
Τι είναι Καρκίνος? 

• Ο ανεξέλεγκτος, παθολογικός 

πολλαπλασιασμός των κυττάρων 

ενός οργάνου του ανθρώπινου 

σώματος 

• Ο καρκίνος μπορεί να διασπαρεί 

και σε άλλα μέρη του σώματος, 

διαφορετικά από εκείνα που 

πρωτοεμφανίστηκε. 



Τι είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου? 

• Καταλαμβάνει θέση μεταξύ των πρώτων σε νοσηρότητα και 
θνητότητα καρκίνων του ανθρώπου. 

 

• Είναι ασθένεια κατά την οποία τα φυσιολογικά κύτταρα που 
καλύπτουν την εσωτερική επιφάνεια του παχέος εντέρου αρχίζουν 
να μεταβάλλονται, να καθίστανται αθάνατα και να αναπτύσσονται 
ανεξέλεγκτα μη υπακούοντας στους «νόμους» που διέπουν την 
λειτουργία των φυσιολογικών κυττάρων του σώματος. 

 

• Προέρχεται στην πλειονότητά του από καλοήθεις καταστάσεις που 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό του εντέρου και ονομάζονται 
«πολύποδες».  

 

• Ορισμένοι από αυτούς τους πολύποδες μπορεί να υποστούν 
εξαλλαγή σε καρκίνο.  



Ποια είναι η λειτουργία του παχέος εντέρου? 

Η κατακράτηση 

νερού και η 

δημιουργία 

«σχηματισμένου» 

εντερικού 

περιεχομένου 



Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για 

ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου? 

• Πολύποδες (καλοήθης ή προκαρκινική 

κατάσταση σχετιζόμενη με την ηλικία) 

• Ηλικία 

• Ελκώδης κολίτις και νόσος του Crohn 

• Δίαιτα πλούσια σε κορεσμένα λίπη όπως το 

κόκκινο κρέας. 

• Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου 

• Παχυσαρκία 

• Κάπνισμα 



Έγκαιρη διάγνωση 

• Ο καρκίνος του παχέος εντέρου μπορεί να προληφθεί 
μέσω προγραμμάτων ελέγχου του φυσιολογικού 
πληθυσμού και αφαίρεσης των πολυπόδων.  

 

• Πρώιμη διάγνωση συνεπάγεται μακρόχρονη επιβίωση.  

 

• Ο έλεγχος (screening) πρέπει να αρχίζει από την ηλικία 
των 50 ετών και αφορά σε όλα τα άτομα «μέσου» 
κινδύνου. 

 

• Ο έλεγχος διενεργείται και πριν από την ηλικία των 50 
ετών σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, σε 
άτομα με ΙΦΕΝ και σε άτομα που εμφανίζουν 
συμπτώματα από το πεπτικό.   



Μέθοδοι ελέγχου του πληθυσμού 

• Κολονοσκόπηση 

• Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης 
κοπράνων 

• Σιγμοειδοσκόπηση 

• Βαριούχος υποκλυσμός 

• Εικονική κολονοσκόπηση 



Πολύποδας παχέος εντέρου 



Ποια είναι τα συμπτώματα του ΚΠΕ? 

• Μεταβολή στις εντερικές συνήθειες 
(διάρροια ή δυσκοιλιότητα η εναλλαγές 
διάρροιας με δυσκοιλιότητα, αίσθημα 
ατελούς κένωσης).  

• Ύπαρξη ερυθρού αίματος στις 
κενώσεις. 

• Κοιλιακό πόνος, αίσθημα πληρότητος, 
μετεωρισμός. 

• Ανερμήνευτη απώλεια βάρους, 
καταβολή δυνάμεων, αναιμία 
(σιδηροπενική) 



Διατροφικός δεκάλογος 

 Τρώτε 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως 

 Προτιμάτε τα τοπικά, εποχιακά και φρέσκα ή 
κατεψυγμένα λαχανικά 

 Τρώτε άφθονο φυτικό υπόλειμμα. Ελέγξτε την 
πρόσληψη επεξεργασμένων υδατανθράκων, καθώς και 
των τροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικό 
υπόλειμμα 

 Μετριάστε την πρόσληψη ζωικού λίπους (π.χ. λιπαρό 
γάλα και κρέας) υιοθετώντας γάλα με μικρή 
περιεκτικότητα σε λίπος και αφαιρώντας  το ορατό λίπος 
από το κρέας και το δέρμα από το κοτόπουλο 

 Υγιής μαγειρική σημαίνει χαμηλές ποσότητες λίπους. 
Αν πρέπει να προσθέσετε λίπος προτιμάτε την 
προσθήκη ελαιολάδου 

 



Διατροφικός δεκάλογος (συν…) 

Να θυμάστε ότι το ψάρι και τα όσπρια 
αποτελούν κατάλληλες εναλλακτικές τροφές αντί 
του κρέατος. Το ιχθυέλαιο μπορεί να προφυλάξει 
από την ανάπτυξη ΚΠΕ 

Αποφεύγετε την μεγάλη ενεργειακή πρόσληψη 

Υιοθετήστε καθημερινή φυσική άσκηση 

Πίνετε τουλάχιστον ένα λίτρο νερού ημερησίως 
και όχι περισσότερο από δύο ποτήρια κρασιού 
ημερησίως 

Να ευχαριστείστε την τροφή σας. Μη καπνίζετε 


