ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ
Ο νξηζκόο πνπ δίλεηαη από ηελ θιηληθή Υεκεία γηα ηνπο θαξθηληθνύο δείθηεο
είλαη ν εμήο : Καξθηληθόο δείθηεο είλαη θάζε νπζία πνπ βξίζθεηαη ζηα θαξθηληθά
θύηηαξα ή παξάγεηαη από απηά θαη εθθξίλεηαη ζηα βηνινγηθά πγξά, ή πνπ
παξάγεηαη από ηνλ πγηή νξγαληζκό σο απάληεζε ζηελ παξνπζία ηνπ όγθνπ θαη
ηεο νπνίαο ε ύπαξμε ή ε αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζήο ηεο πάλσ από ηα
θπζηνινγηθά όξηα ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία, ηελ αλάπηπμε, ηε δηάγλσζε ή θαη
ηελ πξόγλσζε ελόο θαθνήζνπο όγθνπ.

Με ηηο κάζηηγεο ηεο θαθήο δηαηξνθήο θαη ησλ ινηκσδώλ αζζελεηώλ, ν θαξθίλνο έρεη
αλαδεηρζεί ζε κείδνλ πξόβιεκα πγείαο.
Με ηε ζπλερή κείσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο από ηελ θαξδηαθή λόζν, ν θαξθίλνο ζα
κπνξνύζε λα αλαδεηρζεί ζήκεξα ζε θύξηα αηηία ζαλάηνπ ζηνλ αλαπηπγκέλν θόζκν.
Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ηνπ κέζνπ όξνπ δσήο ηνπ πιεζπζκνύ, αθνύ ε
ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ θαθνήζσλ λενπιαζκάησλ απμάλεη ζεκαληηθά κε ηελ
ειηθία. Αθόκα, νθείιεηαη ζηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο από δηάθνξεο
θαξθηλνγόλεο νπζίεο ή αθηηλνβνιίεο θαη ζε δηαηξνθηθέο ή άιιεο ζπλήζεηεο
(θάπληζκα), πνπ θη απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε λενπιαζηώλ.
Παξά ηηο ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζηε ζεξαπεία ιίγσλ ζπγθεθξηκέλσλ ηύπσλ θαξθίλνπ,
νη ζάλαηνη από ηνλ θαξθίλν παξακέλνπλ ζην ζύλνιό ηνπο ζε απνγνεηεπηηθά πςειά
επίπεδα ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα.
Φπζηθά, ν θαξθίλνο δελ είλαη κία αζζέλεηα, αιιά κηα πιεηάδα δηαθνξεηηθώλ λόζσλ
πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηε ζέζε, ηνλ ηύπν ηνπ ηζηνύ θαη ην βαζκό ηεο θαθνήζεηαο.
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Κάζε θπζηνινγηθό θύηηαξν ζηνλ νξγαληζκό έρεη ηε δπλαηόηεηα λα γίλεη θαξθηληθό,
ιόγσ ηεο ηδηόηεηάο ηνπ λα δηαθνξνπνηείηαη. Η δηαθνξνπνίεζε είλαη ε πνξεία θαηά
ηελ νπνία έλα θύηηαξν κεηαηξέπεηαη ζε άιινλ ηύπν θπηηάξνπ. Η δηαθνξνπνίεζε
κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο ε δεκηνπξγία λέσλ ηύπσλ θπηηάξσλ. Η δεκηνπξγία, όκσο,
ελόο θαξθηληθνύ θπηηάξνπ από έλα θπζηνινγηθό, ζα νδεγήζεη ζε έλα λέν θύηηαξν πνπ
ζα έρεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά από ηα ππόινηπα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο.
Σε αληίζεζε κε ην θπζηνινγηθό θύηηαξν, ην νπνίν δηαηξείηαη γηα λα αληηθαηαζηήζεη
θπηηαξηθή απώιεηα θαη λα δηαηεξήζεη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ αξηζκνύ ησλ θπηηάξσλ,
έλα θαξθηληθό θύηηαξν δηαηξείηαη κε ηνλ δηθό ηνπ ξπζκό, ρσξίο δειαδή λα ιακβάλεη
ππόςε ηηο αλάγθεο ηνπ ζώκαηνο.
Δπζηπρώο, ε δηάγλσζε ησλ λέσλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ δε γίλεηαη πάληα έγθαηξα,
όηαλ δειαδή ν όγθνο είλαη κηθξόο ζε κέγεζνο θαη πεξηνξηζκέλνο, νπόηε κπνξεί λα
αθαηξεζεί ηειείσο ρεηξνπξγηθά (ζηάδην 1 ή 2 ηεο λενπιαζκαηηθήο λόζνπ).
Η δηάγλσζε γίλεηαη πνιιέο θνξέο όηαλ ν όγθνο είλαη ήδε κεγάινο (ζηάδην 3) θαη έρεη
θάλεη κεηαζηάζεηο ζε άιια όξγαλα ηνπ ζώκαηνο, όηαλ δειαδή βξηζθόκαζηε ζε
πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο λόζνπ, όπνπ ε ζεξαπεία δελ έρεη πάληα ηελ ίδηα
απνηειεζκαηηθόηεηα.
Ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε, επνκέλσο, ε εύξεζε έγθαηξσλ ζεκείσλ ή ζπκπησκάησλ ηεο
λενπιαζκαηηθήο λόζνπ, πνπ ζα καο επηηξέπνπλ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, πξηλ γίλνπλ
δειαδή κεηαζηάζεηο θαη ηελ όζν ην δπλαηόλ πην έγθαηξε ηαηξηθή αληηκεηώπηζε. Έηζη
κόλν κπνξνύλ άηνκα κε θαξθίλν λα επηβηώζνπλ πεξηζζόηεξν, λα έρνπλ θαιύηεξε
πνηόηεηα δσήο ή αθόκα θαη λα ζεξαπεπηνύλ ηειείσο.
Η κεηακόξθσζε ελόο πξνεγνύκελα θπζηνινγηθνύ θπηηάξνπ ζε λενπιαζκαηηθό
νδεγεί ζηελ παξαγσγή θαη ηελ έθθξηζε από απηό ζηελ θπθινθνξία παζνινγηθώλ
ζπγθεληξώζεσλ δηαθόξσλ νπζηώλ. Οη νπζίεο απηέο είλαη αληηγόλα, έλδπκα, νξκόλεο
ή πνιππεπηίδηα θαη είλαη γλσζηέο σο λενπιαζκαηηθνί ή θαξθηληθνί δείθηεο.
Ολνκάδνληαη έηζη γηαηί κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ ηελ ύπαξμε λενπιαζίαο ζηα πξώηκα
ζηάδηα, ώζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε θαη ε ζεξαπεία, πξηλ αθόκε εκθαληζζνύλ
θιηληθά ζπκπηώκαηα ή δηαγλσζηεί ε λενπιαζία κε άιιεο θιηληθνεξγαζηεξηαθέο
κεζόδνπο.
Οη νπζίεο απηέο :
1) είηε παξάγνληαη από ηα θαξθηληθά θύηηαξα θαη θπζηνινγηθά βξίζθνληαη ζε πνιύ
ρακειέο ζπγθεληξώζεηο
2) είηε είλαη θπζηνινγηθέο νπζίεο ησλ ηζηώλ πνπ ιόγσ ηεο λενπιαζίαο ζε
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ζώκαηνο εκθαλίδνληαη ζηελ θπθινθνξία.
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Με ηε κέηξεζε ησλ θαξθηληθώλ δεηθηώλ ζηα βηνινγηθά πγξά ηνπ
νξγαληζκνύ πξνζπαζνύκε λα πεηύρνπκε ηα εμήο :
* Έγθαηξε δηάγλσζε κε ηελ πξώηκε αλεύξεζε ηεο λενπιαζίαο ζε αξρηθά ζηάδηα,
πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πιήξε ζεξαπεία ηεο.
* Γηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο λενπιαζίαο από άιινπο θαθνήζεηο ή θαινήζεηο
όγθνπο, κε ζθνπό ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο θαηά πεξίπησζε.
* Δθηίκεζε ηεο θύζεο ηεο παζνθπζηνινγίαο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ όγθνπ.
* Δθηίκεζε ηεο θιηληθήο ζηαδηνπνίεζεο θαη ηαμηλόκεζεο ηνπ όγθνπ, δειαδή
εθηίκεζε ηεο έθηαζεο, ηεο εμάπισζεο θαη ηνπ ζηαδίνπ ηεο λόζνπ.
* Πξόγλσζε ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο εμέιημεο ηεο λενπιαζίαο.
* Αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο πνπ ζα
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ θαξθηληθώλ δεηθηώλ.
* Παξαθνινύζεζε (follow up) ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζεξαπείαο κε ζθνπό ηελ
έγθαηξε αλίρλεπζε ππνηξνπήο ηεο λόζνπ.
* Έιεγρνο κεηαζηάζεσλ πξηλ αθόκα εκθαληζηνύλ ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα.
Η κειέηε ησλ θαξθηληθώλ δεηθηώλ δελ αληηθαζηζηά ηε βηνςία, ζπκβάιιεη όκσο
ζηελ αλίρλεπζε όγθσλ, ηελ επηβεβαίσζε ππνηξνπήο ή εμέιημεο ηεο λόζνπ θαη ηελ
αμηνιόγεζε ηεο ζεξαπείαο.
ΠΟΙΑ ΦΑΓΗΣΑ ΒΟΗΘΟΤΝ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ
Σύκθσλα κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ε θαθή δηαηξνθή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
θαξθίλν. Τν 33% ησλ θαξθίλσλ πνπ εκθαλίδνληαη θάζε ρξόλν, νθείινληαη ζηελ θαθή
δηαηξνθή.
Τν ππεξβνιηθό ιίπνο ζηα θαγεηά, νη παξαπαλίζεηο ζεξκίδεο, νη απμεκέλνη
πδαηάλζξαθεο, ην πνιύ θξέαο θαη ε παρπζαξθία πνπ πξνθύπηεη από κία κε πγηεηλή
δηαηξνθή, απνηεινύλ νπζηαζηηθνύο γελεζηνπξγνύο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ
θαξθίλν.
Γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηή ηε δπζάξεζηε θαηάζηαζε, ζα κπνξνύζακε λα
κεηώζνπκε ηελ πνζόηεηα απηώλ πνπ ηξώκε, αιιά θαη λα θαηαλαιώλνπκε ηξόθηκα
πνπ έρνπλ αληηθαξθηληθέο ηδηόηεηεο. Πνιιέο έξεπλεο έδεημαλ όηη ππάξρνπλ ηξόθηκα,
ηα νπνία κεηώλνπλ νπζηαζηηθά ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ηνπ θαξθίλνπ.
Πνιιά θαγεηά πεξηέρνπλ έλα ζπλδπαζκό από βηηακίλεο, αλόξγαλα ζηνηρεία θαη
θπηνρεκηθέο ελώζεηο. Όινη απηνί νη παξάγνληεο ζε ζπλέξγεηα, επηδξνύλ ζην
κεηαβνιηζκό ησλ θπηηάξσλ.
Γηα παξάδεηγκα, παξάγνληεο κε αληηνμεηδσηηθή δξάζε, όπσο ε βηηακίλε C, ε
βηηακίλε Ε θαη ην ζειήλην, εμνπδεηεξώλνπλ ηηο ειεύζεξεο ξίδεο νμπγόλνπ κέζα ζηα
θύηηαξα. Οη ξίδεο απηέο είλαη αζηαζείο ελώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην θπζηνινγηθό
κεηαβνιηζκό, νη νπνίεο όκσο βιάπηνπλ ην DNA θαη δεκηνπξγνύλ θαξθίλν.
Είλαη, ινηπόλ, βέβαην όηη ππάξρνπλ θαγεηά πνπ κπνξνύλ λα καο πξνζηαηέςνπλ από
ηνλ θαξθίλν.
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Μεξηθέο νκάδεο ηξνθίκσλ έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηα θαζηζηνύλ
ηζρπξνύο ζπκκάρνπο καο ελαληίνλ ηνπ θαξθίλνπ θαη άιισλ παζήζεσλ :















Σα θπιιώδε ιαραληθά ρξώκαηνο ζθνύξνπ πξάζηλνπ θαη απηά πνπ έρνπλ
ρξώκα θίηξηλν ή πνξηνθαιί, όπσο ηα θαξόηα, ε γιπθνπαηάηα θαη ε
θνινθύζα, πνπ πεξηέρνπλ θαξνηηλνεηδείο νπζίεο. Οη νπζίεο απηέο έρνπλ
ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε.
Σν κπξόθνιν, ην θνπλνππίδη, ην ιάραλν, ηα ιαραλάθηα Βξπμειιώλ
πεξηέρνπλ ηελ επεξγεηηθή γηα ηνλ νξγαληζκό νπζία sulforaphane.
Σν θξεκκύδη, ην ζθόξδν, ην πξάζν θαη ην θξέζθν θξεκκπδάθη έρνπλ ηελ
ηδηόηεηα λα θαηαζηέιινπλ ηηο θαξθηλνγόλεο νπζίεο ιόγσ ησλ νξγαληθώλ
ζεηνύρσλ ελώζεσλ πνπ πεξηέρνπλ θαη πνπ ηνπο δίλνπλ ηε ραξαθηεξηζηηθή
κπξσδηά ηνπο.
Οη ληνκάηεο πεξηέρνπλ ηε ιπθνπέλε, ε νπνία θάλεθε ζε έξεπλεο όηη έρεη
ηελ ηδηόηεηα λα κεηώλεη ηνλ θίλδπλν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζηνκάρνπ, ηνπ
πξνζηάηε, ηεο νπξνδόρνπ θύζηεσο θαη ηνπ παρένο εληέξνπ. Οη ληνκάηεο
όηαλ ςεζνύλ (π.ρ. ζε ζάιηζα) απειεπζεξώλνπλ πεξηζζόηεξε ιπθνπέλε θαη
γίλνληαη πεξηζζόηεξν σθέιηκεο.
Οξηζκέλεο πηπεξηέο κε έληνλα ρξώκαηα (θόθθηλν, πνξηνθαιί, πξάζηλν)
πηζαλόλ λα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία από θαξθηλνγόλεο νπζίεο πνπ
εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκό κε ην θαγεηό θαη ην θάπληζκα θαη νη νπνίεο
πξνθαινύλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα.
Σα θεξάζηα, ηα δακάζθελα, ηα βαηόκνπξα, νη θξάνπιεο θαη ηα ζηαθύιηα
παίξλνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο απνρξώζεηο ηνπο από ηηο αλζνθπαλίλεο,
νη νπνίεο κπνξνύλ θαη εμνπδεηεξώλνπλ θαξθηλνγόλεο νπζίεο.
Σα εζπεξηδνεηδή, εθηόο από ηε βηηακίλε C, πεξηέρνπλ θαη ηε ιηκνλίλε,
ε νπνία έρεη ηελ ηδηόηεηα λα βνεζά ην αλνζνινγηθό ζύζηεκα ηνπ
νξγαληζκνύ λα θαηαπνιεκά ηα θαξθηληθά θύηηαξα.
Σν καύξν θαη πξάζηλν ηζάη πεξηέρνπλ ηηο αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο
πνιπθελόιεο, νη νπνίεο έρνπλ πνιιέο επεξγεηηθέο δξάζεηο ζηνλ νξγαληζκό,
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη αληηθαξθηληθέο.
Σα όζπξηα, νη μεξνί θαξπνί, ηα δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο έρνπλ
πξνζηαηεπηηθέο ηδηόηεηεο ελαληίνλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παγθξέαηνο θαη ηνπ
ζηνκάρνπ.
Η ζόγηα πεξηέρεη ηελ νπζία genistein, ε νπνία είλαη δπλαηόλ λα
πξνζηαηεύεη ελαληίνλ θαξθίλσλ ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ιόγσ
παξεκβνιήο κε ηηο δξάζεηο ησλ νηζηξνγόλσλ.

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ησλ νπζηώλ απηώλ, εθδειώλνληαη
όηαλ ηξώκε ηα ηξόθηκα πνπ ηηο πεξηέρνπλ θαη όρη όηαλ παίξλνπκε θαξκαθεπηηθά
ζθεπάζκαηα κε ηηο νπζίεο απηέο. Φξνληίδνληαο, ινηπόλ, λα ηξώκε από ηηο ηξνθέο
απηέο, εμνπιίδνπκε ηνλ νξγαληζκό καο κε ππξνκαρηθά γηα ηελ θαζεκεξηλή κάρε
ελαληίνλ ηνπ θαξθίλνπ.
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