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Αθηεξώλεηαη…
ηε καλνύια κνπ πνπ έθπγε.
ζε αγαπώ, ζνπ ρξσζηώ ηα πάληα.

ηε ζύληξνθό κνπ πνπ κέλεη.
είζαη ε πνιπηηκόηεξε
κεηαπηπρηαθή κνπ ζπνπδή.

Αθηεξώλεηαη…
ην δάζθαιό κνπ Βαζίιε Ρεηζηλά.
έζπεηξεο ηελ θιόγα ηεο πξνόδνπ,
θάπνπ εθεί ζην δεκνηηθό ζρνιείν…
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ΠΡΟΛΟΓΟ

Ο θάζε θιηληθόο γηαηξόο έρεη ηελ επθαηξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο
ηνπ επαγγέικαηόο ηνπ λα έξζεη ζε επαθή κε ην απνηξνπηαζηηθό πξόζσπν ηεο
λόζνπ ηνπ θαξθίλνπ.
Πξόθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε αίζζεζε πνπ, άιινηε ελζπλείδεηα θαη άιινηε
όρη, αθήλεη ηα αλεμίηεια ζεκάδηα ηεο ζηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηνπ επαγγεικαηία
πγείαο.
Απηό ην ςπρηθό απνηύπσκα, απνηέιεζε εθαιηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ
ζέκαηνο ηεο αλά ρείξαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα απνηειεί κηα αιεζηλή κάζηηγα ζηνπο ζαιάκνπο
ησλ πλεπκνλνινγηθώλ θιηληθώλ. Ζ γλώζε ησλ βαζηθώλ αηηηνινγηθώλ
παξαγόλησλ ηνπ έρεη εδξαησζεί ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ήδε από ηηο
αξρέο ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 20νπ αηώλα. Σν θάπληζκα θαηέρεη βαζηθή θαη
πεξίνπηε ζέζε ζηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα.
Χζηόζν, έλα πιήζνο άιισλ παξαγόλησλ έρεη κειεηεζεί. Ζ κόιπλζε ηεο
αηκόζθαηξαο κε πνηθίια ζηνηρεία, νη δηάθνξεο νπζίεο ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη
έλαο εξγαδόκελνο, όια, έρνπλ, θαηά θαηξνύο, απνηειέζεη αληηθείκελα κειέηεο.
Ζ ζπλύπαξμε θαπλίζκαηνο θαη εξγαζηαθώλ νπζηώλ, όρη κόλνλ ηνμηθώλ,
είλαη απηό πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζηελ έξεπλά καο, ζηα πιαίζηα ηεο
δηπισκαηηθήο καο κειέηεο.
Ξεθηλώληαο ηελ παξνπζίαζε ηνπ Γεληθνύ Μέξνπο κε κία ηζηνξηθή
αλαδξνκή, ζα εμεηάζνπκε, ζηε ζπλέρεηα, μερσξηζηά ην θάζε ζηνηρείν ηνπ
ζέκαηόο καο.
Θα κηιήζνπκε, δειαδή, γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, ηελ αλαπλεπζηηθή
αλεπάξθεηα θαη θάπνηεο βαζηθέο νπζίεο εξγαζηαθήο έθζεζεο πνπ έρνπλ
κειεηεζεί.
Πξνρσξώληαο ζην Δηδηθό Μέξνο, ζα αλαιύζνπκε ηνλ ζθνπό ηνπ
εγρεηξήκαηόο καο, ζα παξνπζηάζνπκε ην θαζαξά ζηαηηζηηθό κέξνο ηεο
αλάιπζεο θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ.
Θα νινθιεξώζνπκε κε κηα απαξαίηεηε έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη
πξνηάζεσλ.
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ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ
1. ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ – ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ
1.α. Από ηε Βίβιν.
ηελ παλαλζξώπηλε ζπλείδεζε, από ηελ αξρή ηεο γέλλεζεο ηνπ
πνιηηηζκνύ, ε «εξγαζία» σο έλλνηα αιιά θαη σο πξάμε είλαη απόιπηα
θαηαμησκέλε θαη θαηαρσξεκέλε ζηα πνιύπηπρα ηζηνξηθά ζπκβάληα,
ζε θάζε κνξθή έθθξαζήο ηνπο.
ηε Υξηζηηαληθή παξάδνζε, ήδε από ηηο πξώηεο ζειίδεο ηεο
Γελέζεσο, θαηαγξάθεηαη εκθαλώο, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο εξγαζίαο σο
αλζξώπηλεο κνίξαο «Με κότζο ζα θαιιηεργείς ηελ γε ζε όιε ζοσ ηε
δφή … κε ηολ ηδρώηα ηοσ προζώποσ ζοσ ζα ηρφς ηο υφκί ζοσ». [1]
Έηζη, ινηπόλ, ζε ζεσξεηηθό επίπεδν, έρνπκε ήδε κηα πξώηε
ζπζρέηηζε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ θπζηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο ζην
αλζξώπηλν ζώκα.
1.β. Αξραία Ρώκε.
Από απηή ηελ πξώηε απιή αθνξκή θαη επηθεληξώλνληαο ην
θηινζνθηθό καο ελδηαθέξνλ ζην ρώξν ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ζα
πξέπεη αβίαζηα λα θαηαιήμνπκε ζην ζεσξεηηθό, ηνπιάρηζηνλ,
ζπκπέξαζκα πσο, νη δπζάξεζηεο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία ζπλέπεηεο
ηεο εξγαζίαο, δελ κπνξνύλ λα αξζνύλ νινθιεξσηηθά.
Δίλαη κνίξα ηεο αλζξώπηλεο θύζεο ε εξγαζία θαη ό,ηη απηή
ζπλεπάγεηαη.
Έηζη όκσο εξρόκαζηε ζην δεύηεξν, θαίξην ζπκπέξαζκα . ε
ζπγθξνηεκέλε επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο, είλαη απηή πνπ επηρεηξεί λα
απαιύλεη ηηο εξγαζηαθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία, είηε κε άκεζν –

8

ζεξαπεπηηθό ηξόπν, είηε κε έκκεζν – πξνιεπηηθό. Καη απηό ζπκβαίλεη
ήδε από ηηο απαξρέο ηεο. Αο θαηαθύγνπκε ζηε Ρσκατθή Ηζηνξία. Σν
λα είλαη θαλείο Ρσκαίνο ιεγεσλάξηνο ήηαλ κηα δηαδεδνκέλε, έκκηζζε
εξγαζία. Να ε ζπκβνπιή ηνπ ζηξαηησηηθνύ ζπγγξαθέα Vegetius
ζηνπο δηνηθεηέο ηνπ ζηξαηνύ «… ο ζηραηηώηες δελ πρέπεη λα πίλεη
λερό από βάιηο. Αλ κηα οκάδα ζηραηηφηηθώλ πρέπεη λα κείλεη ζ’ έλα
κέρος γηα ποιύ … ο αέρας γίλεηαη αλζσγηεηλός θαη θοιιάλε αρρώζηηες.
Ασηό δηορζώλεηαη, κε ηελ κεηαθίλεζε ζε άιιο ζηραηόπεδο». [2] Δίλαη,
ινηπόλ, ε πξνιεπηηθή παξέκβαζε κέζν δηαζθάιηζεο ηεο πγείαο κηαο
θνηλόηεηαο, θάηη πνπ απνηεινύζε ζπλείδεζε ήδε από ηηο απαξρέο ηεο
γλσζηήο ηζηνξίαο.
1.γ. ύγρξνλνο θόζκνο.
Πνιιέο θνξέο, δπζηπρώο, ε ιεγόκελε «εξγαζηαθή έθζεζε» (ζα
ήηαλ ρξήζηκν εθεμήο λα ηελ νλνκάδνπκε «επαγγεικαηηθή έθζεζε»)
έρεη δπζάξεζηεο θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο. Κακία παξέκβαζε
πξηλ ή κεηά, πξνιεπηηθή ή ζεξαπεπηηθή δελ δύλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη
ην επεξρόκελν.
Υξεζηκνπνηώληαο

θαη

πάιη

ηε

κεραλή

ηνπ

ρξόλνπ,

ζα

κεηαθεξζνύκε απηή ηε θνξά ζην έηνο 2003. πγθεθξηκέλα, ζηηο 28
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2003, ζηελ πόιε Αλλόη, όπνπ ν Ηηαιόο γηαηξόο
Carlo Urbani θιήζεθε λα εμεηάζεη έλαλ άξξσζην πνπ παξνπζίαδε κηα
πεξίεξγε ινίκσμε πνπ έκνηαδε κε γξίπε. Γξήγνξα αληηιήθζεθε πσο
δελ επξόθεηην γηα ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε. Έκεηλε ζην κηθξό
λνζνθνκείν ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο θαη δείγκαηα γηα αλάιπζε.
Πξσηνζηάηεζε κε εηζήγεζή ηνπ ζηνλ Π.Ο.Τ. (Παγθόζκην Οξγαληζκό
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Τγείαο) ώζηε λα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λέαο
επηδεκίαο ηνπ ηνύ SARS. Λίγεο εβδνκάδεο αξγόηεξα, ν αθνζησκέλνο
θαη ακεηαθίλεηνο ζην θαζήθνλ ηνπ εξσηθόο γηαηξόο, θαηέιεμε ζηηο 29
Μαξηίνπ 2003, πξνζβεβιεκέλνο θαη ν ίδηνο από ηνλ ηό SARS
(νβαξό Ομύ Αλαπλεπζηηθό ύλδξνκν). [3]

2. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ
2.α. Γεληθόηεηεο
Αλαζπλζέηνληαο, ινηπόλ, ηα σο ηώξα εθηεζέληα, γίλεηαη
αληηιεπηό όηη έλαο απόιπηα αζηαζήο θαη, ζε κεγάιν βαζκό, κε
κεηξήζηκνο παξάγνληαο, απηόο ηεο «επαγγεικαηηθήο έθζεζεο»,
επεξεάδεη

δξακαηηθά

θαη

ζε

πνιιέο

πεξηπηώζεηο

απνιύησο

θαζνξηζηηθά, ηόζν ηελ αλζξώπηλε πγεία, όζν θαη ηελ ίδηα ηελ
επηβίσζε. πγθξνηήζεθε, ινηπόλ, έλαο θιάδνο ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε,
ν νπνίνο νλνκάδεηαη «επαγγεικαηηθή επηδεκηνινγία» θαη αζρνιείηαη
κε ηηο επηπηώζεηο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο
ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν θεληξηθό αληηθείκελν κειέηεο ηεο
είλαη,

ε

πξνζπάζεηα

ζπζρέηηζεο

ησλ

δηαθόξσλ

εξγαζηαθώλ

εκπεηξηώλ, θπξίσο ηεο έθζεζεο ζε ρεκηθνύο θπζηθνύο θαη άιινπο
παξάγνληεο, κε ηελ επαθόινπζε αλάπηπμε λόζσλ ή δηαηαξαρώλ ζηελ
πγεία.
Αο κείλνπκε ζην ζέκα απηό γηα κηα πην πξνζεθηηθή εμέηαζε.
2.β. Ζ εμέιημε κέζα ζηνλ ρξόλν.
Ζ παιαηόηεξε αλαθνξά ζε επαγγεικαηηθά λνζήκαηα ππάξρεη
ζηνλ Παράθειζο, πνπ δεκνζίεπζε κία κνλνγξαθή ζρεηηθά κε ηα
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επαγγεικαηηθά λνζήκαηα ησλ αλζξαθσξύρσλ θαη ησλ κεηαιινπξγώλ.
Παηέξαο, σζηόζν, ηεο Ηαηξηθήο Δξγαζίαο ζεσξείηαη ν Ηηαιόο
Ramazzini (1633 – 1714) πνπ δεκνζίεπζε ηελ δηαηξηβή ηνπ γηα
επαγγεικαηηθά λνζήκαηα ην 1700.
Ζ πξώηε όκσο επηζηεκνληθή αλαθνίλσζε πνπ ζπζρέηηδε ηελ
αλάπηπμε κηαο θαθνήζεηαο κε ην επάγγεικα ηνπ αηόκνπ, έγηλε ζηηο
αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα από ηνλ Percivall Pott (1714 – 1788), ν νπνίνο
αλ θαη ρεηξνπξγόο, ήηαλ ν πξώηνο πνπ παξαηήξεζε όηη ε έθζεζε ησλ
θαπλνδνρνθαζαξηζηώλ ζηελ θαπλαηζάιε πξνθαιεί θαξθίλν ηνπ
νζρένπ. Ζ αξρηθή πεξηγξαθή ηεο λόζνπ θαη ηνπ πξνζβαιιόκελνπ
πιεζπζκνύ

από

άπνςε

ραξαθηεξηζηηθώλ

απνηειεί

θιαζζηθό

παξάδεηγκα επηδεκηνινγηθήο κειέηεο, παξά ην γεγνλόο όηη ε
Δπηδεκηνινγία ήηαλ άγλσζηε ζαλ επηζηήκε, εθείλε ηελ επνρή. [4]
Αξγόηεξα, άιια ρξόληα λνζήκαηα, όπσο ε πλεπκνλνθνλίσζε, ε
ακηάλησζε, ην κεζνζειίσκα θαη πνιιαπιέο δεξκαηηθέο λόζνη, ήξζαλ
ζην πξνζθήλην θαη θέξδηζαλ κεγάιε κεξίδα ηνπ ελδηαθέξνληνο. Με
ηελ αξρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, έγηλαλ πνιιαπιέο, θπξίσο
θνηλσληθέο, πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο.
Παξ’ όια απηά, ζνβαξή λνκνζεζία πνπ λα θαιύπηεη ηελ αλάγθε
βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηεζλέο
επίπεδν πάξα κόλν πνιύ αξγόηεξα.
Δζράησο, παξαηεξείηαη έληνλε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο
ηηο θαθνήζεηο λόζνπο θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ εξγαζία ηνπ αηόκνπ.
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3. ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ
3.α. Γεληθά
Φζάλνπκε, ινηπόλ, ζ’ έλα θαίξην, αθαλζώδεο πξόβιεκα ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, ζηε ζύγρξνλε Λεξλαία Ύδξα, ηε λόζν ηνπ
θαξθίλνπ. Μηα αζζέλεηα πνπ εμαπιώλεηαη ζε όια ηα γεσγξαθηθά κήθε
θαη πιάηε ηεο πθειίνπ, πνπ αθνξά αλζξώπνπο θάζε θνηλσληθήο
ηάμεο θαη, δπζηπρώο, όζν πξνρσξά ν ρξόλνο, θαη θάζε ειηθίαο. Δίλαη,
πξσηίζησο, κηα λόζνο πνπ κπνξεί λα πξνζβάιιεη θάζε ζύζηεκα ηνπ
αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ θαη θπζηθά θαη ηνλ πλεύκνλα ζηνλ νπνίν θαη
εζηηάδνπκε.
Αο καο επηηξαπνύλ ζην ζεκείν απηό, θάπνηεο πξνζσπηθέο
παξαηεξήζεηο.

3.β. Πξνζωπηθή θαηαγξαθή.
Αζθώληαο γηα έμη, πεξίπνπ, έηε, ηελ εηδηθόηεηα ηεο θιηληθήο
πλεπκνλνινγίαο ζε δεκόζην λνζνθνκείν, πνπ ζπκβαίλεη ηαπηόρξνλα
λα είλαη θαη νγθνινγηθό θέληξν, είρακε ηελ επθαηξία λα έξζνπκε
αληηκέησπνη κε ην πξόζσπν ηεο θαθνήζνπο λόζνπ ηνπ πλεύκνλα.
Σόζν ε θιηληθή / εξγαζηεξηαθή ηεο δηάγλσζε, όζν θαη ν ίδηνο ν
αζζελήο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ε νπνία άπηεηαη, ηόζν ηνπ
ηνκέα ηεο πλεπκνλνινγηθήο νγθνινγίαο αιιά θαη ηεο ςπρηαηξηθήο θαη
ηεο ςπρνινγίαο. Χζηόζν, κηα ηόζν ιεπηνκεξήο αλάιπζε, εθθεύγεη
ησλ νξίσλ ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δίλαη όκσο δσηηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη επεμήγεζε ηεο κειέηεο καο, κηα
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γεληθόηεξε παξνπζίαζε θάπνησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε
ηνπο δύν απηνύο ηνκείο.
Αο μεθηλήζνπκε.

3.γ. ηνηρεία από ηελ Διιάδα.
Αλ θαη αθνύγεηαη θνηλόηνπν, ν θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα απνηειεί
κηα ζύγρξνλε κάζηηγα. [5]
Κάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό
αξθνύλ γηα λα πείζνπλ γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο.
Κάζε ρξόλν πεξηζζόηεξν από 3.000 άηνκα πξνζβάιινληαη από
θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα θαη, από απηά, θάησ ηνπ 10% επηβηώλνπλ
πάλσ από κηα πεληαεηία. Σόζν ε ζλεζηκόηεηα όζν θαη ε επίπησζε
απμάλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Ζ λόζνο είλαη ζπρλόηεξε ζηνπο
άλδξεο παξά ζηηο γπλαίθεο (ηα πνζνζηά ηξνπνπνηνύληαη, όζν αιιάδεη
– απμάλεη ε θαπληζηηθή ζπλήζεηα ζηηο γπλαίθεο), ζπρλόηεξε ζηηο
αζηηθέο

παξά

ζηηο

αγξνηηθέο

πεξηνρέο

θαη

ζπρλόηεξε

ζηηο

ρακειόηεξεο νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ηάμεηο. Αμηνπξόζερην ζηνηρείν
είλαη ην όηη ε ζπρλόηεηα ηεο λόζνπ απμάλεηαη κε ξαγδαίν ξπζκό (2%
θαη’ έηνο), αληαλαθιώληαο ηελ εμέιημε ζηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα. Σν
θάπληζκα απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν αηηηνινγηθό παξάγνληα ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα. [6] Όκσο ζ’ απηό ην ζέκα, ηεο αηηηνινγίαο
ηεο λόζνπ, ζα επαλέιζνπκε ιίγν αξγόηεξα.
Πξνο

ην

παξόλ

ζα

επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία.
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παξαζέζνπκε

θάπνηα

πξόζζεηα

3.δ. ηνηρεία από ηνλ θόζκν.
Ο θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα είλαη ε ζπρλόηεξε αηηία ζαλάηνπ από
θαξθίλν παγθνζκίσο κε πεξηζζόηεξνπο από έλα εθαηνκκύξην
ζαλάηνπο εηεζίσο.
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα ζθνηώλεη
πεξίπνπ 34.000 άηνκα εηεζίσο θαη έρεη πάξεη ηε ζέζε ηνπ θαξθίλνπ
ηνπ καζηνύ σο ηελ πξώηε αηηία ζαλάηνπ ζηηο γπλαίθεο. Πξόθεηηαη γηα
ζαλαηεθόξα λόζν κε 25% ησλ αζζελώλ λα επηβηώλνπλ κεηά από έλα
έηνο θαη κόλν 7% επηβηώλνπλ κεηά από πέληε ρξόληα από ηελ
δηάγλσζε.

Πεξίπνπ

ην

90%

ησλ

θαξθίλσλ

ηνπ

πλεύκνλα

παξαθαινύληαη από ην θάπληζκα. [7]

4. ΚΑΠΝΗΜΑ ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ.
4.α. Ζ θαπληζηηθή ζπλήζεηα.
Χο πάζεζε κε πεξηνξηζκέλε επηδεκηνινγηθή θίλεζε, ν θαξθίλνο
ηνπ πλεύκνλα άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη σο πγεηνλνκηθό πξόβιεκα
πξώηεο πξνηεξαηόηεηαο, πξννδεπηηθά, κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ
βηνκεραλνπνηεκέλσλ ηζηγάξσλ, ν θαπλόο ησλ νπνίσλ είρε ππνζηεί
επεμεξγαζία, δειαδή πνιύ ρακειόηεξν pΖ, ώζηε λα απνηξέπεηαη ε
απνξξόθεζε από ηνλ ζηνκαηηθό βιελλνγόλν. Έηζη, νη θαηαλαισηέο
εηζπλένπλ ηνλ θαπλό βαζηά, πξνο απνξξόθεζε ηεο ληθνηίλεο από ηνλ
ηξαρεηνβξνγρηθό βιελλνγόλν, κε απνηέιεζκα ηε δηείζδπζε ησλ
θαξθηλνγόλσλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ζην πλεπκνληθό παξέγρπκα, όπνπ ηα
θαξθηλνγόλα αζθνύλ εληαηηθή ηνμηθή δξάζε. Ζ πηνζέηεζε ηεο βαζηάο
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εηζπλνήο ηνπ θαπλνύ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηαρεία αύμεζε ηεο
επίπησζεο, όρη κόλνλ ηνπ πλεπκνληθνύ θαξθίλνπ αιιά θαη ησλ άιισλ
ρξόλησλ πλεπκνλνπαζεηώλ. [8]
4.β. Σν θάπληζκα ωο αηηία θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα.
ηηο αξρέο ηνπ 1960, ην Royal College of Physicians of London
θαη ην Surgeon General ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.)
εμέδσζαλ κία αλαθνίλσζε γηα ηελ αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην
θάπληζκα θαη ηελ πξόθιεζε θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα. Ζ πηζαλόηεηα
ζαλάηνπ από θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα απμάλεηαη θαηά ζπληειεζηή ίζν
πεξίπνπ κε ηνλ αξηζκό ησλ ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδεηαη εκεξεζίσο, π.ρ.
έλαο άληξαο πνπ θαπλίδεη πεξίπνπ 30 ηζηγάξα ηελ εκέξα έρεη 30
θνξέο κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα πεζάλεη από θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα,
από έλαλ άλδξα πνπ δελ έρεη θαπλίζεη πνηέ. Με ηελ δηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο, ε ππεξβάιινπζα απηή πηζαλόηεηα, κεηώλεηαη θαηά ην
ήκηζπ θάζε πέληε ρξόληα. [9] Πιήζνο λεόηεξσλ κειεηώλ έρεη
θαηαδείμεη πέξα από θάζε ακθηβνιία ηελ απόιπηε θαη αηηηνινγηθή
ζρέζε, αλάκεζα ζην θάπληζκα θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα. [10]
4.γ. Αλαθεθαιαίωζε.
πλνςίδνληαο,ινηπόλ,

ν

θαξθίλνο

ηνπ

πλεύκνλα

είλαη

ε

ζπρλόηεξε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο, κε πεξηζζόηεξα από έλα
εθαηνκκύξηα ζύκαηα εηεζίσο. Πεξίπνπ ην 90% ησλ θαξθίλσλ ηνπ
πλεύκνλα πξνθαινύληαη από ην θάπληζκα [11] θαη ε πξόιεςε ζηελ
έλαξμε αιιά θαη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, απνηεινύλ ζεκαληηθά
ζέκαηα ζηνλ ρεηξηζκό απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο δεκόζηαο πγείαο. [12]
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Σν ελαπνκείλαλ 10% πνπ αθνξά ηα αίηηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο
ηνπ πλεύκνλα ζρεηίδεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, κε παξάγνληεο
επαγγεικαηηθήο, θπξίσο, έθζεζεο. [13]

5. ΑΛΛΔ ΑΗΣΗΔ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ.
5.α. Δηζαγωγηθά.
Έρεη ην δηθό ηνπ ηδηαίηεξν αμηνινγηθό βάξνο λα εζηηάζνπκε ηελ
πξνζνρή καο ζ’ απηνύο ηνπο ππόινηπνπο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο.
[14] Αθελόο αθνξνύλ ζηελ ιεγόκελε επαγγεικαηηθή έθζεζε [15] θαη,
επνκέλσο, θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα εξγαζηαθήο θαηάηαμεο.
Αθεηέξνπ, ην θιεηδί ησλ αηηηώλ – νπζηώλ πνπ πξνζβάιινπλ,
ζπλήζσο, δηα ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ έλαλ επαγγεικαηία, [16]
νδεγώληαο ζηελ νγθνγέλεζε ζηνλ πλεύκνλα, ζα καο αλνίμεη ηελ
πόξηα ηνπ θεληξηθνύ ζέκαηνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο κειέηεο,
πνπ είλαη όπσο από ηελ αξρή έρεη εθηεζεί: ε επαγγεικαηηθή ζπλέξγεηα
σο παξάγσλ ηαρύηεξεο επέιεπζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα θαη
αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο. Αιιά απηό ζα θαηαθαλεί ζαθέζηεξα,
ζην εηδηθό κέξνο ηεο παξνπζίαζήο καο.
Αθνινπζεί ε έθζεζε θαη αλάιπζε απηώλ ησλ νπζηώλ, νη νπνίεο
ελέρνληαηκε άιινηε άιιε απνηίκεζε βεβαηόηεηαο ζηελ νγθνγέλεζε
ζηνλ πλεύκνλα. Οη πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο επαγγεικαηηθέο νπζίεο
έρνπλ ιεθζεί από ην ζύγγξακκα ηνπ Γ. Μαζηνπδάθε «Νενπιάζκαηα
ηνπ πλεύκνλνο», όπσο θαίλεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή
πνπ αθνινπζεί. [17]
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5.β. Ακίαληνο.
Πξώηε θαη θύξηα ζέζε κεηαμύ ησλ νπζηώλ ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη
έλαο εξγαδόκελνο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ επξύηεξε παζνινγία ηνπ
πλεύκνλα

απνηειεί

ν

ακίαληνο.

Σν

λνζνινγηθό

ηνπ

θάζκα

ραξαθηεξίδεηαη, ηππηθά, από κηα καθξά ιαλζάλνπζα πεξίνδν 20 – 40
εηώλ, πνπ κεζνιαβεί από ηελ έθζεζε. Αθνινπζεί έλα θξίζηκν
επηδεκηνινγηθό ζηνηρείν από ηελ Μ. Βξεηαλία, ην νπνίν ζηνηρεηνζεηεί,
αλαληίξξεηα,ηελ ηδηαίηεξε ζέζε ηνπ ακίαληνπ ζηνλ ρώξν ηεο
επαγγεικαηηθήο έθζεζεο.
Ζ αηρκή ηεο βηνκεραληθήο ρξήζεο ηνπ ακίαληνπ ζηελ Μ.
Βξεηαλία ζεκεηώζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 θαη νη
αληίζηνηρεο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ελδέρεηαη λα παξακείλνπλ ζην
πξνζθήλην γηα ηα επόκελα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε.
Τπάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο γηα θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ βηνκεραλία ακίαληνπ, κε πεξίπνπ γξακκηθή ζρέζε
κεηαμύ ηεο δόζεο ηνπ ακίαληνπ θαη ηεο εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ
πλεύκνλα. [18]
Ζ αιιειεπίδξαζε κάιηζηα αλάκεζα ζηνλ ακίαλην θαη ηνλ
θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα είλαη πνιιαπιαζηαζηηθή.
Απηό ην ηειεπηαίν ζηνηρείν, ε «πνιιαπιαζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε» είλαη ην «θιεηδί» πνπ πξναλαθέξακε.
Αο δνύκε γηαηί:
Ο ακίαληνο, απηόλνκα, ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο πλεπκνλνπάζεηεο,
αλάκεζά ηνπο θαη κε ηνλ θαξθίλν. Σν θάπληζκα από ηελ άιιε, είλαη ν
θύξηνο παξάγσλ θαξθηλνγέλεζεο ζηνλ πλεύκνλα.
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Γελ εκθαλίδνπλ, θπζηθά, θαξθίλν όινη νη θαπληζηέο νύηε όινη
όζνη εξγάδνληαη ζηελ βηνκεραλία ακίαληνπ. Σν θξίζηκν, σζηόζν,
δήηεκα ηεο κειέηεο καο είλαη απηή ε αιιειεπίδξαζε ησλ δύν,
θαπλίζκαηνο θαη επαγγεικαηηθήο έθζεζεο, ζηελ νγθνγέλεζε ηνπ
πλεύκνλα πνπ, εηδηθά, γηα ηνλ ακίαλην είλαη πνιιαπιαζηαζηηθή.
5.γ. ηπξόιην.
Άιιε επαγγεικαηηθή νπζία είλαη ην ζηπξόιην ή θαηλπιεζπιέλην.
Υξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο ζηελ παξαγσγή πιαζηηθώλ
πιηθώλ, ξεηηλώλ, ζπλζεηηθώλ θανπηζνύθ θαη ιάηεμ όπσο θαη ζηελ
παξαγσγή ηλώλ πάινπ. Τπάξρεη επαξθήο καξηπξία γηα ηελ ηθαλόηεηα
λα πξνθαιεί λενπιάζκαηα ζηα πεηξακαηόδσα, ελώ ζεσξείηαη πηζαλό
θαξθηλνγόλν γηα ηνλ άλζξσπν.
5.δ. Σξηριωξναηζπιέλην.
Σν ηξηρισξναηζπιέλην εκθαλίδεη πνιιέο ρξήζεηο ζαλ δηαιύηεο.
Δίλαη πιηθό ςπρξνύ θαζαξηζκνύ κεηαιιηθώλ εμαξηεκάησλ, δηαιύηεο
ιηπώλ μεξώλ ξεηηλώλ, ειαίσλ, ειαζηηθώλ, εζηέξσλ, θπηηαξίλεο,
βαθώλ, βεξληθηώλ, θ.ιπ., αιιά βξίζθεηαη θαη ζε ζεηξά θαηαλαισηηθώλ
πξντόλησλ, όπσο θαζαξηζηηθά πθαζκάησλ θαη απνιπκαληηθά.
Ζ ρξήζε ηνπ ινηπόλ είλαη επξεία θαη αθνξά κεγάιν αξηζκό
εξγαδνκέλσλ. Δίλαη θαη απηό πηζαλό θαξθηλνγόλν.
5.ε. Γηριωξνκεζάλην.
Σν

δηρισξνκεζάλην

(κεζπιελνρισξίδην)

δηαζέηεη

επξύηαηε

πνηθηιία ζεκαληηθώλ ρξήζεσλ: αλ δηαιύηεο γηα ηελ αθαίξεζε
θαθεΐλεο από ηνλ θαθέ, ζαλ βηνκεραληθό απνιπκαληηθό, ζαλ
παξάγνληαο

θαζαξηζκνύ,

ζαλ
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δηαιύηεο

γηα

ηελ

παξαγσγή

βηνκεραληθώλ πξντόλησλ, ζαλ ζπζηαηηθό πξνσζεηηθώλ κηγκάησλ θαη
εθλεθσκάησλ. Όια απηά έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα εθηίζεληαη έλαο
κεγάινο αξηζκόο εξγαηώλ θαη εκπιεθνκέλσλ επαγγεικαηηθά, κεξηθέο
θνξέο, κάιηζηα, γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. Δπαξθήο ε
καξηπξία

γηα

λενπιάζκαηα

ζε

πεηξακαηόδσα,

αλεπαξθείο

νη

απνδείμεηο γηα ηνλ άλζξσπν. Αλήθεη θαη απηό ζηελ θαηεγνξία ησλ
πηζαλώλ θαξθηλνγόλσλ.
5.ζη. Φζνιηθόο δηεζηέξαο.
Υξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζαλ πιαζηηθνπνηεηήο ζηελ παξαγσγή
πιαζηηθώλ, ηδηαίηεξα πνιπβηλπινρισξηδίνπ, νπζία, επίζεο, πηζαλώο
θαξθηλνγόλα.
5.δ. Γηνμάλε.
Υξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα ζαλ δηαιύηεο π.ρ. θπηηαξίλεο,
ξεηίλεο, έιαηα, ιίπε, θεξηά, ιάθεο, βεξλίθηα, θαζώο θαη γηα πνιιέο
άιιεο νξγαληθέο θαη αλόξγαλεο ελώζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη αθόκα σο
ζηαζεξνπνηεηήο ζε ρισξηόκελνπο δηαιύηεο. Πηζαλό θαξθηλνγόλν γηα
ηνλ άλζξσπν.
5.ε. Σεηξαριωξάλζξαθαο.
Παξάγεηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
παξαγσγή θζνξησκέλσλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Δίλαη θαη απηό πηζαλό
θαξθηλνγόλν.
5.ζ. Ακηηξόιε.
Πξόθεηηαη γηα δηδαληνθηόλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηελ
θσηνγξαθηθή. Δίλαη, ελδερνκέλσο, θαξθηλνγόλν γηα ηνλ άλζξσπν.
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5.η. Βελδόιην.
Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή κεγάιεο πνηθηιίαο ζεκαληηθώλ
ρεκηθώλ ελώζεσλ. Απνηειεί ηζρπξό θαξθηλνγόλν γηα ηνλ άλζξσπν γη’
απηό θαη ε παιαηόηεξε θαη επξύηεξε ρξήζε ηνπ σο δηαιύηεο έρεη,
πιένλ, πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην.
5.ηα. Με ηνμηθέο – δπλεηηθά επηβιαβείο νπζίεο.
Ο θαηάινγνο ησλ νπζηώλ είλαη πξαγκαηηθά πνιύ κεγάινο θαη
όζν ε βηνκεραλία εμειίζζεηαη ηόζν απηόο δηεπξύλεηαη. [19]
Όπσο είδακε θαη πην πάλσ, γηα πνιιέο νπζίεο έθζεζεο δελ
ππάξρνπλ αθόκε επαξθή δεδνκέλα θάηη πνπ ζπλνςίδεηαη ζηηο ιέμεηο
«πηζαλό θαξθηλνγόλν ζηνλ άλζξσπν».
Καη ζε όια απηά, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη εθείλα ηα
εξγαζηαθά εηζπλεόκελα πξντόληα ή ππνπξντόληα, ηα νπνία θαζόινπ
δελ ελνρνπνηνύληαη σο θαξθηλνγόλα, νύηε θαη ζεσξνύληαη σο πηζαλά
ηέηνηα, όπσο π.ρ. ε ζθόλε ζηηο νηθνδνκέο, ηα ξηλίζκαηα μύινπ ή
ζηδήξνπ ή ε ακκνβνιή. Καη όκσο ζαλ παξάγνληεο κόληκεο θαη
ζηαζεξήο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ην θάπληζκα,
είλαη ππό εμέηαζε ην αλ πξνμελνύλ επίζπεπζε θαξθίλνπ ηνπ
πλεύκνλα, δειαδή εκθάληζή ηνπ ζε λεαξόηεξε ειηθία απ’ όηη ζε
ακηγείο θαπληζηέο. [20]
5.ηβ. Δπηινγηθά.
Σν πξώην ινηπόλ εξεπλεηηθό εξώηεκά καο είλαη ην αλ νη
πάζρνληεο από πξσηνπαζή θαξθίλν πλεύκνλα, θαπληζηέο πνπ
έρνπλ επαγγεικαηηθή έθζεζε, εκθαλίδνπλ λσξίηεξα θαξθίλν από
ηνπο αληίζηνηρνπο ρσξίο επαγγεικαηηθή έθζεζε.
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6. ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ.
6.α. Οξηζκνί.
Ζ ίδηα αθξηβώο δηεξεύλεζε ηζρύεη θαη γηα ηελ αλαπλεπζηηθή
αλεπάξθεηα, δειαδή ην θαηά πόζν απηή επέξρεηαη λσξίηεξα ζε άηνκα
πνπ

εκθαλίδνπλ

θαξθίλν

ηνπ

πλεύκνλα

θαη

έρνπλ

εθηεζεί

επαγγεικαηηθά απ’ όηη ζε θαξθηλνπαζείο κε ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο,
ρσξίο, όκσο, επαγγεικαηηθή έθζεζε.
Λέγνληαο αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ελλννύκε ηνλ έιεγρν
κεξηθήο πίεζεο νμπγόλνπ ζην αξηεξηαθό αίκα, όηαλ ε ηηκή ηνπ είλαη
ρακειόηεξε από 60mmΖg (pO2< 60mmΖg). Ζ κέηξεζε απαηηεί ηελ
ιήςε αξηεξηαθνύ αίκαηνο, ζπλήζσο, από ηελ θεξθηδηθή αξηεξία, ην
νπνίν, ζηε ζπλέρεηα, αλαιύεηαη ζε εηδηθό κεράλεκα («αλαιπηήο
αεξίσλ αίκαηνο»). Σα ηέζζεξα βαζηθά κεγέζε πνπ ππνινγίδνπκε κε
απηόλ ηνλ ηξόπν είλαη ην pH,ην pCO2 (κεξηθή πίεζε δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα ζην αξηεξηαθό αίκα), ην pO2 (κεξηθή πίεζε νμπγόλνπ ζην
αξηεξηαθό αίκα) θαη ηα HCO3 – δηηηαλζξαθηθά). Πξόθεηηαη, αθξηβώο,
γηα ηελ βαζηθή κέζνδν απνηίκεζεο ηεο αεξνκεηξηθήο θαηάζηαζεο
ελόο αξξώζηνπ. Όπσο πξνείπακε, όηαλ ε pO2< 60mmΖg ηόηε έρνπκε
ζπκβαηηθά νξίζεη πσο ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε αλαπλεπζηηθή
αλεπάξθεηα. [21]
Ζ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα δηαθξίλεηαη ζε δύν ηύπνπο:
Αλαπλεπζηηθή Αλεπάξθεηα ηύπνπ Η (pO2< 60mmΖg, pCO2 εληόο
θπζηνινγηθώλ νξίσλ δειαδή 35 – 45 mmΖg), Αλαπλεπζηηθή
Αλεπάξθεηα ηύπνπ ΗΗ (pO2< 60mmΖgθαη pCO2> 45 mmΖg) – είλαη ε
ιεγόκελε Τπεξθαπληθή Αλαπλεπζηηθή Αλεπάξθεηα. [22]
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Χζηόζν, ε ζπληαγνγξάθεζε θαη ρνξήγεζε νμπγόλνπ ζηνπο
αζζελείο, γίλεηαη κε βάζε έλα θαη κόλν θξηηήξην: ηελ pO2. Όηαλ,
ινηπόλ, ε pO2 είλαη ρακειόηεξε ησλ 60mmΖg ν αζζελήο είλαη ζε
αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη ρξήδεη ρνξήγεζεο νμπγνλνζεξαπείαο,
είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ είηε θαη’ νίθνλ.
6.β. Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ζηελ επξύηεξε παζνινγία.
Ζ παξνπζία αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο δελ απνηειεί εηδηθό
ζεκείν κηαο ζπγθεθξηκέλεο λόζνπ. Αληηζέησο, εκθαλίδεηαη ζε έλα επξύ
θάζκα αλαπλεπζηηθώλ παζήζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε – θαξθίλνο
πλεύκνλα – ρξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα – άζζκα –
πλεπκνληθή ίλσζε – άιια λνζήκαηα ηνπ δηακέζνπ πλεπκνληθνύ ηζηνύ
– επαγγεικαηηθά λνζήκαηα, όπσο π.ρ. ε πλεπκνλνθνλίαζε θαη πνιιά
άιια.
Δίλαη πξαγκαηηθά εμαηξεηηθά εθηεηακέλνο ν θαηάινγνο ησλ
λνζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη πνπ
ζα ηελ εκθαλίζνπλ είηε από ηελ αξρή ηεο δηάγλσζήο ηνπο, είηε ζε
θάπνηα θάζε ηεο εμέιημήο ηνπο.
Να ζεκεηώζνπκε εδώ όηη, πξαθηηθά, θάζε αλαπλεπζηηθή πάζεζε
ηειηθνύ ζηαδίνπ έρεη σο πξνεμάξρνλ ζεκείν ηελ αλαπλεπζηηθή
αλεπάξθεηα θαη σο εκθαλέο ζύκπησκα ηελ δύζπλνηα κε ηελ νπνία
απηή ζρεηίδεηαη. [23]
6.γ. Γύζπλνηα.
Γύζπλνηα νλνκάδνπκε ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε έιιεηςεο αέξα.
Δίλαη έλα θεληξηθό θαη εκθαλέο ζύκπησκα ησλ αλαπλεπζηηθώλ
αξξώζησλ, όηαλ απηνί βξίζθνληαη ζε θάπνηα νμεία θάζε – θξίζε ηεο
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πάζεζήο ηνπο, είηε όηαλ, ζηα πιαίζηα ηεο ρξνληόηεηαο ηεο λόζνπ
ηνπο, εκθαληζηεί θαηά ηελ επηδείλσζή ηεο.
Έρνληαο ην ζπλδπαζκό ηνπ ππνθεηκεληθνύ ζπκπηώκαηνο
(«δύζπλνηα») θαη ηελ αληηθεηκεληθή ηνπ απνηίκεζε κέζα από ηνλ
έιεγρν αεξίσλ ηνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο («αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα»
– pO2< 60), ν θιηληθόο γηαηξόο, ζπλήζσο, πξνρσξά ζε ρνξήγεζε
επηπιένλ νμπγόλνπ ζηνλ άξξσζηό ηνπ είηε κε ξηληθό θαζεηήξα
νμπγόλνπ, είηε κε κάζθεο venturi. Ζ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη κε κία
πεξηεθηηθή θαη νπζηώδε ιέμε «Ομπγνλνζεξαπεία». [24]
6.δ. Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη δύζπλνηα ζηνλ θαξθίλν ηνπ
πλεύκνλα.
Ο θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα είλαη, ινηπόλ, κία από εθείλεο ηηο
παζήζεηο ζηηο νπνίεο, όπσο θάζε θιηληθόο πλεπκνλνιόγνο είλαη ζε
ζέζε λα δηαβεβαηώζεη, ζίγνπξα ζηα ηειηθά ηνπ ζηάδηα, αιιά θαηά
πάζα πηζαλόηεηα θαη θάπνηα ζηηγκή λσξίηεξα ζηε δηαδξνκή ηνπ,
ζπλνδεύεηαη από αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. [25]
Σν δεύηεξν από ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηελ παξνύζα
εξγαζία, είλαη ην αλ νη δηαγλσζκέλνη θαξθηλνπαζείο ηνπ πλεύκνλα
πνπ έρνπλ ππνζηεί επαγγεικαηηθή έθζεζε εκθαλίδνπλ λσξίηεξα
αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα από εθείλνπο πνπ δελ είραλ επαγγεικαηηθή
επηβάξπλζε

(αθνξά

θαπληζηέο

πλεύκνλα).
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κε

πξσηνπαζή

θαξθίλν

ζηνλ

7. ΔΠΗΛΟΓΟ
Δδώ νινθιεξώλνπκε ην γεληθό καο κέξνο.
Δμεηάζακε σο ηώξα όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ελνπνηεκέλα ζ’ έλα
ζύλνιν, απνηεινύλ ην πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη ε εξεπλεηηθή καηηά ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο. Ζ ζηόρεπζε ήηαλ, ε έθζεζε θαη απνζαθήληζε ησλ
βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλνο, ηεο αλαπλεπζηηθήο
αλεπάξθεηαο, ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηε
ζπλζέηνπλ, θαζώο θαη κηα παξνπζίαζε ηεο θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο.
Έρνληαο θαηνρπξώζεη ηα πξναλαθεξζέληα, ζα πξνζρσξήζνπκε ζην
ακηγώο εηδηθό εξεπλεηηθό κέξνο.
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ

1 . ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ παγθόζκηα ηαηξηθή θνηλόηεηα – θαη όρη κόλν – εδώ θαη πνιιέο
δεθαεηίεο, ήδε από ηηο αξρέο ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 20 νπ αηώλα, αζρνιείηαη
επηζηακέλα ηόζν κε ηελ πνιύ δηαδεδνκέλε ζπλήζεηα ηνπ θαπλίζκαηνο, όζν
θαη κε ηελ λόζν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλνο, πνπ απνηειεί ζηελ κεγάιε
πιεηνλόηεηα ησλ πεξηζηαηηθώλ ηνπ (άλσ ηνπ 90%) απνηέιεζκα ηεο
θαπληζηηθήο ζπλήζεηαο (ηεο θαπληζηηθήο έμεο, αλ ζέινπκε λα είκαζηε θαη
ςπρνινγηθά αθξηβείο). [26]
Σν ζέκα έρεη απαζρνιήζεη όπσο πξναλαθέξζεθε, όρη κόλνλ ηελ ηαηξηθή
θνηλόηεηα, αιιά, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα πνύκε, ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο.
[27] Αξθεί λα ζθεθζεί θαλείο, ηα κεγέζε ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο πνπ
αθνξνύλ ην θάπληζκα, ηα εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε παγθόζκην επίπεδν πνπ
έρνπλ μνδεπηεί γη’ απηό ηνλ ιόγν, ηα εκπιεθόκελα ππνπξγεία αλά θξάηνο ζε
όια ηα θξάηε, ηνπο αξκόδηνπο θαη αλαξκόδηνπο θνξείο, ηηο νξγαλώζεηο,
αλζξσπηζηηθέο θαη άιιεο. Ο ιόγνο είλαη πσο από ηελ αξρή ην θάπληζκα
ζπζρεηίζηεθε αηηηνινγηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, ηελ ζύγρξνλε απηή
κάζηηγα. [28]
Όια απηά είλαη ιίγν πνιύ γλσζηά. Τπάξρεη, σζηόζν, έλα ζρεηηδόκελν
δήηεκα, ππαξθηό θαη ζνβαξό ην νπνίν αθελόο δελ έρεη κειεηεζεί κε επάξθεηα
αθεηέξνπ δελ απνηειεί σο ηηο κέξεο καο θνηλή γλώζε θαη ζπλείδεζε γηα ην
επξύ θνηλό, αλ θαη ην αθνξά άκεζα, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζα ηνικνύζακε
λα πνύκε δξακαηηθά. Δίλαη ην κείδνλ δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο. [29]
Σνπ πώο δειαδή νη νπζίεο ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα
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ελόο εξγαδόκελνπ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπ, επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ. Έρνπλ
γίλεη πάξα πνιιέο κειέηεο θαη εμαθνινπζνύλ λα γίλνληαη, πνπ ζρεηίδνπλ π.ρ.
θαζεκία νπζία μερσξηζηά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα. [30] Ο ακίαληνο, ην
ζηπξόιην, ην πνιπβηλπινρισξίδην, ην βελδόιην θ.ιπ. Χζηόζν ε έλλνηα
γεληθόηεξα ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο κε ό,ηη απηή πεξηιακβάλεη θαη ην θαηά
πόζν ζπλεξγώληαο κε ην θάπληζκα [31] επηθέξεη ηαρύηεξα θαξθίλν ηνπ
πλεύκνλα θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, απνηειεί ζέκα πνπ ελώ έρεη
κειεηεζεί αξθεηά, ζίγνπξα δελ έρεη εμαληιεζεί. [32]

2. ΚΟΠΟ
Με ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζέηνπκε κηα δηηηή ζηόρεπζε.
Γηεξεπλνύκε δειαδή ην θαηά πόζν ε επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε ζπλδπαζκό κε
ην θάπληζκα, επηθέξεη λσξίηεξα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη θαξθίλν ηνπ
πλεύκνλνο, ζε ζρέζε κε ην θάπληζκα θαη κόλνλ.
Αο καο επηηξαπεί λα γίλνπκε πην αλαιπηηθνί θαη ιεπηνκεξείο ζην ζεκείν
απηό.
Γειώζακε ήδε όηη ην ζύλνιν ησλ σο ηώξα δεδνκέλσλ έρεη νδεγήζεη ζην
ζπκπέξαζκα πσο ε λόζνο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα έρεη σο βαζηθό
αηηηνινγηθό παξάγνληα ην θάπληζκα. Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά εδώ ζηελ
ειηθία έλαξμεο θαπλίζκαηνο, ζηνλ αξηζκό ησλ εηώλ πνπ ν αζζελήο ήηαλ ή
παξακέλεη θαπληζηήο, ζηα πόζα ηζηγάξα θαηαλαιώλεη, ζην αλ θέξεη
ζπλλνζεξόηεηεο ή ηζηνξηθό νηθνγελεηαθήο επηβάξπλζεο, ζην αλ είλαη ή όρη
παζεηηθόο θαπληζηήο. [33]
Άκεζε θαη αηηηνινγηθή, ινηπόλ, ζρέζε κεηαμύ θαπλίζκαηνο θαη εκθάληζεο
θαθνήζεηαο πλεύκνλα ρσξίο, σζηόζν, δηεπθξηληζκέλεο επί κέξνπο ζπλζήθεο
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όπσο ηηο πξναλαθέξνπκε (ηνπιάρηζηνλ όρη απόιπηα δηεπθξηληζκέλεο). Καη ην
θπξηόηεξν ζεκείν εδώ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί, είλαη πσο δελ εκθαλίδνπλ
θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα όινη νη θαπληζηέο, αιιά κόλνλ έλα ππνζύλνιό ηνπο,
ηνπ νπνίνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά σο απηή ηελ ζηηγκή δελ γλσξίδνπκε
επαξθώο. [34]
ε απηό ην αζηαζέο γλσζηαθό πεξηβάιινλ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην
κείδνλ δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο επηβάξπλζεο πνπ αθνξά εηδηθά ηελ έθζεζε
ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπ.
Θα κπνξνύζαλ άξαγε γηα ηνλ πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα λα
επζύλνληαη θαη άιιεο κε εηζπλεόκελεο νπζίεο; Κακία βεβαία απάληεζε ζην
εξώηεκα απηό δελ ππάξρεη επί ηνπ παξόληνο, αλ θαη ε πηζαλόηεηα δείρλεη
κηθξή, αλ όρη αλύπαξθηε. Αο κείλνπκε ινηπόλ ζε όιεο απηέο ηηο
επαγγεικαηηθέο νπζίεο πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί αηηηνινγηθά ή έζησ πηζαλνινγηθά
κε ηελ θαθνήζε λόζν ηνπ πλεύκνλα. Ζ θάζε κηα από απηέο έρεη έζησ θαη
ζηνηρεησδώο κειεηεζεί. Όρη όκσο ηόζν ζε ζπλέξγεηα κε ην θάπληζκα θαη,
θπξίσο, όρη ην ζύλνιό ηνπο, ην ζύλνιν ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο πνπ
ζπλεξγαηηθά κε ην θάπληζκα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ηνπ
πλεύκνλα. [35]
Σα ίδηα αθξηβώο ηζρύνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εκθάληζεο
αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο (πνπ νξίδεηαη σο ε κέηξεζε ηεο pO2< 60mmHg).
Βέβαηα εδώ ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ πην αζαθή, κηαο θαη ε αλαπλεπζηηθή
αλεπάξθεηα πνπ ζπλνδεύεηαη από ην ζύκπησκα ηεο δύζπλνηαο ζρεηίδεηαη θαη
κε λόζνπο εθηόο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο (όπσο, ι.ρ. ην έκθξαγκα ηνπ
κπνθαξδίνπ).
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Μέζα ινηπόλ ζ’ απηό ην πεδίν δηεπθξηληζκέλσλ θαη αδηεπθξίληζησλ
ζεκείσλ, ν μεθάζαξνο ζθνπόο ηεο αλά ρείξαο δηπισκαηηθήο κειέηεο είλαη λα
δηεξεπλεζεί ην αλ θαη θαηά πόζν νη θαπληζηέο πάζρνληεο από πξσηνπαζή
θαξθίλν πλεύκνλα εκθαλίδνπλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο
ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο από πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, νη νπνίνη
έρνπλ επί πιένλ σο ζπλεξγηθό παξάγνληα, απηό πνπ ζπλνπηηθά νλνκάζακε
«επαγγεικαηηθή έθζεζε». Σν ίδην αθξηβώο ζειήζακε λα εξεπλήζνπκε θαη γηα
ηελ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Με άιια ιόγηα ζηόρνο ηεο κειέηεο καο είλαη ην
αλ ε επαγγεικαηηθή έθζεζε σο παξάγσλ ζπλεξγαζίαο ζην θάπληζκα,
επηθέξεη λσξίηεξα πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα θαη αλαπλεπζηηθή
αλεπάξθεηα, ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ πέξα από ην θάπληζκα,
ππνζηεί εξγαζηαθή επηβάξπλζε.
Απνηειεί

ινηπόλ

ππόζεζε

εξγαζίαο

ηελ

νπνία

θιεζήθακε

λα

επηβεβαηώζνπκε ή λα δηαςεύζνπκε, ε αξρηθή καο ππόζεζε όηη ε
επαγγεικαηηθή επηβάξπλζε σο παξάγσλ ζπλέξγεηαο, επηθέξεη λσξίηεξα
πξσηνπαζή θαξθίλν πλεύκνλα θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα.

3. ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ
Ζ έξεπλά

καο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην «ΓΔΝΗΚΟ

ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΖΦΗΗΑ – ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα
από 1ε Φεβξνπαξίνπ 2018 έσο 31ε Μαΐνπ 2020. Πξόθεηηαη γηα πξννπηηθή
κειέηε παξαηήξεζεο δηαδνρηθώλ αζζελώλ.
Σν ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηηθό ίδξπκα, επξηζθόκελν ζηα πξνάζηηα, είλαη
ζε ηέηνηα ζρέζε γεηηλίαζεο ηόζν κε «πξνλνκηνύρεο» πεξηνρέο (π.ρ. δήκνπ
Κεθηζηάο) όζν θαη κε κε «πξνλνκηνύρεο» (π.ρ. δήκνο Αραξλώλ) θαη δέρεηαη
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αζζελείο από όιεο απηέο ηηο πεξηνρέο. Δληάζζνπκε, ινηπόλ, ζηνλ παξάγνληα
ηπραηόηεηα θαη εμαιείθνπκε θαηά ην δπλαηόλ ηελ κνλνκεξή εθπξνζώπεζε θαη
ηελ θνηλσληθή / νηθνλνκηθή απόθιηζε ηνπ δείγκαηόο καο, κε όηη απηό κπνξεί
θαλείο λα ππνζέζεη όηη ζπλεπάγεηαη (π.ρ. δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο θξνληίδεο
πγείαο ζε πςειά θνηλσληθά/νηθνλνκηθά ζηξώκαηα, θ.ιπ.).
Δπηπιένλ ην «Γ.Ο.Ν.Κ. ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» απνηειεί έλα από ηα ηξία
κεγάια νγθνινγηθά θέληξα ηεο Αηηηθήο καδί κε ην «Αληηθαξθηληθό Ννζνθνκείν
Πεηξαηά ΜΔΣΑΞΑ» θαη ην «Γεληθό Αληηθαξθηληθό-Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν
Αζελώλ ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ». Έρεη, σζηόζν, ηελ ηδηαηηεξόηεηα λα ιεηηνπξγεί θαη
σο γεληθό λνζνθνκείν εληαγκέλν ζηηο εθεκεξίεο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο
Τγείαο (Δ..Τ.) θαη κάιηζηα πεξηιακβάλεη πλεπκνλνινγηθή θιηληθή, ε νπνία, ζε
αληίζεζε κε ηελ πλεπκνλνινγηθή θιηληθή ηνπ «ΑΓΗΟΤ ΑΒΒΑ», ζπκκεηέρεη
θαλνληθά ζηελ εθεκέξεπζε.
Ζ κειέηε καο έιαβε ρώξα εηδηθά ζ’ απηήλ ηελ πλεπκνλνινγηθή θιηληθή
ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν βαζηθό ηεο πιενλέθηεκα είλαη ην όηη απνηειώληαο ηκήκα
ηνπ

γεληθνύ

λνζνθνκείνπ

«δηεθπεξαηώλεη»

θαλνληθά

αζζελείο

πνπ

πξνζέξρνληαη ζην Σκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ, ζηνπο νπνίνπο αθνύ
ζέζεη δηάγλσζε θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα, κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα, κε ηελ
ζύκθσλε γλώκε ηνπο, λα ηνπο παξαπέκςεη γηα ζεξαπεία ζην νγθνινγηθό
ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ.
Γηα ην ιόγν απηό, είρακε ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπκε
ιεπηνκεξώο ηελ πνξεία ησλ αζζελώλ πνπ εληάρζεθαλ ζηελ κειέηε, λα
ιάβνπκε αλαιπηηθά ηζηνξηθό από ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη όρη
απιώο λα δηαβάζνπκε ηνπο θαθέινπο ησλ.
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Σν όηη ην «Γ.Ο.Ν.Κ. ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» ζπκκεηέρεη ζηελ γεληθή
εθεκέξεπζε ηνπ πξνζδίδεη ζεκαληηθέο «αξεηέο» γηα ηελ κειέηε καο.
’ απηό απεπζύλνληαη αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη έρνληαο έλα ηπραίν
εύξεκα ζε απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο ζώξαθνο ή πνπ πξνζέξρνληαη κε κηα
κνξθή δύζπλνηαο. Πξόθεηηαη γηα αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ε δηάγλσζε ηίζεηαη
ζηε ζπλέρεηα θαη έηζη ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο ζπγθεληξώλνληαη από
ηελ αξρή, ρσξίο παξαλνήζεηο, ειιείςεηο ή αιινηώζεηο.
Δπηπιένλ, δελ πξνζέξρνληαη άλζξσπνη πνπ εθπξνζσπνύλ κία
ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή/νηθνλνκηθή νκάδα, όπσο πξναλαθέξζεθε. Απηό
όκσο ζεκαίλεη όηη κπνξεί θαλείο λα αζρνιεζεί κε αζζελείο από δηάθνξεο
επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο θαη έηζη δελ αλεζπρνύκε όηη ζα ππάξμεη κηα
αλαπόηξεπηε ελαζρόιεζε κε κία κόλν εξγαζηαθή νκάδα, π.ρ. ακκνβνιηζηέο
πινίσλ αλ ην λνζνθνκείν ήηαλ πιεζίνλ θάπνηνπ ιηκέλνο.
Απηά ζρεηηθά κε ηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο καο. Αο κηιήζνπκε
ηώξα θαη γηα ην δείγκα ηεο.
Μειεηήζεθαλ ζπλνιηθά 100 αζζελείο, πνπ όινη ηνπο έπαζραλ από
πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, αλεμάξηεηα από ηε ζπλύπαξμε
κεηαζηάζεσλ – ε ζπλύπαξμε ή όρη κεηαζηάζεσλ δελ ελδηαθέξεη ηε κειέηε,
εθόζνλ ην θξίζηκν κέγεζνο, είλαη ε πξώηε εκθάληζε / δηάγλσζε θαξθίλνπ ηνπ
πλεύκνλνο θαη κάιηζηα πξσηνπαζνύο. Όινη ηνπο ήηαλ θαπληζηέο γηα
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ή είραλ δηαθόςεη ην θάπληζκα γηα δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν
ησλ 10 εηώλ (έλαο πεξηνξηζκόο πνπ ζπκβαηηθά καο θαζνξίδεη επαξθή έθζεζε
ζηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ). [36] Σν ζεκείν αθεηεξίαο είλαη ε ζηηγκή ηεο
δηάγλσζεο ηεο λόζνπ. Χο πξσηνπαζήο ελλνείηαη ν θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα, ν
νπνίνο εκθαλίδεηαη εθεί γηα πξώηε θνξά θαη ζίγνπξα όρη σο κεηάζηαζε από
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άιιν όξγαλν. Ζ παξνπζία κεηαζηάζεσλ απηήο ηεο πξσηνπαζνύο εζηίαο ζε
άιια ζεκεία, αθόκε θαη ζηνπο πλεύκνλεο, δελ ελδηαθέξεη ηελ έξεπλά καο,
όπσο πξναλαθέξζεθε (κπνξεί λα ππάξρνπλ ή λα κελ ππάξρνπλ κεηαζηάζεηο
ηεο πξσηνπαζνύο λόζνπ, ρσξίο απηό λα αιιάδεη ζε ηίπνηα ηα δεδνκέλα θαη
ηελ απνηίκεζή ηνπο).
Οη αζζελείο ρσξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο. Ζ πξώηε πεξηιάκβαλε αζζελείο
πνπ δελ είραλ επαγγεικαηηθή έθζεζε, ελώ ε δεύηεξε εθείλνπο πνπ είραλ
ηέηνηα επηβάξπλζε.
Χο επαγγεικαηηθή έθζεζε νξίζηεθε ε παξνπζία ζηνλ ρώξν εξγαζίαο
κίαο ε πεξηζζνηέξσλ νπζηώλ, πνπ είηε έρνπλ ζεσξεζεί σο θαξθηλνγόλνη, είηε
σο πηζαλνί θαξθηλνγόλνη παξάγνληεο γηα ηνλ άλζξσπν, είηε είλαη εηζπλεόκελα
πιηθά κε ηνμηθά (νινθιεξσκέλε παξνπζίαζή ηνπο, έρεη γίλεη ζην Γεληθό Μέξνο
ηνπ παξόληνο πνλήκαηνο). Ζ έθζεζε απηή ζα πξέπεη θαη πάιη ζπκβαηηθά
θαζνξηδόκελε λα είλαη δεθαεηήο θαη’ ειάρηζην. Γελ ππήξμε πεξηνξηζκόο
θύινπ. πκκεηείραλ άληξεο ή γπλαίθεο, όινη ελήιηθεο, δειαδή άλσ ησλ 18
εηώλ, αιιά κε ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε θαπλίζκαηνο. Δπίζεο, δελ ζέζακε
πεξηνξηζκό ζην θαηά πόζν πξέπεη λα απέρεη ε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο από κία
πηζαλή δηαθνπή ηεο επηβαξπληηθήο εξγαζίαο (νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ή
αληηθαηάζηαζε ηεο από άιιε).
Σν δείγκα ησλ 100 αηόκσλ, απνηειεί ην ζύλνιν ησλ αζζελώλ πνπ
πξνζήιζε ζηελ πλεπκνλνινγηθή θιηληθή ηνπ «Γ.Ο.Ν.Κ. ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ»
ζην αλαθεξόκελν ρξνληθό δηάζηεκα από 1ε Φεβξνπαξίνπ 2018 έσο 31ε
Μαΐνπ 2020, πξσηνδηαγλώζζεθε ή λνζειεύηεθε σο επί επηδεηλώζεσο ησλ
ζπκπησκάησλ ηεο ήδε δηαγλσζκέλεο λόζνπ θαη πιεξνύζε όια ηα αλσηέξσ
θξηηήξηα.
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Σα ζηνηρεία θαηαγξάθεθαλ ζηνπο θαθέινπο ησλ αζζελώλ, κεηά από
πξνζσπηθή επηθνηλσλία καδί ηνπο, θαζώο όινη ηνπο ππήξμαλ λνζειεπόκελνη
ηεο πλεπκνλνινγηθήο θιηληθήο θάπνηα ζηηγκή ζην δηάζηεκα ηεο κειέηεο καο.
Κάπνηνη εμ απηώλ είραλ λνζειεπηεί ζην παξειζόλ, ελώ άιινη όρη.
Καλέλαο ινηπόλ πεξηνξηζκόο δελ ππήξμε νύηε θαη ζην ζεκείν απηό, αλ
δειαδή νη λνζνύληεο είλαη λενεηζεξρόκελνη ή παιαηνί λνζειεπόκελνη ηεο
θιηληθήο, νύηε ζην αλ ε δηάγλσζε εηέζε ζην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν ή ζε
θάπνην άιιν. Πάλησο, όια ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο ήξζαλ γηα ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά ζε επαθή κε ηελ θιηληθή απηή ζην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο.
Γελ αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία από παιηόηεξνπο θαθέινπο. Ζ πξώηε νκάδα,
πεξηιακβάλεη όζνπο δελ είραλ επαγγεικαηηθή επηβάξπλζε, θαπληζηέο κε
πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα.
Ζ δεύηεξε νκάδα, απνηειείηαη από όζνπο είραλ επαγγεικαηηθή
επηβάξπλζε, θαπληζηέο κε πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα.
Να ηνλίζνπκε εθ λένπ, πσο ζην ζέκα επαγγεικαηηθή επηβάξπλζε, δελ
ηέζεθε πεξηνξηζκόο σο πξνο ην είδνο ηεο, νύηε εμεηάζηεθαλ ππνθαηεγνξίεο
ηνπ νπνηνπδήπνηε είδνπο εξγαζηαθήο έθζεζεο ζε απνδεδεηγκέλα ηνμηθνύο
παξάγνληεο γηα ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζε πηζαλνινγνύκελα ηνμηθνύο ή ζε
αδξαλείο εηζπλεόκελεο σζηόζν νπζίεο.
Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ελώ όινη ήηαλ αζζελείο κε πξσηνπαζή
θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, δελ εκθάληζαλ όινη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηελ
ζηηγκή ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηνπο θάηη πνπ ειήθζε ππόςε ζηελ ζηαηηζηηθή
αλάιπζε.
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ηηο δύν απηέο νκάδεο ινηπόλ, θαηαγξάςακε ηελ ειηθία εκθάληζεο
θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα, θαζώο θαη ζηελ ειηθία εκθάληζεο ηεο αλαπλεπζηηθήο
αλεπάξθεηαο (όπνπ απηή ππήξμε).
Απηά ηα δύν κεγέζε (α) ειηθία εκθάληζεο ηνπ πξσηνπαζνύο θαξθίλνπ
ηνπ πλεύκνλα, (β) ειηθία εκθάληζεο ηεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο, είλαη ηα
κεγέζε πνπ εηέζεζαλ ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ώζηε λα δηαπηζηώζνπκε αλ ε
αξρηθή καο ππόζεζε, όηη δειαδή ε επαγγεικαηηθή επηβάξπλζε επηθέξεη
λσξίηεξα θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ηζρύεη ή όρη.
Πξηλ λα εθζέζνπκε ην ακηγώο ζηαηηζηηθό ηκήκα ηεο έξεπλαο, ζα
πξνρσξήζνπκε

ζε

κηα

θσδηθνπνηεκέλε

παξνπζίαζε

ησλ

θξηηεξίσλ

εηζαγσγήο θαη απνθιεηζκνύ ησλ αηόκσλ ζηελ κειέηε.
Κξηηήξηα εηζαγσγήο:


Καξθηλνπαζείο κε πξσηνπαζή εζηία ζηνλ πλεύκνλα, αλεμαξηήησο
κεηαζηάζεώλ ηνπ.



Δλεξγνί θαπληζηέο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε, πνπ ηελ ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο,
εμαθνινπζνύλ λα θαπλίδνπλ ή έρνπλ δηαθόςεη γηα όρη πεξηζζόηεξν από 10
έηε από ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο.



Ζιηθία άλσ ησλ 18 εηώλ.
Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ:



Αζζελείο κε κεηαζηαηηθό θαξθίλν πλεύκνλνο, άιιεο πξσηνπαζνύο εζηίαο.



Άηνκα ρσξίο θαξθίλν πλεύκνλνο.



Αζζελείο πνπ έρνπλ θαπλίζεη γηα ιηγόηεξν από 10 έηε ή δελ έρνπλ
θαπλίζεη πνηέ.



Ζιηθία θάησ ησλ 18 εηώλ.
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Οκάδα ειέγρνπ (πξώηε νκάδα): ρσξίο επαγγεικαηηθή έθζεζε ή κε
επαγγεικαηηθή έθζεζε γηα ιηγόηεξν από 10 έηε.
Γεύηεξε νκάδα: κε επαγγεικαηηθή έθζεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε.

4. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο απόιπηεο (n) θαη ζρεηηθέο
(%) ζπρλόηεηεο, ελώ νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή
θαη ηππηθή απόθιηζε. Ο έιεγρνο ησλ Kolmogorov – Smirnov θαη ηα
δηαγξάκκαηα θαλνληθόηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθήο
θαηαλνκήο

ησλ

πνζνηηθώλ

κεηαβιεηώλ.

Οη

πνζνηηθέο

κεηαβιεηέο

αθνινπζνύζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.
Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ήηαλ ε επαγγεικαηηθή έθζεζε, ελώ νη
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ ε ειηθία εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα, ε
ειηθία εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο θαη ε εκθάληζε αλαπλεπζηηθήο
αλεπάξθεηαο.
Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ύπαξμεο ζρέζεο κεηαμύ κηαο πνζνηηθήο
κεηαβιεηήο θαη κηαο δηρνηόκνπ κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t
(student’s t-test). Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ύπαξμεο ζρέζεο κεηαμύ δπν
θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο x2 (chi-squaretest).
Σν ακθίπιεπξν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο νξίζηεθε ίζν κε
0,05. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην IBM SPSS 21.0
(Statistical Package for Social Sciences).
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Ο κειεηώκελνο πιεζπζκόο πεξηιάκβαλε 100 αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ
πλεύκνλα. Ζ κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ ήηαλ 70,4 έηε, ε ηππηθή απόθιηζε ήηαλ
9,4 έηε, ε δηάκεζνο ήηαλ 72, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 43 θαη ε κέγηζηε ηηκή ήηαλ
90 έηε. Σν 76% (λ=76) ησλ αζζελώλ ήηαλ άλδξεο θαη ην 24% (λ=24) ήηαλ
γπλαίθεο. Σν 50% (λ=50) ησλ αζζελώλ είραλ εθηεζεί επαγγεικαηηθά, ελώ ην
50% (λ=50) δελ είραλ εθηεζεί επαγγεικαηηθά. Σν 68% (λ=68) ησλ αζζελώλ κε
θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα είραλ θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ελώ ην 32%
(λ=32) δελ είραλ. Ζ κέζε ειηθία εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ησλ
αζζελώλ ήηαλ 69,2 έηε, ε ηππηθή απόθιηζε ήηαλ 9,7 έηε, ε δηάκεζνο ήηαλ 70,
ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 43 θαη ε κέγηζηε ηηκή ήηαλ 90 έηε. Ζ κέζε ειηθία
εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ήηαλ 69,5 έηε, ε ηππηθή απόθιηζε
ήηαλ 9,4 έηε, ε δηάκεζνο ήηαλ 71, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 43 θαη ε κέγηζηε ηηκή
ήηαλ 90 έηε (γξάθεκα 6).
ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε.

Πίλαθαο 1. ρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελώλ θαη
ηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε.
Απνπζία επαγγεικαηηθήο

Δπαγγεικαηηθή έθζεζε

Σηκή p

έθζεζεο
N

%

N

%
0,2α

Φύιν
Άλδξεο

35

46,1

35

41

53,9

Γπλαίθεο

15

62,5

9

37,5
0,2α

Αλαπλεπζηηθή
αλεπάξθεηα
Όρη

19

59,4

13

40,6

Ναη

31

45,6

37

54,4

Ζιηθίαβ

73,3

8,6

66,7

8,9

<0,001γ

Ζιηθία

72,6

8,7

65,5

9,0

<0,001γ

73,7

7,5

65,9

9,4

<0,001γ

εκθάληζεο
θαξθίλνπβ
Ζιηθία
εκθάληζεο
αλεπάξθεηαοβ
α

έιεγρνο x2

β

κέζε ηηκή (ηππηθή απόθιηζε)

γ

έιεγρνο t

Ζ κέζε ειηθία εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ησλ αζζελώλ ήηαλ
ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθά

κηθξόηεξε

ζηνπο

αζζελείο

πνπ

είραλ

ππνζηεί

επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ δελ είραλ ππνζηεί
επαγγεικαηηθή έθζεζε (t=4, p<0,001). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζε ειηθία
εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ησλ αζζελώλ πνπ είραλ ππνζηεί
επαγγεικαηηθή έθζεζε ήηαλ 65,5 έηε (ηππηθή απόθιηζε = 9) θαη ε κέζε ειηθία
εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ησλ αζζελώλ πνπ δελ είραλ ππνζηεί
επαγγεικαηηθή έθζεζε ήηαλ 72,6 έηε (ηππηθή απόθιηζε = 8,7), (ζην γξάθεκα 1
θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμύ ειηθίαο εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα θαη
επαγγεικαηηθήο έθζεζεο).
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Γξάθεκα 1.

Ζ κέζε ειηθία εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ησλ αζζελώλ ήηαλ
ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθά

κηθξόηεξε

ζηνπο

αζζελείο

πνπ

είραλ

ππνζηεί

επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ δελ είραλ ππνζηεί
επαγγεικαηηθή έθζεζε (t=3,7, p<0,001). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζε ειηθία
εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ησλ αζζελώλ πνπ είραλ ππνζηεί
επαγγεικαηηθή έθζεζε ήηαλ 65,9 έηε (ηππηθή απόθιηζε = 9,4) θαη ε κέζε
ειηθία εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ησλ αζζελώλ πνπ δελ είραλ
ππνζηεί επαγγεικαηηθή έθζεζε ήηαλ 73,7 έηε (ηππηθή απόθιηζε = 7,5), (ζην
γξάθεκα 2 θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμύ ειηθίαο εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο
αλεπάξθεηαο θαη επαγγεικαηηθήο έθζεζεο).
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Γξάθεκα 2.

Σν πνζνζηό εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ζηνπο αζζελείο πνπ
είραλ ππνζηεί επαγγεικαηηθή έθζεζε ήηαλ κεγαιύηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο
αζζελείο πνπ δελ είραλ ππνζηεί επαγγεικαηηθή έθζεζε ρσξίο όκσο ε ζρέζε
απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (x2=1,6, p=0,2). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην
πνζνζηό εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ζηνπο αζζελείο πνπ είραλ
ππνζηεί επαγγεικαηηθή έθζεζε ήηαλ 74% (=37/50), ελώ ην πνζνζηό
εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ζηνπο αζζελείο πνπ δελ είραλ ππνζηεί
επαγγεικαηηθή έθζεζε ήηαλ 62% (=31/50), (ζην γξάθεκα 3 θαίλεηαη ε ζρέζε
κεηαμύ εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο θαη επαγγεικαηηθήο έθζεζεο).
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Γξάθεκα 3.

Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ θύινπ θαη εκθάληζεο
αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο (x2=0,7, p=0,4). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηό
εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ζηηο γπλαίθεο ήηαλ 75% (=18/24), ελώ
ην πνζνζηό εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ζηνπο άλδξεο ήηαλ 65,8%
(λ=50/76), (ζην γξάθεκα 4 θαίλεηαη ε ζρέζεκεηαμύ εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο
αλεπάξθεηαο θαη θύινπ).
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Γξάθεκα 4.

Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ θύινπ θαη ειηθίαο
εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο (t=0,05, p=0,9). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
κέζε ειηθία εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ησλ αλδξώλ ήηαλ 69,4
έηε (ηππηθή απόθιηζε = 9,3) θαη ε κέζε ειηθία εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο
αλεπάξθεηαο ησλ γπλαηθώλ ήηαλ 69,6 έηε (ηππηθή απόθιηζε = 9,8).
Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ θύινπ θαη ειηθίαο εκθάληζεο
θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα (t=1, p=0,3). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζε ειηθία
εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ησλ αλδξώλ ήηαλ 68,5 έηε (ηππηθή
απόθιηζε = 9,3) θαη ε κέζε ειηθία εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ησλ
γπλαηθώλ ήηαλ 70,8 έηε (ηππηθή απόθιηζε = 10,2).
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6. ΤΕΖΣΖΖ
Μεηά ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ζηαηηζηηθήο καο κειέηεο, θξίλνπκε
ζθόπηκν λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα ζπλνπηηθή αλαζθόπεζε ησλ δύν θύξησλ
εξσηεκάησλ ηεο εξγαζίαο καο θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ.
Δίδακε ινηπόλ ζην πξώην καο εξώηεκα πσο πξάγκαηη ε επαγγεικαηηθή
επηβάξπλζε επηθέξεη λσξίηεξα αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ζε θαπληζηέο κε
πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα ζε ζρέζε κεο ηνπο κε εθηεζέληεο. Ζ κέζε
ειηθία εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ζηελ πξώηε νκάδα είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε ηελ δεύηεξε νκάδα.
ρεηηθά κε ην δεύηεξν εξώηεκα ε απάληεζε είλαη αλάινγε. Γειαδή ε
κέζε ειηθία εκθάληζεο πξσηνπαζνύο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ζε αζζελείο
επαγγεικαηηθά επηβαξπκέλνπο [37] είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξόηεξε ζε
ζρέζε κε ηνπο κε εθηεζέληεο. Με άιια ιόγηα ν πξσηνπαζήο θαξθίλνο ηνπ
πλεύκνλα εκθαλίδεηαη λσξίηεξα ζηελ πξώηε νκάδα.
Πνην όκσο είλαη ην επξύηεξν γλσζηαθό πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη ε δηθή
καο κηθξή έξεπλα; ηελ Διιάδα ε πξώηκε δηάγλσζε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ
πλεύκνλα δελ έρεη εληαρζεί αθόκε ζηνλ πξώηκν θεληξηθό ζρεδηαζκό γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθίλνπ. ε αληίζεζε πξνο απηό, πξνγξάκκαηα πξώηκεο
δηάγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα έρνπλ εθαξκνζηεί ζε ρώξεο όπσο ην
Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη εζηηάδνληαη αξρηθά ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ.
ύκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ National Comprehensive Cancer
Network (NCCN) [38] αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ γηα θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα
είλαη:


Άηνκα ειηθίαο 55 – 74 εηώλ κε ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο > 30 παθέηα – έηε
(ζεσξείηαη όηη δηαηξέρνπλ ηνλ πςειόηεξν θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ
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πλεύκνλα) ή πξώελ θαπληζηέο πνπ έρνπλ δηαθόςεη ην θάπληζκα κέρξη
θαη 15 ρξόληα πξηλ.


Άηνκα ειηθίαο >50 εηώλ πνπ θαπλίδνπλ ζπζηεκαηηθά κε ηζηνξηθό
θαπλίζκαηνο >20 παθέηα – έηε θαη έρνπλ έλαλ αθόκε παξάγνληα
θηλδύλνπ γηα πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα.
Δπηζηξέθνληαο ζηε κειέηε καο, βιέπνπκε ε κέζε ειηθία εκθάληζεο

θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ζην κειεηώκελν δείγκα καο ήηαλ 69,2 έηε, δειαδή
εληάζζεηαη εληόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ νξίσλ. Χζηόζν, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ
ηα 43 έηε θαη ε κέγηζηε ηα 90 έηε. Δπίζεο ε θαπληζηηθή ζπλήζεηα αθνξνύζε
θαπληζηέο γηα 10 έηε θαη πεξηζζόηεξν. ην δήηεκα απηό ηνπ παξάγνληα –
θξηηεξίνπ «έηε» θαη όρη «παθέηα – έηε» ζα αλαθεξζνύκε ιεπηνκεξώο ζηε
ζπλέρεηα. Δπίζεο, ζηε κειέηε καο ε κέζε ειηθία εκθάληζεο πξσηνπαζνύο
θαξθίλνπ πλεύκνλα ζηνπο εθηεζέληεο επαγγεικαηηθά ήηαλ ηα 65,5 έηε ελώ
ζηνπο κε εθηεζέληεο ηα 72,6 έηε. Καη νη δύν ειηθηαθέο ηηκέο, αλήθνπλ ζηα
πξναλαθεξζέληα όξηα ηεο NCCN.
ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
πλεύκνλα, αλήθεη θαη ην Early Lung Cancer Action Project έλα πξόγξακκα
πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ κε αμνληθή ηνκνγξαθία ζώξαθνο ζε αλζξώπνπο
άλσ ησλ 60 εηώλ κε ηζηνξηθό θαπλίζκαηνο ηνπιάρηζηνλ 10 παθέηα – έηε ζηε
Μ. Βηξεηαλία. [39] Αλεπξέζεθαλ απνηηηαλσκέλνη όδνη ζην 23% ησλ
ζπκκεηερόλησλ από ηνπο νπνίνπο 7% απεηθνλίδνληαλ ζηελ αθηηλνγξαθία
ζώξαθα. ύκθσλα κε ηελ βηνςία 11% απηώλ ησλ όδσλ ήηαλ θαθνήζεηο. Ζ
πξώηκε αλίρλεπζε απηώλ ησλ θαθνήζσλ όδσλ ίζσο ηξνπνπνηήζεη ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε ρεηξνπξγηθή εθηνκή ελόο θαξθίλνπ ζε αξρηθά
ζηάδηα.
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Ζ ζηόρεπζε ηεο πξναλαθεξόκελεο έξεπλαο θαζηζηά ζαθή ηελ αλάγθε
έγθαηξεο δηάγλσζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη όρη κόλν
από έλα ζηνηρείν, όπσο εδώ ησλ πλεπκνληθώλ όδσλ, αιιά από πιεζώξα
άιισλ.
ηα πιαίζηα ηεο δηθήο καο δηπισκαηηθήο κειέηεο ζεσξήζακε πσο ην
γεγνλόο ηεο ζπλύπαξμεο θαπλίζκαηνο θαη επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζα πξέπεη
λα εγείξεη απμεκέλεο ππόλνηεο ελδερόκελνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα θαη
απνδείμακε πσο απηή ε ζπλέξγεηα, επηθέξεη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη
πξσηνπαζή θαξθίλν πλεύκνλα ζε λεαξόηεξε ειηθία απ’ όηη ην θάπληζκα κόλν
ηνπ. Ζ έξεπλά καο ήηαλ κηα κειέηε παξαηήξεζεο δηαδνρηθώλ αζζελώλ πνπ
εληάρζεθαλ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ζέζακε όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην
αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ παξόληνο πνλήκαηνο.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηα 10 έηε θαπλίζκαηνο θαη’ ειάρηζην
θαη ζηα 10 έηε επαγγεικαηηθήο έθζεζεο επίζεο θαη’ ειάρηζην ηα νπνία
εηέζεζαλ θαηά ην πξόηππν ηεο Early Lung Cancer Action Project. ’ απηήλ
ζεζπίζηεθε ην όξην 10 παθέηα – έηε σο όξην θαπλίζκαηνο. Έλα παθέην – έηνο
είλαη κηα θιηληθή πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θαπλίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ

κέηξεζε

ηεο

έθζεζεο

ηνπ

αηόκνπ

ζηνλ

θαπλό.

Τπνινγίδεηαη

πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκό ησλ ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδνληαη αλά εκέξα κε
ηνλ αξηζκό ησλ εηώλ πνπ έρεη θαπλίζεη ην άηνκν π.ρ. 1 παθέηα έηε είλαη ίζν κε
ην θάπληζκα 20 ηζηγάξσλ ηελ εκέξα γηα έλα έηνο. Απηό ην θαηά ηα άιια πνιύ
ρξήζηκν κέγεζνο δελ είλαη ηθαλό λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηθή καο πξσηόιεηα
εξγαζία. Ο βαζηθόηεξνο ιόγνο ήηαλ όηη πνιινί αζζελείο πξνζέξρνληαη κε
πξνρσξεκέλε λόζν, αδπλαηώληαο λα δώζνπλ νη ίδηνη πιεξνθνξίεο γηα ην
ηζηνξηθό ηνπο.
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Ζ ιήςε πιεξνθνξηώλ, όπσο έρνπκε δηαπηζηώζεη, από ην ζπγγεληθό
πεξηβάιινλ, κπνξεί λα πξνζαλαηνιίζεη γηα ηα έηε, όρη όκσο γηα ηα ηζηγάξα
αλά εκέξα. Ήηαλ ινηπόλ αζθαιέζηεξε ε επηινγή ησλ εηώλ θαπλίζκαηνο σο
θξηηήξην επηινγήο.
Αο έξζνπκε όκσο ζε κηα άιιε κειέηε πνπ αθνξά ηνλ επαγγεικαηηθό
θαξθίλν ζηελ Διιάδα. Πξόθεηηαη γηα εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ 2008. [40] Γύν
ζηνηρεία κπνξνύκε λα αληιήζνπκε από απηήλ, ρξήζηκα ζηε δηθή καο έξεπλα.
Σν πξώην είλαη ην όηη ε κειέηε, εζηηάδνληαο ζην ζέκα ηνπ επαγγεικαηηθνύ
θαξθίλνπ, αλ θαη θάλεη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο θαξθηλνγόλεο νπζίεο από
ηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν (π.ρ. θαξθίλνο πλεύκνλα θαη αξζεληθό, ακίαληνο,
θάδκην, αινπκίλην θ.ά.) σζηόζν ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο
έθζεζεο ζηελ νιόηεηά ηεο, όπσο αθξηβώο θαη εκείο ζηελ δηθή καο κειέηε.
Έλα δεύηεξν ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα πξνζέμνπκε ζ’ απηή ηε κειέηε είλαη
πσο

ζε

όινπο

ηνπο

ππνινγηζκνύο,

ν

αξηζκόο

ησλ

πεξηπηώζεσλ

επαγγεικαηηθώλ θαξθίλσλ ηνπ πλεύκνλα θαη ζαλάησλ από απηόλ, είλαη
αξθεηά κηθξόηεξνο ζηηο γπλαίθεο απ’ όηη ζηνπο άληξεο. Γελ έγηλε σζηόζν
θακία ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ησλ αζζελώλ. ηελ κειέηε καο έγηλε απηή ε
πξνζπάζεηα, δελ βξέζεθε όκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ θύινπ
θαη ειηθίαο εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο.
ε κειέηε ηνπ 2005 απνζαθελίδεηαη πσο ν θαπλόο ηνπ ηζηγάξνπ
αιιειεπηδξώληαο κε γλσζηέο θαξθηλνγόλεο νπζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο,
απμάλεη πνιιαπιαζηαζηηθά ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα.
[41]
ηελ κειέηε καο θαηαδεηθλύεηαη πσο ε κέζε ειηθία εκθάληζεο θαξθίλνπ
ηνπ πλεύκνλα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξόηεξε ζηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ
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ππνζηεί επαγγεικαηηθή έθζεζε παξά ζε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ εθηεζεί
εξγαζηαθά. Φπζηθά αθνξά άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ
σο ελεξγεηηθνί θαπληζηέο θαη ζηηο δύν νκάδεο.
Δπηβεβαηώλεηαη, επνκέλσο, απηό αθξηβώο ην ζηνηρείν ηεο επηβάξπλζεο
πνπ επηθέξεη ε επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα.
πλερίδνπκε, επζύο ακέζσο, εμεηάδνληαο ην ζέκα ηεο αλαπλεπζηηθήο
αλεπάξθεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή επηβάξπλζε ζηνλ θαξθίλν ηνπ
πλεύκνλα.
Αλαηξέρνπκε

απηή

ηελ

θνξά

ζην

ζύγγξακκα

ηεο

Διιεληθήο

Πλεπκνλνινγηθήο Δηαηξείαο γηα ηα Δπαγγεικαηηθά Ννζήκαηα [42] θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία ησλ πλεπκνλνθνληάζεσλ.
Ολνκάδνπκε πλεπκνλνθνλίαζε θάζε επαγγεικαηηθή πλεπκνλνπάζεηα
πνπ πξνμελείηαη από ηελ εηζπλνή αλόξγαλεο ζθόλεο. Σαμηλνκνύληαη ζε ηξία
επίπεδα βαξύηεηαο αλαιόγσο ζηνηρείσλ από ηελ θιηληθή εηθόλα, ηνλ
ιεηηνπξγηθό έιεγρν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηελ ιήςε αεξίσλ αίκαηνο.
Δληππσζηάδεη ην γεγνλόο πσο ακέζσο κόιηο εκθαληζηεί έζησ θαη ειαθξά
αλαπλεπζηηθή

αλεπάξθεηα

ε

πάζεζε

παίξλεη

ακέζσο

βαζκνλόκεζε

βαξύηεηαο επηπέδνπ 2, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό αλαπεξίαο άλσ ηνπ
50% κε ηαπηόρξνλε αμηνιόγεζε αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία.
Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη ζε άιια κείδνλα επαγγεικαηηθά λνζήκαηα όπσο
ε ππξηηίαζε (από εηζπλνή ζθόλεο κε θξπζηαιιηθό δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ), ε
αλζξάθσζε (από εηζπλνή ζθόλεο άλζξαθα), ε ακηάλησζε (εηζπλνή ηλώλ
ακηάληνπ) θ.ά.
Γύν είλαη νη θύξηεο ζπζηάζεηο: Απνκάθξπλζε από ηνλ ζπγθεθξηκέλν
ρώξν εξγαζίαο θαη δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο.
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Δπηζηξέθνληαο ζηελ κειέηε καο, παξαηεξνύκε κηα επηβεβαίσζε ηνπ
ζηνηρείνπ ηεο βαξύηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε θαη
ηελαλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Απηή εκθαλίδεηαη ζε λεόηεξεο ειηθίεο ζηνπο
εθηεζέληεο εξγαζηαθά ζε ζρέζε κε ηνπο κε εθηεζέληεο. Με άιια ιόγηα ε
επαγγεικαηηθή έθζεζε, επηβαξύλεη ηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία.
Θα

θιείζνπκε

όκσο

ηελ

παξνύζα

ελόηεηα

αλαθέξνληαο

ηνπο

πεξηνξηζκνύο ζηνπο νπνίνπο ππόθεηηαη ε πξνζπάζεηά καο. Αξρηθά ππάξρεη ην
ζέκα ηνπ αξηζκνύ ησλ αζζελώλ. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζε άιιν ζεκείν ηεο
ζπγγξαθήο καο, κειεηήζεθε ν κέγηζηνο δπλαηόο αξηζκόο δείγκαηνο ζηα δύν
έηε πνπ δηήξθεζε ε έξεπλα, δειαδή όινη νη αζζελείο πνπ εμεηάζηεθαλ θαη
λνζειεύηεθαλ ζηελ πλεπκνλνινγηθή θιηληθή ηνπ «ΓΟΝΚ Άγηνη Αλάξγπξνη»
θαη πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα.
Πξέπεη σζηόζν λα ζεκεηώζνπκε πσο ν αξηζκόο ησλ 100 αζζελώλ πνπ
εληάρζεθαλ ζηελ κειέηε, παξακέλεη έλα αληηθεηκεληθά ηζρλό δείγκα γηα ηελ
ζεκειίσζε αδηακθηζβήηεηα απνδεδεηγκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ.
Ήηαλ όκσο ην θαιύηεξν πνπ κπνξνύζε λα γίλεη κε ηα πεξηνξηζκέλα
κέζα πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο.
Δπίζεο έρνπκε αλαιπηηθά εμεγήζεη ην γηαηί θαηαθύγακε ζην δείθηε έηε
θαπλίζκαηνο θαη όρη παθέηα – έηε, όπσο είλαη επξέσο απνδεθηό γηα ηελ
θαηάδεημε ηεο θαπληζηηθήο επηβάξπλζεο. Σν ζηνηρείν απηό δπζηπρώο δίλεη
έλαλ πην πξσηόιεην ραξαθηήξα ζηε κειέηε καο, ρσξίο όκσο λα ηεο κεηώλεη
ηελ εγθπξόηεηα.
ρεηηθά

κε

ην

ζέκα

ηεο

επαγγεικαηηθήο

επηβάξπλζεο

είκαζηε

ππνρξεσκέλνη λα ππελζπκίζνπκε πσο ζπκπεξηιάβακε ζηε κειέηε καο ηελ
γεληθόηεξε έλλνηα θαη όρη ηελ έθζεζε ζε θάζε έλα επαγγεικαηηθό παξάγνληα
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μερσξηζηά, θάηη πνπ ζα απαηηνύζε κηα δηαθνξεηηθνύ είδνπο θαη πην ζύλζεηε
κειέηε, ε νπνία δελ ζα ήηαλ δπλαηό λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα κέζα πνπ
έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. Δίρακε βέβαηα παξαπάλσ θαηαδείμεη πσο θαη απηή
αθόκε ε γεληθόηεξε έλλνηα ελέρεη επηζηεκνληθή αξηηόηεηα.
Σειεηώλνληαο ζα πεξηιάβνπκε ζηνπο εγγελείο πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλάο
καο ηε πξαγκαηνπνίεζή ηεο ζε κηα κόλν πλεπκνλνινγηθή θιηληθή, απηή ηνπ
«ΓΟΝΚ Άγηνη Αλάξγπξνη» θαη όρη ζε πεξηζζόηεξεο π.ρ. πλεπκνλνινγηθέο
θιηληθέο ηεο Αηηηθήο. Γπζηπρώο θαη πάιη ν «δαίκσλ» ησλ πεξηνξηζκέλσλ
δπλαηνηήησλ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα κηαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο από έλαλ κόλν εξεπλεηή – εξγαδόκελν γηαηξό, επέβαιε απηό ην
θαζεζηώο εξγαζίαο – κειέηεο.
Θα ππελζπκίζνπκε όκσο πσο ε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή δηαζέηεη αξθεηά
πιενλεθηήκαηα

αληηθεηκεληθήο

αληηπξνζώπεπζεο

κεγάινπ

κέξνπο

ηνπ

θάζκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο, όπσο ζε άιιν ζεκείν ηεο παξνύζεο
ζπγγξαθήο έρνπκε εμεγήζεη.
.
7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ
Έρνληαο σο βαζηθό ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο καο ην όηη ε εκθάληζε
αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο θαη θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα επεξεάδνληαη
αξλεηηθά από ηελ εξγαζηαθή ζπλέξγεηα, δειαδή επηηαρύλεηαη ε επέιεπζή
ηνπο, απηό καο δεκηνπξγεί θπζηθέο θαη εζηθέο, αο καο επηηξαπεί λα πνύκε
δεζκεύζεηο, αλ όρη ππνρξεώζεηο. Όκσο πξηλ πξνρσξήζνπκε ζ’ απηέο ζα
πξέπεη λα ηνλίζνπκε εκθαηηθά πσο ε κειέηε καο αθνξά έλα κηθξό αξηζκό
αηόκσλ θαη είλαη κία πξσηόιεηα έξεπλα όπσο πξναλαθέξακε. Νέεο κειέηεο ζε
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κεγάιεο ζεηξέο αζζελώλ απαηηνύληαη γηα λα ζεκειησζνύλ ελδερνκέλσο ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο πξνζπάζεηαο.
Αλαγθαζηηθά όκσο πεξηνξηζκέλνη ζην δηθό καο εξεπλεηηθό εύξνο,
ζπλάγνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα.
Έλα κεγάιν ζύλνιν εξγαδνκέλσλ ζε δηάθνξα είδε επαγγεικάησλ έρεη
λα «σθειεζεί» ηα κέγηζηα ζε επίπεδν πιένλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, από ηελ
γλώζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζεο κειέηεο, όηαλ θαη εθόζνλ απηή
πξαγκαηνπνηεζεί ζε επξύηεξε θιίκαθα κε απζηεξόηεξα θξηηήξηα θαη
επηβεβαησζεί. Απνηειεί θνηλή γλώζε ελόο θιηληθνύ γηαηξνύ θαη ηδηαίηεξα
πλεπκνλνιόγνπ, ην όηη εξγαδόκελνη αθόκε θαη κε πςειό δείθηε έθζεζεο ζε
εηζπλεόκελεο νπζίεο θαη ζθόλεο δελ ιακβάλνπλ νύηε ηα ζηνηρεηώδε κέηξα
πξνζηαζίαο, κνινλόηη νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο είλαη θαπληζηέο. [43] Θα
ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθή ελδερνκέλσο, ηόζν ε εμέιημε ηεο πγείαο ηνπο όζν θαη ε
πνηόηεηα δσήο ηνπο αλ ε αλσηέξσ γλώζε γηλόηαλ θηήκα ηνπο. Ζ απιή ρξήζε
κάζθαο, ηα εθ πεξηηξνπήο σξάξηα εξγαζίαο, ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, [44]
είλαη εξγαζηαθέο παξεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο (απηέο θαη άιιεο) πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα αιιάμνπλ εθ βάζξσλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ελόο κεγάινπ
αξηζκνύ αλζξώπσλ. Ο ηαηξόο εξγαζίαο παξεκβαίλεη όηαλ έλαο εξγαδόκελνο
εκθαλίδεη θίλδπλν άζζκαηνο, ιόγσ ηνπ επαγγεικαηηθνύ ηνπ πεξηβάιινληνο,
ώζηε αλ είλαη δπλαηόλ λα πξνιάβεη ηελ πιήξε εκθάληζε ηεο λόζνπ. Θα είρε
πνιύ πεξηζζόηεξνπο ιόγνπο λα επέκβεη αλ ην δηαθύβεπκα ήηαλ ε βαξηά
αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη ν θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα.
Φπζηθά θάηη ηέηνην, όπσο πξνείπακε, απαηηεί αθιόλεηα απνηειέζκαηα
από ζεηξά λέσλ κειεηώλ.Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο από
επίζεκνπο θνξείο, πξνο εξγνδόηεο θαη εξγαδνκέλνπο, ζα επηηύγραλαλ
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ζεκαληηθέο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ζσηήξηεο αιιαγέο πξνο όθεινο ηεο
πγείαο ρηιηάδσλ αλζξώπσλ θαη πέξα από ην αλζξσπηζηηθό θνκκάηη πνπ είλαη
βεβαίσο ην κείδνλ, ππάξρεη θαη ην θαζαξά σθειηκηζηηθό. Δμνηθνλόκεζε
πόξσλ από αλζξώπνπο πνπ δελ ζα απαζρνινύζαλ ην δεκόζην ζύζηεκα
πγείαο.
Αληηιακβαλόκαζηε πσο όια απηά αθνύγνληαη θάπσο νπηνπηθά, ηδηαίηεξα
δε γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. Καη όκσο είκαζηε απόιπηα πεπεηζκέλνη
όηη αμίδεη θάζε θόπν θαη θάζε πξνζπάζεηα, πξνο όθεινο ηνπ ζπλόινπ.
Θα θιείζνπκε κλεκνλεύνληαο δύν απνθζέγκαηα ηνπ ζπνπδαίνπ Έιιελα
ηαηξνύ θαη επηθαλνύο αθαδεκατθνύ, ν νπνίνο έδεζε θαη δηέπξεςε ζην Παξίζη,
ηνπ Φσηεηλνύ Παλά:
 «Ζ ξνπηίλα είλαη ην λαπάγην ηεο πξνόδνπ».
 «Ζ έξεπλα είλαη ε βάζε ηεο επηζηήκεο».
Πξόθεηηαη γηα θσηεηλνύο νδνδείθηεο γηα θάζε λέν γηαηξό πνπ ζέιεη λα
ηηκήζεη ηνλ όξθν ηνπ ππεξεηώληαο ηνλ πάζρνληα ζπλάλζξσπν. [45]
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΓΝΧΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ.Ο θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα, ζρεηίδεηαη άκεζα θαη
αηηηνινγηθά κε ην θάπληζκα. Ζ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εηζπλεόκελεο
νπζίεο ζην ρώξν εξγαζίαο, απνηειεί επηβαξπληηθό παξάγνληα. Σν εξώηεκα
ηεο κειέηεο είλαη, αλ ε επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε ζπλέξγεηα κε ην θάπληζκα,
επηθέξεη λσξίηεξα θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, από
όηη όηαλ απηή, δειαδή ε επαγγεικαηηθή επηβάξπλζε, απνπζηάδεη.
ΜΔΘΟΓΟ. ηελ πλεπκνλνινγηθή θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ "ΓΟΝΚ

Άγηνη

Αλάξγπξνη", δηεμήρζε κηα κειέηε παξαηήξεζεο δηαδνρηθώλ αζζελώλ κε
πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, νη νπνίνη είλαη θαη θαπληζηέο. Ζ δηάξθεηα
ηεο κειέηεο ήηαλ από ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2018 έσο ηελ 31ε Μαΐνπ 2020.
Γηαρσξίζακε ηνλ πιεζπζκό ζε δύν νκάδεο. Ζ πξώηε νκάδα, πεξηιακβάλεη
αζζελείο κε πξσηνπαζή θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα νη νπνίνη είλαη θαη θαπληζηέο
πνπ έρνπλ ππνζηεί επαγγεικαηηθή έθζεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε, ελώ από ηε
δεύηεξε νκάδα, απνπζηάδεη ν παξάγσλ ηεο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Ζ κέζε ειηθία εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ησλ
αζζελώλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξόηεξε ζηνπο αζζελείο πνπ είραλ
ππνζηεί επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ δελ είραλ
ππνζηεί επαγγεικαηηθή έθζεζε (t=4, p<0.001). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζε
ειηθία εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ησλ αζζελώλ πνπ είραλ ππνζηεί
επαγγεικαηηθή έθζεζε ήηαλ 65,5 έηε (ηππηθή απόθιηζε = 9) θαη ε κέζε ειηθία
εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα ησλ αζζελώλ πνπ δελ είραλ ππνζηεί
επαγγεικαηηθή έθζεζε, ήηαλ 72,6 έηε (ηππηθή απόθιηζε = 8,7). Ζ κέζε ειηθία
εκθάληζεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ησλ αζζελώλ ήηαλ ζηαηηζηηθά
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ζεκαληηθά κηθξόηεξε ζηνπο αζζελείο πνπ είραλ ππνζηεί επαγγεικαηηθή
έθζεζε ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο πνπ δελ είραλ ππνζηεί επαγγεικαηηθή
έθζεζε (t=3,7 , p<0.001). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζε ειηθία εκθάληζεο
αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ησλ αζζελώλ πνπ είραλ ππνζηεί επαγγεικαηηθή
έθζεζε ήηαλ 65,9 έηε (ηππηθή απόθιηζε = 9,4) θαη ε κέζε ειηθία εκθάληζεο
αλαπλεπζηηθήο

αλεπάξθεηαο

ησλ

αζζελώλ

πνπ

δελ

είραλ

ππνζηεί

επαγγεικαηηθή έθζεζε, ήηαλ 73,7 έηε (ηππηθή απόθιηζε = 7,5).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. Φαίλεηαη πσο ε έθζεζε ησλ θαπληζηώλ εξγαδνκέλσλ ζε
εηζπλεόκελεο νπζίεο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπο επηθέξεη λσξίηεξα θαξθίλν ηνπ
πλεύκνλα θαη αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ζε ζρέζε κε ηνπο κε εθηεζέληεο
εξγαζηαθά.
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ABSTRACT
BACK ROUND.Lung cancer is directly and causally related to smoking.
Exposure of workers to inhaled substances in their working place, is an
aggravating factor. The question of the study is, whether occupational exposure
in conjunction with smoking results in earlier lung cancer and respiratory failure
than when occupational absenteeism is absent.
METHODS.In the pulmonology clinic of the hospital “Agioi Anargyroi”, a study
was carried out to observe successive patients with primary lung cancer, who are
also smokers. The duration of the study was from February 1, 2018 to May 31,
2020. We divided the population into two groups. The first group, consists of
patients with primary lung cancer who are also smokers that have been exposed
to occupational exposure for at least 10 years, while the second group, lacks the
occupational exposure factor.
RESULTS.The average age of onset of lung cancer in patients was statistically,
significantly lower in occupationally exposed patients, than in non-occupationally
exposed patients. More specifically, the average age of onset of lung cancer in
occupationally exposed patients, was 65.5 years and the average age of onset of
lung cancer in non-occupationally exposed patients, was 72.6 years. In addition,
the average age of onset of respiratory failure, was statistically, significantly lower
in occupationally exposed patients, than in non-occupationally exposed patients.
More specifically, the average age of onset of respiratory failure in occupationally
exposed patients, was 65.9 years and the average age of onset of respiratory
failure in non-occupationally exposed patients, was 73.7 years.
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CONCLUSION: It seems that exposure of smokers to inhaled substances in their
working environment, leads to earlier lung cancer and respiratory failure,
compared to the non-exposed workers.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε ζηελ πλεπκνλνινγηθή θιηληθή ηνπ
Γ.Ο.Ν.Κ. – Άγηνη Αλάξγπξνη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1 ε Φεβξνπαξίνπ
2018 έσο 31ε Μαΐνπ 2020.
Πξόθεηηαη γηα έξεπλα παξαηήξεζεο αζζελώλ ζπλερνύο ζεηξάο, θαηόπηλ
πξνζσπηθήο ζπλεληεύμεσο – ιήςεο ηζηνξηθνύ κε ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη
όπνπ απηό, ιόγσ ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ηνπο αζζελνύο δελ ήηαλ εθηθηό, κε
ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ.
Αθνξά ην ζύλνιν ησλ αζζελώλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαη λνζειεύηεθαλ
ζηελ αλσηέξσ θιηληθή θαη πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα.

πληνκνγξαθίεο – Δπεμεγήζεηο


Γ.Ο.Ν.Κ. Άγηνη Αλάξγπξνη: Γεληθό Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν Κεθηζηάο –
Άγηνη Αλάξγπξνη.



ΡΟ2: Μεξηθή Πίεζε νμπγόλνπ αξηεξηαθνύ αίκαηνο (νη ηηκέο ζρεηίδνληαη κε
ηελ ύπαξμε ή όρη αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο).



PCO2: Μεξηθή Πίεζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αξηεξηαθό αίκα. Ζ
απμεκέλε ηηκή ηεο θαηαηάζζεη ηελ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ζηε
θαηεγνξία ΗΗ.



Π.Ο.Τ.: Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο



SARS: ύλδξνκν νμείαο (ζνβαξήο) αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο.



Pack – years: Παθέηα – ηζηγάξα, δείθηεο πνπ απνηππώλεη ηελ έθζεζε ζηνλ
θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ (π.ρ. 1 παθέην ηζηγάξα ηελ εκέξα γηα
1 έηνο καο δίλεη 1 pack – year).
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