 

ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο κε επίπησζε ηεο λφζνπ αλάινγε κε ησλ αλεπηπγκέλσλ 

δπηηθψλ ρσξψλ. 

ηελ Διιάδα, ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ παξνπζηάδεη ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε 

ζηελ επίπησζε. ηηο κέξεο καο, φπσο έδεημε θαη ε πξφζθαηε έξεπλα Health Hellas II ην 

2008, νη Έιιελεο είλαη πξσηαζιεηέο ζην θάπληζκα, ζηελ έιιεηςε θπζηθήο άζθεζεο, 

ζηελ παρπζαξθία, ελψ ε δηαηξνθή ηνπο απέρεη θαηά 50% απφ ην πξφηππν ηεο 

Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο. Ωο εθ ηνχηνπ αλακέλεηαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο κηα ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο επίπησζεο ηεο λφζνπ θαη ζηα δχν θχια.  

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην 2030 ηα λέα πεξηζηαηηθά ζα έρνπλ θηάζεη ηα 4.499 

ζπλνιηθά θαη γηα ηα δχν θχια, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αχμεζε (Globocan 2008 

IARC), φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 
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      Πηγή: Globocan IARC 2008 

Γηάγξακκα 1.19 

Πξόβιεςε γηα λέεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

ζηελ Διιάδα ην 2030 

 

 

1.11 πκπεξάζκαηα  

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ απνηειεί έλα παγθφζκην δήηεκα πγείαο, ην νπνίν 

θαίλεηαη πσο ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ζα ιάβεη αθφκε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο, ιφγσ 

δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά 

κε ηελ επίπησζε, ηε ζλεηφηεηα θαη ηελ επηβίσζε απφ ηε λφζν κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαζψο 

θαη κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ επηβίσζε ησλ αζζελψλ, ελψ κεηψλεη ζεκαληηθά θαη ηελ 

ζλεηφηεηα απφ ηε λφζν. 

Δπηπιένλ , ηα ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηελ Διιάδα, δείρλνπλ κηα ζηαζεξά απμεηηθή 

ηάζε ζηελ επίπησζε ηεο λφζνπ, αλ θαη παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ζε ρακειά επίπεδα 

θαηαγξαθήο λέσλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζλεηφηεηαο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ρψξεο. Καζίζηαηαη ζπκπεξαζκαηηθά αλαγθαία ε αλαγλψξηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ε εθαξκνγή νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πιεζπζκηαθνχ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη απνδεδεηγκέλε 

(Boyle 1995, Faivre et al 2004), πξνθεηκέλνπ ηα ζπζηήκαηα πγείαο λα επηηχρνπλ ηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε ησλ πξνθαξθηλσκαησδψλ αιινηψζεσλ θαη ηελ επηηπρεκέλε 

ζεξαπεπηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ, ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΔ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ   

ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΑΥΔΟ ΔΝΣΔΡΟΤ 

 

 

2.1 Δηζαγσγή  

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη θαθφεζεο λεφπιαζκα ηνπ παρένο εληέξνπ θαη 

κπνξεί λα εληνπίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά κήθνο ηνπ. Ζ ζπλεζέζηεξε κνξθή 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ην αδελνθαξθίλσκα, αιιά κπνξεί λα έρεη θαη άιιεο 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν επηζεηηθέο κνξθέο. Αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο ζε έδαθνο 

πνιππφδσλ κεηά απφ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Ζ θιηληθή εηθφλα θαη ε ζπκπησκαηνινγία ηεο λφζνπ εμαξηψληαη ηφζν απφ ηελ 

ρξνληφηεηά ηεο φζν θαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν εληνπίδεηαη. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εκθάληζε ηεο λφζνπ παίδνπλ γελεηηθνί παξάγνληεο θαζψο έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζεκαληηθά 

θιεξνλνκηθά ζχλδξνκα. Δπίζεο, νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη νη πξνζσπηθέο 

ζπλήζεηεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ.   

Τπάξρνπλ πνηθίιεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ηεο 

βιάβεο κε εμέηαζε εθινγήο ηελ θνινλνζθφπεζε, πνπ επηηξέπεη ηνλ ελδνζθνπηθφ έιεγρν 

φινπ ηνπ κήθνπο ηνπ παρένο εληέξνπ. Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο λφζνπ εμαξηάηαη 

απφ ην ζηάδηφ ηεο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε, ρεκεηνζεξαπεία, 

αθηηλνζεξαπεία ή ζπλδπαζκνχο απηψλ.  

 

 

2.2 Αλαηνκία ηνπ παρένο εληέξνπ  

 

Σν παρχ έληεξν απνηειεί ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη 

εθηείλεηαη ζε κήθνο 1,5 κέηξνπ πεξίπνπ, απφ ηελ εηιενηπθιηθή βαιβίδα κέρξη ηνλ 

πξσθηφ. Γηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ είλαη ην ηπθιφ, ην αληφλ θφιν, ην 

εγθάξζην θφιν, ην θαηηφλ θφιν, ην ζηγκνεηδέο θαη ην νξζφ. Σν ηπθιφ, ην αληφλ, ε δεμηά 

θνιηθή θακπή θαη ην ήκηζπ ηνπ εγθαξζίνπ θφινπ απνηεινχλ ην δεμηφ θφιν, ελψ ην 
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αξηζηεξφ ήκηζπ ηνπ εγθαξζίνπ, ε αξηζηεξή θνιηθή θακπή, ην θαηηφλ θαη ην 

νξζνζηγκνεηδέο απνηεινχλ ην αξηζηεξφ θφιν. Ο απιφο ηνπ ηπθινχ έρεη ηε κεγαιχηεξε 

δηάκεηξν, ελψ, φζν πξνρσξνχκε πξνο ην αξηζηεξφ θφιν, ν απιφο ηνπ εληέξνπ ζηελεχεη.  

Δμσηεξηθά, ην παρχ έληεξν, εκθαλίδεη ηηο επηκήθεηο κπτθέο θνιηθέο ηαηλίεο, ηηο 

θνιηθέο θπςέιεο θαη ηηο επηπιντθέο απνθχζεηο. ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ παρένο 

εληέξνπ πξνο ηνλ απιφ ζρεκαηίδνληαη εγθάξζηεο πηπρέο, πνπ θαινχληαη κελνεηδείο 

πηπρέο, θαη νη νπνίεο κεηαμχ ηνπο αθνξίδνπλ θνηιψκαηα, ηηο θαινχκελεο θπςέιεο. Σν 

ηνίρσκα ηνπ παρένο εληέξνπ απνηειείηαη απφ 4 ρηηψλεο, νη νπνίνη εθ ησλ έμσ πξνο ηα 

έζσ είλαη ν νξνγφλνο, ν κπτθφο ρηηψλαο, ν ππνβιελλνγφληνο θαη ν βιελλνγφλνο ρηηψλαο. 

(Κσζηάθεο 2005). 

 

 

            Πηγή : www.iatronet.gr 

Γηάγξακκα 2.1 

Αλαηνκία ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

 

2.3 Φπζηνινγία ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

Σν παρχ έληεξν επηηειεί βαζηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ε απνξξφθεζε, ε έθθξηζε, 

ε θηλεηηθφηεηα θαη ε ελδναπιηθή πέςε. ην παρχ έληεξν γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ εηιενχ ζε εκηζηεξεά θφπξαλα, ηα νπνία απνζεθεχνληαη κέρξη ηελ 

αθφδεπζε. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ παρένο 

εληέξνπ. Σν εγγχο θφιν απνξξνθά ειεθηξνιχηεο θαη λεξφ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

εθείλν ηνπ θαηηφληνο θαη ηνπ νξζνχ, ελψ δηαθέξεη θαη ε θηλεηηθφηεηα θαη ε πέςε ησλ 
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ηξνθψλ. Απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παρένο εληέξνπ, ιφγσ παζήζεσο ή 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιε απψιεηα λεξνχ, ειεθηξνιπηψλ θαη 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ. 

Σν ιεπηφ έληεξν πέπηεη θαη απνξξνθά ηηο πεξηζζφηεξεο ζξεπηηθέο νπζίεο απφ ηηο 

πξνζιακβαλφκελεο ηξνθέο. Ο ξφινο ηνπ παρένο εληέξνπ ζηε ζξέςε δελ έρεη 

δηεπθξηληζηεί. Ο κεηαβνιηζκφο ησλ πδαηαλζξάθσλ ζε απνξξνθήζηκα ιηπαξά νμέα είλαη 

ζεκαληηθφο. Ζ νπξεφιπζε, ε κεηαηξνπή ηεο θπθινθνξνχζαο νπξίαο ζε ακκσλία θαη ε 

επαλαξξφθεζή ηεο είλαη κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ παρένο εληέξνπ. Σν παρχ έληεξν 

απνξξνθά ακηλνμέα, ρνιηθά νμέα θαη βηηακίλε Κ (Κσζηάθεο 2005).  

 

 

2.4 Γηαδηθαζία θαξθηλνγέλεζεο ζηνλ εληεξηθό απιό 

 

Σν αδελνθαξθίλσκα απνηειεί ην θχξην θαθφεζεο λεφπιαζκα ηνπ παρένο εληέξνπ. 

παληφηεξα ζην παρχ έληεξν κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ ιεκθψκαηα, θαξθηλνεηδή, 

ζαξθψκαηα θαη κεηαζηαηηθά λενπιάζκαηα. Με ηε δηεζλή ηαμηλφκεζε ησλ λνζεκάησλ 

(International Classification of Diseases ICD-10), ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ, ηνπ 

νξζνχ θαη ηνπ ηπθινχ ιακβάλεη ηνπο θσδηθνχο C18-21 (Υαηδεγηάλλεο 2002).  

Οη εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηεο γελεηηθήο θαη ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο έρνπλ 

απνζαθελίζεη αξθεηά ηελ αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ θαη έρνπλ θαηαιήμεη ζε έλα 

γελεηηθφ κνληέιν ηεο καθξφρξνλεο δηαδηθαζίαο θαξθηλνγέλεζεο ζην παρχ έληεξν. Έηζη, 

ζεσξείηαη φηη ε εθηξνπή ησλ θπζηνινγηθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ 

παρένο εληέξνπ ζε ππεξπιαζηηθφ επηζήιην νθείιεηαη ζε ρξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο, 

θαζψο θαη ζε κεηαιιαγέο (θιεξνλνκνχκελεο ή επίθηεηεο) ησλ γνληδίσλ APC πνπ 

αθνξνχλ ζε επηδηνξζψζεηο ησλ βιαβψλ ηνπ DNA. Οη ίδηεο γελεηηθέο βιάβεο, αιιά θαη νη 

δηαηαξαρέο ηεο κεζπιηψζεσο ηνπ DNA, επζχλνληαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ππεξπιαζηηθνχ 

επηζειίνπ ζε αδέλσκα, πνπ απνηειεί ην πξψην ζηάδην λενπιαζκαηηθήο εθηξνπήο 

(Υαηδεγηάλλεο 2002). 

ηε ζπλέρεηα, νη κεηαιιαγέο ζηα γνλίδηα K-ras θαη DCC (Deleted in Colon Cancer-

ρξσκφζσκα 18q) ζπλδπάδνληαη κε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο θαη επηδείλσζε ηεο ηζηνινγίαο 

ηνπ αδελψκαηνο θαη ηέινο κε κεηαιιαγέο ζην νγθνθαηαζηαιηηθφ γνλίδην p53 

(ρξσκφζσκα 17q), κε απνηέιεζκα ηελ θαξθηλσκαηψδε εμαιιαγή, αιιά θαη ηελ ηαρεία 

αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ (Υαηδεγηάλλεο 2002).  
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                      Πηγή: www.colondetoxification.ca 

Γηάγξακκα 2.2 

Η δηαδηθαζία ηεο θαξθηλνγέλεζεο ζηνλ απιό ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

 

2.5 Δληόπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

Ζ ζπλεζέζηεξε εληφπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη ε πεξηνρή ηνπ νξζνζηγκνεηδνχο (ην 45% ησλ πεξηπηψζεσλ εκθαλίδνληαη ζε 

απηήλ ηελ αλαηνκηθή ζέζε), αλ θαη ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα θαξθίλσλ απηήο ηεο πεξηνρήο 

κεηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γεχηεξε απφ πιεπξάο ζπρλφηεηαο εληφπηζεο είλαη ε 

πεξηνρή ηνπ ηπθινχ – αληφληνο θφινπ (30%) θαη αθνινπζνχλ ην εγθάξζην (10%) θαη ην 

θαηηφλ θφιν (15%). 

 

 

            Πηγή: www.gastro-colon.com 

 Γηάγξακκα 2.3 

πρλόηεηα εκθάληζεο λενπιαζηώλ ζηα ηκήκαηα ηνπ παρένο εληέξνπ  

 

http://www.colondetoxification.ca/
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2.6 Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

Ζ αηηηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ δελ έρεη ζαθψο δηεπθξηληζηεί, αιιά 

απφ ηα ππάξρνληα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη δεκηνπξγείηαη κέζσ κηαο πνιπζηαδηαθήο 

δηαδηθαζίαο κε αιιειεπίδξαζε πνηθίισλ γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. 

Πνιιά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη γλσζηά γηα ηνπο επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη κπνξεί λα ππνινγηζζεί ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

κε βάζε ηελ έθζεζή ηνπο ζε απηνχο (Μorson et al 1974, Voglestein et al 1988).  

ρεδφλ φινη νη θαξθίλνη ηνπ παρένο εληέξνπ δεκηνπξγνχληαη ζε έδαθνο χπαξμεο 

πνιππφδσλ (θαινήζεηο φγθνη πνπ πξνβάιινπλ κέζα ζην έληεξν, ρσξίο λα εμειίζζνληαη 

απαξαίηεηα ζε θαξθίλν, Διιεληθή Γαζηξεληεξνινγηθή Δηαηξία 2008), παξφιν απηά, 

έξεπλεο παξέρνπλ ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα νπνία ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ 

ζπλδέεηαη κε δηάθνξνπο παξάγνληεο, δηαηηεηηθνχο ή κε, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη 

αλαζηξέςηκνη. εκαληηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ παρένο 

εληέξνπ ζεσξνχληαη θαη νη παξαθάησ: 

 Οη δηαηηεηηθνί παξάγνληεο: Ζ δηαηξνθή είλαη αλακθίβνια ν θπξηφηεξνο εμσγελήο 

επηβαξπληηθφο παξάγνληαο πνπ έρεη δηαπηζησζεί κέρξη ζήκεξα απφ ηε κειέηε ηεο λφζνπ 

(Labianca et al 2010). Ζ αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε δσηθνχ ιίπνπο θαη ε δίαηηα κε 

ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θπηηθέο ίλεο (φζπξηα-θξνχηα-ιαραληθά) είλαη επξέσο 

απνδεδεηγκέλνη παξάγνληεο θηλδχλνπ αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ (Διιεληθή 

Γαζηξεληεξνινγηθή Δηαηξία 2008). Έλα δηαηηνιφγην θησρφ ζε θπηηθέο ίλεο κπνξεί λα 

απμήζεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ζην παρχ έληεξν. Άιινη δηαηηεηηθνί παξάγνληεο 

πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο ζπζρεηηζζεί κε απμεκέλν θίλδπλν γηα ηε λφζν είλαη ε απμεκέλε 

θαηαλάισζε θξέαηνο (ηδηαίηεξα θφθθηλνπ θξέαηνο – βννεηδψλ), ε ππεξθαηαλάισζε 

πδαηαλζξάθσλ θαη ε θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο θαη εηδηθφηεξα κπχξαο πνπ έρεη 

ζπζρεηηζζεί κε θαξθίλν ηνπ νξζνχ (Υαηδεγηάλλεο 2002).  

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη άιισζηε ζπάληνο ζε ρψξεο κε ρακειή 

θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξέαηνο ή ζε ρνξηνθάγνπο πιεζπζκνχο. Γελ έρνπλ μεθαζαξίζεη νη 

παξάγνληεο πνπ ελνρνπνηνχληαη, αιιά πηζαλψο επζχλεηαη ην δσηθφ ιίπνο πνπ απμάλεη ηελ 

θπηηαξηθή δηαίξεζε ζην επηζήιην ηνπ εληέξνπ, θαζψο θαη ηα θαξθηλνγφλα πνπ 

παξάγνληαη θαηά ην καγείξεκα δσηθψλ πξσηετλψλ ζε πςειή ζεξκνθξαζία.  
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Πηγή: www.nature.com 

Γηάγξακκα 2.4 

Η επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ζε ζρέζε  

κε ηελ θαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο  

 

  Ζ παρπζαξθία θαη ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν: Θεσξνχληαη ζεκαληηθνί επηβαξπληηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ (Stewart et al 2003). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο Eurostat γηα ην 2009, αχμεζε θαηά 5 kg αλά m
2
 ζηνλ Γείθηε Μάδαο ψκαηνο ζηνπο 

άλδξεο έρεη ζπζρεηηζζεί ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ νηζνθάγνπ, ηνπ παρένο 

εληέξνπ θαη ησλ λεθξψλ (Renehan 2008). Άλδξεο κε βάξνο κεγαιχηεξν ηνπ ηδαληθνχ 

θαηά 35%, έρνπλ 40% κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηε λφζν
1
. Οη γπλαίθεο κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ Γείθηε Μάδαο ψκαηνο εκθαλίδνπλ ζπζρέηηζε κε θαξθίλν ηνπ 

ελδνκεηξίνπ, ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο, ηνπ νηζνθάγνπ, ηνπ παρένο εληέξνπ, ησλ λεθξψλ 

θαη κε κεηεκκελνπαπζηαθφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ (Renehan 2008). Ζ χπαξμε κεηαβνιηθνχ 

ζπλδξφκνπ (πεξηζζφηεξνη απφ ηξεηο απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: πςειή αξηεξηαθή 

πίεζε, απμεκέλε δηάκεηξνο πεξηθέξεηαο, ππεηξηγιπθεξηδαηκία, ρακειά επίπεδα 

ιηπνπξσηετλεο πςειήο ππθλφηεηαο ή ζαθραξψδεο δηαβήηεο/ππεξγιπθαηκία) έρεη κηα 

κέηξηα, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. 

 Σν θάπληζκα: Σν θάπληζκα είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλν κε ηελ εκθάληζε κεγάισλ 

αδελσκάησλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη πξφδξνκεο βιάβεο γηα ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαπλνχ είλαη επηβαξπληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, ελψ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο έλαο ζηνπο πέληε 

θαξθίλνπο ηνπ παρένο εληέξνπ πηζαλνινγείηαη φηη νθείιεηαη ζηελ ρξήζε θαπλνχ. 

 Ζ ειηθία: Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ απμάλεη κε ηελ 

ειηθία. Ο θίλδπλνο απμάλεη κεηά ηελ ειηθία ησλ 40 θαη θνξπθψλεηαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 

60 εηψλ. Τπνινγίδεηαη φηη έλα άηνκν 50 εηψλ έρεη 5% πηζαλφηεηα λα αλαπηχμεη θαξθίλν 
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ηνπ παρένο εληέξνπ ζην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ θαη 2,5% πηζαλφηεηα λα πεζάλεη απφ 

απηή ηελ αηηία (Υαηδεγηάλλεο 2002). Παξά ην γεγνλφο ηεο ζπάληαο παξνπζίαζήο ηνπ θαη 

ζε λέα άηνκα, 9 ζηνπο 10 πάζρνληεο είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ.  

 

 

Πηγή: www.medscape.com  

Γηάγξακκα 2.5 

Δπίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ αλά ειηθηαθή νκάδα  

  Ζ θιεξνλνκηθφηεηα: Δάλ ππάξρεη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ αδελψκαηνο ή θαξθίλνπ ηνπ 

παρένο εληέξνπ πνπ δελ εκπίπηεη ζε γλσζηά γελεηηθά ζχλδξνκα, ν θίλδπλνο αλάπηπμεο 

θαξθίλνπ ζην παρχ έληεξν είλαη απμεκέλνο. ε απηή ηελ νκάδα ππάγεηαη ην 15-20% ησλ 

αζζελψλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηε λφζν. Θεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ γηα αδέλσκα παρένο 

εληέξνπ ζεσξείηαη ε αλάπηπμε αδελψκαηνο παρένο εληέξνπ ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ ζπγγελή 

1
νπ

 βαζκνχ (γνλείο, αδέιθηα, παηδηά) ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 60 εηψλ. Θεηηθφ επίζεο 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ γηα ηε λφζν ζεσξείηαη ε πξνεγνχκελε αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ 

παρένο εληέξνπ ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ ζπγγελή 1
νπ

 βαζκνχ αλεμαξηήησο ειηθίαο. Ο 

θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο εθφζνλ έλαο ηνπιάρηζηνλ ζπγγελήο αλέπηπμε ηε λφζν ζε 

ειηθία κηθξφηεξε ησλ 50 εηψλ. 

 

 

Πηγή : Ιζηοζελίδα my cancer advisor.com 

Γηάγξακκα 2.6 

Ο ξόινο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο ζηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

http://www.medscape.com/
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Τπάξρνπλ δηάθνξα θιεξνλνκηθά αλαγλσξηζκέλα ζχλδξνκα, ηα νπνία δηαθξίλνληαη 

θπξίσο ζε πνιππνδίαζεο θαη κε. ηα ζχλδξνκα άλεπ πνιππνδίαζεο ππάγεηαη ην 

ζχλδξνκν Lynch. Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ζε άηνκα κε 

ζχλδξνκν Lynch είλαη 80% κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν φξν θαη ε κέζε ειηθία εκθάληζεο 

ηεο λφζνπ είλαη ηα 45 έηε. Σν ζχλδξνκν θιεξνλνκείηαη κε ηνλ επηθξαηνχληα απηνζσκηθφ 

ραξαθηήξα θαη νθείιεηαη ζε κεηαιιαγέο ζηα γνλίδηα επηδηφξζσζεο ησλ βιαβψλ ηνπ 

DNA. ην ζχλδξνκν Lynch νθείιεηαη ην 4-7% ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

παρένο εληέξνπ.  

Με βάζε ηα πξψηα θξηηήξηα ηνπ Amsterdam ηνπ 1990 ππήξραλ δχν κνξθέο ηνπ 

ζπλδξφκνπ, ην ζχλδξνκν Lynch I, φπνπ εληάζζνληαλ νηθνγέλεηεο κφλν κε θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ θαη ην ζχλδξνκν Lynch II, φπνπ εληάζζνληαλ νηθνγέλεηεο κε αλάπηπμε 

θαη άιισλ ηχπσλ θαξθίλνπ (ελδνκεηξίνπ, ιεπηνχ εληέξνπ, νπξεηήξα, λεθξηθήο ππέινπ). 

χκθσλα φκσο κε ηα πξφζθαηα αλαζεσξεκέλα θξηηήξηα (1997-1998), ηα ζχλδξνκα 

Lynch I θαη II ελνπνηήζεθαλ θαη ε δηάγλσζε ηνπ θιεξνλνκηθνχ κε πνιππνδηαζηθνχ 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ (ή ζχλδξνκν Lynch) ηίζεηαη φηαλ ηζρχνπλ φια ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: 1) Σνπιάρηζηνλ ηξεηο ζπγγελείο κε θαξθίλν ζρεηηδφκελν κε ην 

ζχλδξνκν (θαξθίλνη παιαηνχ ζπλδξφκνπ Lynch II), 2) Σνπιάρηζηνλ έλαο αζζελήο πνπ 

είλαη ζπγγελήο 1
νπ

 βαζκνχ κε θάπνηνλ απφ ηνπο άιινπο δχν αζζελείο, 3) Καξθίλνο ζε 

ηνπιάρηζηνλ 2 δηαδνρηθέο γελεέο, 4) Σνπιάρηζηνλ έλαο αζζελήο κε αλάπηπμε θαξθίλνπ ζε 

ειηθία κηθξφηεξε ησλ 50 εηψλ, 5) Απνθιεηζκφο νηθνγελνχο αδελσκαηψδνπο 

πνιππνδηάζεσο ζε πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη 6) Ηζηνινγηθή 

επηβεβαίσζε ησλ φγθσλ. 

 

 

Πηγή: www.nccs.com 

Γηάγξακκα 2.7 

Πνζνζηό ζπνξαδηθώλ, θιεξνλνκηθώλ, πνιππνδηαζηθώλ θαη κε ζπλδξόκσλ ζην 

ζύλνιν ησλ θαξθίλσλ ηνπ παρένο εληέξνπ 

http://www.nccs.com/
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Τπάξρνπλ επίζεο δηάθνξα ζχλδξνκα πνιππνδίαζεο, φπσο ε νηθνγελήο 

αδελσκαηψδεο πνιππνδίαζε θαη ηα ζχλδξνκα Gardner θαη Turcot. Δπζχλνληαη γηα ην 1% 

ησλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Κιεξνλνκνχληαη κε ηνλ επηθξαηνχληα 

απηνζσκηθφ ραξαθηήξα θαη νθείινληαη ζε κεηαιιαγή ηνπ γνληδίνπ ηεο αδελσκαηψδνπο 

πνιππνδηάζεσο ηνπ παρένο εληέξνπ. ρεδφλ φινη νη αζζελείο κε ην ζχλδξνκν ζα 

αλαπηχμνπλ ηε λφζν (ζπρλφηεηα θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ: 7% ζηα 20 έηε, 50% ζηα 

40 έηε θαη 90% ζηα 45 έηε). Σέινο, έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζχλδξνκα ακαξησκαηψδνπο 

πνιππνδίαζεο (χλδξνκν Peutz-Jeghers θαη Νεαληθή πνιππνδίαζε), ηα νπνία επζχλνληαη 

γηα ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θίλδπλνο 

αλάπηπμεο ηεο λφζνπ είλαη ζρεηηθά ρακειφο (2-13%). 

 Σν αηνκηθφ ηζηνξηθφ αδελψκαηνο ή θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ: ρεδφλ φινη νη 

θαξθίλνη ηνπ παρένο εληέξνπ δεκηνπξγνχληαη ζην έδαθνο χπαξμεο πνιππφδσλ. Οη 

πνιχπνδεο είλαη θαινήζεηο φγθνη πνπ πξνβάιινπλ κέζα ζην έληεξν. Τπάξρνπλ δηάθνξνη 

ηχπνη πνιππφδσλ αιιά επηπρψο δελ εμειίζζνληαη φινη ζε θαξθίλν. Απηνί πνπ κπνξεί λα 

εμειηρζνχλ είλαη ηα αδελψκαηα, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί πεξίπνπ δέθα 

ρξφληα (Διιεληθή Γαζηξεληεξνινγηθή Δηαηξία 2008). Ζ πιεηνςεθία (πάλσ απφ 90%) ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ αλαπηχζζεηαη ζε έδαθνο πξνυπάξρνληνο 

αδελψκαηνο θαη ζπλήζσο ζε έδαθνο ζπνξαδηθνχ αδελψκαηνο (75% ησλ πεξηπηψζεσλ 

λενπιαζίαο). 

Ζ καθξνρξφληα χπαξμε αδελψκαηνο ζην παρχ έληεξν είλαη κηα άξηζηε επθαηξία 

δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο. Σελ ηζρπξφηεξε απφδεημε ηεο παξαπάλσ εμειίμεσο απνηειεί ε 

ζεκαληηθή ειάηησζε (θαηά 75-90%) ηεο επηπηψζεσο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

ζε πιεζπζκνχο ππφ επηηήξεζε θαη ελδνζθνπηθή αθαίξεζε ησλ αδελσκαησδψλ 

πνιππφδσλ. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε παξνπζία αδελσκάησλ δελ απμάλεη πάληα ηνλ 

θίλδπλν λενπιαζίαο ζην παρχ έληεξν. Ο θίλδπλνο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο ζε παξνπζία 

αδελσκάησλ κεγαιχηεξσλ απφ 1cm, ζε ιαρλσηφ ζηνηρείν θαη ζε ζνβαξνχ βαζκνχ 

δπζπιαζία, θαζψο ηα κηθξά ζσιελψδε αδελψκαηα θαίλεηαη φηη απμάλνπλ ζε κέγεζνο 

βξαδχηαηα θαη ζπαληφηαηα πθίζηαληαη θαθνήζε εμαιιαγή. Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη 

αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν δεχηεξνπ ζχγρξνλνπ 

(2-6%) αθφκε θαη ζε απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηνπ παρένο εληέξνπ, αιιά θαη αλάπηπμεο 

ζην κέιινλ κεηάρξνλεο λφζνπ (1%-5%).  

  Οη ηδηνπαζείο θιεγκνλψδεηο λφζνη ηνπ εληέξνπ: Οη ηδηνπαζείο θιεγκνλψδεηο λφζνη 

ηνπ εληέξνπ (Νφζνο ηνπ Crohn θαη Διθψδεο Κνιίηηδα) απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα 
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εκθάληζε θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Μηα πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε αλέθεξε 

απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ζε άηνκα κε λφζν ηνπ Crohn. Ζ αλάιπζε έδεημε 

κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειθψδε θνιίηηδα θαη ηελ εκθάληζε λενπιαζίαο. Ο 

θίλδπλνο δε είλαη ηφζν κεγαιχηεξνο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην δηάζηεκα πνπ ν αζζελήο 

πάζρεη απφ ηελ θνιίηηδα, εάλ έρεη παλθνιίηηδα, ή εάλ έρεη ηζηνξηθφ άιιεο θαθνήζεηαο.  

 Σν βεβαξεκέλν αηνκηθφ ηζηνξηθφ: Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη γπλαίθεο κε ηζηνξηθφ 

θαξθίλνπ ησλ σνζεθψλ, κήηξαο ή καζηνχ έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ 

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ. Δπίζεο, αζζελήο πνπ ήδε παξνπζίαζε πνιχπνδεο ή θαξθίλν 

κπνξεί λα μαλαεκθαλίζεη.  

 Άιινη πηζαλνί παξάγνληεο θηλδχλνπ: Γηάθνξεο λνζνινγηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηά 

θαηξνχο ζπζρεηηζζεί κε απμεκέλν θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Σέηνηεο 

θαηαζηάζεηο είλαη: ε ρακειή ρνινπεπηηθή αλαζηφκσζε, ε ρνινθπζηεθηνκή, ε πθνιηθή 

γαζηξεθηνκή, ε κεγαιαθξία, ν ππεξπαξαζπξενεηδηζκφο, ν νηζνθάγνο Barrett θαη ε 

αθηηλνβφιεζε ηεο ππέινπ. 

Σν λα έρεη θαλείο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαπάλσ πξνδηαζεζηθνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ δελ ζεκαίλεη φηη ζα αλαπηχμεη θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ. Έρεη, 

φκσο, πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο, θαη πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνο 

ζε ζέκαηα πξφιεςεο. Αληίζεηα, παξάγνληεο πνπ πηζαλά δξνπλ πξνζηαηεπηηθά απφ ηελ 

αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ε πινχζηα δίαηηα ζε ιαραληθά θαη θξνχηα, 

νη βηηακίλεο Α, C θαη Δ, ην θπιιηθφ νμχ, ην αζβέζηην θαη ε ηαθηηθή ζσκαηηθή άζθεζε 

(Γεσξγηάδεο et al 2008). 

Σν  Παγθφζκην Ίδξπκα Έξεπλαο γηα ηνλ Καξθίλν (World Cancer Research Fund) 

θαη ην Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Καξθίλνπ (American Institute for 

Cancer Research) ζηελ ηειεπηαία ηνπο έθζεζε γηα ηε δηαηξνθή, ηε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη πξνιήςηκνο κε ηελ θαηάιιειε δίαηηα θαη άιιεο 

αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο ζε θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο (WCRF & AICR 2007). Δπίζεο, 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηεο άζθεζεο ζηελ 

εκθάληζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ έξρνληαη ζαλ απνηέιεζκα πνιιψλ θιηληθψλ 

κειεηψλ. εκαληηθφ φθεινο πξνθχπηεη απφ ηε κέηξηα γπκλαζηηθή, φπσο ην έληνλν 

βάδηζκα 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα, αιιά θαη πην έληνλε άζθεζε κπνξεί λα σθειήζεη 

πεξηζζφηεξν. Κάλνληαο ηελ άζθεζε κέξνο ηεο δσήο καο (ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά ηελ 
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εκέξα) κεηψλεηαη ζεκαληηθά ν θίλδπλνο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Ζ κε άζθεζε 

ζπλδέεηαη κε δηπιάζην θίλδπλν θαξθίλνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ρξφληα ιήςε αζπηξίλεο θαη κε ζηεξνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ έρνπλ 

επίζεο ζπζρεηηζζεί κε κεησκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο αδελσκάησλ θαη θαξθίλνπ ηνπ 

παρένο εληέξνπ (Υαηδεγηάλλεο 2002). Μειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο επίπησζεο ηεο ιήςεο κε ζηεξνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ 

ζηελ πξφιεςε ή ζηελ παιηλδξφκεζε ηεο εκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία έρνπλ νδεγεζεί νη κειεηεηέο κεηά απφ ηπραηνπνηεκέλεο 

κειέηεο είλαη φηη ε αζπηξίλε κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ επαλεκθάληζε ζπνξαδηθψλ 

αδελσκαησδψλ πνιππφδσλ. 

 

 

2.7 Κιηληθή εηθόλα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη εξγαζηεξηαθά επξήκαηα 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ ζπρλά αλαπηχζζεηαη βξαδέσο θαη παξακέλεη γηα 

ρξφληα ρσξίο ζπκπηψκαηα ή κφλνλ κε ππνθιηληθή απψιεηα αίκαηνο. Παξάιιεια, πνιιά 

απφ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη κε εηδηθά θαη ζπρλά 

απνδίδνληαη ζε ζπλήζε θαινήζε λνζήκαηα ηνπ παρένο εληέξνπ πνπ ζπλππάξρνπλ, φπσο 

αηκνξξνΐδεο (αίκα ζηα θφπξαλα) ή επεξέζηζην έληεξν θαη εθθνιπσκάησζε (δηαηαξαρέο 

ησλ θελψζεσλ, θνηιηαθφ άιγνο). Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

πάληα ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε θαη λα απνθιείεηαη κεηά βεβαηφηεηαο ζε αζζελείο ειηθίαο 

άλσ ησλ 40 εηψλ κε ζηδεξνπεληθή αλαηκία, αίκα ζηα θφπξαλα θαη πξφζθαηεο ελάξμεσο 

θνηιηαθφ άιγνο ή δηαηαξαρέο ησλ θελψζεσλ (Υαηδεγηάλλεο 2002).  

Ζ θιηληθή εηθφλα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

αλαηνκηθή εληφπηζε ηνπ φγθνπ. Καξθίλνο ζην ηπθιφ, ζην αληφλ ή ζην εγθάξζην θφινλ 

πξνβάιιεη ζπλήζσο κε ζπκπηψκαηα ππφρξσκεο κηθξνθπηηαξηθήο αλαηκίαο (εχθνιε 

θφπσζε, δχζπλνηα, ζηεζάγρε). Πξννδεπηηθά κπνξεί λα εκθαληζζνχλ άηππα θνηιηαθά 

ζπκπηψκαηα θαη ςειαθεηή κάδα. Απφθξαμε παξαηεξείηαη ζπάληα, θαζψο ν εληεξηθφο 

απιφο ζηα ζεκεία απηά είλαη αξθεηά επξχο θαη ηα θφπξαλα πδαξή.  

Καξθίλνο ζην θαηηφλ, ζην ζηγκνεηδέο ή ζην νξζφ ζπλήζσο πξσηνεθδειψλεηαη κε 

ζεκεία απφθξαμεο (θσιηθνεηδέο θνηιηαθφ άιγνο) θαη δηαηαξαρέο ζηηο θελψζεηο 

(δπζθνηιηφηεηα θαη/ή δηάξξνηεο), θαζψο ν εληεξηθφο απιφο είλαη πην ζηελφο ζηα ζεκεία 

απηά, ηα θφπξαλα πην ζπκπαγή θαη ζπρλά ν θαξθίλνο δηεζεί φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

εληέξνπ. Οη δηάξξνηεο νθείινληαη ζηελ πεξηνδηθή δηαθπγή κηθξψλ πνζνηήησλ πδαξψλ 
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θνπξάλσλ πέξαλ ηνπ ζεκείνπ ζηελψζεσο απφ ηνλ φγθν (ςεπδνδηάξξνηεο). Μπνξεί επίζεο 

λα εκθαληζζνχλ εξπζξφ αίκα ζηα θφπξαλα ή αθφκε θαη αηκαηνρεζία, αιιά θαη πιήξεο 

απφθξαμε θαη δηάηξεζε ηνπ εληέξνπ. Σεηλεζκφο ζπλνδεχεη εηδηθά ηνλ θαξθίλν ηνπ νξζνχ. 

Καξθίλνη ηνπ νξζνζηγκνεηδνχο ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα κπνξεί λα δηεζήζνπλ γεηηνληθά 

φξγαλα (νπξνδφρνο θχζηε, θφιπνο) ή λεχξα ζηελ ειάζζνλα πχειν θαη λα εθδεισζνχλ κε 

ζπκπηψκαηα απφ ηα φξγαλα απηά ή κε πφλν ζην πεξίλεν θαη ηελ ηεξά ρψξα. 

Σα γεληθφηεξα ζεκεία πνπ απνηεινχλ ελδείμεηο παζνινγίαο ηνπ παρένο εληέξνπ 

είλαη ε αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ εληέξνπ, ε αλεμήγεηε δηάξξνηα ή δπζθνηιηφηεηα ή ην 

αίζζεκα φηη ην έληεξν δελ θελψλεηαη πιήξσο, ην αίκα ζηα θφπξαλα, αλνηρηφρξσκν ή 

ζθνχξν θαη γεληθά θνηιηαθά ζπκπηψκαηα, φπσο πφλνο, πνιιά αέξηα, ηπκπαληζκφο. 

Δπίζεο, ιηγφηεξν εηδηθά ζπκπηψκαηα, φπσο ε απψιεηα βάξνπο αγλψζηνπ αηηηνινγίαο, κε 

ή ρσξίο αλνξεμία, ε αδπλακία θαη ε εχθνιε θφπσζε, ε αλαηκία - ζηδεξνπελία (δειαδή ν 

ρακειφο αηκαηνθξίηεο ή ν ρακειφο ζίδεξνο ζε ηπραία εμέηαζε αίκαηνο), νη έκεηνη θαη ν 

ίθηεξνο απνηεινχλ ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα θηλεηνπνηήζνπλ ην άηνκν γηα λα ππνβιεζεί 

ζε δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. 

Σα ζπλήζε εξγαζηεξηαθά επξήκαηα είλαη κε εηδηθά. πρλφηεξν εχξεκα είλαη ε 

παξνπζία ππφρξσκεο, κηθξνθπηηαξηθήο αλαηκίαο. Αχμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο 

θαη ηεο γ-γινπηακπιηξαλζθεξάζε (γ-GT) θαηά θαλφλα ππνδειψλνπλ παξνπζία 

επαηηθψλ κεηαζηάζεσλ. Σν θαξθηλνεκβξπτθφ αληηγφλν (CEA) είλαη έλαο δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ θιηληθή πξάμε, αιιά έρεη ζρεηηθά ρακειή επαηζζεζία θαη 

εηδηθφηεηα θαη πνιχ ρακειή πξνγλσζηηθή αμία φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν 

αζπκπησκαηηθψλ αηφκσλ (Υαηδεγηάλλεο 2002). 

 

 

2.8 Γηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε 

 

Γηα ηε δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν γηα αλάπηπμε 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, θαζψο θαη αηφκσλ κε ππνςία λφζνπ, ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο εμεηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο είλαη 

απεηθνληζηηθέο κε δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ε θάζε κηα. Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Αλίρλεπζε αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα (Mayer θνπξάλσλ): Πνιχ ζπρλά νη 

πνιχπνδεο ή νη κηθξνζθνπηθνί θαξθίλνη κπνξεί λα αηκνξξαγνχλ ειάρηζηα ρσξίο λα 

δίλνπλ θάπνην άιιν θιηληθφ ζεκείν θαη ε εμέηαζε απηή έξρεηαη λα αλαθαιχςεη απηφ ην 
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πξψηκν ζεκάδη. Δίλαη κηα εμέηαζε κε ρακειφ θφζηνο, πξαγκαηνπνηείηαη κε απιφ ηξφπν 

θαη έρεη ζρεηηθά θαιή επαηζζεζία, απνηειψληαο έηζη ηελ εμέηαζε εθινγήο ζε πνιιά 

πξνγξάκκαηα πιεζπζκηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ παγθνζκίσο. Τπάξρνπλ 

δηάθνξνη ηχπνη εμέηαζεο γηα ηελ αλίρλεπζε αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα, φπσο ε 

επαίζζεηε εμέηαζε αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα (Immunological Fecal Occult 

Blood Test - iFOBT), ε  αλίρλεπζε αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα κε ηελ κέζνδν guaiac 

(guaiac Fecal Occult Blood Test - gFOBT) θαη ν έιεγρνο γελεηηθνχ πιηθνχ 

(Deoxyribonucleid acid – DNA) ζηα θφπξαλα. Ζ gFOBT απαηηεί πξνεγνπκέλσο δίαηηα 

απφ θφθθηλν θξέαο, ιαραληθά θαη θξνχηα, θαζψο αληρλεχεη θάζε ζηνηρείν αηκνζθαηξίλεο, 

ελψ ε iFOBT αληρλεχεη κφλν ηελ αλζξψπηλε αηκνζθαηξίλε θαη άξα κπνξεί λα γίλεη 

έιεγρνο ρσξίο λα είλαη αλαγθαία πξνεγνχκελε δίαηηα.  Ζ gFOBT επίζεο απαηηεί ηξία 

δηαδνρηθά δείγκαηα θνπξάλσλ, ελψ ε iFOBT κφλν έλα δείγκα.  

Ζ εμέηαζε ηνπ DNA ησλ θνπξάλσλ αληρλεχεη αιινηψζεηο ζην DNA ησλ θπηηάξσλ 

πνπ απνπίπηνπλ απφ ηνλ εληεξηθφ απιφ, αιιά παξφια απηά ε κέηξεζε ηνπ 

κεηαιιαγκέλνπ DNA είλαη δχζθνιε θαη δαπαλεξή. Πξφζθαηα, λέεο ηερληθέο έρνπλ 

βειηηψζεη ηε κεζνδνινγία, νδεγψληαο ζε επαηζζεζία ηεο ηάμεο ηνπ 85% θαη ζε 

εηδηθφηεηα 80% γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ. Δίλαη αθφκε ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

αλάπηπμεο, παξφια απηά κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή ζηελ εμέηαζε αλίρλεπζεο 

αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα κε πςειφηεξα πνζνζηά αθξίβεηαο ζε ρακειφηεξα θφζηε. 

  Γαθηπιηθή εμέηαζε: Πξφθεηηαη γηα έλαλ έιεγρν απφ ηαηξφ, ν νπνίνο κπνξεί λα 

αηζζαλζεί ηπρφλ αλψκαινπο ζρεκαηηζκνχο, ή λα δεη αίκα πνπ θξχβεηαη εζσηεξηθά ζηνλ 

πξσθηφ θαη ην ηειηθφ ηκήκα ηνπ παρένο εληέξνπ. Ο έιεγρνο απηφο έρεη θαζαξά 

ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ην απνηέιεζκά ηνπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνχ φζν θαη απφ ηνλ βαζκφ ζπλεξγαζίαο ηνπ αζζελνχο. 

Σέινο, γηα λα έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα ζα πξέπεη ε λενπιαζία λα έρεη ηέηνην κέγεζνο ψζηε 

λα είλαη ςειαθεηή θαη ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε λα είλαη πξνζπειάζηκε. Ζ εμέηαζε είλαη 

ηδηαίηεξα απσζεηηθή γηα ηνπο αζζελείο θαη γηα ην ιφγν απηφ ηφζν νη ίδηνη φζν θαη ην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηελ απνθεχγνπλ. 

 Κνινλνζθφπεζε: Δίλαη ελδνζθνπηθή εμέηαζε κε εχθακπην καθξχ φξγαλν κε 

νπηηθέο ίλεο πνπ ειέγρεη νιφθιεξν ην κήθνο ηνπ παρένο εληέξνπ ππφ άκεζε φξαζε. 

Γίλεηαη ζε ελδνζθνπηθφ ηκήκα, αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ 

εληέξνπ κε εηδηθή δηαηξνθή θαη θαζαξηηθά θάξκαθα. Πξηλ απφ ηελ εμέηαζε ρνξεγείηαη 

ζπλήζσο ελδνθιέβηα εξεκηζηηθφ θάξκαθν γηα λα κπνξέζεη λα ραιαξψζεη ν 
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εμεηαδφκελνο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο επηζεκαλζνχλ ηπρφλ αλσκαιίεο, ηφηε ν 

ηαηξφο παίξλεη κηθξά δείγκαηα γηα θπηηαξνινγηθή εμέηαζε. Ζ θνινλνζθφπεζε είλαη 

κέζνδνο εθινγήο γηα ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ γηαηί: α) έρεη θαιχηεξε επαηζζεζία γηα 

απνθάιπςε κηθξψλ λενπιαζκάησλ, β) παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε ιήςε βηνςηψλ 

θαη ηζηνινγηθή επηβεβαίσζε ηεο λφζνπ θαη γ) επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε θαη ηαπηφρξνλε 

ελδνζθνπηθή αθαίξεζε άιισλ πξνθαξθηλσκαησδψλ βιαβψλ (αδελσκάησλ). 

 

 

    Πηγή : Ιζηοζελίδα dhmc.org 

Γηάγξακκα 2.8 

Λήςε εηθόλαο από ην εζσηεξηθό ηνπ παρένο εληέξνπ κε θνινλνζθόπην 

 

Απηή ε εμέηαζε είλαη αξθεηά άβνιε γηα ηνλ αζζελή κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη  

κηθξή ζπκκφξθσζε ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν. Δπίζεο, ππάξρνπλ κεξηθά κεηνλεθηήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ θνινλνζθφπεζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη έλαο κηθξφο θίλδπλνο γηα 

δηάηξεζε ηνπ εληέξνπ (0,09-0,24%) θαη πξφθιεζε ζαλάηνπ (4,9% ζε αζζελείο κε 

δηάηξεζε). Αθφκε, ε θνινλνζθφπεζε είλαη πην ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ηφζν γηα ηνλ 

αζζελή φζν θαη γηα ηνλ επαγγεικαηία πγείαο, ζπγθξηλφκελε κε ηελ εχθακπηε 

ζηγκνεηδνζθφπεζε, θαζψο θαη πην δαπαλεξή θαη πην απαηηεηηθή ζε θαηαλάισζε 

δηαζέζηκσλ πφξσλ (Γεσξγηάδεο et al 2008). 

 Δχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε: Ζ εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε επηηξέπεη ηελ 

άκεζε επηζθφπεζε ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ ηειηθνχ ηκήκαηνο ηνπ παρένο εληέξνπ 

ζε κηα απφζηαζε 60 εθαηνζηψλ απφ ην ηειηθφ ηνπ άθξν. Με απηή ηελ ηερληθή κπνξνχλ 

λα αληρλεπζνχλ πνιχπνδεο θαη λενπιαζίεο, ελψ επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο 
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κπνξνχλ θαη λα αθαηξεζνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί βηνςία. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο 

εχθακπηεο ζηγκνεηδνζθφπεζεο είλαη φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν απφ ηαηξηθφ 

φζν θαη απφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, είλαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξα, ε πξνεηνηκαζία πνπ 

απαηηείηαη είλαη πην εχθνιε ζπγθξηηηθά κε ηεο θνινλνζθφπεζεο, ελψ ε ζλεηφηεηα είλαη 

απεηξνειάρηζηε θαη δε ρξεηάδεηαη αλαηζζεζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο.  Σν βαζηθφ 

κεηνλέθηεκά ηεο είλαη φηη δελ ειέγρεη θαζφινπ ην ππφινηπν κέξνο ηνπ παρένο εληέξνπ 

αθήλνληαο έηζη πνιιέο χπνπηεο πεξηνρέο ρσξίο έιεγρν. 

 Βαξηνχρνο ππνθιπζκφο: ε πεξηπηψζεηο πνπ ε θνινλνζθφπεζε δελ είλαη εθηθηή, 

ην παρχ έληεξν ειέγρεηαη κε βαξηνχρν ππνθιπζκφ, θαηά πξνηίκεζε δηπιήο 

ζθηαγξαθήζεσο κε εκθχζεζε αέξα (ηερληθή πνπ απμάλεη ηελ επαηζζεζία ηεο κεζφδνπ). 

Απηή ε εμέηαζε γίλεηαη ζε αθηηλνινγηθφ ηκήκα γηα εληνπηζκφ ηπρφλ αλσκαιίαο κέζα ζην 

έληεξν θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ρνξεγεζεί κε ππνθιπζκφ εηδηθή ζθηαγξαθηθή νπζία. Γηα 

απηήλ ηελ εμέηαζε ρξεηάδεηαη πξνεηνηκαζία ηνπ εληέξνπ κε εηδηθή δηαηξνθή θαη 

θαζαξηηθά θάξκαθα. Ο βαξηνχρνο ππνθιπζκφο φκσο, αλεμαξηήησο ηερληθήο, δελ ειέγρεη 

επαξθψο ην νξζνζηγκνεηδέο θαη γηα ην ιφγν απηφ ν έιεγρνο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε 

νξζνζηγκνεηδνζθφπεζε.  

 Νεφηεξεο κέζνδνη έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο ε εηθνληθή 

θνινλνζθφπεζε (ή αμνληθή θνινλνζθφπεζε), ε νπνία επηηξέπεη ηελ ηξηζδηάζηαηε 

απεηθφληζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ παρένο εληέξνπ. Ζ εηθνληθή θνινλνζθφπεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ηεο θιαζζηθήο θνινλνζθφπεζεο, σο δηαγλσζηηθή εμέηαζε 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ αλάδεημε πνιππνεηδψλ βιαβψλ ζην παρχ έληεξν θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε ρξήζε ελδνζθνπίνπ.  

 

 

Πηγή: www.journey-with-crohns-disease.com 

Γηάγξακκα 2.9 

Λήςε ηξηζδηάζηαηεο εηθόλαο από ην εζσηεξηθό ηνπ παρένο εληέξνπ 
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Ζ εηθνληθή θνινλνζθφπεζε είλαη κε επεκβαηηθή κέζνδνο, θαιά αλεθηή απφ ηνλ 

αζζελή, δελ απαηηεί ηε ρνξήγεζε θαηαζηνιήο θαη έρεη ρακειφηεξν θφζηνο απφ ηελ 

θιαζζηθή θνινλνζθφπεζε. Ο θίλδπλνο δηάηξεζεο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη πνιχ κηθξφο 

θαη απνηειεί ζρεδφλ ηε κνλαδηθή επηπινθή ηεο δηαδηθαζίαο. Έρεη κεγάιε επαηζζεζία 

(61-85%) θαη εηδηθφηεηα (84-86%) θαη πηζαλά κπνξεί λα εκθαλίζεη αθφκε πςειφηεξα 

πνζνζηά. Μηα πξφζθαηε πνιπθεληξηθή κειέηε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζε 2.600 

αζπκπησκαηηθνχο άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ επηβεβαίσζε ηελ 

ηζνδπλακία ηεο επαηζζεζίαο ηεο εμέηαζεο (90% αθξίβεηα) κε ηελ θιαζζηθή 

θνινλνζθφπεζε γηα ηελ αλίρλεπζε κεγάισλ αδελσκάησλ θαη θαξθίλσλ δηακέηξνπ άλσ 

ηνπ 1 εθαηνζηνχ (Johnson et al 2008). 

Άιιε λεφηεξε κέζνδνο είλαη ε ελδνζθνπηθή θάςνπια ε νπνία απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ βήκα ζηε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ παρένο εληέξνπ. Σν ζχζηεκα απηφ 

βαζίδεηαη ζηε κεηάδνζε εηθφλαο απφ κηθξνζθνπηθή θάκεξα ελζσκαησκέλε κέζα ζε 

δηάθαλε θάςνπια κήθνπο 26 ρηιηνζηψλ, ηελ νπνία θαηαπίλεη ν αζζελήο. Ζ θάςνπια 

κεηαδίδεη εηθφλεο αζχξκαηα, θαζψο πξνσζείηαη ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα κέζσ ηνπ 

πεξηζηαιηηζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απεηθνλίδεηαη φιε ε έθηαζε ηνπ εληέξνπ θαη 

δηαγηγλψζθνληαη πηζαλέο εζηίεο θξπθήο αηκνξξαγίαο. Οη ηερληθέο απηέο είλαη λεφηεξεο 

θαη ε ρξήζε ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, θαζψο απαηηνχλ ππνδνκέο, εμνπιηζκφ, 

αιιά θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζσζηή 

πινπνίεζή ηνπο. 

Τπάξρνπλ θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο δε ρξεζηκεχνπλ γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο λφζνπ, αιιά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο αθξηβνχο ζέζεο 

ηνπ φγθνπ, γηα ηε ζηαδηνπνίεζή ηεο λφζνπ, θαζψο θαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρφλ 

κεηαζηάζεσλ. Απηέο νη εμεηάζεηο κπνξεί λα επαλαιεθζνχλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο φζν θαη κεηά, θαη ζηνρεχνπλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο 

θαη ηελ πξφνδν ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. Σέηνηεο είλαη νη αθφινπζεο:  

  Αμνληθή ηνκνγξαθία: Ζ αμνληθή ηνκνγξαθία θνηιίαο δελ πξνζθέξεη ζηε 

δηάγλσζε, αιιά ζηελ αλίρλεπζε ηπρφλ κεηαζηάζεσλ γηα ζηαδηνπνίεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

παρένο εληέξνπ. Ζ αμνληθή ηνκνγξαθία, είλαη εμεηδηθεπκέλε αθηηλνγξαθία ε νπνία 

απεηθνλίδεη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηνκέο ηα εζσηεξηθά φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. ηελ 

αμνληθή ηνκνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ειαθξηά δφζε αθηηλνβνιίαο, απαηηείηαη 

πξνεηνηκαζία θαη πηζαλά λα γίλεη ρξήζε ελδνθιέβηαο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο γηα θαιχηεξε 

απεηθφληζε. 
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 Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία: Απηή ε εμέηαζε είλαη παξφκνηα κε ηελ αμνληθή 

ηνκνγξαθία κε ηε δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηείηαη καγλεηηζκφο αληί γηα αθηίλεο Υ. 

Υνξεγείηαη ζπλήζσο ζθηαγξαθηθή νπζία ελδνθιέβηα θαη δηαξθεί πεξίπνπ ηξηάληα ιεπηά. 

Άηνκα κε ρεηξνπξγηθά κεηαιιηθά θιηπ ή κε θαξδηαθνχο βεκαηνδφηεο δπζηπρψο δελ 

κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία. 

 Τπεξερνγξάθεκα ήπαηνο θαη θνηιηάο: Δίλαη ηα θπξηφηεξα φξγαλα πνπ 

ειέγρνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Υξεηάδεηαη εηδηθή 

πξνεηνηκαζία γηα ηε ζσζηή πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο. Ο ηαηξφο ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

εηδηθφ πνκπφ ζηε πεξηνρή ηεο θνηιηάο, ν νπνίνο κεηαηξέπεη ηα ερεηηθά θχκαηα πνπ 

παίξλεη ζε εηθφλα κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 

 

2.9 Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε  

 

Ζ βαζηθή ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ γίλεηαη κε ηε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ζπλδπαζκφο κε αθηηλνζεξαπεία θαη 

ρεκεηνζεξαπεία. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία πνπ πξέπεη λα ρνξεγεζεί εμαξηάηαη απφ ην 

ζηάδην ηεο δηάγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ, δειαδή ην κέγεζνο, ηε ζέζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ 

φγθνπ, πνπ απνηεινχλ ηα θχξηα επξήκαηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη ηεο 

θπηηαξνινγηθήο εμέηαζεο ηνπ φγθνπ. Μεξηθέο θνξέο ν ηαηξφο κπνξεί λα εηζεγεζεί λα 

πξνεγεζνχλ ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο άιια είδε ζεξαπείαο. Απηφ ζα ην θξίλεη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ έρνπλ ζέζεη ηελ αξρηθή δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ ζην παρχ έληεξν. 

 Υεηξνπξγηθή επέκβαζε: Ζ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ φγθνπ είλαη ε βαζηθή 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ζην παρχ έληεξν. ηελ εγρείξεζε αθαηξείηαη 

έλα κέξνο ηνπ εληέξνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ φγθν θαη επίζεο αθαηξνχληαη νη 

ιεκθαδέλεο ηεο πεξηνρήο, φπνπ ζπλήζσο θαξθηληθά θχηηαξα κπνξεί λα εηζέιζνπλ θαη λα 

πξνθαιέζνπλ κεηαζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επαλέλσζε ησλ άθξσλ ηνπ εληέξνπ πνπ 

παξέκεηλε. 

Αλ γηα θάπνηα αηηία δελ κπνξεί λα επαλελσζεί ην έληεξν, ηφηε, δηακέζνπ κίαο 

ηνκήο ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο, θέξεηαη θαη εθαξκφδεηαη ην έληεξν ζην επίπεδν ηνπ 

δέξκαηνο. Απηφ ην είδνο ηεο ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο νλνκάδεηαη θνινζηνκία θαη ην 

ζεκείν ηεο ηνκήο είλαη γλσζηφ σο ζηνκία. Απφ ην ζεκείν ηεο ζηνκίαο ζα εμέξρεηαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ εληέξνπ, ην νπνίν ζα πεξηζπιιέγεηαη κέζα ζε εηδηθφ ζαθνπιάθη πνπ 



45 
 

νλνκάδεηαη ζπιιέθηεο. πλήζσο ε θνινζηνκία είλαη πξνζσξηλή ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε θαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην επηρεηξείηαη ε επαλέλσζε θαη ε επαλαθνξά 

ηνπ εληέξνπ ζηε ζέζε ηνπ κε άιιε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί ε θνινζηνκία γηα θάπνηνπο ιφγνπο λα είλαη θαη κφληκε.  

 Όηαλ ν φγθνο πνπ ζα αθαηξεζεί βξίζθεηαη ζην άλσ κέξνο ηνπ παρένο εληέξνπ, ζην 

ζεκείν φπνπ ελψλεηαη κε ην ιεπηφ έληεξν, ηφηε ε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία αθαίξεζεο ηνπ 

θαη ε εμαγσγή ηνπ εληέξνπ ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο νλνκάδεηαη εηιενζηνκία. Καη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πεξηζπιιέγεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ εληέξνπ κέζα ζηνλ εηδηθφ 

ζπιιέθηε, φπσο θαη ηελ θνινζηνκία. Απηή ε επέκβαζε γεληθά είλαη πξνζσξηλή. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο είλαη θαιχηεξα ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ απφ φηη ζηνλ θαξθίλν ηνπ νξζνχ, ελψ ν θαξθίλνο ηνπ νξζνχ πνπ εληνπίδεηαη 

θάησ απφ ην χςνο ηεο πεξηηνλατθήο αλαθάκςεσο είλαη ρεηξφηεξεο πξφγλσζεο απφ 

εθείλνλ πνπ εληνπίδεηαη πςειφηεξα (Κσζηάθεο 2005). 

  Υεκεηνζεξαπεία: ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη θπηηαξνζηαηηθά 

θάξκαθα γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Υεκεηνζεξαπεία ρνξεγείηαη ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε αθηηλνζεξαπεία πξν-εγρεηξεηηθά (neo-adjuvant 

treatment), φκσο ε πην ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο ηεο είλαη κεη’ εγρεηξεηηθά 

(adjuvant treatment). Απηφ ην είδνο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ρνξεγείηαη επηπξφζζεηα απφ ηε 

ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ θαξθίλνπ κε ζθνπφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ παξακείλεη θαη πνπ είλαη αδχλαην λα εληνπηζζνχλ κε 

γπκλφ κάηη ή κε απεηθφληζε ιφγσ ηνπ κηθξνζθνπηθνχ κεγέζνπο πνπ έρνπλ. 

Αλ ε γεληθή εηθφλα ηνπ φγθνπ είλαη αξθεηά θαιή, ηφηε ν θίλδπλνο επαλεκθάληζεο 

ηεο αζζέλεηαο είλαη πνιχ κηθξφο θαη ε πξνθπιαθηηθή ρεκεηνζεξαπεία ζα ηνλ πεξηνξίζεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν, ρσξίο φκσο θαη πάιη λα εμαζθαιίδεη ηελ απνζεξαπεία. Ζ 

σθειηκφηεηα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ίζσο λα είλαη κηθξή θαη ε αζζέλεηα λα έρεη κία πην 

θαιή πνξεία κε ηε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε κφλν. Αλ φκσο ν φγθνο πεξηγξάθεηαη ζαλ 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα επαλεκθάληζε ηεο αζζέλεηαο, ηφηε ε ρεκεηνζεξαπεία ζα πεξηνξίζεη 

απηφ ην ελδερφκελν θαη ζα εληζρπζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε πηζαλφηεηα ζεξαπείαο. 

Υεκεηνζεξαπεία ρνξεγείηαη επίζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν θαξθίλνο έρεη 

δηαζθνξπηζηεί θαη ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο (advanced cancer). Αξθεηνί αζζελείο κεηά 

απφ ηελ θαζνξηζκέλε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ζην παρχ έληεξν δελ αληηκεησπίδνπλ 

πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα, δπζηπρψο φκσο ζε θάπνηνπο κπνξεί ε αξξψζηηα λα 

επαλεκθαληζηεί ή λα έρεη πξνρσξήζεη ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο. Απηφ νλνκάδεηαη 

δεπηεξνπαζήο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ. Μεξηθέο θνξέο ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ 
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γίλεηαη φηαλ ήδε ε αξξψζηηα είλαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη εληνπίδνληαη κεηαζηάζεηο 

ζε φξγαλα πέξαλ ηνπ παρένο εληέξνπ πνπ ζπλήζσο είλαη ην ζπθψηη θαη νη πλεχκνλεο.  Ζ 

ζεξαπεία κε θπηηαξνζηαηηθά θάξκαθα ζε αζζελείο κε δηάζπαξην θαξθίλν ζε άιια 

φξγαλα ηνπ ζψκαηνο ρνξεγείηαη κε ζθνπφ ηε ζπξξίθλσζε ηνπ φγθνπ, ηε βειηίσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηελ παξνρή θαιήο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ παξάηαζε ηεο δσήο φζν ην 

δπλαηφ. 

Ζ ρεκεηνζεξαπεία, αλ θαη αλαθνπθίδεη ηα ζπκπηψκαηα απφ ηνλ θαξθίλν, κεξηθέο 

θνξέο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο. πλήζσο νη παξελέξγεηεο ηεο 

ρεκεηνζεξαπείαο πξνιακβάλνληαη ή θαη αλαθνπθίδνληαη κε ηελ ρνξήγεζε εηδηθψλ 

θαξκάθσλ θαη κε ηε ρξήζε θάπνησλ εηδηθψλ εθαξκνγψλ. Σα ζχγρξνλα θπηηαξνζηαηηθά 

θάξκαθα θαη νη ζχγρξνλνη ρεηξηζκνί έρνπλ πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο παξελέξγεηεο θαη 

αξθεηνί αζζελείο ζήκεξα παξνπζηάδνπλ ειάρηζηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Μεξηθνί 

αζζελείο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηε ζεξαπεία, θάπνηνη φκσο βηψλνπλ ηηο 

παξελέξγεηεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ρσξίο λα έρνπλ θάπνην φθεινο.  

 Αθηηλνζεξαπεία: Ολνκάδεηαη ε αγσγή κε αθηηλνβνιία πςειήο δφζεο κε ζηφρν 

ηελ ηνπηθή θαηαζηξνθή θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζηελ πεξηνρή πνπ εθαξκφδεηαη. Ζ 

αθηηλνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ζην απεπζπζκέλν. 

Καλνληθά δε ρνξεγείηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ζην θφινλ παξά κφλν 

πεξηζηαζηαθά ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ φηαλ ππάξρνπλ. Καηά ηε ρνξήγεζή 

ηεο επεξεάδνληαη ειάρηζηά ηα πγηή θχηηαξα ηεο γχξσ πεξηνρήο. 

Ζ πξνθπιαθηηθή αθηηλνζεξαπεία ρνξεγείηαη θπξίσο κεη’ εγρεηξεηηθά γηα ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ παξακείλεη ζηελ πεξηνρή 

θαη πνπ είλαη δχζθνιν λα δηαγλσζηεί ε χπαξμή ηνπο ιφγσ ηνπ κηθξνζθνπηθνχ κεγέζνπο 

ηνπο. Μεξηθέο θνξέο πξνθπιαθηηθή αθηηλνζεξαπεία κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη πξν-

εγρεηξεηηθά ζε κεγάινπο φγθνπο κε ζθνπφ ηελ ζπξξίθλσζε ηνπο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο 

ρεηξνπξγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αθαίξεζεο. ε πεξίπησζε επαλεκθάληζεο ηεο 

αζζέλεηαο, ε αθηηλνζεξαπεία ρνξεγείηαη γηα αδξαλνπνίεζε ηνπ φγθνπ, ηδίσο ζηελ 

πεξηνρή ηεο ιεθάλεο, γηα αλαθνχθηζε απφ ηα ζπκπηψκαηα θαη θπξίσο ηνλ έιεγρν ηνπ 

πφλνπ. 

Ζ αθηηλνζεξαπεία ζην παρχ έληεξν κπνξεί λα παξνπζηάζεη θάπνηεο παξελέξγεηεο, 

φπσο δηάξξνηεο, λαπηία, θφπσζε, θπζηίηηδα θαη εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. Απηέο νη 

παξελέξγεηεο είλαη ήπηεο ζπλήζσο θαη κε εηδηθέο ζπκβνπιέο, εηδηθφ δηαηηνιφγην ή θαη κε 

ηε ρνξήγεζε θάπνησλ θαξκάθσλ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ. Όιεο 

νη παξελέξγεηεο ζπλήζσο ππνρσξνχλ ζηαδηαθά κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 
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αθηηλνζεξαπείαο. 

Όιεο νη κνξθέο αληηκεηψπηζεο έρνπλ θαη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ. Απηέο εμαξηψληαη απφ ηε κνξθή θαη έληαζε ηεο αγσγήο, θαζψο θαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη πάληα λα εθηηκψληαη 

ηα δπλεηηθά νθέιε ζε ζρέζε κε ην βηνινγηθφ θφζηνο θάζε ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο. 

Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε κεηά ηελ αγσγή γηα ηπρφλ 

ππνηξνπέο ή κεηαζηάζεηο. 

 

 

2.10 ηαδηνπνίεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, πνξεία θαη πξόγλσζε 

 

Απφ ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ζηαδηνπνηήζεσο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, ε 

ζηαδηνπνίεζε θαηά Duke παξακέλεη ην ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα ζηελ 

θιηληθή πξάμε. χκθσλα κε απηήλ, ηα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη: 

- Dukes A: Ο φγθνο εληνπίδεηαη κφλν ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηνπ παρένο εληέξνπ, 

δειαδή δηεζεί κφλν ην βιελλνγφλν θαη ηνλ ππνβιελλνγφλην ρηηψλα (5εηήο επηβίσζε 

90%), 

- Dukes B: Ο φγθνο έρεη εηζρσξήζεη απφ ην εζσηεξηθφ ηνίρσκα πξνο ην κπ ρσξίο λα 

πξνζβάιεη ηνπο ιεκθαδέλεο ηεο πεξηνρήο (5εηήο επηβίσζε: 50%-75%- ζηάδην Β1: φρη 

πιήξεο δηήζεζε ηεο κπτθήο ζηηβάδαο, ζηάδην Β2: πιήξεο δηήζεζε ηεο κπτθήο ζηηβάδαο 

θαη κεξηθή δηήζεζε ηνπ πεξηθνιηθνχ ιίπνπο), 

- Dukes C: Ο φγθνο έρεη επεθηαζεί θαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο επηρψξηνπο ιεκθαδέλεο 

(5εηήο επηβίσζε: 0%-19%- ζηάδηα C1 θαη C2: επέθηαζε αλάινγε ησλ ζηαδίσλ Β1 θαη Β2 

αληίζηνηρα, κε ζπλνδφ δηήζεζε ησλ επηρψξησλ ιεκθαδέλσλ).  

- Dukes D: Σα θαξθηληθά θχηηαξα ηνπ φγθνπ έρνπλ δηαζθνξπηζηεί θαη ζε άιια φξγαλα 

ηνπ ζψκαηνο θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη δεπηεξνπαζείο φγθνπο (κεηαζηάζεηο) 

(Υαηδεγηάλλεο 2002).  

Ζ πξφγλσζε ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ α) 

ην ζηάδην ηνπ φγθνπ θαη β) ηα ηζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, γ) ηε κνξθνινγία ηνπ, δ) 

ηε δηήζεζε αγγείσλ θαη λεχξσλ, αιιά θαη απφ ε) ηελ παξνπζία θαη ην είδνο ησλ 

ζπκπησκάησλ (θαιχηεξε πξφγλσζε έρνπλ νη αζπκπησκαηηθνί φγθνη θαη φζνη 

πξνβάιινπλ κε απψιεηα αίκαηνο απφ ην νξζφ, ελψ ηε ρεηξφηεξε πξφγλσζε έρνπλ νη 

φγθνη πνπ εθδειψλνληαη κε πιήξε απφθξαμε ή δηάηξεζε ηνπ εληέξνπ), δ) ηελ εληφπηζε 

ηνπ φγθνπ (ν θαξθίλνο νξζνχ έρεη ηε ρεηξφηεξε πξφγλσζε ιφγσ ζπρλψλ ηνπηθψλ 
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ππνηξνπψλ, ελψ ν θαξθίλνο ηνπ δεμηνχ θφινπ έρεη δπζκελέζηεξε πξφγλσζε απφ ηνλ 

θαξθίλν ηνπ αξηζηεξνχ θφινπ), ε) ηελ ειηθία (ρεηξφηεξε πξφγλσζε ζε αζζελείο ειηθίαο 

θάησ ησλ 30 εηψλ), ζ) ηα πξνεγρεηξεηηθά επίπεδα θαξθηλνεκβξπτθνχ αληηγφλνπ (CEA) 

(πςειά επίπεδα CEA ζρεηίδνληαη κε δπζκελή πξφγλσζε) θαη η) ηνπο γελεηηθνχο δείθηεο 

(κεηαιιαγέο ζηα γνλίδηα p53 θαη DCC θαη/ή αλεππινεηδία επηδεηλψλνπλ ηελ πξφγλσζε).  

 Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη φηη ηα δχν ηξίηα ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ αληρλεχνληαη ζηηο εκέξεο καο κε λφζν ζηαδίνπ ΗΗ ή ζηαδίνπ ΗΗΗ. Δπίζεο, 

πνζνζηφ 20% ησλ αζζελψλ βξίζθνληαη ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο ζε ζηάδην IV ή κε 

κεηαζηαηηθή λφζν. Έλα κφλν κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 14% πεξίπνπ εληνπίδεη ηε 

λφζν ζε αξρηθφ ζηάδην. Ζ δηαθνξά ζηελ πεληαεηή επηβίσζε αλάκεζα ζε αζζελείο 

δηαθφξσλ ζηαδίσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Γηα ηνπο αζζελείο ζηαδίνπ I ππάξρεη 97% 

πεληαεηήο επηβίσζε, 70% ησλ αζζελψλ κε ηνπηθά πξνρσξεκέλε λφζν μεπεξλνχλ ηα 

πέληε ρξφληα, ελψ κφιηο 9% απηψλ κε κεηαζηάζεηο δνπλ πάλσ απφ ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σα ζηνηρεία απηά θαλεξψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ 

κέζσ νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ πιεζπζκηαθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

     Πηγή: Ιζηοζελίδα http://cme.medscape.com 

Γηάγξακκα 2.10 

ηάδην δηάγλσζεο ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ  

 

http://cme.medscape.com/
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Ζ κεηεγρεηξεηηθή ζλεηφηεηα θπκαίλεηαη ζε πνζνζηά 2-4%. Σν πνζνζηφ επηβίσζεο 

ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεπηηθή εθηνκή είλαη 55%. Ζ πξφγλσζε 

επεξεάδεηαη αληηζηξφθσο απφ ηελ χπαξμε επηπινθψλ φπσο ε απφθξαμε ή ε δηάηξεζε. Οη 

αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ξηδηθή θνιεθηνκή πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα φιεο ηεο κεηεγρεηξεηηθήο πεξηφδνπ γηα α. πηζαλή ππνηξνπή ηεο λφζνπ, β. 

κεηαζηάζεηο θαη γ. κεηάρξνλν θαξθίλν
1.  

 

 

2.11 Έξεπλα ζην ρώξν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ απνηειεί πεδίν ζεκαληηθήο έξεπλαο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θπξίσο κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θιηληθψλ κειεηψλ. Δάλ νη κειέηεο δείμνπλ 

φηη κηα ζεξαπεία πηζαλά έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηνλ θαξθίλν απφ ηελ ππάξρνπζα 

ζεξαπεία, ηφηε νη ηαηξνί θάλνπλ δνθηκέο γηα λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο 

ζεξαπείαο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θαζηεξσκέλσλ. Απηφ νλνκάδεηαη ειεγρφκελε θιηληθή 

έξεπλα θαη είλαη ν κφλνο αμηφπηζηνο ηξφπνο γηα έιεγρν κίαο λέαο ζεξαπείαο. πρλά 

παίξλνπλ κέξνο ζε απηέο ηηο δνθηκέο πνιιά λνζνθνκεία δηεζλψο. 

Γηα λα γίλεη ε αθξηβήο ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζεξαπεηψλ, ν ηχπνο ηεο ζεξαπείαο ηνπ 

αζζελή Α επηιέγεηαη ηπραία, ζπλήζσο απφ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη φρη απφ ηνλ 

ηαηξφ πνπ παξαθνινπζεί ηνλ άξξσζην. Απηφ γίλεηαη, γηαηί εάλ επηιέμεη ν ηαηξφο ή αθφκε 

θαη ν αζζελήο ηε ζεξαπεία κπνξεί λα επεξεάζεη αθνχζηα ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. 

ε κία ηπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε έξεπλα θάπνηνη αζζελείο ζα πάξνπλ ηελ θαιχηεξε 

ππάξρνπζα ζεξαπεία, ελψ θάπνηνη άιινη ζα πάξνπλ ηελ θαηλνχξηα ζεξαπεία, ε νπνία 

κπνξεί λα έρεη είηε θαιχηεξα είηε παξφκνηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ππάξρνπζα. Μηα 

ζεξαπεία ζεσξείηαη θαιχηεξε εθφζνλ έρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηνπ 

θαξθίλνπ, αιιά ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο. 

 

 

2.12 πκπεξάζκαηα 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη κηα λφζνο πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί. ήκεξα 

είλαη γλσζηέο αξθεηέο πηπρέο ηεο παζνγέλεζήο ηνπ, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ δξνπλ 

επηβαξπληηθά γηα ηελ εκθάληζή ηνπ. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα είλαη 
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ηξνπνπνηήζηκνη, φπσο ε δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ην θάπληζκα, ή κε ηξνπνπνηήζηκνη, 

φπσο ε θιεξνλνκηθφηεηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί πνηθίια ζχλδξνκα, ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. 

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ππάξρνπλ αξθεηά απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πξψηκεο 

δηάγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Ζ θνινλνζθφπεζε απνηειεί ηελ κέζνδν 

εθινγήο γηα ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε βιαβψλ κε πνιχ πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα, 

αιιά θαη άιιεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη εκθαλίδνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηε 

δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Ο πιεζπζκηαθφο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο κπνξεί κε ηελ 

θαηάιιειε δηαγλσζηηθή εμέηαζε θαη ηελ επαξθή ζπκκφξθσζε ηνπ πιεζπζκνχ λα 

κεηψζεη ηελ επίπησζε θαη ηε ζλεηφηεηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ κε ηελ έγθαηξε 

αθαίξεζε ησλ αδελσκαησδψλ αιινηψζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΤΜΠΣΩΜΑΣΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΑΥΔΟ ΔΝΣΔΡΟΤ  

ΚΑΙ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

3.1  Δηζαγσγή 

 

Δίλαη γεγνλφο  φηη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη κηα κνξθή θαξθίλνπ γηα ηελ 

νπνία ελδείθλπηαη απφιπηα, καδί κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο, ε εθαξκνγή νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ πιεζπζκηαθνχ 

ειέγρνπ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην κεγάιν δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ 

αξρηθή εκθάληζε κηαο βιάβεο ζην παρχ έληεξν θαη ηελ εμέιημή ηεο ζε λενπιαζία, αιιά 

θαη ζην ζεκαληηθφ φθεινο αλαθνξηθά κε ηελ επηβίσζε ζε αζζελείο πνπ ε δηάγλσζε 

γίλεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην ηεο λφζνπ. Σα πξνγξάκκαηα απηά παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ηνπο απφ ηε ζηηγκή πνπ κε 

ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε πξνθαξθηληθψλ αιινηψζεσλ παξαηεξείηαη κείσζε ηεο επίπησζεο 

θαη ηεο ζλεηφηεηαο ηεο λφζνπ, φκσο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα 

πξέπεη λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή απφ 

ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. 

Πάξα ηαχηα, ζηηο κέξεο καο, ζε πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο ηα ζπζηήκαηα πγείαο 

εμαθνινπζνχλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ, παξαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηεο 

πξφιεςήο ηεο θαη ακθηζβεηψληαο ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ελφο 

νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Σα πξνγξάκκαηα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζήκεξα πνηθίινπλ απφ νξγαλσκέλα ή επθαηξηαθά κέρξη πηινηηθά, αλάινγα 

κε ηηο δηαζέζηκεο δνκέο θαη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θάζε ρψξαο. Όιεο, φκσο, νη 

δηαζέζηκεο κειέηεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο δείρλνπλ φηη νπνηαδήπνηε κνξθή 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη 

θαιχηεξε απφ ηελ πιήξε απνπζία ειέγρνπ. 

Σέινο, μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηελ Διιάδα γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο 

πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε 
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επθαηξηαθά πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ηα νπνία νξγαλψλνληαη κε 

πξσηνβνπιία κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Όια ηα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

αλάγθε ζρεδηαζκνχ νξγαλσκέλνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

πξνθεηκέλνπ φινη νη πνιίηεο λα έρνπλ ίζε πξφζβαζε ηφζν ζηελ ελεκέξσζε φζν θαη ζηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ αλεμαξηήησο θνηλσληθήο 

ηάμεο, νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. 

 

 

3.2  Υαξαθηεξηζηηθά ελόο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ πιεζπζκηαθνύ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

  

O θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη έλα παγθφζκην δήηεκα πγείαο κε νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ λέσλ πεξηπηψζεσλ θαη ζαλάησλ θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο θαη ηεο 

γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηφζν ζηηο αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

θαζψο θαη εμαηηίαο ηεο πηνζέηεζεο παγθνζκίσο ηνπ «δπηηθνχ» ηξφπνπ δσήο. Οινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζπγθιίλνπλ ζηε δηαπίζησζε φηη ν νξγαλσκέλνο πιεζπζκηαθφο 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο έρεη ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

(Winawer 2007).  

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ εθαξκνγή 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί γηα ηελ εμέιημε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ πξνθαξθηληθψλ 

αδελσκάησλ θαινήζνπο πθήο ζε θαξθηληθή κνξθή είλαη αξθεηά κεγάιν. Απηφ δίλεη ηελ 

επθαηξία αθελφο λα ειεγρζνχλ κέζσ πξνγξακκάησλ φια ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

πιεζπζκφ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θαη αθεηέξνπ λα αληρλεπζνχλ θαη λα αθαηξεζνχλ 

εγθαίξσο φιεο νη αιινηψζεηο, λαx πξνιεθζεί ε θαξθηληθή ηνπο εμέιημε θαη λα 

ζεξαπεπζνχλ πιήξσο. 

Ο πξνζπκπησκαηηθφο πιεζπζκηαθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

έρεη νξηζζεί σο «ε εμέηαζε αζπκπησκαηηθψλ αηφκσλ κε ζθνπφ λα αλαγλσξηζζνχλ εθείλα 

ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα έρνπλ αδελσκαηψδεηο πνιχπνδεο ή θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ». Ζ πην ζπρλά αληρλεχζηκε αιινίσζε ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ είλαη ην αδέλσκα, πνπ απνηειεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηελ πξφδξνκε κνξθή 

πνπ δχλαηαη λα εμειηρζεί ζε θαθνήζεηα, αλ θαη θάηη ηέηνην δε ζπκβαίλεη πάληα. Μεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ αδελψκαηνο, νη αζζελείο εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο, 
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φπσο θαη νη αζζελείο κε δηαπηζησκέλν θαη ζεξαπεπκέλν θαξθίλν (Imperiale et al 2000, 

Lieberman et al 2001).  

Σα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

α) ηα νξγαλσκέλα, δειαδή εθείλα ζηα νπνία ν θάζε πνιίηεο πνπ αλήθεη ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα πνπ έρεη απνθαζηζζεί λα ειέγρεηαη ιακβάλεη αηνκηθή πξφζθιεζε καδί 

κε νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εμέηαζεο πνπ έρεη επηιεγεί απφ ην 

πξφγξακκα θαη θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ έιεγρν ζε δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα,  

β) ηα επθαηξηαθά πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία ε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα είλαη 

ειεχζεξε θαη εμαξηάηαη απφ ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία αιιά θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζνπλ ηνπο πνιίηεο λα ειεγρζνχλ θαη  

γ) ηα πηινηηθά, ζηα νπνία δνθηκαζηηθά ειέγρεηαη κηα ππννκάδα ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ κε κηα εμέηαζε πνπ έρεη επηιεγεί πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί ε επέθηαζή 

ηνπ ή φρη ζε νξγαλσκέλν πξφγξακκα. 

Πξνθεηκέλνπ έλαο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο λα είλαη επηηπρεκέλνο πξέπεη λα 

ζπλδπάδνληαη πνιιά ζηνηρεία, μεθηλψληαο απφ ηε ζσζηή ελεκέξσζε θαη θηλεηνπνίεζε 

απφ ηνλ πξσηνβάζκηα θνξέα πγείαο ηνπ γεληθνχ θνηλνχ. Ζ απνδνρή ηεο εμέηαζεο απφ ηνλ 

αζζελή θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ην πξφγξακκα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ή ε δσξεάλ παξνρή ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ε θαηάιιειε δηαζηξσκάησζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. 

Σέινο, θαζνξηζηηθή είλαη θαη ε δηαγλσζηηθή αθξίβεηα ηεο εμέηαζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία, θαζψο θαη ε 

θαηάιιειε παξαθνινχζεζε ζηε ζπλέρεηα. Δάλ νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα ζηνηρεία 

απνπζηάδεη ή δελ είλαη αξθεηά πνηνηηθφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηπρία ηνλ έιεγρν 

(Winawer et al 2003). 

Ζ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη απνδεθηή κε 

θαζαξά νηθνλνκηθά θξηηήξηα εάλ ε ζρέζε θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο νδεγήζεη ζε 

κείσζε ηεο επίπησζεο θαη ηεο ζλεηφηεηαο απφ ηε λφζν. ε παγθφζκην επίπεδν είλαη 

απνδεθηφ, κε βάζε αλαιχζεηο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ γίλεη, φηη ν θαξθίλνο 

ηνπ παρένο εληέξνπ καδί κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

απνηεινχλ ηηο ηξεηο κνξθέο θαξθίλνπ γηα ηηο νπνίεο ελδείθλπηαη απφ άπνςε θφζηνπο – 

νθέινπο, αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε εθαξκνγή εζληθψλ νξγαλσκέλσλ 

πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. 
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3.3. Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζην πιαίζην πξνζπκπησκαηηθνύ πιεζπζκηαθνύ ειέγρνπ 

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο νινέλα απμαλφκελεο επίπησζεο ηεο λφζνπ θαη ηεο 

αλάγθεο γηα έγθαηξε δηάγλσζε, πνιιέο λέεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο είλαη  δηαζέζηκεο. Οη 

εμεηάζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε εξγαζηεξηαθέο θαη απεηθνληζηηθέο κε ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ επαηζζεζία θαη ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ηνλ ηξφπν 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, ηελ πξνεηνηκαζία πνπ ρξεηάδεηαη, ηηο δνκέο ζε αλζξψπηλν 

πξνζσπηθφ θαη ηαηξηθφ εμνπιηζκφ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, αιιά 

θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπο. Παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ εμεηάζεσλ, ν  

έιεγρνο παξακέλεη πεξίπινθνο απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

απαηηείηαη ζπκκεηνρή απφ ηνλ αζζελή (δείγκα γηα πξαγκαηνπνίεζε ηεζη αλίρλεπζεο 

αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα, πξνεηνηκαζία γηα θνινλνζθφπεζε θηι), ρξεζηκνπνηείηαη 

λάξθσζε θαη απαηηείηαη ζπκκεηνρή θάπνηνπ επαγγεικαηία πγείαο (π.ρ. γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο θνινλνζθφπεζεο).  

Οη πην δηαδεδνκέλεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζην πιαίζην ελφο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζήκεξα είλαη: 

 Ζ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε γηα αλίρλεπζε αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα (fecal occult 

blood testing - FOBT). Ο έιεγρνο γηα αλίρλεπζε αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα γίλεηαη 

ζπλήζσο ζε εηήζηα ή δηεηή βάζε. ε ρψξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ απνζηέιιεηαη αηνκηθή πξφζθιεζε 

ζπκκεηνρήο, αιιά θαη ην εηδηθφ δνρείν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δείγκαηνο δσξεάλ, ζηα 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκφ πνπ πξέπεη λα ειεγρζεί κε νδεγίεο εζσθιεηφκελεο γηα 

ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία, ηελ θαηάιιειε ιήςε ηνπ δείγκαηνο θαη ηε κεηέπεηηα επηζηξνθή 

ηνπ ζην εξγαζηήξην κέζα ζε δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα παξαπάλσ απαηηνχλ 

θάπνηνπ βαζκνχ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζρεηηθή γλψζε εθ κέξνπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά 

ζπλέπεηα θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε ζσζηή θηλεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ 

ελεκεξσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο.  

Μηα ελαιιαθηηθή είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο κέζσ ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ θαζψο θαη ε παξαιαβή θαη ε επηζηξνθή ηνπ δνρείνπ ζην γξαθείν ηνπ 

ηαηξνχ. Ζ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηεο αηκνζθαηξίλεο ησλ θνπξάλσλ πξνζθέξεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα σο εξγαιείν αλίρλεπζεο θαζψο ζε ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο έρεη 

απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, δελ είλαη επεκβαηηθή κέζνδνο, έρεη αξθεηά πςειή 
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απνδνρή απφ ην θνηλφ θαη έρεη ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε θφζηνπο-απνηειέζκαηνο. Παξφια 

απηά, ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη ρακειή (15-33%), ελψ ε 

ζσζηή εθηίκεζε κηαο ζεηηθήο απάληεζεο είλαη ζπρλά αλεπαξθήο θαη απαηηεί ζηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνίεζε θνινλνζθφπεζεο (Γεσξγηάδεο et al 2008).  

 Δχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε (flexible sigmoidoscopy - FS). Ζ ελδνζθφπεζε είλαη έλα 

ελαιιαθηηθφ, αιιά θαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ, δηαγλσζηηθφ εξγαιείν ηεο κηθξνζθνπηθήο 

αλίρλεπζεο αίκαηνο ζηα θφπξαλα θαη έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο νπηηθήο 

επηζθφπεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ εληεξηθνχ απινχ. Ζ εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε ζηα 

πξνγξάκκαηα πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλε θάζε πέληε ρξφληα ή ζε 

ζπλδπαζκφ αλά δηεηία κε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ επαηζζεζία ηεο. Ο ζπλδπαζκφο απηφο επηηξέπεη ηελ 

απεηθφληζε ηνπ αξηζηεξνχ θφινπ θαη παξέρεη θαιή επαηζζεζία κε ηελ αηκνζθαηξίλε ησλ 

θνπξάλσλ γηα ηελ εληφπηζε εγγχηεξσλ θαξθίλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ κε ηελ 

νξζνζηγκνεηδνζθφπεζε. Μεηψλεη ηε ζλεζηκφηεηα ζε πνζνζηφ 60-70%  θαη ε 

πξνεηνηκαζία είλαη πνιχ πην εχθνιε γηα ηνπο αζζελείο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεηνηκαζία 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θνινλνζθφπεζε. Πξφζθαηε κειέηε έδεημε πσο ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηεο αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα, έζησ θαη κηα θνξά, καδί κε ηελ 

νξζνζηγκνεηδνζθφπεζε απμάλεη ηε ζπρλφηεηα αλεχξεζεο λενπιαζίαο ζε 76% απφ 70% 

πνπ είλαη κφλν κε ηελ νξζνζηγκνεηδνζθφπεζε. 

 Κνινλνζθφπεζε (Colonoscopy - CS). Ζ θνινλνζθφπεζε ζεσξείηαη ην απφιπην 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηάγλσζε φισλ ησλ βιαβψλ ηνπ παρένο εληέξνπ. Ζ 

θνινλνζθφπεζε έρεη επαηζζεζία κεηαμχ 75% γηα κηθξά αδελψκαηα θαη θνληά ζην 100% 

γηα κεγαιχηεξα. Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ θνινλνζθφπεζε 

είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα ζην κέιινλ θαη άξα ζεσξείηαη 

φηη έρνπλ έλαλ πξνζηαηεπηηθφ ραξαθηήξα απέλαληη ζηε λφζν. ε ζχγθξηζε κε ην 

βαξηνχρν ππνθιπζκφ ε θνινλνζθφπεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο 

παξαθνινχζεζεο (Γεσξγηάδεο et al 2008). Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο θνινλνζθφπεζεο γηα 

ηελ επηινγή ηεο σο εμέηαζε εθινγήο ζην πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ είλαη ην πςειφ ηεο θφζηνο, ε πξνεηνηκαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ε αληίιεςε φηη πξφθεηηαη γηα επψδπλε εμέηαζε, αιιά θαη ε άβνιε 

ζέζε ζηελ νπνία έξρνληαη πνιινί εμεηαδφκελνη, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

εμέηαζεο θαη ηέινο νη δνκέο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ρψξα γηα λα κπνξεί λα θαιχςεη 
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ηηο αλάγθεο ζε εζληθή εκβέιεηα ηφζν ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη ζηνλ αλαγθαίν 

εμνπιηζκφ. 

 Βαξηνχρνο ππνθιπζκφο. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο εμέηαζεο είλαη ε ζεηηθή ζρέζε 

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ έρεη θαη επίζεο ην γεγνλφο φηη εμεηάδεη νιφθιεξν ην 

παρχ έληεξν. Παξφια απηά πνηέ δελ έρεη κειεηεζεί σο κηα εμέηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Μειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έδεημαλ φηη κε ην 

βαξηνχρν ππνθιπζκφ δελ αλεπξίζθεηαη ην 50% ησλ αδελσκάησλ πνπ είλαη κηθξφηεξα 

απφ 1εθ. 

 Νεφηεξεο κέζνδνη: Τπάξρνπλ ηέζζεξηο λέεο κέζνδνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ πιεζπζκηαθφ έιεγρν ζην κέιινλ, φπσο  ε 

εμέηαζε DNA θνπξάλσλ, ε εηθνληθή θνινλνζθφπεζε  θαη ε ελδνζθνπηθή θάςνπια. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο κεγάιν αξηζκφ 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα πεηχρνπκε ηελ 

έγθαηξε αλίρλεπζε πξνθαξθηληθψλ ή θαξθηληθψλ αιινηψζεσλ ζην παρχ έληεξν. Σν 

βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη πνηα είλαη ε πιένλ θαηάιιειε λα 

εθαξκνζηεί ζην πιαίζην ελφο εζληθνχ θαη νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή αλίρλεπζε βιαβψλ 

κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκφξθσζε ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ έιεγρν.  

 

 

3.4  Δπηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο εμέηαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε νξγαλσκέλν 

πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

Σν 2008 νη νδεγίεο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ δε ζπληζηνχζαλ θακία εμέηαζε σο θαηαιιειφηεξε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζην 

πιαίζην πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, νχηε έθαλαλ θάπνηα δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηηο απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο θαη ηα ηεζη θνπξάλσλ. Αλακθίβνια, κε βάζε ηελ 

ήδε ππάξρνπζα εκπεηξία, ε FOBT απνηειεί κηα θαιή επηινγή πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζε εθείλε ηελ νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ κε ην κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

λφζνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απηνί πνπ ζα βξεζνχλ ζεηηθνί επηβάιιεηαη λα ειεγρζνχλ κε 

θνινλνζθφπεζε.  Απηφ εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη θαηά 
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ζπλέπεηα ηελ πςειφηεξε δπλαηή πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Σν κεηνλέθηεκά ηεο εμέηαζεο 

απηήο είλαη ε ρακειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη θαη σο εθ ηνχηνπ 

κπνξεί λα ππάξμεη κεγάινο αξηζκφο ςεπδψο ζεηηθψλ απαληήζεσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πεξηηηφ πεξαηηέξσ έιεγρν κε θνινλνζθφπεζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηφζν ε επαηζζεζία φζν θαη ε εηδηθφηεηα ηνπ guaiac FOBT είλαη 

ρακειή (40-50% θαη 2-10% αληίζηνηρα). Ζ iFOBT είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηα κέζνδνο θαη 

έρεη θαιχηεξε επαηζζεζία (67-95%) θαη εηδηθφηεηα (97%), αιιά είλαη πην αθξηβή απφ ηελ 

gFOBT. Καη νη δχν κέζνδνη έρνπλ δείμεη ζε ειεγρφκελεο θιηληθέο κειέηεο κείσζε ηεο 

ζλεηφηεηαο θαηά 14-18%. ε κία κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε γηα λα εμεηαζζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλίρλεπζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα σο εξγαιείν 

αλίρλεπζεο έιαβαλ κέξνο 46.551 ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο απφ 50 έσο 80 εηψλ, νη νπνίνη 

δηαρσξίζηεθαλ ηπραία ζε κία νκάδα πνπ ζα ππνβάιινληαλ ζηελ εμέηαζε εηεζίσο, ζε κία 

άιιε νκάδα πνπ ζα ππνβάιινληαλ ζηελ εμέηαζε θάζε δχν ρξφληα θαη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Ζ 13εηήο ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ γηα θάζε 

1.000 άηνκα ήηαλ 5,88 γηα ηελ εηεζίσο παξαθνινπζνχκελε νκάδα, 8,33 γηα ηε δηεηνχο 

παξαθνινπζνχκελε νκάδα θαη 8,83 γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Πέληε ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο έρνπλ εξεπλήζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε. Ζ αλάιπζε 

έδεημε φηη  ν έιεγρνο κε FOBT κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηε ζλεηφηεηα θαηά 15–

33% (Mandel et al 1999,  Faivre et al 2004, Kronborg et al 2004, Scholefield et al  2002, 

Hewitson et al 2007). Δπίζεο, ακεξηθαληθή κειέηε έδεημε φηη κε εηήζην έιεγρν ε 

ζλεηφηεηα κεησλφηαλ θαηά 33%. Ζ αλίρλεπζε παζνινγηθνχ DNA ζηα θφπξαλα έρεη 

αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν πξψηκεο αλίρλεπζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο 

εληέξνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ θαίλεηαη λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξε επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα 

απφ ηηο άιιεο δχν κεζφδνπο. ε 2.507 δείγκαηα πνπ ειέγρζεθαλ, ε επαηζζεζία ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ήηαλ 52% ζε αληίζεζε κε ην 13% πνπ ήηαλ ε επαηζζεζία 

γηα ηε gFOBT, ελψ ε εηδηθφηεηα ήηαλ αλάινγε. Άιιεο κειέηεο δείρλνπλ επαηζζεζία 

κέρξη θαη 65%, ελψ ζε έιεγρν ιηγφηεξσλ κεηαιιάμεσλ ε επαηζζεζία κπνξεί λα αγγίμεη 

θαη ην 88% (Imperiale et al 2004, Itzkowitz et al 2007).  

ε αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γίθηπν Παξέκβαζεο γηα ηνλ Καξθίλν 

θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο Δπηβίσζεο (Cancer Intervention and Surveillance Modeling 

Network) θάλεθε φηη ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

κε εηήζην έιεγρν κε ηε ρξήζε επαίζζεηεο εμέηαζεο αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα 

θφπξαλα (FOBT), επαίζζεηνπ guaiac ηεζη ή αλνζνρεκηθνχ ηεζη θνπξάλσλ ζε αζζελείο 
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απφ 50 έσο 75 ρξνλψλ είλαη ν πιένλ απνηειεζκαηηθφο. Δπίζεο, θάλεθε φηη δελ ππάξρεη 

πεξαηηέξσ φθεινο απφ ηελ επέθηαζε ηνπ ειέγρνπ ζε άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 70 εηψλ, ηα 

νπνία ζηε δηάξθεηα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ ζηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί είραλ 

βξεζεί αξλεηηθά (Walsh et al 2003). Σα άηνκα πνπ εκθαλίδνληαη ζεηηθά ζηνλ έιεγρν κε 

εμέηαζε αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα ππνβάιινληαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

θνινλνζθφπεζε.  

Ζ εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε, επίζεο, πξνηείλεηαη ζπρλά σο εξγαιείν δηάγλσζεο 

γηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο έρεη κεγαιχηεξε απνδνρή απφ ην 

γεληθφ θνηλφ ζπγθξηηηθά κε ηελ θιαζζηθή θνινλνζθφπεζε. Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

εμέηαζεο είλαη φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη φρη απνθιεηζηηθά απφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, φηη είλαη πην 

επαίζζεηε απφ ηελ αλίρλεπζε αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα, ελψ ζπγθξηλφκελε κε ηελ 

θνινλνζθφπεζε είλαη ιηγφηεξν επεκβαηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ιηγφηεξν ζρεηηδφκελε κε 

ηα πνζνζηά ζλεηφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ θνινλνζθφπεζε. Ζ 

επαηζζεζία ηεο εμέηαζεο εμαξηάηαη απφ ην κέξνο ηνπ παρένο εληέξνπ πνπ εμεηάδεηαη 

(απφ 74.4% ζην θαηηφλ θφινλ κέρξη 96,5% ζην εγγχο νξζφ).  

Ζ ζπλνιηθή κείσζε ζλεηφηεηαο απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ κε ηελ εχθακπηε θνινλνζθφπεζε έρεη ππνινγηζηεί ζε 18-40%. Έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζε 24.744 επαγγεικαηίεο πγείαο έδεημε φηη 

κε ηελ εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε κεηψζεθε ε ζλεηφηεηα θαηά 50% θαη ε επίπησζε ηεο 

λφζνπ θαηά 44%. Ζ αλεχξεζε βιάβεο ζηε ζηγκνεηδνζθφπεζε επηβάιιεη ζηε ζπλέρεηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνινλνζθφπεζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη κεγάιε ε πηζαλφηεηα λα 

ππάξρεη βιάβε θαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ παρένο εληέξνπ. εκαληηθά κεηνλεθηήκαηά ηεο 

γηα ηε ρξήζε ηεο σο εμέηαζε εθινγήο ζε έλα πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

είλαη ε πξνεηνηκαζία πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ, ν εμνπιηζκφο 

πνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο εμέηαζεο πνπ είλαη ζαθψο πςειφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν ηεο FOBT. Ζ νξζνζηγκνεηδνζθφπεζε, επίζεο, εληνπίδεη κφλν ηα κηζά απφ ηα 

αδελψκαηα, ελψ ην 40% ησλ θαξθίλσλ βξίζθνληαη θεληξηθφηεξα ηεο ζπιεληθήο θακπήο 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ εληνπίδνληαη απφ ηελ εμέηαζε. Δπηπξφζζεηε έξεπλα γίλεηαη 

αλαθνξηθά κε ην εάλ ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο θαη κφλν εχθακπηεο θνινλνζθφπεζεο ζηα 

πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη αξθεηή. 

Ζ θνινλνζθφπεζε είλαη ε άθξσο δηαγλσζηηθή εμέηαζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ, αθνχ επηηξέπεη ηφζν ηελ άκεζε επηζθφπεζε ηνπ εζσηεξηθνχ απινχ ηνπ παρένο 

εληέξνπ ζε φιν ηνπ ην κήθνο, φζν θαη ηελ άκεζε ιήςε δείγκαηνο γηα βηνςία θαη ηελ 
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αθαίξεζε ηεο χπνπηεο πεξηνρήο. Ζ πηζαλφηεηα λα βξεζεί θάπνηα λενπιαζία ζε δηάξθεηα 

5 εηψλ κεηά απφ κηα θνινλνζθφπεζε ρσξίο εχξεκα είλαη πνιχ κηθξή (Lieberman et al 

2007). Ζ θνινλνζθφπεζε είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί γηα καδηθφ έιεγρν γηαηί ε 

ζπκκφξθσζε είλαη πεξηνξηζκέλε, ην θφζηνο ηεο εμέηαζεο πςειφ, ε πηζαλφηεηα γηα 

επηπινθέο (δηάηξεζε εληέξνπ θ.α.) είλαη ππαξθηή, ελψ ρξεηάδεηαη λα απαζρνιεζεί 

εθπαηδεπκέλν ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ λα απμεζεί ε δεκνηηθφηεηα ηεο 

θνινλνζθφπεζεο ην 2000 θαη λα αλαγλσξηζηεί σο ε θαιχηεξε εμέηαζε, κφλν ην 50% ησλ 

Ακεξηθαλψλ πνπ ήηαλ ζηελ νκάδα πνπ ζα έπξεπε λα ειεγρζεί πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ 

εμέηαζε ην 2005. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ έπαημε θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ κφλν ην 24% φζσλ δελ είραλ θάιπςε πξαγκαηνπνίεζαλ ην ζρεηηθφ έιεγρν. 

Σφζν ε επαηζζεζία φζν θαη ε εηδηθφηεηα ηεο θνινλνζθφπεζεο ζηελ αλίρλεπζε 

πξνθαξθηληθψλ θαη θαξθηληθψλ βιαβψλ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο (ηνπιάρηζηνλ 95% γηα 

ηνπο κεγάινπο πνιχπνδεο). Σν πνζνζηφ κε αλίρλεπζεο πνιππφδσλ είλαη 15-25% γηα 

αδελψκαηα κηθξφηεξα ησλ 5 ρηιηνζηψλ ζε δηάκεηξν θαη 0-6% γηα βιάβεο δηακέηξνπ 10 

ρηιηνζηψλ θαη άλσ. Ζ θνινλνζθφπεζε ζε ζπλδπαζκφ κε πνιππνδεθηνκή θαίλεηαη λα 

κεηψλεη ηελ επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαηά 76-90% ζε δηάθνξεο 

κειέηεο. Παξφια απηά, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δελ εθαξκφδεηαη σο πξψηε εμέηαζε ζε 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, αιιά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ βγεη ζεηηθφο ν εμεηαδφκελνο ζε 

θάπνην έιεγρν κε FOBT ή εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε. 

Άιισζηε, ε αλάιπζε έδεημε φηη ε εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε θαη ε επαίζζεηε 

εμέηαζε αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα, ή κφλν ε δεχηεξε, πξνζθέξνπλ ην ίδην 

φθεινο ζε έηε δσήο ζπγθξηλφκελα κε ηελ θιαζζηθή θνινλνζθφπεζε, θαζψο ππάξρεη 

κεγαιχηεξε ζπκκφξθσζε κε απηέο ηηο εμεηάζεηο ζην πιαίζην ελφο πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ (Zauber et al 2008). Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο δελ επαξθνχλ, είλαη κεγάινο 

ν θίλδπλνο λα είλαη λα ρακειή ε πνηφηεηα ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ ειέγρσλ θαη λα 

ππάξμνπλ επηπινθέο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θνινλνζθφπεζεο, θαζηζηψληαο έηζη 

ηελ εμέηαζε αθαηάιιειε γηα έλαλ επξχ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν.  

ηε ζεσξεηηθή πεξίπησζε πνπ φινο ν πιεζπζκφο πνπ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

πνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί, ειεγρζεί κε θνινλνζθφπεζε πνζνζηφ 75% έσο 83% ζα βξεζεί 

εληειψο πγηέο, ρσξίο αδελσκαηψδεηο αιινηψζεηο ή θαξθίλν. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ έλαο 

ηαρέσο αλαπηπζζφκελνο φγθνο, ζην κεζνδηάζηεκα ησλ 10 εηψλ πνπ ζπλίζηαηαη λα γίλεη 

επαλέιεγρνο κεηά απφ κηα αξλεηηθή θνινλνζθφπεζε, λα ιάβεη δηαζηάζεηο θαη λα 
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πξνρσξήζεη ζεκαληηθά. Ωο εθ ηνχηνπ, εμεηάζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλφηεξα 

απφ ηελ 10εηία φπσο ε FOBT θαη ε εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

εχξεζεο κηαο βιάβεο πνιχ πξηλ εμειηρζεί ζε λενπιαζία.  

Ο βαξηνχρνο ππνθιπζκφο παξά ην γεγνλφο φηη εμαζθαιίδεη ηελ επηζθφπεζε φινπ 

ηνπ εληέξνπ, έρεη ρακειφηεξε επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα απφ ηελ θνινλνζθφπεζε θαη 

ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία. Αθφκε θαη γηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ βιάβεο θαη λενπιαζίεο, ν 

βαξηνχρνο ππνθιπζκφο πξνζθέξεη κηθξφηεξε επαηζζεζία (48%) απφ ηελ θνινλνζθφπεζε 

θαη έρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα δψζεη ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα (ιφγσ 

πιαζκαηηθψλ επξεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ απεηθφληζε θαη ιακβάλνληαη σο 

πνιχπνδεο) κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα θνινλνζθφπεζε. ε θάζε 

πεξίπησζε, ν βαξηνχρνο ππνθιπζκφο είλαη επξέσο δηαζέζηκνο θαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί 

λα αληρλεχζεη πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο πνιχπνδεο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ηε 

ρξήζε ηνπ ζε αδπλακία ρξήζεο άιισλ δηαζέζηκσλ εμεηάζεσλ.  

Οη λεφηεξεο κέζνδνη έρνπλ αξρίζεη λα εμεηάδνληαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα 

εθαξκνγή ζε καδηθφ πξνιεπηηθφ έιεγρν γηα ηε λφζν. Ο έιεγρνο DNA ησλ θνπξάλσλ, 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε επαηζζεζία απφ ηελ gFOBT, αιιά εμαθνινπζεί λα 

κελ κπνξεί λα δηαγλψζεη ηα ηξία πέκπηα ησλ λενπιαζηψλ πνπ  δηαγηγλψζθνληαη κε ηελ 

θνινλνζθφπεζε (Imperiale et al 2004). Ζ εηθνληθή θνινλνζθφπεζε (ή αμνληθή 

θνινλνζθφπεζε) αλ θαη επηηξέπεη κηα θαιή απεηθφληζε ηνπ παρένο εληέξνπ, είλαη 

ηδηαίηεξα αθξηβή, απαηηεί ηελ έθζεζε ζε αθηηλνβνιία, ρξεηάδεηαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη επηβάιιεηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο κε θνινλνζθφπεζε γηα 

αθαίξεζε ησλ βιαβψλ πνπ ηπρφλ εληνπίζεη. ηα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη ε κεγάιε 

επαηζζεζία (61-85%) θαη εηδηθφηεηα (84-86%) ζηελ αλίρλεπζε πξνθαξθηληθψλ ή 

θαξθηληθψλ αιινηψζεσλ. Μηα πξφζθαηε πνιπθεληξηθή κειέηε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ζε 2.600 αζπκπησκαηηθνχο άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ επηβεβαίσζε 

ηελ ηζνδπλακία ηεο επαηζζεζίαο ηεο εμέηαζεο (90% αθξίβεηα) κε ηελ θιαζζηθή 

θνινλνζθφπεζε γηα ηελ αλίρλεπζε κεγάισλ αδελσκάησλ θαη θαξθίλσλ δηακέηξνπ άλσ 

ηνπ 1 εθαηνζηνχ (Johnson et al 2008).  

Οη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εηθνληθέο θνινλνζθνπήζεηο 

πξνζπαζνχλ πνιχ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηε δήηεζε απφ ζπκπησκαηηθνχο αζζελείο 

ρσξίο λα ζπλππνινγηζζεί θαη ε δήηεζε ησλ αζπκπησκαηηθψλ, ρακεινχ θηλδχλνπ 

αζζελψλ.  Μηα έξεπλα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην βξήθε φηη ην 64% ησλ ηκεκάησλ κε 

αμνληθφ ηνκνγξάθν δελ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα εηθνληθήο θνινλνζθφπεζεο, θπξίσο 

ιφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ ηεο εμέηαζεο θαη απφ εθείλνπο πνπ ην παξέρνπλ κφλν ην 
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12% ηελ πξαγκαηνπνηεί θαζεκεξηλά. Οη ηειεπηαίεο κειέηεο ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν κε ηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν ζηελ Δπξψπε, δείρλνπλ φηη εάλ ε εηθνληθή 

θνινλνζθφπεζε πξαγκαηνπνηείηαη κηα θνξά ηε δεθαεηία θαη κε 30% ζπκκφξθσζε, νη 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ελ κέξεη ηε δήηεζε γηα ηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν. Βέβαηα, αθφκε πεξηζζφηεξεο θιηληθέο κειέηεο ρξεηάδεηαη λα 

γίλνπλ πξηλ ε κέζνδνο γίλεη απνδεθηή ζηελ θιηληθή πξαθηηθή γηα ζθνπνχο 

πξνζπκπησκαηηθνχ πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ ελδνζθνπηθή θάςνπια είλαη κηα αθφκε πνιιά ππνζρφκελε κέζνδνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ. Απαηηεί απφ ην ζπκκεηέρνληα λα 

αθνινπζήζεη πξηλ ηελ εμέηαζε κηα ζπγθεθξηκέλε δίαηηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη δχν 

εκέξεο κφλν κε πγξά, ελψ ε αλίρλεπζε πνιππφδσλ παξνπζηάδεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε 

ηελ θνινλνζθφπεζε. Ζ κέζνδνο είλαη αθφκε ζε αξρηθφ ζηάδην θαη απαηηείηαη εληαηηθή 

έξεπλα πξηλ ζεσξεζεί σο απνδεθηή κέζνδνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ζε κεγάιν δείγκα πιεζπζκνχ ε επαηζζεζία, ε εηδηθφηεηά 

ηεο, αιιά θαη ην θφζηνο ηεο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε επηινγή κηαο απφ ηηο παξαπάλσ δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζην πιαίζην καδηθνχ πξνζπκπησκαηηθνχ πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηελ πνιηηηθή πγείαο πνπ αθνινπζεί ε θάζε ρψξα. εκαληηθνί παξάγνληεο 

είλαη ν βαζκφο εθπαίδεπζεο, ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο ηεο εμέηαζεο απφ ηνλ 

πιεζπζκφ, ε επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηα ηεο εμέηαζεο, ην θφζηνο ηεο, ν βαζκφο 

δπζθνιίαο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαη νη ππνδνκέο πνπ ρξεηάδεηαη λα απαζρνιεζνχλ. 

Μέρξη ζήκεξα, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ αλάινγα πξνγξάκκαηα, ε 

εμέηαζε εθινγήο είλαη ε FOBT θαη ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ε παξαπνκπή 

γηα πξαγκαηνπνίεζε θιαζζηθήο θνινλνζθφπεζεο. 

  

 

3.5 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζε παγθόζκην θαη 

επξσπατθό επίπεδν 

 

Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ είλαη επξέσο απνδεθηή ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηε δεκφζηα πγεία 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθά ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο ηνπο θαη επηπιένλ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε ελφο λνζήκαηνο κε νινέλα 

θαη απμαλφκελε επίπησζε. Δάλ ζπγθξηζεί ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηνλ θαξθίλν 
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ηνπ παρένο εληέξνπ κε ηα αληίζηνηρα γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο, ηα πξνγξάκκαηα γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα 

θαη αθφκε θαη εθεί πνπ ήδε εθαξκφδνληαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ είλαη κηθξή, αλ 

θαη ν πιεζπζκφο ν νπνίνο ζα έπξεπε λα έρεη ειεγρζεί απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά γηα ην 

2007 ζπλνιηθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θηάλεη ηα 136 εθαηνκκχξηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη πξνγξακκάησλ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πνπ κπνξνχλ 

λα δηαθξηζνχλ ζε νξγαλσκέλα (κε απνζηνιή αηνκηθήο πξφζθιεζεο γηα ζπκκεηνρή), 

επθαηξηαθά, πηινηηθά θαη ζε αλελεξγά.  

 

Πίλαθαο 3.1  

Πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ην 

2007 ζηηο ρώξεο – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Πηγή: Ιζηοζελίδα europa.eu 2009 
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Ζ αθξηβήο κεζνδνινγία πνηθίιεη ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα, φπσο θαη νη πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ κεζνδνινγία δηαθέξεη ζε αξθεηά ζεκεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο πνπ θαιχπηνπλ, ηνπ κεζνδηαζηήκαηνο ειέγρνπ, ηεο εμέηαζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην θνηλφ. 

Πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζε 19 απφ ηα 27 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (βι. πίλαθα 3.1). Γψδεθα απφ ηα θξάηε (Κχπξνο, 

Φηιαλδία, Γαιιία, Οπγγαξία, Ηηαιία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, ινβελία, 

Ηζπαλία, νπεδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην) έρνπλ πηνζεηήζεη νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ελψ επηά θξάηε έρνπλ επθαηξηαθά πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

(Απζηξία, Βνπιγαξία, Σζερία, Γεξκαλία, Διιάδα, Λεηνλία θαη ινβαθία). Δπίζεο, 

πηινηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη ζε ρψξεο φπσο ε Γαλία θαη ε 

Οιιαλδία, ελψ ε Ρσζία θαη ε Σνπξθία είλαη εληειψο αλελεξγέο ζε δεηήκαηα πξφιεςεο 

(IARC 2008). 

Απφ ηα 19 θξάηε-κέιε κε πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ην 2007, δψδεθα 

(Βνπιγαξία, Σζερία, Φηιαλδία, Γαιιία, Οπγγαξία, Λεηνλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία 

ινβελία, Ηζπαλία νπεδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην) έρνπλ πηνζεηήζεη ηνλ κε επεκβαηηθφ 

έιεγρν κε ηελ εμέηαζε ηεο αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα (FOBT), έμη 

(Απζηξία, Κχπξνο, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηηαιία, ινβαθία) ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ηελ FOBT 

φζν θαη ηνλ ελδνζθνπηθφ έιεγρν ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη κφλν ε Πνισλία 

ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ελδνζθνπηθφ έιεγρν κε θνινλνζθφπεζε.  

Πην αλαιπηηθά, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλαθνίλσζε ην 2004 θαη εθάξκνζε ην 2006, 

κε πξννπηηθή επέθηαζεο ζε φιε ηε ρψξα κέρξη ην 2009, πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζε 2 ζηάδηα, κε εμέηαζε  gFOBT θάζε 2 

ρξφληα θαη πεξαηηέξσ έιεγρν κε θνινλνζθφπεζε γηα ηα ζεηηθά δείγκαηα. Σν 2007, ε 

ζπκκφξθσζε ήηαλ 52%. ηε Γαιιία, ην πξφγξακκα μεθίλεζε ην 2003, βαζηζκέλν ζε 

έιεγρν κε gFOBT αλά δηεηία κε θνινλνζθφπεζε γηα ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνληαη ζεηηθά 

ζηνλ πξψην έιεγρν. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πνιχ θαιή 

νξγάλσζε, κε θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ πξνζθιήζεσλ γηα έιεγρν ζε εζληθφ 

επίπεδν, ζηέιλνληαο ζε αζπκπησκαηηθά άηνκα ειηθίαο 50 έσο 74 εηψλ δνρεία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο κε gFOBT, κε κηα ππελζχκηζε ζε δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ 

γηα ηνπο κε ζπκκεηέρνληεο. Ζ ζπκκφξθσζεο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 42% θαη ην πνζνζηφ 

ησλ ζεηηθψλ δεηγκάησλ επί ηνπ ζπλφινπ ήηαλ 2,7% (Goulard et al 2008).  
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ηελ Ηηαιία, έλα εζληθήο εκβέιεηαο πξφγξακκα ειέγρνπ μεθίλεζε ην 2006 ζε ηε 

ζπκκεηνρή είθνζη ελφο ηνπηθψλ θέληξσλ. Ζ εμέηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνηθίιεη, κε ηελ 

εχθακπηε θνινλνζθφπεζε λα είλαη ε κέζνδνο εθινγήο ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ελψ ζε άιιεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν αλνζνρεκηθφο έιεγρνο κε FOBT θαη ν πεξαηηέξσ έιεγρνο κε 

θνινλνζθφπεζε γηα ηα ζεηηθά δείγκαηα. Ζ ζπκκφξθσζε γηα ηελ iFOBT θαη ηελ FS ήηαλ 

44,6% θαη 51,4%, αληίζηνηρα. Σα ζεηηθά πνζνζηά γηα ηελ iFOBT ήηαλ 5,3% ζηνλ πξψην 

έιεγρν θαη 3.9% ζε επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ (Zorzi et al 2008). ηελ Ηζπαλία κέρξη 

ζήκεξα, παξά ην ζρεηηθφ ζρεδηαζκφ, δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα ην πξφγξακκα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο. 

ηε Φηιαλδία, έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα ειέγρνπ μεθίλεζε ην 2004, κε πιεζπζκφ-

ζηφρν ηελ ειηθηαθή νκάδα 60 έσο 69 εηψλ (ζπλνιηθά 106.000 πνιίηεο). ηνπο πνιίηεο 

απνζηέιιεηαη έλα δνρείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε gFOBT εμέηαζεο αλά δηεηία, κε 

εμαηξεηηθά πςειή ζπκκφξθσζε ηεο ηάμεο ηνπ 70,8%, εηδηθά ζηηο γπλαίθεο (Malila et al 

2008). 

Ζ Πνισλία είλαη ε κφλε ρψξα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ν έιεγρνο 

κε θνινλνζθφπεζε, ρσξίο ηελ ελαιιαθηηθή ηεο FOBT. Έλα επθαηξηαθφ πξφγξακκα 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνπ 2000 θαη κέρξη ην 2005, είρε αλαπηχμεη έλα δίθηπν 57 θέληξσλ 

ειέγρνπ θαηά κήθνο ηεο ρψξαο. Ο πιεζπζκφο πνπ ειέγρεηαη είλαη άηνκα ειηθίαο 55 έσο 

66 εηψλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηελ πνηφηεηα ησλ θνινλνζθνπήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε απνηέιεζκα νη επηπινθέο λα αθνξνχλ κφιηο ην 0,1% ησλ ειέγρσλ. 

ηε Γεξκαλία ην εζληθφ πξφγξακκα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ην νπνίν μεθίλεζε ην 1976 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε ην 2002, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηιέμνπλ 

κεηαμχ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κηαο θνινλνζθφπεζεο ζηελ ειηθία ησλ 55 εηψλ θαη 

ειέγρνπ κε FOBT εηεζίσο κεηαμχ 50 θαη 55 εηψλ. Μεηά ηα 55 έηε, ν έιεγρνο γίλεηαη αλά 

δηεηία. Δάλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη ζεηηθά, ε θνινλνζθφπεζε είλαη ην 

επφκελν ζηάδην ειέγρνπ. Όζνη επηιέγνπλ ηελ θνινλνζθφπεζε σο αξρηθφ έιεγρν θαη 

βξίζθνληαη αξλεηηθνί επαλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν θάζε 10 ρξφληα. Σν ζεηηθφ ζηνηρείν 

απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δπλαηφηεηα ζηαδηνπνίεζεο ηεο λφζνπ ηε ζηηγκή ηεο 

δηάγλσζεο.  

Ζ Σζερία είλαη ε δεχηεξε ζε ζεηξά ρψξα πνπ εθάξκνζε πξφγξακκα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ην 2000. Αξρηθά, εθαξκνδφηαλ έιεγρνο κε gFOBT ζε άηνκα 

άλσ ησλ 50 εηψλ κε πεξαηηέξσ έιεγρν γηα ηνπο ζεηηθνχο κε θνινλνζθφπεζε. Απφ ην 

2000 κέρξη ην 2008, 1.685.289 έιεγρνη gFOBT έιαβαλ ρψξα, εθ ησλ νπνίσλ 63.296 ήηαλ 

ζεηηθνί (3,76%). Απφ ην 2006 κέρξη ην 2008, 17.813 θνινλνζθνπήζεηο 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ, σο απνηέιεζκα ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ έιεγρν κε FOBT θαη 

θαξθίλνο δηαγλψζηεθε ζε 1.047 άηνκα (5,9%), ελψ 5.362 αδελσκαηψδεηο βιάβεο (30,1%) 

αθαηξέζεθαλ κέζσ ηνπ ελδνζθνπηθνχ ειέγρνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ήηαλ πνιχ 

ρακειή, αθνχ κφιηο έλαο ζηνπο πέληε ζπκκεηείρε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειφηεξν 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πξνζηέζεθε ζην πξφγξακκα, ζαλ ελαιιαθηηθή, έιεγρνο κε 

θνινλνζθφπεζε, κε ηα ίδηα κεζνδηαζηήκαηα κε απηά πνπ ηζρχνπλ ζηε Γεξκαλία. 

ηελ Απζηξαιία, ην Δζληθφ Πξφγξακκα Πξνζπκπησκαηηθνχ Διέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ (National Bowel Cancer Screening Programme) μεθίλεζε ην 

2006. Σν πξφγξακκα εηζήρζε ζηαδηαθά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ησλ 

δνκψλ πγείαο γηα ηελ παξνρή ηεο θνινλνζθφπεζεο θαη ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο ζε 

πεξίπησζε απμεκέλεο δήηεζεο. Μηα πξφζθιεζε κε δνρείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

iFOBT θηάλεη κέζσ ηαρπδξνκείνπ θαη κπνξεί λα επηζηξαθεί ρσξίο θαλέλα θφζηνο 

κεηαθνξάο απφ ηνλ εμεηαδφκελν. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηέιλνληαη ζην γεληθφ ηαηξφ 

κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα έιεγρνο κε θνινλνζθφπεζε. 

Όζνλ αθνξά ηηο ελδνζθνπηθέο εμεηάζεηο, κε εμαίξεζε ηελ Ηηαιία, ζηελ νπνία ε 

εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε είλαη ε ελδνζθνπηθή εμέηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ζε επηά ηνπηθήο εκβέιεηαο πξνγξάκκαηα εληφο ηεο ρψξαο, ηα 

ππφινηπα θξάηε έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ θνινλνζθφπεζε ζε πξσηνβάζκην επίπεδν 

θξνληίδαο. ηελ Ηηαιία ν ελδνζθνπηθφο έιεγρνο κε εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε γίλεηαη 

κηα κφλν θνξά ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο. ε δχν θξάηε (Γεξκαλία θαη Ηηαιία) ε FOBT δελ 

παξέρεηαη ζε άηνκα ηα νπνία ζα πξέπεη κε βάζε ηηο νδεγίεο λα ππνβιεζνχλ ζε 

ελδνζθνπηθφ έιεγρν, ελψ ζηελ Απζηξία θαη ηελ Διιάδα νη πνιίηεο κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ θαη ζηηο δχν δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ ειέγρνπ. ηελ 

Κχπξν νη δχν εμεηάζεηο, FOBT θαη ελδνζθφπεζε, γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο κε 

κεζνδηάζηεκα πνπ πνηθίιεη.  

πγθεληξσηηθά, απφ ηα 17 θξάηε-κέιε γηα ηα νπνία έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην 

κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ, έληεθα έρνπλ πηνζεηήζεη επαλέιεγρν αλά δηεηία γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη αξλεηηθνί ζηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν. ηελ Απζηξία θαη 

ηελ  Γεξκαλία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη επαλέιεγρνο θάζε έηνο, ελψ ε 

Βνπιγαξία θαη ε Λεηνλία θάλνπλ εηήζην έιεγρν ζε φια ηα πεξηζηαηηθά. Ζ Διιάδα έρεη 

πηνζεηήζεη ηνλ επαλέιεγρν κε FOBT αλά 5εηία, ελψ ζηελ Κχπξν ε πξφζθιεζε γηα 

ζπκκεηνρή ζε πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν κε FOBT γίλεηαη κηα θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ησλ πνιηηψλ, πέληε ρξφληα πξηλ ηνλ κνλαδηθφ έιεγρν κε θνινλνζθφπεζε. Σν 

ελδεηθλπφκελν κεζνδηάζηεκα γηα ηελ θνινλνζθφπεζε ζηελ Διιάδα είλαη ηα 5 ρξφληα, 
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ελψ γηα ηέζζεξα θξάηε-κέιε πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηνλ ελδνζθνπηθφ έιεγρν είλαη ηα 10 

ρξφληα θαη κηα ή δχν θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζηε Γεξκαλία θαη ηε Πνισλία.  

 

 

Πηγή : IARC 2008 

Γηάγξακκα 3.1 

Πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζηα νπνία γίλεηαη έιεγρνο κε FOBT ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ην 2007 κε βάζε ηνλ ραξαθηήξα ηνπο  

(νξγαλσκέλα, επθαηξηαθά, αλελεξγά) 

 

 

Πηγή: IARC 2008 

Γηάγξακκα 3.2 

Πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζηα νπνία γίλεηαη έιεγρνο κε 

ελδνζθνπηθέο κεζόδνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2007  
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Πάλσ απφ 3 ζηηο 10 γπλαίθεο θαη άλδξεο (34%) πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

50 έσο 74 εηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ηα νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα πέληε θξαηψλ κειψλ (Φηιαλδία, Γαιιία, Ηηαιία, Πνισλία θαη Ζλσκέλν 

Βαζίιεην). Δπίζεο, 3 ζηηο 10 γπλαίθεο θαη άλδξεο (27%) απφ ηελ ίδηα νκάδα 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πιεζπζκφ ζηφρν ησλ επθαηξηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ επηά 

θξαηψλ κειψλ (Απζηξία, Βνπιγαξία, Σζερία, Γεξκαλία, Διιάδα, Λεηνλία, ινβαθία).  

Σέινο, 1 ζηηο 10 γπλαίθεο θαη άλδξεο απηήο ηεο νκάδαο πιεζπζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (9%) θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πηινηηθφ πξφγξακκα ηεο Οπγγαξίαο (2%)  

ή ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη ζηελ Κχπξν, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία θαη ινβελία 

(6%) απφ πέληε θξάηε κέιε. Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ειηθίαο 50-74 εηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (<1%) είλαη ζηφρνο ηνπηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηε νπεδία θαη πηινηηθά ζηελ Ηζπαλία. 

Σν ειηθηαθφ εχξνο ζην νπνίν πξνηείλεη ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ν πξνζπκπησκαηηθφο πιεζπζκηαθφο έιεγρνο κε FOBT είλαη απφ 50 

έσο 74 εηψλ. Γηα ην 2007, κφλν 9 θξάηε-κέιε (Απζηξία, Βνπιγαξία, Σζερία, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Διιάδα, Λεηνλία, Ρνπκαλία θαη ινβαθία) θάιππηαλ απηή ηελ ειηθηαθή 

νκάδα, ελψ αθφκε 9 ρψξεο θάιππηαλ κηθξφηεξν ειηθηαθφ εχξνο απφ ην πξνηεηλφκελν 

(Κχπξνο, Φηιαλδία, Οπγγαξία, Ηηαιία, Πνξηνγαιία, ινβελία, Ηζπαλία, νπεδία θαη 

Ζλσκέλν Βαζίιεην). Σν κηθξφηεξν ειηθηαθφ θνκκάηη θαιχπηεηαη ζηελ Κχπξν, ζηελ 

νπνία θαινχληαη άλδξεο θαη γπλαίθεο κηα κφλν θνξά φηαλ θηάζνπλ ηελ ειηθία ησλ 50 

εηψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έιεγρν κε FOBT θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά απφ πέληε ρξφληα 

έλαλ έιεγρν κε θνινλνζθφπεζε. ηε Βνπιγαξία ν έιεγρνο ην 2007 μεθηλνχζε απφ 31 

εηψλ, ζε 16 θξάηε-κέιε απφ ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ, ελψ ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο 

απεπζχλνληαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Φηιαλδίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ.  

Σν 2007 ε ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία ζηφρεπαλ νη ελδνζθνπηθέο κέζνδνη 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θπκαηλφηαλ απφ κηα νκάδα αηφκσλ ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο 

γηα έλαλ θαη κνλαδηθφ έιεγρν ζε 2 θξάηε-κέιε (55 εηψλ ζηελ Κχπξν θαη 58 έσο 60 εηψλ 

ζηελ Ηηαιία), έσο νκάδεο κε 15 ρξφληα ειηθηαθφ εχξνο ή θαη πεξηζζφηεξν ζε ηέζζεξα 

θξάηε κε 10 ρξφληα κεζνδηάζηεκα ζηνλ έιεγρν (50-65 εηψλ ζηελ Πνισλία, 55-74 εηψλ 

ζηε Γεξκαλία, 50 θαη πιένλ ζηελ Απζηξία θαη ηε ινβαθία), ελψ ζηελ Διιάδα 

εμεηάδνληαη άηνκα άλσ ησλ 50 εηψλ κε 5 ρξφληα κεζνδηάζηεκα ειέγρνπ.  

Σν πνζνζηφ ηνπ γπλαηθείνπ θαη αλδξηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ 

εληάζζεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 50-74 εηψλ θαη δελ θαιχθζεθε απφ ηα πξνγξάκκαηα 
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πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ησλ θξαηψλ κειψλ ήηαλ 22% ην 2007. πλνιηθά, ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε βάζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα έιαβαλ πξνζσπηθή 

πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζε νξγαλσκέλν πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 8 

εθαηνκκχξηα άλδξεο θαη γπλαίθεο ελψ πάλσ απφ 12 εθαηνκκχξηα πνιίηεο θαίλεηαη λα 

ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά ζε πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ην 2007. ην 

94% ησλ πεξηπηψζεσλ ε FOBT ήηαλ ε εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. 

Έλαο αξηζκφο ρσξψλ έρεη μεθηλήζεη λα εθαξκφδεη πηινηηθά πξνγξάκκαηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ. Ο πηινηηθφο έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη κηα ή πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη δνθηκαζηηθά ζε κηα κηθξή 

νκάδα πιεζπζκνχ. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην ζηάδην απηφ είλαη ε ιήςε ηεο απφθαζεο 

πηνζέηεζεο ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο, ε αλίρλεπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζηελ 

εθαξκνγή, φπσο έιιεηςε ππνδνκψλ θαη ε εθηίκεζε ηεο θαιχηεξεο εμέηαζεο γηα 

εθαξκνγή ζην πξφγξακκα πνπ λα ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηνλ πιεζπζκφ. Τπάξρεη έλα 

αξηζκφο πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζε φιε ηελ Δπξψπε. Σν 

Γηεζλέο Γίθηπν γηα ηνλ Πξνιεπηηθφ Έιεγρν ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Παρένο Δληέξνπ 

(International Colorectal Cancer Screening Network) πξφζθαηα δεκνζίεπζε κηα ιίζηα κε 

ηηο δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ κέρξη ην 2004, 

θαηαγξάθνληαο 23 νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο ζηελ Δπξψπε (Απζηξαιία, Βέιγην, Σζερία, 

Γαιιία, Ηηαιία, Ννξβεγία, Πνισλία, Ηζπαλία, Διβεηία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην).   

Τπάξρνπλ θάπνηεο ρψξεο πνπ δελ αλαθέξνπλ θαλέλα πξφγξακκα γηα ηνλ 

πξνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ παρένο εληέξνπ, φπσο ε Ρσζία θαη ε Σνπξθία. Απηφ πηζαλά είλαη 

απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, έιιεηςεο πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ή δνκψλ, αλ θαη ζπρλά κπνξεί λα εθαξκφδνληαη αλεπίζεκα ή 

επθαηξηαθά πξνγξάκκαηα. Οη ρψξεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ή ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε Διιάδα, κπνξεί λα ππάξρεη επίζεκα ν ζρεδηαζκφο θαη γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ, ν νπνίνο φκσο ζηελ πξάμε δελ εθαξκφδεηαη.  

πκπεξαζκαηηθά, ηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα είλαη εθείλα κε ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο, ελψ ζηα επθαηξηαθά ε ζπκκεηνρή εμαξηάηαη απφ ηελ αηνκηθή 

πξσηνβνπιία. Παξφια ηαχηα ππάξρεη αθφκε πνιχο δξφκνο αλ αλαινγηζηνχκε φηη ηα 

αλάινγα πξνγξάκκαηα γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ εθαξκφδνληαη ήδε δχν δεθαεηίεο 
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έρνληαο επηηχρεη ζεκαληηθή ζπκκφξθσζε ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

καζηνγξαθίαο ζε πξνιεπηηθφ επίπεδν. 

 

 

3.6 πκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ  

 

Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ εκθαλίδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηε ζηηγκή πνπ, ελψ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο, 

παξνπζηάδεη πνιχ ρακειά πνζνζηά ζπκκφξθσζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο κε πςειφ 

θίλδπλν γηα ηε λφζν. Σν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν πνπ ππνβάιιεηαη 

ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν παγθνζκίσο είλαη ρακειφ θαη πνιιά εκπφδηα πξέπεη λα 

ππεξληθεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηελ επίπησζε θαη ηε 

ζλεζηκφηεηα ηεο λφζνπ (Winawer 2007). Ζ ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα.  

ηα επίζεκα νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ε ζπκκεηνρή 

θπκαίλεηαη απφ 40-60%, ελψ ζηα επθαηξηαθά πξνγξάκκαηα θπκαίλεηαη απφ 8% κέρξη 

50%. Απηά ηα ρακειά πνζνζηά πηζαλά λα ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηηο ρψξεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ ή λα εληζρχζνπλ ηελ εθαξκνγή ελφο νξγαλσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ην αλάινγν θφζηνο. ηα επθαηξηαθά πξνγξάκκαηα ε ζπκκεηνρή 

παξνπζηάδεη αθφκε ρακειφηεξα πνζνζηά αθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία 

θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πνιηηψλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Σα επίπεδα ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα κε FOBT θπκαίλνληαη απφ 

14,6% έσο 57,5% κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πνπ 

εθαξκφδνληαη, είηε πξφθεηηαη γηα νξγαλσκέλα, είηε γηα επθαηξηαθά ή ηέινο γηα πηινηηθά. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο κε iFOBT 

θπκαίλεηαη απφ 55% κέρξη 60%, πηζαλά ιφγσ ησλ ιηγφηεξσλ απαηηήζεσλ ηνπ ειέγρνπ κε 

ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, δεδνκέλνπ φηη δε ρξεηάδεηαη λα πξνεγεζεί δίαηηα, φπσο κε ηελ 

εμέηαζε gFOBT, θαη επηπιένλ αξθεί κφλν έλα δείγκα γηα λα νινθιεξσζεί ν έιεγρνο. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηνλ ελδνζθνπηθφ έιεγρν πνηθίιεη επίζεο, κε ηελ εχθακπηε θνινλνζθφπεζε 

λα εκθαλίδεη πνζνζηά απφ 7-73%, ελψ ηα αληίζηνηρα γηα ηελ θνινλνζθφπεζε είλαη 8-

26% ζην πιαίζην πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, αιιά κπνξεί λα θηάζνπλ θαη 75-91% ζε 

παξαπνκπή κεηά απφ ζεηηθφ απνηέιεζκα άιιεο εμέηαζεο. 
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  Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν κε FOBT πέθηεη ραξαθηεξηζηηθά ζε 

θάζε επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ, γεγνλφο πνιχ δπζνίσλν γηα κηα κέζνδν πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηνλ εηήζην ή αλά δηεηία έιεγρν γηα έλα δηάζηεκα δχν δεθαεηηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζε 

δηαδνρηθνχο ελδνζθνπηθνχο ειέγρνπο θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξε, αλ θαη ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία δελ επαξθνχλ. Σα ρακειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε πξνγξάκκαηα 

πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ πηζαλά λα νθείινληαη ζε 

αλεπαξθείο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά, αλεπαξθή 

πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή ζηήξημε ή ιφγσ ρακειήο απνδνρήο ηεο εμέηαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα πνπ απνθεχγνπλ ζπλεηδεηά ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ έιεγρν είλαη εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζην κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο λφζνπ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ην θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ φθεινο ηεο πξψηκεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ αλαθνξηθά κε ηε γεληθή πγεία 

ησλ Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ έδεημαλ φηη κφλν ην 15% ησλ πνιηηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηάιιειε ειηθηαθή νκάδα ζπκκεηείραλ ζε πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κε 

FOBT κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά 

θαη κέζα ζηελ ίδηα ρψξα. ηε Γεξκαλία, νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ 

ελδνζθνπηθφ έιεγρν κε θνινλνζθφπεζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο. ηελ Απζηξαιία 

παξαηεξήζεθε αλάινγε ηάζε κε 4% πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

έιεγρν. 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζπκκφξθσζε ηνπ  

πιεζπζκνχ ζηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ αλίρλεπζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο 

εληέξνπ παξακέλεη ρακειή. ε αζζελείο ρσξίο αηνκηθφ αλακλεζηηθφ πνιππνδίαζεο ή 

θαξθίλνπ ή νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ην 50%, 19,6%, 39,8% 

θαη 17,5% δελ είραλ πνηέ ππνβιεζεί ζε δνθηκαζία αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα 

θφπξαλα, νξζνζηγκνεηδνζθφπεζε, βαξηνχρν ππνθιπζκφ θαη θνινλνζθφπεζε αληίζηνηρα. 

Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ είραλ ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ε ζπκκφξθσζε ήηαλ 

κεγαιχηεξε κε 62,9% έλαληη 39,7% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. ε κηα παλακεξηθαληθή 

έξεπλα κφλν 33,6% ησλ αηφκσλ θάησ ησλ 50 εηψλ ην 1999 είραλ ππνβιεζεί ζε 

νξζνζηγκνεηδνζθφπεζε ή θνινλνζθφπεζε ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα. 

Ζ ελεκέξσζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. ε κηα παλεπξσπατθή κειέηε 

πνπ έγηλε γηα ην επίπεδν ελεκέξσζεο γχξσ απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ έδεημε 

φηη κφλν νη κηζνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο ήηαλ ελήκεξνη γηα ηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ, ελψ 
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ζε πνιιέο ρψξεο δελ ππήξρε θαλ πξνζπκία γηα ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζέκα. Ζ έξεπλα 

εμέηαζε έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε, φπσο ε χπαξμε 

ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ, ε πνιηηηθή δεκφζηα πγείαο πνπ αθνινπζείηαη, αιιά θαη ε 

χπαξμε νξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ θαξθίλν. ρεδφλ νη κηζέο απφ ηηο ρψξεο 

επεζήκαλαλ ηελ πιήξε απνπζία ελεκεξσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζα βνεζνχζαλ λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε ρξεζηκφηεηα θαη ηα νθέιε ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ παρένο εληέξνπ. Ζ θαηάιιειε επηκφξθσζε απαηηείηαη γηα λα μεπεξαζηνχλ φιεο 

απηέο νη αληηιήςεηο.  

ε πνιιέο ρψξεο ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ εκπνδίδεη θαη ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζε θάπνην βαζκφ, απνηειεί ε αλεπάξθεηα ησλ ελδνζθνπηθψλ δνκψλ, κηα πνπ 

ζεσξνχληαη ρακειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο δήηεκα ζε ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, 

επάλδξσζεο θαη εμνπιηζκνχ. Πξνβιήκαηα ππνδνκψλ αληηκεησπίδνπλ ε Γαλία, ε Ηηαιία, 

ε Οιιαλδία, ε Πνισλία, ε Πνξηνγαιία, ε Ρσζία, ε Ηζπαλία θαη ε νπεδία, ζηηο νπνίεο 

αλαθέξνληαη κεγάινη ρξφλνη αλακνλήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνινλνζθφπεζεο, ελψ 

αθφκε κεγαιχηεξν πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ θαη άιιεο ρψξεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη 

ε Διιάδα. Δπηπιένλ, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζε 

ηέηνηεο ππεξεζίεο αθφκε θαη κέζα ζηελ ίδηα ρψξα ιφγσ άληζεο θαηαλνκήο ησλ δνκψλ. 

εκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ελδνζθνπηθψλ κνλάδσλ δίθαηα 

θαηαλεκεκέλσλ κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θάζε πεξηνρήο, ζηηο νπνίεο λα κπνξεί λα 

απεπζπλζεί ν ελδηαθεξφκελνο πξνθεηκέλνπ λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ν ρξφλνο αλακνλήο 

θαη λα κελ απνηειεί εκπφδην πξφζβαζεο.  

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ κεγάιν ρξφλν αλακνλήο κε απνηέιεζκα λα 

αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ πεξηνξίζνπλ, φπσο ε ζπκκεηνρή 

ηδησηηθψλ θέληξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ θαιή ρξήζε ησλ ελδνζθνπηθψλ δνκψλ είλαη ε παξαπνκπή γηα έιεγρν 

ησλ αηφκσλ πνπ πξάγκαηη ην ρξεηάδνληαη αιιά θαη ε ζσζηή πξνηεξαηφηεηα αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο. Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη, παξά ηα πξσηφθνιια πνπ δείρλνπλ 

πφηε ρξεηάδεηαη ελδνζθνπηθφο έιεγρνο, ην 14,8% κε 36% ησλ ειέγρσλ πνπ γίλνληαη είλαη 

πεξηηηνί. 

Αθφκε, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο είλαη ζεκαληηθφ ν 

ελδνζθνπηθφο έιεγρνο λα γίλεηαη φρη κφλν απφ γαζηξεληεξνιφγνπο, αιιά θαη απφ ην 

ππφινηπν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ιάβεη 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη γεληθνί ηαηξνί εθηεινχλ ηφζν ηελ 

εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε θαη ηελ θνινλνζθφπεζε κε επηηπρία ελψ έρνπλ ήδε 
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εθπαηδεπηεί 200 λνζειεχηξηεο ζε ελδνζθνπηθέο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηνλ 

έιεγρν ζε αζζελείο κε ζεηηθή εμέηαζε FOBT, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ηνπο 

γαζηξεληεξνιφγνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ κφλν ηηο πςεινχ θηλδχλνπ θνινλνζθνπήζεηο.  

Αληίζηνηρν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηηο λνζειεχηξηεο ππάξρεη ζηε νπεδία θαη 

πηινηηθά ζηε Γαλία, ελψ ζηελ Οιιαλδία εγθαηέιεηςαλ απηφ ην ζρεδηαζκφ. ε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρνπλ νη ππνδνκέο αιιά δελ επαξθνχλ νη εμεηδηθεπκέλνη ηαηξνί, ε χπαξμε 

εθπαηδεπκέλσλ λνζειεπηξηψλ είλαη ε πιένλ ρξήζηκε.  

 

 

3.7 Οξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθνύ ραξαθηήξα θαη ζύιινγνη αζζελώλ πνπ 

αζρνινύληαη κε ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ππάξρνπλ νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε φιεο ηηο 

κνξθέο θαξθίλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα πξφιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Λίγεο 

ρψξεο έρνπλ νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ.  

Ζ πξψηε παλεπξσπατθή νξγάλσζε πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ θαξθίλν 

ηνπ παρένο εληέξνπ, ηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ θαη ηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ε Europacolon
2
. Ηδξχζεθε ην 2004 κε 

ζθνπφ: α)  λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ελεκεξψζεη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

παρένο εληέξνπ φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, β) λα δεκηνπξγήζεη ή λα ζπλεξγαζηεί κε 

νκάδεο δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, παξέρνληαο έηζη έλα δίθηπν θνηλήο 

δξάζεο, γ) λα αλαπηχμεη νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πιεζπζκηαθνχ ραξαθηήξα 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θαη εζληθνχο θνξείο, δ) λα βειηηψζεη 

ηηο επηινγέο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο ζηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ, ε) λα 

ζπλεξγαζηεί κε επαγγεικαηίεο Τγείαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, ζη) λα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ Δπξσπατθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ ίζε πξφζβαζε ζηε 

θξνληίδα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο θαη δ) λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο αλψηαηνπο πνιηηηθνχο 

επξσπατθνχο θνξείο Τγείαο ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη 

                                        
2
 www.europacolon.com 

http://www.europacolon.com/
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αλαιφγσο. Ηδξπηηθά ηεο κέιε είλαη επηζηήκνλεο κε καθξά πνξεία ζην ρψξν ηεο πξφιεςεο 

θαη ζε άιιεο επξσπατθέο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, κε θνηλφ ζθνπφ φισλ ηελ 

εμάιεηςε ηεο λφζνπ.  

πλεξγάδεηαη ζηελά κε άιιεο Δπξσπατθέο Οξγαλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

ζην κέγηζην βαζκφ θαη ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθηίλα ηνπο ζθνπνχο ηεο. Μέρξη ηψξα 

έρεη δεκηνπξγήζεη ζπγαηξηθέο νξγαλψζεηο-νκίινπο ζηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία, ηελ 

Πνισλία, ηε ινβελία, ηε ινβαθία, ηελ Κξναηία, ηελ Οπγγαξία, ηε Βνζλία θαη ην 

Βέιγην, ελψ έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Φηιαλδία, ηε εξβία, 

ηελ Απζηξία, ηε Γαιιία θαη ηελ ΠΓΓΜ. Απηή ηε ζηηγκή έρεη μεθηλήζεη ζπλεξγαζία κε 

ηελ Ηηαιία, ηε Γεσξγία, ηελ Οιιαλδία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Σζερία.  

ηελ Διιάδα επίζεκνο εθπξφζσπφο ηεο είλαη ην ΑγθαιηάΕΩ, κηα κε θπβεξλεηηθνχ 

ραξαθηήξα νξγάλσζε, πνπ απφ ην 2007 δεκηνχξγεζε ην Πξφγξακκα πλεγνξίαο & 

Γηεθδίθεζεο Γηθαησκάησλ Αζζελψλ κε Καξθίλν, γηα ηελ ελεκέξσζε ηφζν ησλ αζζελψλ 

κε θαξθίλν φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρεη ην 

χληαγκα, ε Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ην Γίθαην ηεο Δ.Δ. σο ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ αζζελψλ γηα ηελ αηνκηθή ζπλεγνξία θαη δηεθδίθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο θαη γηα ηε δηεθδίθεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη δχν αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο κε ηελ επσλπκία “Bowel 

Cancer UK” θαη “Beating Bowel Cancer”, φπσο θαη ε Γεξκαλία  (“Felix Burda Stiftung”, 

“Deutsche Patientenvereiningung Leben mit Darmkrebs”), ελψ ζηελ Οπγγαξία ππάξρεη ε 

νξγάλσζε “You Can Recover”. 

 

 

3.8 ηνηρεία γηα ηε γλώζε θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζε πξνγξάκκαηα πξόιεςεο ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ζηελ Διιάδα 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε  

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν, 2008).  Πηζαλνινγείηαη 

φηη απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο κε πηνζέηεζεο πιένλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Διιήλσλ 

φισλ εθείλσλ ησλ πγηεηλψλ ζπλεζεηψλ δσήο, φπσο ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ε απνρή 

απφ ην θάπληζκα γηα ηηο γπλαίθεο, πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έπαηδαλ πξνζηαηεπηηθφ 

ξφιν θαη έθεξλαλ ηε ρψξα ηειεπηαία ζηνπο δείθηεο επίπησζεο ηεο λφζνπ. Ωο εθ ηνχηνπ 

ζα ήηαλ ινγηθφ νη Έιιελεο λα είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πξφιεςεο 

ηεο λφζνπ. 



74 
 

Όπσο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Health Hellas II πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008, νη Έιιελεο ζε κεγάιν πνζνζηφ δελ θάλνπλ ηηο βαζηθέο 

πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο, ελψ κηα κεγάιε πιεηνςεθία είλαη αλεπαξθψο ελεκεξσκέλε 

ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν, κε απνηέιεζκα νη ζάλαηνη απφ νξηζκέλνπο ζπρλνχο αιιά 

πξνιήςηκνπο θαξθίλνπο, φπσο είλαη ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα, ηνπ παρένο εληέξνπ θαη 

ηνπ πξνζηάηε λα απμάλνπλ ζε αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζηηο άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ (Σνχληαο 2008).  

ηε ρψξα καο, νη ζπρλφηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ ζηνπο άλδξεο είλαη ηνπ πλεχκνλα, 

ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ παρένο εληέξνπ. Οη άλδξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα Health 

Hellas II φηαλ ξσηήζεθαλ γηα ηνπο 3 ζπρλφηεξνπο θαξθίλνπο ζην αλδξηθφ θχιν αλέθεξαλ 

ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ζε πνζνζηφ 82,8% θαη ηνπ πλεχκνλα ζε πνζνζηφ 79,8%, αιιά 

ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζε πνζνζηφ κφιηο 30,6% δείρλνληαο έηζη φηη ππάξρεη 

άγλνηα γηα ηελ πςειή ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ (Γηάγξακκα 3.3). 

 

 

Πηγή: Health Hellas II 

Γηάγξακκα 3.3 

Αληίιεςε γηα ηνπο ζπρλόηεξνπο θαξθίλνπο ζηνπο άλδξεο,  

ζηνπο άλδξεο εξσηώκελνπο  

 

Αληίζηνηρα, νη ζπρλφηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ ζηηο γπλαίθεο είλαη ηνπ καζηνχ, ηνπ 
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παρένο εληέξνπ, ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηνπ πλεχκνλα. Σν 95,4% ησλ γπλαηθψλ 

πνπ ξσηήζεθαλ ζπκπεξηέιαβαλ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ην 83,4% ηνλ θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηνπο 3 ζπρλφηεξνπο θαξθίλνπο (Γηάγξακκα 3.4). Σα πνζνζηά γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ παρένο εληέξνπ ήηαλ 27% θαη 15,6% αληίζηνηρα. 

Όπσο θαη ζηνπο άλδξεο, ε ζπρλφηεηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ππνεθηηκάηαη 

απφ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ.  

 

 

Πηγή: Health Hellas II 

Γηάγξακκα 3.4 

Αληίιεςε γηα ηνπο ζπρλόηεξνπο θαξθίλνπο ζηηο γπλαίθεο,  

ζηηο γπλαίθεο εξσηώκελνπο 

 

Ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, φζνλ αθνξά ζηελ 

εμέηαζε ηεο πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ (Γηάγξακκα 3.5). Μφιηο ην 

11,2% γλσξίδεη φηη ε εμέηαζε αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα ζπκβάιιεη ζηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηελ εμέηαζε 

απηή πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε (βαζηθή εθπαίδεπζε 5,2%, κέζε εθπαίδεπζε 

10,1%, αλψηεξε εθπαίδεπζε 20,4%) θαη ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν (θαηψηεξν 

5,3%, κεζαίν πξνο θαηψηεξν 11,7%, κεζαίν πξνο αλψηεξν 16,5%, αλψηεξν 23,2%). 
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Παξάιιεια, ην 46,8% δήισζε άγλνηα ζρεηηθά κε ηελ ειηθία  απφ ηελ νπνία πξέπεη λα 

αξρίζεη ν έιεγρνο γηα θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ.  

 

Πίλαθαο 3.2 

Γλώζε θαξθίλνπ πνπ αληρλεύεηαη κε ηεζη ιαλζάλνπζαο αηκνξξαγίαο αλά επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηάμε 

 

  Πηγή: Health Hellas II 

 

ηηο γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ κφλν έλα 8,3% δήισζε φηη έρεη θάλεη ηνλ 

παξαπάλσ έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 3 ρξφλσλ. ηνπο άληξεο ειηθίαο άλσ 

ησλ 50 εηψλ ηα πνζνζηά ήηαλ επίζεο ρακειά, ηεο ηάμεσο ηνπ 10,9%. Απηά ηα πνζνζηά 

είλαη εμαηξεηηθά ρακειά εάλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζπζηήλεη εδψ 

θαη κηα δεθαεηία σο πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηελ εμέηαζε αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο 

ζηα θφπξαλα ζε φινπο ηνπο άληξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 50 εσο 74 εηψλ. Δμαηξεηηθά 

ρακειφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε θνινλνζθφπεζε 

(6,3%). πλνιηθά παξά ηε κεγάιε ζπρλφηεηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ζε 

άλδξεο θαη γπλαίθεο, θαηαδεηθλχεηαη φηη ν ειιεληθφο πιεζπζκφο δε γλσξίδεη αξθεηά γηα 

ηελ αζζέλεηα θαη δελ πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο. 

Δηδηθά ε Διιάδα ππνιείπεηαη ζεκαληηθά (αμηνινγήζεθε 2
ε
 απφ ην ηέινο ζηελ 

θιίκαθα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

εζληθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνπο ηξεηο ηχπνπο θαξθίλνπ. Ζ 

ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο London School of Economics θαηέηαμε ηελ Διιάδα ζηε ρεηξφηεξε 

ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, σο πξνο ηελ απφδνζή ηεο ζε κηα ζεηξά 

παξακέηξσλ αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ. Καη αλ θαη ε επίπησζε ηεο λφζνπ εκθαλίδεηαη ρακειφηεξε ζηηο ρψξεο ηεο 

Νφηηαο Δπξψπεο, νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε εζληθψλ πξνγξακκάησλ 
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πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη ε έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο 

ηνπ θαξθίλνπ, ππνβαζκίδνπλ ζεκαληηθά ηε ζέζε ηεο Διιάδαο. 

 

 

Πηγή: Kanavos 2008 

Γηάγξακκα 3.5 

 Απόδνζε ησλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο ζε πνιηηηθέο γηα ηνλ θαξθίλν παρένο εληέξνπ, 

βαζηζκέλε ζε παξακέηξνπο πνπ νξίζηεθαλ από ην LSE 

 

ην ρψξν ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα έρνπλ ήδε νξγαλσζεί δχν 

πηινηηθά πξνγξάκκαηα ην 2008 θαη ην 2009 απφ ην ΑγθαιηάΕΩ (Geitona & Kanavos 

2010), κηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα ελεκέξσζεο, πξφιεςεο 

θαη έγθαηξεο δηάγλσζεο φισλ ησλ κνξθψλ ηνπ θαξθίλνπ απφ ην 1996, κε ηε 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα εζεινληηθψλ, ηαηξηθψλ θαη πνιηηεηαθψλ θνξέσλ. ηα δχν 

πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιαβαλ ζπλνιηθά κέξνο 11.445 πνιίηεο, νη νπνίνη 

ππνβιήζεθαλ ζε δσξεάλ πξνιεπηηθή εμέηαζε αλίρλεπζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηα 

θφπξαλα
3
.  

Οη 1224 (10,70%) απφ απηνχο έιαβαλ ζεηηθή απάληεζε ζηελ εμέηαζε (θαη ηνπο 

ππνδείρζεθε λα ππνβιεζνχλ ζε πεξαηηέξσ έιεγρν) θαη νη ππφινηπνη 10.221 αξλεηηθή 

(89,30%). χκθσλα κε βηβιηνγξαθηθέο εθηηκήζεηο, ππνινγίδεηαη φηη απφ ηα 1.224 άηνκα, 

ζηα νπνία αληρλεχζεθε αηκνζθαηξίλε, ζε πεξίπνπ 614 δε ζα πξνθχςεη αλεζπρεηηθφ 

                                        
3
 www.oekk.gr 

 

http://www.oekk.gr/
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εχξεκα ζηνλ πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ζηα πεξίπνπ 460 ζα δηαγλσζηεί θάπνηνο 

πνιχπνδαο, ελψ ζε πεξίπνπ 150 ελδέρεηαη λα δηαγλσζζεί έγθαηξα πξψηκνο θαξθίλνο 

παρένο εληέξνπ κε ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο ίαζεο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σν 

2008 ζε ζχλνιν 4.010 δεηγκάησλ, 394 βξέζεθαλ ζεηηθά ζε χπαξμε αηκνζθαηξίλεο ζηα 

θφπξαλα (πνζνζηφ 9,83%). χκθσλα κε βηβιηνγξαθηθέο εθηηκήζεηο, απφ ηα 394 άηνκα, 

ζηα νπνία αληρλεχζεθε αηκνζθαηξίλε, ζε πεξίπνπ 200 δε ζα πξνθχςεη αλεζπρεηηθφ 

εχξεκα ζηνλ πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ζε πεξίπνπ 150 ζα δηαγλσζηεί θάπνηνο 

πνιχπνδαο θαη ζε πεξίπνπ 50 θαξθίλνο παρένο εληέξνπ. Δθ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεηηθψλ 

δεηγκάησλ, ην 30,18% αληηζηνηρεί ζε άηνκα ειηθίαο 55-60 εηψλ, ην 35,29% ζε άηνκα 

ειηθίαο 61-65 εηψλ θαη ην 34,53 ζε άηνκα ειηθίαο 65-70 εηψλ. Αλάινγα ην 2009 ζε 

ζχλνιν 7.435 δεηγκάησλ ζπλνιηθά 830 (11,16%) έιαβαλ ζεηηθή ζηελ χπαξμε 

αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα απάληεζε θαη 6605 αξλεηηθή (88,84%). 

 

 

   Πηγή: Δεληίο Τύποσ ΑγκαλιάΖΩ  

Γηάγξακκα 3.6  

Καηαλνκή 11.445 πνιηηώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην 2008 θαη ην 2009  

πξνιεπηηθό έιεγρν κε εμέηαζε αλίρλεπζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θόπξαλα  

αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο 
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Γεδνκέλνπ φηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ είραλ πηινηηθφ ραξαθηήξα, ήηαλ 

δχζθνιν λα ζπγθεληξσζνχλ πνιιά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν ησλ 

ζεηηθψλ ζηελ εμέηαζε αηφκσλ, ζηνηρείν ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

Διιάδα έρεη ιίγεο δεκφζηεο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απεπζπλζνχλ νη 

πνιίηεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ ελδνζθνπηθφ έιεγρν. 

 

 

3.9  πκπεξάζκαηα 

 

Ο πξνζπκπησκαηηθφο πιεζπζκηαθφο έιεγρνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

είλαη ζχλζεηνο θαη εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. Τπάξρνπλ δεηήκαηα αλαθνξηθά 

κε ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο, θαζψο θαη κε ηε ζπκκφξθσζε θαη ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηνλ έιεγρν. Σα πξνγξάκκαηα κε ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή είλαη ηα 

νξγαλσκέλα, φκσο ππάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο φπσο ηα επθαηξηαθά θαη ηα πηινηηθά.  

 Σα ζηνηρεία απφ ηελ Διιάδα δείρλνπλ φηη ε έιιεηςε νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ζηε ρψξα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλεπαξθή γλψζε ησλ 

πνιηηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ, ηελ πξσηνγελή θαη ηε 

δεπηεξνγελή πξφιεςή ηεο, ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, 

αιιά θαη ηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ θηλδπλεχεη πεξηζζφηεξν απφ ηε λφζν θαη πξέπεη λα 

ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά. Ζ πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή ζηα δχν πηινηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δείρλεη ηελ αλάγθε ηνπ θνηλνχ γηα ελεκέξσζε θαη έγθαηξε 

δηάγλσζε, ελψ απνηεινχλ κηα πνιχ θαιή επθαηξία γηα εθηίκεζε απφ ηνπο επίζεκνπο 

θνξείο πγείαο ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ελφο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΟΓΗΓΙΔ KAI  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΡΟΤΜΠΣΩΜΑΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  

ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΑΥΔΟ ΔΝΣΔΡΟΤ 

 

 

4.1  Δηζαγσγή 

 

Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ νθείιεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

εμεηάδνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εμεηάζεηο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, δηαθνξεηηθά 

κεζνδηαζηήκαηα ειέγρνπ, πνηθίιεο ειηθηαθέο νκάδεο, πνζνζηά ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη 

ηα πνζνζηά επίπησζεο θαη ζλεηφηεηαο ηεο λφζνπ,  έρνληαο σο ηειηθφ ζθνπφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Οη επίζεκεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

πνηνηηθή εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δνκή ηνπ, 

νξίδνληαο βαζηθνχο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα θηλνχληαη φιεο νη ρψξεο. 

Πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά νξίδεηαη θαη ε 

δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ γηα θάπνηνλ αζζελή είλαη ζεηηθά. Αθφκε, νη νδεγίεο αθνξνχλ ζηελ ειηθία ζηελ 

νπνία ζπλίζηαηαη λα αξρίδεη ν έιεγρνο κε βάζε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ αηφκνπ, ηε 

ζπρλφηεηα ηνπ ειέγρνπ, αιιά θαη ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θάζε θνξά.  

Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηεο, φπσο έρεη 

θαλεί απφ πνιιέο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί παγθνζκίσο. Σα νηθνλνκηθά 

κεγέζε άιισζηε πνπ αθνξνχλ ζηελ ζεξαπεία ηεο λφζνπ αλά ζηάδην δηάγλσζεο δείρλνπλ 

μεθάζαξα ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε 

καο θαη ηελ απμαλφκελε επίπησζε ηεο λφζνπ ηα επφκελα ρξφληα. 
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4.2 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ελόο πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ  

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηερληθά, εζηθά θαη 

λνκηθά ζέκαηα, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ πηζηά νη ηηο ρψξεο – κέιε πνπ 

εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ. Οη νδεγίεο απηέο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα δεηεκάησλ, φπσο ε δηαζθάιηζε 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε ζσζηή ελεκέξσζή 

ηνπο γηα ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο, ε πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε ησλ πεξηπηψζεσλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζεηηθέο ζηνλ έιεγρν αιινηψζεσλ θαη άιια. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί έλαο απζηεξά ζρεδηαζκέλνο θνηλφο νδεγφο θαιήο 

πξαθηηθήο. Οη ρψξεο κε αλάινγα πξνγξάκκαηα θιήζεθαλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζήο ηνπο ζηηο παξαπάλσ νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία, 

φπσο δειψζεθαλ, κνηάδνπλ ελζαξξπληηθά γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαίλεηαη λα αθνινπζνχληαη απφ 2 

ζηηο 3 ρψξεο κέιε ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ αλάινγα πξνγξάκκαηα (67%). Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία δίλεηαη ζηηο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαηάιιεινπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ αξρείσλ, δηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ησλ 

πξνζθιήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζηνλ πιεζπζκφ πνπ πξέπεη λα ειεγρζεί θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο φισλ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δίθνζη απφ 

ηηο 22 ρψξεο (91%) αλαθέξνπλ φηη ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη ηφζν γηα ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη αξλεηηθά ζηνλ πξνζπκπησκαηηθφ 

έιεγρν φζν θαη γηα ηνπο αζζελείο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθφ έιεγρν. Ζ ίδηα ζπκκφξθσζε παξαηεξείηαη θαη ζε 

ζέκαηα ηαηξηθνχ απνξξήηνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Commission of the European Communities 2008). 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ην νπνίν δφζεθαλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

Απφ ηηο δειψζεηο ησλ ρσξψλ-κειψλ θαίλεηαη πσο κφλν ην 55% πξαγκαηνπνηεί έιεγρν 

απφ αλεμάξηεην θνξέα ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μηα 

θαηεπζπληήξηα νδεγία αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ. Δίθνζη απφ ηα 22 κέιε (91%) αλέθεξαλ 
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φηη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ζε φια ηα επίπεδα γηα 

λα κπνξεί λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο. Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ θνηλνχ θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα είλαη ζέκα κεγάιεο ζεκαζίαο γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε 

εθαξκνγή επηηπρεκέλε. Γχν θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αθνξνχλ ηα πνζνζηά ζπκκφξθσζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πην επάισηνπ θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ. Δίθνζη απφ ηα 22 κέιε (91%) αλαθέξνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή ζπκκφξθσζε φηαλ εθαξκφδνληαη νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα, ελψ 

δεθανρηψ απφ απηέο αλαθέξνπλ φηη πξαγκαηνπνηνχλ ελέξγεηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ίζε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηα πξνγξάκκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο μερσξηζηέο 

αλάγθεο ηεο θάζε νκάδαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Πέληε αθφκε θαηεπζχλζεηο δίλνληαη αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή λέσλ 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ζηα πξνγξάκκαηα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο 

πξαγκαηνπνηνχκελεο θιηληθέο κειέηεο ή απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πηινηηθά 

πξνγξάκκαηα. Αλ θαη ηα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο ζηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ ζπλήζσο εθαξκφδεηαη ε εμέηαζε αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα 

(Faecal Occult Blood Test – FOBT), ππάξρεη κηα απμεηηθή ηάζε ζηε ρξήζε ησλ 

ελδνζθνπηθψλ εμεηάζεσλ, ηδηαίηεξα φηαλ νη ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο θαιχπηνληαη απφ 

ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ εμεηαδφκελνπ. 

 

 

4.3  Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηηο νκάδεο θηλδύλνπ, ηελ εμέηαζε θαη ηε ζπρλόηεηα 

ηνπ ειέγρνπ ζην πιαίζην ελόο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ  

 

Ζ Ακεξηθάληθε Δηαηξία Γαζηξεληεξνινγίαο πξνηείλεη ζε άηνκα ζπλήζνπο θηλδχλνπ 

ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ζηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ κε ηε δηελέξγεηα θνινλνζθφπεζεο θάζε 

10 ρξφληα (Γεσξγηάδεο et al 2008). χκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Διιεληθήο 

Γαζηξεληεξνινγηθήο Δηαηξείαο, φια ηα άηνκα ζπλήζνπο θηλδχλνπ θαη άλσ ησλ 50 εηψλ 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε εηήζην έιεγρν θνπξάλσλ γηα ιαλζάλνπζα απψιεηα αίκαηνο, 

θαζψο θαη έιεγρν κε νξζνζηγκνεηδνζθφπεζε θάζε 5 ρξφληα ή θνινλνζθφπεζε θάζε 10 

ρξφληα κέρξη ηελ ειηθία ησλ 75 εηψλ. 

Άηνκα κε έλα ζπγγελή α΄ βαζκνχ κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ, ζα πξέπεη λα 
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ππνβάιινληαη ζε θνινλνζθφπεζε απφ ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ ή 10 έηε λσξίηεξα απφ ηε 

δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζην ζπγγελή. Άηνκα κε 2 ζπγγελείο α΄ βαζκνχ ή κε 1 ζπγγελή κε 

θαξθίλν ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 60 εηψλ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη κε θνινλνζθφπεζε 

απφ ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ θάζε 5 ρξφληα. Κιαζζηθή θνινλνζθφπεζε ζπληζηάηαη, 

επίζεο, κεηά απφ 3 ρξφληα απφ πνιππνδεθηνκή γηα αδέλσκα θαη επί αξλεηηθήο εμέηαζεο 

ζπλίζηαηαη επαλέιεγρνο αλά 5εηία. ε αζζελείο πνπ έρνπλ ρεηξνπξγεζεί γηα θαξθίλν 

παρένο εληέξνπ, ν πξψηνο επαλέιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη κε νιηθή θνινλνζθφπεζε κεηά 

απφ 1 θαη 3 ρξφληα απφ ηε ζεξαπεπηηθή αθαίξεζε θαη ζε αξλεηηθή εμέηαζε επαλέιεγρνο 

αλά 5εηία (Γεσξγηάδεο et al 2008).   

Οη θνξείο ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ ηεο νηθνγελνχο αδελσκαηψδνπο 

πνιππνδίαζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε νξζνζηγκνεηδνζθφπεζε αλά έηνο απφ ηελ 

ειηθία ησλ 12 εηψλ. Γηα αζζελείο κε ζχλδξνκν Lynch πξνηείλεηαη αξρηθή 

θνινλνζθφπεζε ζηελ ειηθία ησλ 25 εηψλ ή 10 ρξφληα λσξίηεξα απφ ην έηνο δηάγλσζεο 

ηεο λφζνπ ζην λεψηεξν ζπγγελή θαη επαλέιεγρνο θάζε 2 ρξφληα. Παξάιιεια πξέπεη λα 

γίλεηαη ζπρλφο έιεγρνο γηα θαξθίλν ελδνκεηξίνπ, σνζεθψλ, παγθξέαηνο, ιεπηνχ εληέξνπ, 

ζηνκάρνπ θαη νπξνπνηεηηθνχ. Γηα αζζελείο κε ειθψδε θνιίηηδα πξνηείλεηαη έιεγρνο κε 

νιηθή θνινλνζθφπεζε θαη ιήςε βηνςηψλ αλά 10 cm ζε θάζε ειθψδε θνιίηηδα πέξαλ ηνπ 

νξζνχ. Ζ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ 8 έηε γηα εθηεηακέλε λφζν θαη 

12-15 έηε γηα αξηζηεξή θνιίηηδα, επαλεμέηαζε θάζε 1-2 έηε επί απνπζίαο δπζπιαζίαο θαη 

θάζε 6 κήλεο επί παξνπζίαο ήπηαο δπζπιαζίαο. Γηα αζζελείο κε λφζν ηνπ Crohn 

πξνηείλεηαη έιεγρνο κε νιηθή θνινλνζθφπεζε θαη ιήςε βηνςηψλ αλά 10 cm ζε θάζε 

εθηεηακέλε Crohn θνιίηηδα (Γεσξγηάδεο et al 2008). 

Σν πξψην έγγξαθν πνπ έξρεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή επηζηεκνληθή επηηξνπή γηα ηελ 

ζέζπηζε νδεγηψλ γηα ηνλ πιεζπζκηαθφ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

παρένο εληέξνπ εθδφζεθε ην 1999 θαη ην κφιηο κηαο ζειίδαο έγγξαθν απιά ζπληζηνχζε 

«επαλαιακβαλφκελν έιεγρν κε ηελ εμέηαζε αλίρλεπζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα 

ζε αζπκπησκαηηθά άηνκα ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ, κε επηπιένλ πξαγκαηνπνίεζε 

θνινλνζθφπεζεο ζε φζνπο βξεζνχλ ζεηηθνί». ε αληίζεζε κε ηελ «ιαθσληθφηεηα» ησλ 

επξσπατθψλ νδεγηψλ, νη πξψηεο ακεξηθαληθέο νδεγίεο, πνπ δεκνζηεχζεθαλ ην 1997, 

πεξηείραλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο δηαζέζηκεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ηα κεζνδηαζηήκαηα 

ειέγρνπ, ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη άιιεο νδεγίεο.  

Οη νδεγίεο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ λέεο Δπξσπατθέο ην 2000, πνπ αθνξνχζαλ 

φινπο ηνπο θαξθίλνπο θαη επεζήκαηλαλ γεληθέο αξρέο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη 

πεξηέγξαθαλ ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν κε gFOBT γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 
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εληέξνπ, κε ζρεδφλ θακία αλαθνξά ζε άιιεο κεζφδνπο. Σν έγγξαθν ζπληζηνχζε εηήζηα ή 

αλά δηεηία επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ γηα άηνκα ειηθίαο απφ 50 έσο 74 εηψλ θαη ζε 

πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθφ έιεγρν κε θνινλνζθφπεζε.    

To 2003 ε Δπξσπατθή Έλσζε ππνζηήξημε επίζεκα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν 

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα εμέδσζε νδεγία κε ηίηιν «Έιεγρνο 

κε FOBT γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 50 έσο 74 

εηψλ». Ζ νδεγία αλαγλσξίδεη αθελφο ηελ επηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ 

απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο θαη ηνπ παρένο εληέξνπ ζηε κείσζε ηεο επίπησζεο θαη ηεο ζλεηφηεηαο απφ 

ηνλ θαξθίλν. Ζ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνλίδεη βαζηθέο αξρέο θαιήο πξαθηηθήο γηα ηελ 

πξψηκε αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ θαη πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα ιάβνπλ θνηλή δξάζε 

γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζε κηα νξγαλσκέλε πιεζπζκηαθή βάζε θαη κε ηελ 

θαηάιιειε πνηφηεηα ζε φια ηα επίπεδα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 

Δμαζθάιηζεο Πνηφηεηαο γηα ηνλ Πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ, φπνπ ππάξρνπλ 

(European Quality Assurance Guidelines for Cancer Screening). Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ 

νδεγηψλ γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ σο κέζνπ 

γηα ηελ επίηεπμε θαιήο πγείαο ζηελ νινέλα θαη γεξαηφηεξε Δπξψπε, έρεη επίζεο 

επηζεκαλζεί ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο Τγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ε 

εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ έρεη ππνζηεξηρζεί θαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κέζσ ησλ 

απνθάζεσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ ην 2003, ην 2006 θαη ην 2008. 

Σν 2007, έγηλε κηα πξνζπάζεηα απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε κάρε θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ κε ζρεηηθφ άξζξν ζηελ 

Γηαθήξπμε ησλ Βξπμειιψλ. Αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ήηαλ ε έθδνζε θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνο ηνπο επξσπαίνπο Τπνπξγνχο Τγείαο  

αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, νη νπνίεο ζα πεξηειάκβαλαλ 

δηαρείξηζε νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, επίζεκε πξφζθιεζε γηα 

ζπκκεηνρή θαζψο θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε (βι. παξάγξαθν 4.2). 

 

 

4.4 Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ  

 

Σα ζπζηήκαηα πγείαο δέρνληαη ηδηαίηεξεο πηέζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμνξζνινγήζνπλ 
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ηηο δαπάλεο ηνπο, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο (νπιηψηεο 2009).  Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ζε ζρέζε πάληνηε κε ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ 

κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ, δίλεη κηα ζεκαληηθή ψζεζε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

ψζηε λα ιάβνπλ ηελ απφθαζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

γηα ηε λφζν. 

Σα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θφζηνο απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ είλαη πεξηνξηζκέλα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ εθαξκφδνληαη επθαηξηαθά πξνγξάκκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην ζχζηεκα πγείαο ηεο 

Γαιιίαο πνπ εθάξκνζε πηινηηθά έλα πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ην 2005 

ήηαλ 1,3 εθαηνκκχξηα επξψ κε 29,3 επξψ κέζν θφζηνο αλά εμεηαδφκελν, απφ ην νπνίν ην 

ζηαζεξφ θφζηνο ήηαλ 4,9 επξψ θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο 7,5 επξψ αλά έηνο γηα θάζε 

άηνκν ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 50-75 εηψλ (Denis et al 2007). Σν 2007 ε επέθηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή νκάδα θφζηηζε 41,4 εθαηνκκχξηα επξψ ελψ 

ην 2008 μεθίλεζε επίζεκα ην εζληθήο εκβέιεηαο νξγαλσκέλν πξφγξακκα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο λφζνπ.  

Ζ Οιιαλδία μφδεςε 700.000 επξψ γηα έλα πηινηηθφ πξφγξακκα πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ κε εθαξκνγή ηεο εμέηαζεο αλίρλεπζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα. Ζ 

Απζηξαιία δαπάλεζε 43,4 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 3 πξψησλ εηψλ 

εθαξκνγήο ηνπ νξγαλσκέλνπ πξνιεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ πνπ πεξηειάκβαλε ηελ πξαγκαηνπνίεζε FOBT ζε δηεηή βάζε. Πνιιέο απφ ηηο 

ρψξεο πνπ πινπνηνχλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

δηαηεξνχλ θαη επίζεκεο δηαδηθαζίεο θαηαλνκήο πφξσλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά. Ζ 

Απζηξαιία, ε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ρξεκαηνδνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ κε πνζά πνπ θπκαίλνληαη απφ €8 εθαη. έσο 25 εθαηνκκχξηα επξψ. Να 

ζεκεησζεί φηη ηα πνζά απηά είλαη πεξίπνπ ηα κηζά απφ εθείλα πνπ νη ρψξεο απηέο 

δαπαλνχλ ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ.  

Σα παξαπάλσ θφζηε πηζαλά λα θαίλνληαη πςειά αιιά ζηε ζχγθξηζε πνπ 

αθνινπζεί κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηεο ζεξαπείαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

γίλεηαη ζαθέο φηη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ην θφζηνο, 

θαζψο εμαζθαιίδεη έγθαηξε δηάγλσζε θαη αλίρλεπζε πξνθαξθηληθψλ αιινηψζεσλ θαη 
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ζεκαληηθή κείσζε ηεο επίπησζεο θαη ηεο ζλεηφηεηαο ηεο λφζνπ. Ζ ζεκαζία ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ ππνγξακκίδεηαη πεξαηηέξσ αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηα πςειά 

θφζηε ηεο ζεξαπείαο ελφο αζζελνχο κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ.   

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ήηαλ 33.390 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα γηα ην 2009. Σα 18.568 εθαηνκκχξηα δνιάξηα αληηζηνηρνχλ ζην ηαηξηθφ θφζηνο, 

ηα 7.279 εθαηνκκχξηα ζην κε ηαηξηθφ θφζηνο θαη ηα 7.542 εθαηνκκχξηα επξψ ζην θφζηνο 

απφ ηελ απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο, κε βάζε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Economist. Σν 

θφζηνο ηεο λφζνπ, φπσο είλαη αλακελφκελν, δελ ηζνθαηαλέκεηαη αλά εηζνδεκαηηθή ηάμε 

θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή. ηελ θαηψηεξε εηζνδεκαηηθή ηάμε ην θφζηνο πνπ αλαινγνχζε 

ήηαλ κφιηο 23 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε ηάμε παξνπζίαδε έλα πςειφ 

πνζνζηφ αζζελψλ. Σν θφζηνο ηεο λφζνπ γηα ηελ θαηψηεξε πξνο ηε κεζαία εηζνδεκαηηθή 

ηάμε ήηαλ 398 εθαηνκκχξηα, 705 εθαηνκκχξηα γηα ηε κεζαία πξνο αλψηεξε θαη 32.264 

εθαηνκκχξηα γηα ηελ αλψηεξε ηάμε. Απφ απηά ηα 16.890 εθαηνκκχξηα δαπαλήζεθαλ γηα 

ηνπο λένπο αζζελείο ζηελ Ακεξηθή θαη ηα 10.392 εθαηνκκχξηα ζηελ Δπξψπε. Ζ Αθξηθή 

δαπάλεζε κφιηο 42 εθαηνκκχξηα (Economist Intelligence Unit Limited 2009).  

Σα ζηνηρεία απηά θάλνπλ ηδηαίηεξα αηζζεηή ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα ζηελ 

πξφζβαζε ζε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία κε ηηο πςειφηεξεο θνηλσληθά νκάδεο λα 

εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε απηέο κε ην πςειφηεξν θφζηνο γηα ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ. Αληίζηνηρα θαη ηα θφζηε ηεο λφζνπ 

αλά ρψξα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. Σν θφζηνο ηεο λφζνπ γηα ην 2009 

ήηαλ 8.872.609 δνιάξηα ($) γηα ηε Βνπιγαξία, $2.959.922.448 γηα ηε Γεξκαλία, 

$501.561.823 γηα ηελ Απζηξαιία, $79.132.701 γηα ηελ Διιάδα, $1.236.808.988 γηα ηελ 

Ηηαιία, $26.087.919 γηα ηελ Σνπξθία, $531.757.615 γηα ηελ Ηζπαλία, $233.398.644 γηα ηε 

νπεδία, $1.345.769.376 γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη $15.789.381.424 γηα ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Economist Intelligence Unit Limited 2009)  

ηε Γαιιία, ην 2004 ην κέζν θφζηνο ζεξαπείαο ζηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ρξνληάο 

κεηά ηε δηάγλσζε ζε αζζελείο ηαδίνπ Η ήηαλ 17.596 επξψ, ελψ έθηαλε ζην ηάδην IV ηα 

€35.059 αλά αζζελή (Clerc et al 2007). ηελ Διβεηία, ην κέζν θφζηνο γηα ην ηάδην Η 

ήηαλ $19,638 ελψ γηα ην ηάδην IV $39.298 ζε αζζελείο πνπ παξαθνινπζνχληαλ γηα 3 

ρξφληα απφ ην 1997-1998 πνπ δηεγλψζζεζαλ γηα πξψηε θνξά (Delco et al  2005). ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην θφζηνο γηα ην ηάδην Η ήηαλ £8.299, γηα ην ηάδην II £12.441, γηα 

ην ηάδην III £19.076 θαη γηα ην ηάδην IV £11.945.63 (UK Colorectal Cancer Screening 

Pilot Group, 2004). ε αζζελείο ησλ νπνίσλ ε δηάγλσζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί εγθαίξσο 
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κέζσ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ην θφζηνο αλά θαθνήζεηα ήηαλ €2.163, γηα 

πξνρσξεκέλε λενπιαζία €3.645 θαη αλά θαξθίλν €13.466.64 (Denis et al 2007).  

 

4.5 Αλάιπζε θόζηνπο–απνηειεζκαηηθόηεηαο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ 

ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ 

 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ε αλίρλεπζε θαξθίλσλ ζε αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο, 

θαζψο θαη ε αλίρλεπζε πνιππφδσλ πξηλ εμειηρζνχλ ζε θαξθηλψκαηα, ε πξφιεςε ηεο 

εκθάληζεο θαξθίλνπ θαη ε έγθαηξε ζεξαπεία κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. Ζ εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ είλαη λα παξνπζηάδεη κηα απνδεθηή ζρέζε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θφζηνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο κέρξη ζήκεξα είλαη ε FOBT, αλ θαη άιιεο 

κέζνδνη φπσο ε εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε, ε θνινλνζθφπεζε θαη ε αμνληθή 

θνινλνζθφπεζε έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί.  

Πηινηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ έιεγρν κε FOBT έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηε δηάγλσζε 2,5-15,3 πνιππφδσλ θαη 0,6-0,9 θαξθίλνπο ηνπ παρένο εληέξνπ 

αλά 1.000 πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο (Weller et al 2007, Australia’ s Bowel Cancer 

Screening Pilot 2005,  Santvirta et al 2002). Σα πξνγξάκκαηα κε FOBT νδήγεζαλ ζηε 

δηάγλσζε λενπιαζηψλ ηαδίνπ Η ζε πνζνζηφ 24-55%, ηαδίνπ ΗΗ ζε πνζνζηφ 17-24%, 

ελψ ην 20-30% ζε ηάδηα III/IV θαη ην 19% αδελσκαηψδεηο πνιχπνδεο (Zorzi et al 2007, 

Denis et al 2007, Evaluation of the UK Colorectal Cancer Screening Pilot 2003, 

Altenhofen et al 2005). Ζ ζηαδηνπνίεζε απηή επεηεχρζε κε πεξαηηέξσ έιεγρν κε ηε 

ρξήζε θνινλνζθφπεζεο. 

Μειέηεο αλάιπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ελφο 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε αξθεηέο ρψξεο κε ηε ρξήζε εμέηαζεο αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα 

θφπξαλα (Fecal Οccult Βlood Test – FOBT) θαη ζηε ζπλέρεηα παξαθνινχζεζε κε 

θνινλνζθφπεζε. Μηα ηέηνηα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ηνπ 

Καλαδά κε ζθνπφ λα θαλεί ε επίπησζε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε κείσζε ηεο 

ζλεηφηεηαο, ηελ αλάιπζε θφζηνπο – απνηειέζκαηνο θαη ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ. Φάλεθε φηη απφ ην δηεηή έιεγρν ηνπ 65% ησλ αηφκσλ ειηθίαο απφ 50 έσο 74 

εηψλ ην 2000 νδήγεζε ζε κηα κείσζε ηεο 10εηνχο ζλεηφηεηαο ηνπ παρένο εληέξνπ θαηά 

16,7%. Σν ππνινγηζκέλν θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 112 εθαηνκκχξηα δνιάξηα αλά 
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ρξφλν ή 11.907 δνιάξηα γηα θάζε θεξδηζκέλν ρξφλν δσήο (Public Health Agency of 

Canada 2003).  

 

 

Πηγή: Υποσργείο Υγείας ηοσ Καναδά 2003 

Γηάγξακκα 4.1 

Καηαλνκή ηνπ θόζηνπο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ 

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζηνλ Καλαδά ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία  

 

Σν θφζηνο γηα θάζε θεξδηζκέλν ρξφλν δσήο απμαλφηαλ απφ 11.907 δνιάξηα πνπ 

ήηαλ γηα ηνλ έιεγρν αλά δηεηία ζε 13.497 δνιάξηα γηα ηνλ εηήζην έιεγρν. O αλά δηεηία 

έιεγρνο ήηαλ ιηγφηεξν απφ απνηειεζκαηηθφο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ($15.688) φηαλ ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο έπεθηε απφ ην 67% ζην 50%. Απφ ηελ άιιε ν εηήζηνο έιεγρνο 

δηπιαζίαδε ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζπγθξηηηθά κε ηνλ αλά δηεηία έιεγρν. Ο 

κέζνο αξηζκφο εθηεινχκελσλ FOBT απμαλφηαλ ζε 111.654 ην ρξφλν, κεγέζε ζαθψο 

κεγαιχηεξα απφ ηα αληίζηνηρα γηα ηνλ αλά δηεηία έιεγρν. Παξά πάλησο ηηο ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ θφζηνπο αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ησλ εμεηαδνκέλσλ θαη ηα δχν πξνγξάκκαηα παξνπζίαδαλ ηθαλνπνηεηηθή 

ζρέζε θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο νδεγψληαο ζηελ πηνζέηεζε εζληθνχ νξγαλσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηνλ Καλαδά. 

Αληίζηνηρεο κειέηεο έρνπλ δεκνζηεπζεί θαηά θαηξνχο πνπ παξνπζηάδνπλ ην θφζηνο 

γηα θάζε θεξδηζκέλν ρξφλν δσήο κε βάζε δηαθνξεηηθέο παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. ε κηα κειέηε θάλεθε φηη ην θφζηνο γηα 

θάζε θεξδηζκέλν ρξφλν δσήο κε ηελ εθαξκνγή κηαο θνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 
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ζηελ ειηθία ησλ 55 εηψλ κε εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε είλαη 1.200 δνιάξηα (Frazier et 

al 2000). Ζ αληίζηνηρε αλάιπζε γηα ηνλ ζπλδπαζκφ εηήζηνπ ειέγρνπ κε FOBT θαη 

εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε θάζε πέληε ρξφληα κε παξαπνκπή κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κε πςεινχ θηλδχλνπ γηα εμαιιαγή πνιχπνδεο ζε έιεγρν κε θνινλνζθφπεζε ην θφζηνο 

γηα θάζε θεξδηζκέλν ρξφλν δσήο ήηαλ 1.237 δνιάξηα (Leshno et al 2003). Όηαλ ε 

παξαπνκπή γηα θνινλνζθφπεζε γίλεηαη γηα φινπο ηνπο επξηζθφκελνπο πνιχπνδεο 

αλεμάξηεηα απφ κέγεζνο θαη ηζηνινγηθφ ηχπν, ην θφζηνο αλά θεξδηζκέλν ρξφλν δσήο 

θηάλεη ηα 2.486 δνιάξηα. ε φιεο απηέο ηηο κειέηεο ππνινγίδνληαλ κφλν ηα άκεζα θφζηε 

θαη θαζφινπ ηα έκκεζα.  

Ο έιεγρνο κφλν κε FOBT θάζε δεχηεξν ρξφλν θάλεθε λα έρεη θφζηνο αλά 

θεξδηζκέλν ρξφλν δσήο 2.277 επξψ φηαλ ν πιεζπζκφο ζηφρνο είλαη άηνκα 65 έσο 74 

εηψλ (Gyrd-Hansen et al 1998). Απηφο ν ππνινγηζκφο δε ιάκβαλε ππφςε ηα ζεξαπεπηηθά 

θφζηε, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ ην παξαπάλσ θφζηνο. Δπίζεο, γηα θάζε 

πνηνηηθά θεξδηζκέλν ρξφλν δσήο ην θφζηνο ήηαλ 2.164 επξψ (Whynes et al 1998).  

Μειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Όζιν to 2008 έδεημε φηη ν 

πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο αηφκσλ ειηθίαο 55 έσο 59 εηψλ θαη 60 έσο 64 εηψλ κε FOBT 

θαη εχθακπηε ζηγκνεηδνζθφπεζε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο. Όηαλ ηα θφζηε πνπ ππνινγίδνληαλ πεξηειάκβαλαλ ηα άκεζα θφζηε, ν έιεγρνο 

γηα ηελ νκάδα 55 έσο 59 εηψλ εκθαληδφηαλ σο ν πιένλ απνηειεζκαηηθφο, ελψ φηαλ 

ππνινγίδνληαλ θαη ηα άκεζα θφζηε, ν έιεγρνο ηεο νκάδαο 60 έσο 64 εηψλ κε ην 

ζπλδπαζκφ ηεο εχθακπηεο ζηγκνεηδνζθφπεζεο θαη ηεο FOBT ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφο 

ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο ηνπ. Πξνζηηζέκελα θαη ηα θφζηε ηεο ζεξαπείαο, ν ζπλδπαζκφο 

ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 55 έσο 59 εηψλ παξνπζίαδε ζεκαληηθή 

ππεξνρή (Aas 2008). 

Ζ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ηε ζρέζε θφζηνπο – 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κε gFOBT γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ έδεημε φηη ν ιφγνο είλαη αθφκε θαιχηεξνο θαη απφ ηνλ 

αληίζηνηρν γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πνπ είλαη ν πιένλ 

δηαδεδνκέλνο (Whynes et al 2004). Δπίζεο, ε αλάιπζε ηνπ Γαλέδηθνπ θαη ηνπ Γαιιηθνχ 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε gFOBT έδεημε φηη ηφζν ν εηήζηνο φζν θαη ν δηεηήο έιεγρνο 

είλαη απνηειεζκαηηθφο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο (Lejeune et al 2004, Gyrd-Hannsen et al 

1998). Ζ επαίζζεηε εμέηαζε αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα (iFOBT) είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη πεξηζζφηεξν αθξηβή απφ ηελ gFOBT, απνηειψληαο 

έηζη κηα θαιή ελαιιαθηηθή έλαληη ηεο gFOBT (Berchi et al 2004).  
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Τπάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο αλαιχζεηο γηα ηελ ζρέζε θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο 

γηα ηηο ελδνζθνπηθέο κεζφδνπο ζηελ Δπξψπε. Σφζν νη Ακεξηθάληθεο φζν θαη νη 

Δπξσπατθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη κηα θαιή ζρέζε γηα ηελ επέιηθηε ζηγκνεηδνζθφπεζε, κε 

ή ρσξίο ηελ εθαξκνγή αλά δηεηία FOBT (Tappenden et al 2007, Wagner et al 1999, 

Frazier et al 2000, Vijan et al 2001), ελψ ε θνινλνζθφπεζε αλά δεθαεηία ή αθφκε θαη 

κηα θνξά ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο είλαη απνδεθηή ζηελ Ακεξηθή. Οη πξψηνπ βαζκνχ 

ζπγγελείο αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ έρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν εκθάληζεο 

θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε θνινλνζθφπεζε ελδείθλπηαη σο βαζηθή 

εμέηαζε ειέγρνπ γηα απηφλ ηνλ πιεζπζκφ. Παξφιν απηά, ιίγεο κειέηεο έρνπλ 

επηθεληξσζεί ζηε ζρέζε θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο ηεο εμέηαζεο γηα απηφλ 

ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο κε θνινλνζθφπεζε ζηνπο  πξψηνπ 

βαζκνχ ζπγγελείο αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ πξέπεη λα αξρίδεη ζηα 45 γηα 

λα παξνπζηάδεη νηθνλνκηθφ φθεινο θαη φηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ είλαη πςειή 

(Winawer 2007). 

Οη λεφηεξεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο ζην πιαίζην 

νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε. 

Μέρξη ζήκεξα, ε αλάιπζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηθνληθήο 

θνινλνζθφπεζεο βξέζεθε θαηψηεξε απφ ηελ θιαζζηθή θνινλνζθφπεζε (Vijan et al 

2007, Heitman et al 2005). Μηα πξφζθαηε αλάιπζε γηα ηελ ελδνζθνπηθή θάςνπια βξήθε 

φηη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν εάλ ε ζπκκφξθσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ήηαλ κεγαιχηεξε ζπγθξηλφκελε κε ηελ θνινλνζθφπεζε (Hassan et al 2008), 

γεγνλφο πνπ δελ είλαη ηφζν εχθνιν απφ ηε ζηηγκή πνπ δχν κέξεο πξηλ ηελ εμέηαζε 

επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε κφλν πγξψλ. Κακία ζρεηηθή κειέηε δελ έρεη γίλεη αθφκα 

αλαθνξηθά κε ηελ θπηηαξηθή απνθινίσζε.  

Ζ  αλάιπζε θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ 

εθαξκνγή λέσλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπηπξφζζεηα, φπνπ δελ 

ππάξρνπλ θιηληθέο κειέηεο, νη αλαιχζεηο απηέο κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο ζεξαπεπηηθέο 

κεζφδνπο κεηαμχ ηνπο. Έρνπλ ππάξμεη ιίγεο δεκνζηεχζεηο γηα ηελ ζρέζε θφζηνπο – 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, ηδηαίηεξα ηε 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαη ηελ αθηηλνζεξαπεία. Έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν νη αλαιχζεηο 

θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο είλαη νη λέεο ρεηξνπξγηθέο 

ηερληθέο, φπσο νη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο θαη νη επαηηθέο εθηνκέο.  
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Δπίζεο, ε αλάιπζε θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε 

θαξκαθεπηηθή (αιιά θαη ηελ κε θαξκαθεπηηθή) αγσγή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Νέεο 

ζεξαπείεο έξρνληαη ζηηο αγνξέο κε θφζηνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί κε βάζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο απφ ηα ζπζηήκαηα πγείαο. πρλά, αλάινγεο κειέηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάπνηεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην εχξνο ηνπ 

επηηξεπηνχο θφζηνπο γηα ηελ απνδηδφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Κιηληθήο Αξηζηείαο (National Institute of 

Clinical Excellence -NICE) έρεη νξίζεη έλα φξην ζηηο £30,000 αλά θεξδηζκέλν πνηνηηθά 

ζηαζκηζκέλν έηνο δσήο (Quality adjusted life year - QALY), πάλσ απφ ην νπνίν ε 

πηζαλφηεηα απφξξηςεο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο απμάλεη ζεκαληηθά.  

ηελ πεξίπησζε ησλ ζεξαπεηψλ ηνπ θαξθίλνπ, ην θφζηνο πξέπεη λα δπγηζηεί 

απέλαληη ζηελ ηνμηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, ηελ ζπλνιηθή επηβίσζε θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο επηβίσζεο ρσξίο λφζν, αλ θαη ζε θακία ρψξα δελ έρεη ηεζεί επίζεκν φξην ζε 

φηη αθνξά ηηο ζεξαπείεο γηα ηνλ θαξθίλν. Ζ Απζηξαιία θαη αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο 

ηψξα ρξεζηκνπνηνχλ αλαιχζεηο θφζηνπο – απνηειέζκαηνο σο κέξνο ηνπ ηξφπνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο ησλ λέσλ ζεξαπεηψλ (Φηιαλδία, Οιιαλδία, νπεδία, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην), αλ θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ ηειηθή ιήςε απφθαζεο δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε, θαζψο άιινη παξάγνληεο, φπσο ε αθνινπζνχκελε 

πνιηηηθή, αιιά θαη ε ηζρπξή παξνπζία νκάδσλ δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ αζζελψλ, 

παίδνπλ επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν.  

 

 

4.6 πκπεξάζκαηα 

 

ηηο κέξεο καο, ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ φινο ν πιεζπζκφο πνπ είλαη ζε 

θίλδπλν λα ειέγρεηαη ζηε ζσζηή ειηθία κε ηελ θαηαιιειφηεξε απφ άπνςε επαηζζεζίαο, 

εηδηθφηεηαο θαη θφζηνπο εμέηαζε. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ επίζεκεο νδεγίεο απφ αξκφδηνπο 

θνξείο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 

κε ζθνπφ ηελ πνηνηηθή εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο αλεμαηξέησο. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

δείρλεη πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θαη θαηά ζπλέπεηα ν έιεγρνο πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε καθξνπξφζεζκα. Αλ κάιηζηα, 

ιάβνπκε ππφςε καο ην γεγνλφο φηη ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ 
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παρένο εληέξνπ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ε εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζην 

ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο απηνχ, ην νπνίν ηα επφκελα ρξφληα κε ηελ αχμεζε ηεο 

επίπησζεο ηεο λφζνπ αλακέλεηαη λα θηάζεη ζε αθφκε πςειφηεξα επίπεδα. Ζ εθαξκνγή, 

σο εθ ηνχηνπ, πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηα ζπζηήκαηα πγείαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

πξφιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, κεηψλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηελ επίπησζε θαη 

ηε ζλεηφηεηά ηεο. Δπηπξφζζεηα, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα επηηχρνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

δαπαλψλ ηνπο γηα ηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ, ζηεξίδνληαο νηθνλνκηθά έλα πξφγξακκα 

ειέγρνπ πνπ κε απνδεδεηγκέλα ρακειφ θφζηνο εμαζθαιίδεη ζεκαληηθφ θέξδνο ζε έηε θαη 

πνηφηεηα δσήο. 
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