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Περίληψη
Ο καρκίνος και η θεραπεία του οδηγούν σε σοβαρές φυσιολογικές και βιοχημικές μεταβολές του ασθενούς που σχετίζονται άμεσα με την επιδείνωση της ποιότητας ζωής του. Αυτές οι μεταβολικές διαταραχές οδηγούν σε μειωμένη πρόσληψη τροφής και προάγουν τον υποσιτισμό. Η υποθρεψία που σχετίζεται
με τον καρκίνο μπορεί να εξελιχθεί σε καχεξία με σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ προφλεγμονωδών κυτοκινών και μεταβολισμού του ασθενούς. Πέρα από τις σωματικές και μεταβολικές επιδράσεις
του καρκίνου οι ασθενείς συχνά υποφέρουν από ψυχολογικό άγχος συμπεριλαμβανομένης και της κατάθλιψης. Αναλόγως του τύπου αντιμετώπισης (θεραπευτική ή παρηγορική) και της κλινικής -θρεπτικής
κατάστασης του ασθενούς θα πρέπει να χορηγείται η ανάλογη θρεπτική υποστήριξη(διαιτολογικές
συμβουλές, συμπληρώματα διατροφής, εντερική ή ολική παρεντερική διατροφή). Μια τέτοια προσέγγιση η οποία πρέπει να ξεκινάει όσο το δυνατόν νωρίτερα μπορεί να μειώσει ή και ακόμα να αναστρέψει
την υποθρεψία, βελτιώνοντας έτσι τις δραστηριότητες των ασθενών και κατά συνέπεια την ποιότητα
ζωής τους. Οι διατροφικές παρεμβάσεις στην ογκολογία οδηγούν εκτός των άλλων στην αυξήση της
ανοχής και ανταπόκρισης στη θεραπεία, στη μείωση των επιπλοκών και πιθανά της νοσηρότητας, εξισορροπώντας τις ενεργειακές απαιτήσεις με την κατανάλωση τροφής. Στην παρηγορική θεραπεία η
θρεπτική υποστήριξη στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής αφενός ελέγχοντας συμπτώματα, όπως
η ναυτία, ο έμετος και ο πόνος, σχετιζόμενα με τη λήψη τροφής, αφετέρου καθυστερώντας την απώλεια
αυτονομίας των ασθενών. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η θρεπτική παρέμβαση πρέπει να συμπεριληφθεί στην κλινική ογκολογία λόγω της συμβολής της στην ποιότητα ζωής. Επιπλέον, η αξιολόγηση της
ποιότητας ζωής θα πρέπει να είναι παράμετρος ελέγχου της αποτελεσματικότητας κάθε διατροφικής
παρέμβασης ώστε να κρίνεται η επάρκειά της απέναντι στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών.
Λέξεις κλειδιά: καρκίνος, ποιότητα ζωής, υποθρεψία, κυτταρική ανοσία
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Εισαγωγή
Ο καρκίνος προκαλεί σημαντικές αλλαγές τόσο στις
φυσικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού
όσο και στην ψυχική υγεία και την κοινωνική ζωή
των ασθενών. Η πρωτεόλυση και η λιπόλυση επιταχύνονται ενώ παράλληλα η μυϊκή σύνθεση των πρωτεϊνών καταστέλλεται με αποτέλεσμα την απώλεια
σωματικού βάρους και λιπώδους ιστού1. Επιπλέον,
επέρχονται αλλαγές στο μεταβολισμό των υδατανθράκων όπως αυξημενη σύνθεση γλυκόζης στο
ήπαρ ενώ η ευαισθησία των περιφερικών ιστών
στην ινσουλίνη μειώνεται1. Οι προαναφερθείσες
μεταβολές έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και προοδευτική καχεξία2.
Παρόλο τον υπερμεταβολισμό και την απώλεια βάρους (που εντατικοποιούνται λόγω του στρες, του
πόνου, των λοιμώξεων, των χειρουργικών χειρισμών), η λήψη τροφής από τους ασθενείς συνήθως
δεν αυξάνεται3, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο
περαιτέρω την καχεξία.
Η απώλεια βάρους που σχετίζεται με τον καρκίνο
είναι διαφορετική από αυτήν που λαμβάνει χώρα
στον απλό υποσιτισμό κατά τον οποίο η επανασίτιση
αποκαθιστά τη φυσιολογική διατροφική ισορροπία.
Στις σχετιζόμενες με καρκινό μεταβολικές διαταραχές συνήθως παρεμποδίζεται η αποκατάσταση της
μυϊκής μάζας. Η ελλιπής σίτηση που παρατηρείται
στον καρκίνο μπορεί να εξελιχθεί σε καχεξία διά
μέσου σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ κυτοκινών (IL-1, IL-6) και μεταβολικών διαδικασιών4-6.
Η καχεξία αποτελεί την άμεση αιτία θανάτου σε
ένα ποσοστό 10-22% όλων των θανάτων που σχετίζονται με καρκίνο1. Πρόκειται για ένα σύνδρομο
στο οποίο μπορούμε να διακρίνουμε δυο περιόδους. Την προκλινική περίοδο και την περίοδο καχεξίας. Κατά την προκλινική περίοδο, οι μηχανισμοί οι υπεύθυνοι για πρωτεόλυση και λιπόλυση
επιταχύνονται, όμως δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις του σωματικού βάρους και
της συνολικής διατροφικής κατάστασης του ασθενούς7. Όταν τα αποτελέσματα του υπερμεταβολισμού και της ανεπαρκούς λήψης τροφής γίνουν εμφανή κλινικά, αυτό σημαίνει ότι η περίοδος της καχεξίας έχει ξεκινήσει. Βασικά χαρακτηριστικά της
περιόδου αυτής είναι η απώλεια βάρους, η ανορεξία με μειωμένη λήψη τροφής, ο πρώιμος κορεσμός, η κόπωση, η αναιμία, η υποαλβουμιναιμία
και η προοδευτική κατάπτωση4-8.
Εκτός από τις επιπτώσεις στις φυσικές λειτουργίες
του οργανισμού, οι ασθενείς συχνά υποφέρουν και
από διαταραχές της ψυχικής σφαίρας με ιδιαίτερη
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έμφαση στην κατάθλιψη5. Η ογκολογική θεραπεία
στις διάφορες μορφές της, χειρουργική9-10, χημειοθεραπεία11, ακτινοθεραπεία12, προκαλεί επιπρόσθετα οξέα και χρόνια συμπτώματα τα οποία επιδεινώνουν τη διατροφική κατάσταση4. Παράγοντες
όπως το πρόγραμμα θεραπείας, η δοσολογία, όπως
επίσης και η ανταπόκριση του κάθε ασθενούς χωριστά στην προτεινόμενη θεραπεία έχουν σημαντική επίπτωση στη διατροφή13. Ανάλογα με τις δυνατότητες της ογκολογικής θεραπείας, οι ασθενείς
υποβάλλονται σε θεραπευτική ή παρηγορική θεραπεία. Και στις δύο περιπτώσεις η θεραπεία θα πρέπει να συνοδεύεται από εξειδικευμένες παρεμβάσεις στη διατροφή με στόχο την καλύτερη ποιότητα
ζωής του ασθενούς13. Η διατροφική υποστήριξη
που συνοδεύει τα θεραπευτικά σχήματα στοχεύει
επίσης στο να αυξήσει την ανταπόκριση στη θεραπεία, να μειώσει τα ποσοστά επιπλοκών και πιθανώς να μειώσει τη νοσηρότητα, διατηρώντας μια
ισορροπία μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και λήψης τροφής15-16. Στην παρηγορική μορφή θεραπείας η παρέμβαση στη διατροφή έχει ως κύριο σκοπό
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω βελτίωσης
και ύφεσης των συμπτωμάτων (π.χ ναυτία, έμετος
κ.λπ.) 17-18.

Ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών
Ως υγεία ορίζεται η κατάσταση πλήρους ευημερίας
των φυσικών λειτουργιών, της νόησης και του κοινωνικού γίγνεσθαι και όχι απλώς η απουσία
νοσου19. Ο όρος "ποιότητα ζωής" είναι μια πολύπλευρη έννοια η οποία προσμετρά τις φυσικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου και
της θεραπείας της18,20-23.
Μια επιδεινούμενη ποιότητα ζωής μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητα ή και την προθυμία του
ασθενούς στο να ολοκληρώσει το θεραπευτικό
πρόγραμμα. Μπορεί να αξιολογηθεί με συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο (EORTC-QLQ C-30 European Organization for Research and Teatment
of Cancer Quality of Life Questionnaire) 39-41. Σήμερα υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις που συσχετίζουν τις διατροφικές διαταραχές με την ποιότητα
ζωής των ασθενών με καρκίνο.

Υποστήριξη της διατροφής των ογκολογικών
ασθενών
Η ελλιπής διατροφή και η καχεξία παρατηρούνται
συχνά στον καρκίνο αν δεν ληφθούν τα αναγκαία
μέτρα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ποιό-
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τητα ζωής (σχ. 1 και σχ. 2). Η παρέμβαση στη διατροφή έχει ως στόχο να εμποδίσει ή και να αντιστρέψει την υποθρεψία49 διατηρώντας ένα θετικό
ισοζύγιο ενέργειας και πρωτεϊνών15 και επαρκή
επίπεδα βιταμινών, ιχνοστοιχείων και ηλεκτρολυτών5,16.
Επίσης βοηθά στον έλεγχο των σχετιζόμενων με
καρκίνο συμπτωμάτων4, μειώνει τις μετεγχειρητικές επιπλοκές50 και το ποσοστό λοιμώξεων51,52,
ελαττώνει τον ενδονοσοκομειακό χρόνο παραμονής51,53-55, βελτιώνει την ανεκτικότητα στη θεραπεία52,54,56 και προάγει την ανοσομεταβολική απάντηση του ασθενούς51,57,58.
Η σχέση μεταξύ διατροφής και ποιότητας ζωής
αναγνωρίζεται ως ένα υψίστης σημασίας ζήτημα
στην ογκολογία, αν σκεφτούμε και τις σημαντικές
προόδους στη θεραπεία του καρκίνου τα τελευταία
χρόνια. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της επιβίωσης
για πολλούς ασθενείς οι οποίοι θα είχαν και καλύτερη ποιότητα ζωής για το χρονικό αυτό διάστημα.
Θα πρέπει επίσης να τονισθεί η σημαντική επίδραση της υποστήριξης της διατροφής στην ψυχολογία
των ογκολογικών ασθενών. Πολλοί ασθενείς πιστεύουν ότι η διατροφή έχει ρόλο στη θεραπευτική
στρατηγική του καρκίνου61. Επομένως, μέσω της
διατροφικής παρέμβασης, η πίστη των ασθενών για
ένα θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την εξέλιξη
της νόσου θα μπορούσε να ισχυροποιηθεί και αυτό
θα σήμαινε καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αίτια ελλιπούς διατροφής ογκολογικών ασθενών
•Ελαττωμένη πρόσληψη τροφής λόγω χημειο/ακτινοθεραπείας
•Επιδείνωση της γεύσης, όσφρυσης και της όρεξης
λόγω του όγκου ή / και της θεραπείας
•Αποφυγή / αποστροφή τροφής
•Δυσφαγία, οδυνοφαγία ή μερική / πλήρης από-

φραξη γαστρεντερικού
•Πρώιμος κορεσμός / ναυτία / έμετος
•Ξηροστομία / φαρυγγαλγία
•Οξεία / χρόνια ακτινική εντερίτις
•Κατάθλιψη / αγχώδης διαταραχή / άλγος

Επιπτώσεις της ελλιπούς διατροφής των
ογκολογικών ασθενών
•Μειωμένη μυϊκή λειτουργικότητα
•Ελαττωμένη αποδοτικότητα μετά από χημειοθεραπεία
•Χαμηλότερο επίπεδο υγείας, κοινωνικής λειτουργίας και ευημερίας
•Τάση για κατάθλιψη, άγχος, αϋπνία
•Υψηλότερα ποσοστά συνταγογραφήσεων και
συμβουλευτικής
•Αυξημένες επιπλοκές μετά από χειρουργική
επέμβαση
•Φτωχότερη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία
•Αύξηση της τοξκότητας της οφειλόμενης σε χημειοθεραπεία
•Ελαττωμένη συνολική επιβίωση μετά από χειρουργική θεραπεία ή χημειοθεραπεία

Αξιολόγηση του επιπέδου υποθρεψίας και
των κινδύνων
Η άμεση διάγνωση των μεταβολών της θρέψης επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση, ωστόσο απαιτείται
η χρήση μιας επαρκούς κλίμακας, για την αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης των καρκινοπαθών62-64.
Tέτοιες κλίμακες είναι συνήθως πολυπαραγοντικές.
Οι
κλίμακες
MUST
(MALNUTRISION
UNIVERSAL SCREENING TOOL), NRS 2002
(NUTRITIONAL RISK SCREENING), MNA

Σχήμα 1: Υποθρεψια σχετιζομενη με τον καρκινο. Σημαντικη επιδραση στην κλινικη και κοινωνικοοικονομικη κατασταση. Μειωμενη ποιοτητα ζωης.
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ


Αυξημένο ποσοστό λοιμώξεων

Αυξημένο ποσοστό
μετεγχειρητικών επιπλοκών

Μειωμένη ανεκτικότητα/
ανταπόκριση στη
χημειο/ακτινοθεραπεία


Αύξηση του κόστους

Μειωμένη αποδοτικότητα

Κοινωνικές προεκτάσεις


ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
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Σχήμα 2: Πολυπαραγοντικη αιτιολογια απωλειας βαρους και μεταβολικων διαταραχων σε ογκολογικους
ασθενεις
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μειωμένη πρόσληψη τροφής
Ψυχολογικό στρές
Πόνος
Ανορέξια
Δυσγευσία
Δυσφαγία
Ναυτία/εμετός
Δυσκοιλιότητα
Διάρροια/μειωμένη απορρόφηση
από το έντερο

Μεταβολικές διαταραχές
Παραγωγή κυτοκινών, νευροπεπτιδίων
ορμονών κτλ.


Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας

Υδατάνθρακες

Λιπίδια

Πρωτεΐνες

Αυξημένος μεταβολισμός
γλυκόζης
Αντίσταση στην ινσουλίνη

Λιπόλυση
Υπερλιπιδαιμία

Απώλεια μυικής πρωτεΐνης
Αρνητικό ισοζύγιο αζώτου

(MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT), είναι
αυτές που συστήνονται από την Ε.S.C.N.M
(EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL
NUTRITION AND METABOLISM), για τον
έλεγχο της υποθρεψίας65.
Η κλίμακα MUST ενδείκνυται για τους εξωτερικούς ασθενείς και συσχετίζει το θρεπτικό τους επίπεδο με τις δραστηριότητές τους.
Η κλίμακα NRS 2002 έχει αποδειχθεί ότι έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στους εισαχθέντες
στο νοσοκομείο66 ενώ η MNA είναι σχεδιασμένη
για τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν και άλλα συστήματα διερεύνησης όπως το SGA (SUBJECTIVE
GLOBAL ASSESSMENT) 67 το οποίο προτείνεται
από την Α.S.P.E.N (AMERICAN SOCIETY FOR
PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION )
65,68. Το άθροισμα βάσει της κλίμακας SGA 69,70
έχει υιοθετηθεί για τους καρκινοπαθείς71 και αποδίδει την ποιότητα ζωής των ασθενών που έκαναν
ακτινοθεραπεία72. Λόγω της ευρείας διαθεσιμότητας εγκεκριμένων και εύκολα εφαρμόσιμων συστημάτων ελέγχου (screening), κρίνεται αναγκαία η
διερεύνηση της υποθρεψίας και των διατροφικών
κινδύνων στους καρκινοπαθείς.

Θρεπτική υποστήριξη στην ογκολογία
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ογκολογικών
ασθενών προδιαθέτει στην εμφάνιση υποθρεψίας
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που μπορεί να επιδεινωθεί εάν η θεραπεία επιμηκύνεται για μήνες αναλόγως με την ανταπόκριση του
ασθενούς. Ο κίνδυνος εμφάνισης υποθρεψίας εξαρτάται ισχυρά από την εντόπιση του όγκου καθώς και
από τον τύπο της θεραπείας. Για παράδειγμα, κλινικές συνθήκες όπου οι κίνδυνοι ανάπτυξης υποθρεψίας είναι ιδιαίτερα αυξημένοι είναι η συνδυασμένη
ακτινο-χημειοθεραπεία σε ασθενείς με όγκο εγκεφάλου-τραχήλου, η χορήγηση υψηλών δόσεων αντινεοπλασματικών παραγώγων13 ή οι εκτεταμένες
εκτομές του γαστρεντερικού σωλήνα (Γ.Ε.Σ) 10,73.
Οποιαδήποτε διατροφική υποστήριξη θα πρέπει να
ξεκινάει τη στιγμή της διάγνωσης49 και να συνεχίζει κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου της θεραπείας και μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος υποθρεψίας. Θεωρητικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ένδειξη για διατροφική υποστήριξη αποτελεί απλά η
διάγνωση καρκίνου.
Η ιδανική διατροφική παρέμβαση ξεκινάει με την
αξιολόγηση της θρέψης του ασθενούς και βασιζόμενη σε αυτή την εκτίμηση, μπορεί να συμπεριλάβει διαιτολογικές συμβουλές 49, συμπληρώματα διατροφής 74, εντερική διατροφή 55 ή μέχρι και ολική παρεντερική διατροφή 75. Είναι αναγκαίο να γίνονται τακτικές επαναξιολογήσεις του προγράμματος διατροφής ώστε να καταγράφεται η αποτελεσματικότητά
του ή όπου χρειάζεται να αναθεωρείται ο τύπος της
διατροφικής παρέμβασης, έως ότου αποκατασταθεί
η φυσιολογική θρέψη του ασθενούς.
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Διατροφική υποστήριξη στην παρηγορική θεραπεία
Η παρηγορική θεραπεία εξ ορισμού επιλέγεται για
τους ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα
θεραπευτικά σχήματα 14. Εάν το προσδόκιμο επιβίωσης είναι λιγότερο από ένα μηνά οι ασθενείς
θεωρείται ότι είναι τελικού σταδίου 76.
Ο σκοπός της παρηγορικής θεραπείας είναι να επιτευχθεί η καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς και την οικογένειά τους, διατηρώντας ή αποκαθιστώντας το 'εύ ζήν'76 και τις καθημερινές δραστηριότητές τους 77. Η διατροφική παρέμβαση στην
παρηγορική θεραπεία επικεντρώνεται στον έλεγχο
των συμπτωμάτων, διατηρώντας επαρκή ενυδάτωση και όσο το δυνατόν διατηρώντας το βάρος και
τη σύνθεση του σώματος. (λιπώδης ιστός - οιδήματα και ασκίτης) 13.
Επίσης, λαμβάνονται υπ'όψιν η επιθυμία του ασθενούς και της οικογένειάς του77 και συνυπολογίζεται το όφελος και ο κίνδυνος που σχετίζεται με την
χορήγηση εντερικής και ολικής παρεντερικής διατροφής16,76. Όπως προαναφέρθηκε, η διατροφική
υποστήριξη δεν θα πρέπει να αποφασίζεται μόνον
όταν οι καρκινοπαθείς είναι στο στάδιο της παρηγορικής θεραπείας άλλα σε οποιοδήποτε στάδιο
της κλινικής πορείας της ασθένειάς τους.

Η επίδραση της διατροφικής παρέμβασης
στην ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών
Έχει αναφερθεί από καρκινοπαθείς μια σημαντική
επιρροή της διατροφικής κατάστασης στην ποιότητα ζωής τους15,31,36. Η απώλεια βάρους και άλλα συμπτώματα, που συνοδεύουν τη διατροφή, συσχετίζονται με χαμηλό επίπεδο ζωής17,37,76. Επίσης υπάρχει
ισχυρή συσχέτιση μεταξύ μειωμένης πρόσληψης
τροφής και ποιότητας ζωής31. Μερικά δεδομένα
υποστηρίζουν ότι η πρόσληψη τροφής συμμετέχει
στο 20% της ποιότητας ζωής36. Το χαμηλό βιοτικό
επίπεδο με τη σειρά του οδηγεί σε μειωμένη ανταπόκριση στη αντινεοπλασματική θεραπεία78.
Βάσει των αποτελεσμάτων της θρεπτικής αξιολόγησης επιλέγεται η καλύτερη διατροφική υποστήριξη
στοχεύοντας στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των
ασθενών. Οποιαδήποτε εναλλακτική παρέμβαση
και αν επιλεγεί πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Έχει
φανεί ότι μια εξατομικευμένη και εντατική διατροφική θεραπεία συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών εάν εφαρμοστεί σε
πρώιμο στάδιο της νόσου29.
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Αν και κάποιες από τις μελέτες διατροφικών παρεμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ανασκόπηση δεν εκτίμησαν το επίπεδο ζωής στηριζόμενες σε έγκυρες κλίμακες, ωστόσο πιστεύουμε ότι τα
παρατηρούμενα θετικά αποτελέσματα στην ανοσολογική απάντηση, στο εύρος των επιπλοκών, στο
χρόνο θεραπείας και νοσηλείας στο νοσοκομείο,
στον έλεγχο των συμπτωμάτων και του σωματικού
βάρους, θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν δείκτες
ποιότητας ζωής, και επομένως να οδηγήσουν σε ένα
βελτιωμένο επίπεδο ζωής. Η αιτιολόγηση αυτή υποστηρίζεται από καλά υπολογιζόμενη επιρροή των
παραπάνω στη φυσική λειτουργία, στην ψυχολογία
και στην κοινωνική δραστηριότητα, παραμέτρους
δηλαδή που αφορούν στην ποιότητα ζωής.

Συμπέρασμα
Ο καρκίνος μεταβάλλει τις φυσικές λειτουργίες,
την ψυχολογία και την κοινωνική ζωή των ασθενών. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής φάσης,
όπως είναι η χειρουργική, η ακτινοθεραπεία, η χημειοθεραπεία, η επαρκής διατροφική υποστήριξη
φαίνεται να βελτιώνει τα άμεσα αποτελέσματα αυτών, μειώνοντας τον αριθμό των επιπλοκών και κατά συνέπεια τον χρόνο ανάρρωσης. Όλα αυτά
ασκούν θετική επιρροή στο επίπεδο ζωής. Κατά τη
διάρκεια εξέλιξης της νόσου μέχρι την πλήρη
ανάρρωση ή την υποτροπή της, η βελτιωμένη διατροφική κατάσταση του ασθενούς συνδέεται ισχυρά με μια καλύτερη ποιότητα ζωής και υγείας.
Στην παρηγορική θεραπεία, η έγκαιρη θρεπτική
υποστήριξη σκοπεύει στη βελτίωση του επιπέδου της
ποιότητας ζωής των ασθενών, ελαχιστοποιώντας τα
συμπτώματα, όπως ναυτία, εμετός, πόνος κατά τη
λήψη τροφής και έλλειψη αυτονομίας. Γι' αυτό η
διατροφική φροντίδα θα πρέπει να ενσωματωθεί
καθολικά στην ογκολογική θεραπευτική αφού συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη ποιότητα ζωής των
ασθενών. Επιπλέον, η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής θα πρέπει να είναι παράμετρος ελέγχου της αποτελεσματικότητας κάθε διατροφικής παρέμβασης
ώστε να κρίνεται η επάρκειά της απέναντι στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών.

Γυναικολογική ογκολογία και κυτταρική ανοσίαμεταβολές κατά την χειρουργική αντιμετώπιση
Η υποθρεψία ενοχοποιείται για δυσμενείς επιδράσεις στο ανοσολογικό σύστημα-μέσω ποικίλλων μηχανισμών-συμπεριλαμβανωμένων της ατροφίας
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των λεμφαδένων, της μείωσης του αριθμού των
λεμφοκυττάρων και της παραγωγής της Ig A όπως
επίσης και καταστολή της κυτταρικής ανοσίας.
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα της θρεπτικής υποστηρίξης σε ασθενείς με υποθρεψία79-81. Η ανοσοδιατροφή, με την προσθήκη
ανοσολογικών στοιχείων όπως η αργινίνη, η γλουταμίνη, τα ω-3 λιπαρά οξέα και το ριβονουκλεϊνικό
οξύ αποτελούν αντικείμενο ερευνητικών μελετών
όσον αφορά τη συμβολή τους στην ανοσολογική
ανταπόκριση χορηγούμενα επιπροσθέτως των άλλων συνήθων θρεπτικών στοιχείων82-85. Η ανοσοδιατροφή συνήθως χορηγείται προεγχειρητικά,
γιατί όπως φαίνεται προστατεύει από την καταστολή της κυτταρικής ανοσίας και τη φαγοκυτταρική
ικανότητα των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων
κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο86. Υπάρχουν αρκετές προοπτικές μελέτες που εξετάζουν
τις επιδράσεις της ανοσοδιατροφικής υποστήριξης
στις μετεγχειρητικές επιπλοκές, τις λοιμώξεις, τον
χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, την επούλωση
του χειρουργικού τραύματος, την αύξηση του σωματικού βάρους, τη θνησιμότητα και το κόστος γενικότερα87-92. Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω ωφέλιμες επιδράσεις
και αποτελέσματα δεν έχουν διερευνηθεί επακριβώς.
Η βασική ανοσολογική ανταπόκριση έναντι του
καρκίνου επιτυγχάνεται μέσω της κυτταρικής ανοσίας. Αρκετές μελέτες που έχουν προσπαθήσει να
διερευνήσουν τις μεταβολές της κυτταρικής ανοσίας μετά την ανοσοδιατροφή -ειδικότερα αυτές
που αφορούν το χειρουργικό τραύμα- είναι αρκετά
ελλιπείς86,83,94. Η καταστολή της ανοσίας υποτίθεται ότι επηρεάζει δυσμενώς την πρόγνωση στους
καρκινοπαθείς μέσω διέγερσης και επομένως αύξησης της μεταστατικής δυναμικότητας των υπολειπόμενων μετά το χειρουργείο καρκινικών κυττάρων 95.
Στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα πραγματοποιείται μια
προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη με σκοπό την
διερεύνηση των επιδράσεων από τις χειρουργικές
επεμβάσεις της γυναικολογικής ογκολογίας (Ca
ωοθηκών, Ca τραχήλου μήτρας, Ca ενδομητρίου,
Ca αιδοίου) στην κυτταρική ανοσία. Προσδιορίζονται στο περιφερικό αίμα τόσο προεγχειρητικά όσο
και μετεγχειρητικά λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί (υπεύθυνοι για την κυτταρική ανοσία)- CD4+
(Thelper / βοηθητικά), CD8+ (Tcytotoxic,
suppressor / κυτταροτοξικά, κατασταλτικά),
CD16+ /56+ (Natural killer / φυσικά κυτταροκτόνα) CD69+. Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, νε-
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φρική και / ή ηπατική ανεπάρκεια και οξεία φλεγμονώδη διαδικασία ( κλινικά ή εργαστηριακά αποδεδειγμένη με επιπέδα CRP και προαλβουμίνης)
θα εξαιρεθούν της μελέτης.
Έτσι, έχοντας υπ’ όψιν μας την καταστολή ή όχι της
κυτταρικής ανοσίας κατόπιν επίδρασης των παραπάνω συγκεκριμένου φάσματος κακοήθων νεοπλασιών κατά την χειρουργική αντιμετώπιση, θα προσπαθήσουμε σε δεύτερο χρόνο να εξετάσουμε τη
θετική ή όχι δραστικότητα της ανοσοδιατροφής.
Για τον σκοπό αυτό, στις ασθενείς που εισάγονται
με κακοήθη εξεργασία των έσω γεννητικών οργάνων θα ελέγχονται με λήψη περιφερικού αίματος οι
προαναφερθέντες υποπληθυσμοί των Τ-λεμφοκυττάρων τόσο κατά την εισαγωγή τους όσο και κατά
την έξοδο από το νοσοκομείο και αφού έχουν υποβληθεί σε χειρουργική αντιμετώπιση της νεοπλασματικής νόσου για την οποία και εισήχθησαν.
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Summary
Cancer and its treatment result in severe biochemical and physiological alterations associated with a
deterioration of quality of life (QoL). These metabolic changes leed to decreased food intake and
promote wasting. Cancer-related malnutrition can
evolve to cancer cachexia due to complex interactions between pro-inflammatory cytokines and host
metabolism. Beside and beyond the physical and
the metabolic effects of cancer, patients often suffer
as well from psychological distress, including depression. Depending on the type of cancer treatment (either curative or palliative ) and on patients'
clinical conditions and nutritional status, adequate
and patient-tailored nutritional intervention should
be prescribed (diet counselling, oral supplementa-
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tion, enteral or total parenteral nutrition). Such an
approach, which should be started as early as possible,
can reduce or even reverse their poor nutritional status, improve their performance status and consequently their QoL. Nutritional intervention accompanying curative treatment has an additional and specific role, which is to increase the tolerance and response to the oncology treatment, decrease the rate
of complications and possibly reduce morbidity by optimizing the balance between energy expenditure and
food intake. In palliative care, nutritional support
aims at improving patient's QoL by controlling symptoms such as nausea, vomiting and pain related to
food intake and postponing loss of autonomy.
The literature review supports that nutritional care
should be integrated into the global oncology care because of its significant contribution to QoL. Futhermore, the assessment of QoL should be part of the
evaluation of any nutritional support to optimize its
adequacy to the patient's needs and expectations.
Key words: cancer, quality of life, malnutrition, cellular immunity
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