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Παξαδνζηαθά ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ - ν δεύηεξνο πην θνηλόο θαξθίλνο ζε 
νιόθιεξε ηελ Δπξώπε κε πεξίπνπ 500.000 λέεο πεξηπηώζεηο θάζε ρξόλν - ζεσξείηαη κία 
αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη θπξίσο άηνκα άλσ ησλ 50 εηώλ. Παξ’όια απηά ηα πνζνζηά 
εκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ ζε όιε ηελ Δπξώπε ζε ελήιηθεο 
ειηθίαο 20 έσο 39 εηώλ απμήζεθαλ θαηά 6% θάζε ρξόλν κεηαμύ 2008 θαη 2016, ζύκθσλα κε 
λέα έξεπλα, ε νπνία δεκνζηεύηεθε πξόζθαηα ζην πεξηνδηθό Gut (Vuik FER,Nieuwenburg 
SAV, Bardou M,et al. Gut 2019;68:1820–1826) θαη πεξηιάκβαλε ζηνηρεία από 187.918 
αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ, ειηθίαο από 20 εώο 49 εηώλ. Ζ κειέηε 
απηή ρξεζηκνπνίεζε ηα δεδνκέλα από 20 επξσπατθά εζληθά κεηξώα θαξθίλνπ γηα ηελ 
αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ζηα πνζνζηά επίπησζεο ησλ λέσλ ελειίθσλ κε θαξθίλν ηνπ παρένο 
εληέξνπ θαη νξζνύ ζε όιε ηελ Δπξώπε ηα ηειεπηαία 25 ρξόληα. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο 
ειηθίεο 20 εώο 39 εηώλ, γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ηα πνζνζηά εκθάληζεο 
απμήζεθαλ θαηά 7,4% εηεζίσο κεηαμύ 2008-2016, ελώ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ νξζνύ ηα 
πνζνζηά εκθάληζεο απμήζεθαλ θαηά 1,8% εηεζίσο γηα ην δηάζηεκα 1990-2016. Σε ελήιηθεο 
ειηθίαο 40 έσο 49 εηώλ, ηα ζπλνιηθά πνζνζηά εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη 
νξζνύ απμήζεθαλ θαηά 1,4% θάζε ρξόλν από ην 2005 κέρξη ην 2016.  
 
Τα επξύκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζπκβαδίδνπλ κε ηα επξύκαηα δεκνζηεπκέλσλ κειεηώλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ πιεζπζκό ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο, Απζηξαιίαο θαη Νέαο Εειαλδίαο 
ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο θαη κίαο πξόζθαηα δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ζην ηεύρνο Απξηιίνπ 
ηνπ British Journal of Surgery (Chambers AC et al. British Journal of Surgery 
2020;107:595-605). Ζ ηειεπηαία απηή κειέηε βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία πνπ εμήρζεζαλ από ηε 
βάζε δεδνκέλσλ ηεο Δζληθήο Υπεξεζίαο Καηαγξαθήο θαη Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ ηεο 
Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη πεξηιάκβαλε 56.134 λέεο πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε θαξθίλν παρένο 
εληέξνπ θαη νξζνύ. Ζ πην ζηαζεξή αύμεζε ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ήηαλ ζηελ νκάδα ειηθίαο 
20-29 εηώλ, ε νπνία νθεηιόηαλ θπξίσο ζηελ αύμεζε ησλ πεξηθεξηθώλ όγθσλ, δειαδή όγθσλ 
ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ παρένο εληέξνπ θαη ηνπ νξζνύ.   
 
Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη από δηάθνξεο κειέηεο είλαη όηη ν θαξθίλνο ηνπ 
παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ γηα λένπο αζζελείο είλαη πην επηζεηηθόο θαη πηζαλόηεξν λα 
δηαγλσζηεί ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην από όηη ζε ειηθησκέλνπο πιεζπζκνύο. Απηή ε αξρή 
ππνζηεξίρζεθε θαη από ηα επξύκαηα κηαο άιιεο κειέηεο, δεκνζηεπκέλεο θαη απηήο ζην 
ηεύρνο Απξηιίνπ ηνπ British Journal of Surgery (Zaborowski AM et al. British Journal of 
Surgery 2020;107:606-612), αλαιύνληαο ηα δεδνκέλα 797 αζζελώλ κε θαξθίλν ηνπ νξζνύ.  
Ζ κειέηε απηή θαηέδεημε όηη νη αζζελείο κηθξόηεξνη ησλ 50 εηώλ ζε ζύγθξηζε κε αζζελείο 
κεγαιύηεξνπο ησλ 50 εηώλ:  
 

- είραλ πςειόηεξν πνζνζηό ζπλδξόκνπ Lynch (κία γελεηηθά θιεξνλνκνύκελε 
θαηάζηαζε, ε νπνία νθείιεηαη ζε κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ MMR [mismatch repair] θαη 
πξνδηαζέηεη ην θνξέα ηνπ ζε απμεκέλν ξίζθν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ παρένο 
εληέξνπ θαη νξζνύ) 

- δηαγλώζηεθαλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην (αλ θαη απηό ην 
εύξεκα δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό) 

- ππνβιήζεθαλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε  λεν-επηθνπξηθή ρεκεηναθηηλνζεξαπεία, 
εγρείξεζε ππειηθήο εμεληέξσζεο θαη κεηεγρεηξεηηθή ρεκεηνζεξαπεία. 
 

Παξ’όια απηά ε 5-εηήο επηβίσζε ειεύζεξεο λόζνπ ήηαλ ε ίδηα αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο.  



Τα επξύκαηα απηώλ ησλ 3 κειεηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο, 
θαηαδεηθλύνπλ όηη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ δελ πξέπεη πιένλ λα ζεσξείηαη 
αζζέλεηα ειηθησκέλσλ. Απηή ε παξαδνρή ζέηεη θαη θαηλνύξγηεο πξνηεξαηόηεηεο: 
 
Πξώηνλ, ν ξόινο ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ, όπσο ε δηαηξνθή, ε παρπζαξθία, ε 
ζσκαηηθή άζθεζε θαη ην κηθξνβίσκα ηνπ εληέξνπ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο 
εληέξνπ ζε λέεο ειηθίεο δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηόο θαη ζα πξέπεη λα απνηειέζεη 
κειινληηθό εξεπλεηηθό ζηόρν. 
 
Γεύηεξνλ, εθηόο από ην εξεπλεηηθό ζθέινο, ε αιιαγή ηεο επηδεκηνινγίαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 
παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ ζα πξέπεη επίζεο λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε θαη 
εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα ζπκπηώκαηα κε ηα νπνία 
παξνπζηάδεηαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ. Έηζη κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 
έγθαηξε δηάγλσζε θαη εληνπηζκόο απηώλ ησλ θαξθίλσλ ζε πξώηκν θαη ζεξαπεπηηθό ζηάδην, 
θάηη πνπ εμαζθαιίδεη θαη βέιηηζηα απνηειέζκαηα. 
 
Τέινο, κηα πηζαλή αιιαγή ζηξαηεγηθώλ πξόιεςεο, όπσο ζπλέβε κε ηελ Ακεξηθάληθε Δηαηξία 
Καηαπνιέκεζεο ηνπ Καξθίλνπ – ε νπνία ρακήισζε ηελ ειηθία δηαινγήο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 
θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ από ηα 50 ζηα 45 έηε - ζα έρεη ζεκαληηθέο 
επηπηώζεηο ζηνπο πόξνπο ζην ηξέρνλ νηθνλνκηθό θιίκα. Μία ελαιαθηηθή ζηξαηεγηθή ζα 
κπνξνύζε λα βαζίδεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ ξίζθνπ ησλ λεόηεξσλ ζπκπησκαηηθώλ 
αζζελώλ, νη νπνίνη ζα ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ρξεζηκνπνηώληαο εμεηάζεηο όπσο 
π.ρ. πνζνηηθά αλνζντζηνρεκηθά ηεζη θνπξάλσλ. 
 

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΠΙΡΙΝΗ Ε ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΤΝΔΡΟΜΟ LYNCH 

To ζύλδξνκν Lynch απνηειεί κία γελεηηθά θιεξνλνκνύκελε θαηάζηαζε, ε νπνία νθείιεηαη ζε 

κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ MMR (mismatch repair) θαη πξνδηαζέηεη ην θνξέα ηνπ ζε απμεκέλν 

ξίζθν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ, πνπ θζάλεη κέρξη 80% θαζ’όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ελώ πξνδηαζέηεη θαη ζηελ εκθάληζε άιισλ ηύπσλ θαξθίλνπ. Υπνινγίδεηαη 

όηη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 175.000 άηνκα έρνπλ ζύλδξνκν Lynch ελώ πεξηζζόηεξεο από 

1.100 πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε ζύλδξνκν Lynch δηαγηγλώζθνληαη εηεζίσο  κε θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ. Γεληθά ηo ζύλδξνκν Lynch επζύλεηαη γηα ην 2% πεξηπνπ ησλ 

πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ. Οη θύξηνη άμνλεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξόιεςεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ ζε άηνκα κε ζύλδξνκν Lynch 

απνηεινύλ ε ζπρλή παξαθνινύζεζε κε θνινλνζθόπεζε θαη αθαίξεζε πνιππόδσλ εθόζνλ 

αλεπξεζνύλ. Από ηελ άιιε κεξηά έρεη πξνηαζεί, σο κέζν πξόιεςεο, ε καθξνρξόληα ιήςε 

αζπηξίλεο.  

 

Τνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020 δεκνζηεύηεθαλ θαηεπζεληήξηεο νδεγίεο από ην Δζληθό Ηλζηηηνύην 

Κιηληθήο Αξηζηείαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (NICE) αλαθνξηθά κε ηελ πξόιεςε θαη απνηξνπή 

ηεο εκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ ζε άηνκα κε ζύλδξνκν Lynch. Ζ 

επηηξνπή ζπλέζηεζε ηελ θαζεκεξηλή ρνξήγεζε αζπηξίλεο γηα πεξηζζόηεξν από 2 ρξόληα 

έηζη ώζηε λα απνηξαπεί ε εκθάληζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ ζε άηνκα 

κε ζύλδξνκν Lynch.  



Ζ επηηξνπή κειέηεο ηνπ NICE ζηεξίρζεθε θαηά βάζε ζε δύν κειέηεο κε κεγάιν αξηζκό 

αζζελσλ ε θάζεκηα, νη νπνίεο δηεξεύλεζαλ ην ξόιν ηεο αζπηξίλεο ζε θνξείο ηνπ ζπλδξόκνπ 

Lynch. Ζ πην πξόζθαηε κειέηε, κε ην όλνκα CAPP2, ήηαλ ε πξώηε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 

πνπ θαηέδεημε όηη ε ρνξήγεζε αζπηξίλεο ζε πςειή δνζνινγία (600 mg) είλαη έλαο 

απνηειεζκαηηθόο ρεκεηναπνηξεπηηθόο παξάγνληαο  ζηνλ θιεξνλνκνύκελν θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ θαη νξζνύ, δειαδή απνηξέπεη ηελ αιιεινπρία κεηαηξνπήο ελόο 

αδελσκαηώδνπο πνιύπνδα ζε θαξθίλν. Τα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο CAPP2 ήηαλ 

παξόκνηα κε απηά κίαο πξνγελέζηεξεο – κε ηπραηνπνηεκέλεο – κειέηεο κε ην ίδην 

αληηθείκελν έξεπλαο. Καη νη δύν κειέηεο θαηέδεημαλ όηη ε καθξνρξόληα ρνξήγεζε αζπηξίλεο 

γηα πεξηζζόηεξν από 2 ρξόληα κεηώλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο 

εληέξνπ θαη νξζνύ.  

 

Ζ καθξνρξόληα ρνξήγεζε αζπηξίλεο κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από απμεκέλν θίλδπλν 

αηκνξξαγίαο. Παξ’όια απηά ε κειέηε CAPP2 δελ θαηέδεημε απμεκέλε ζπρλόηεηα πεπηηθνύ 

έιθνπο, αηκνξξαγίαο από ην γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα ή απμεκέλε ζπρλόηεηα εγθεθαιηθήο 

αηκνξξαγίαο. Δλώ ε κειέηε CAPP2 ρξεζηκνπνίεζε πςειή δνζνινγία αζπηξίλεο εληνύηνηο ε 

άξηζηε δνζνινγία αζπηξίλεο, πνπ  ζα ηζνξξνπεί ην ρεκεηναπνηξεπηηθό πιενλέθηεκα ζε 

ζρέζε κε ην απμεκέλν θίλδπλν αηκνξξαγίαο, δελ είλαη αθόκα γλσζηή θαη απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηεο ήδε ππάξρνπζαο κειέηεο CAPP3. Ζ επηηξνπή ηνπ NICE θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ε καθξνρξόληα ρνξήγεζε αζπηξίλεο ζπλίζηαηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε ζύλδξνκν Lynch, εθηόο από πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη ηζηνξηθό 

πεπηηθνύ έιθνπο.  

. 

 


