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ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  



Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που έχει 
συνδεθεί με το απευκταίο του θανάτου, το 

ανίατο, για αυτό και προκαλεί συναισθήματα 
άγχους, αγωνίας και απελπισίας.  



Έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που έχουν 
υποστεί την αρνητική & επώδυνη εμπειρία της 
μάχης με τον καρκίνο εμφανίζουν σημαντικές 

πιθανότητες να βιώσουν κατάθλιψη καθώς και 
διάφορες ψυχοσυναισθηματικές 

διακυμάνσεις… φόβος, πένθος, θρήνος, 
απώλειες  που αφορούν όνειρα, σχέδιά, 

προσδοκίες επηρεάζουν την καθημερινότητα 
και τον τρόπο ζωής του πάσχοντα. 



 

Μια άλλη παράμετρος που έχει τα τελευταία 
χρόνια έδειξαν την συσχέτιση των μηχανισμών 

καρκινογένεσης και διαταραχών του ύπνου 

 

• Πρωινό ξύπνημα 

• Νυκτερινή εργασία 

• Ύπνος με φώς  

 



 
 
Πρωινό ξύπνημα < 6:00 π.μ.: Προκαλεί καρκίνο 

 
Νυχτερινή εργασία: Προκαλεί καρκίνο 
Και δυστυχώς το 20% του εργαζόμενου πληθυσμού δουλεύει 
σε νυχτερινές βάρδιες 

 
 
 
 
        
 



Καρκίνος του μαστού 

Μία μελέτη του 2012 έδειξε ότι οι γυναίκες μπορεί να αναπτύξουν πιο 
επιθετικό καρκίνο του μαστού αν έχουν χρόνια έλλειψη ύπνου. 

Οι ερευνητές ζήτησαν 101 άτομα που έχουν διαγνωστεί πρόσφατα με 
καρκίνο του μαστού για να μελετήσουν τη μέση ποσότητα ύπνου που 

κάλυψαν δύο χρόνια πριν τη διάγνωση. 
Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση που είχαν κοιμηθεί 

λιγότερες ώρες, είχαν υψηλότερες πιθανότητες υποτροπής του 
καρκίνου. 

Η μελέτη ήταν η πρώτη που έδειξε ότι οι πιο επιθετικοί καρκίνοι του 
μαστού σχετίζονται με την ανεπάρκεια ύπνου. 



Καρκίνος του παχέος εντέρου 

 Εκτιμάται ότι 136.830 άνδρες και γυναίκες θα διαγνωσθούν με 
καρκίνο του παχέος εντέρου το επόμενο έτος, καθιστώντας το 

δεύτερο πιο σύνηθες είδος καρκίνου που επηρεάζει και τα δύο φύλα 
μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη του, σύμφωνα με την μελέτη του 2010 που 
δημοσιεύτηκε στο Cancer. 

Οι ερευνητές μελέτησαν την ποιότητα του ύπνου σε 1.240 άτομα που 
πρόκειται να υποβληθούν σε κολονοσκόπηση. 

338 συμμετέχοντες διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου. 
Εκείνοι που διαγνώστηκαν είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν 

κατά μέσο όρο λιγότερες από 6 ώρες ύπνου τη νύχτα. 
Οι ερευνητές υπολόγισαν 50% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου για τους ανθρώπους που κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες 
τη νύχτα. 



Καρκίνος του προστάτη 

 
• Έχει μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στους άνδρες από 

οποιοδήποτε άλλο είδος καρκίνου. Πέρυσι, μία μελέτη που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer Epidemiology, 
Biomarkers and Prevention έδειξε ότι οι άνδρες που 

πάσχουν από αϋπνία μπορεί να διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. 

• Οι ερευνητές έκαναν μελέτη σε 2.102 άνδρες και οι 1.347 
από αυτούς ανήκαν στην ομάδα που δεν κοιμόντουσαν 

εύκολα και / ή αντιμετώπιζαν διαταραχές ύπνου. 
• Μετά από περίπου 5 χρόνια, 135 άνδρες ανέπτυξαν 

καρκίνο του προστάτη, με 26 από αυτούς να έχουν μία 
επιθετική μορφή της νόσου. 

• Οι ερευνητές εντόπισαν διπλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου 
του προστάτη σε άνδρες με αϋπνία. 



 

 Ο ύπνος έχει δύο φάσεις: REM (Rapid Eye 
Movement). Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης, 

ο εγκέφαλος είναι ενεργός και προκύπτουν τα 
όνειρα. NREM. Κατά την φάση αυτή, ο 

εγκέφαλος βρίσκεται σε ηρεμία. Οι φάσεις αυτές 
εναλλάσσονται όσο ο άνθρωπος κοιμάται. Κάθε 

κύκλος διαρκεί περίπου 90 λεπτά και 
επαναλαμβάνεται 4-6 φορές κατά την διάρκεια 

μίας περιόδου ύπνου 78 ωρών. 



• Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι αϋπνίες 
και ο προβληματικός ύπνος απασχολούν το 
30-50% των καρκινοπαθών. Άλλες μελέτες 
υποδεικνύουν ότι τα ποσοστά μπορεί να 

αγγίζουν το 75%. 
 

• Είναι βέβαιο πως η έλλειψη ύπνου μπορεί να 
κάνει τη διαχείριση μιας νόσου ακόμη πιο 

δύσκολη.. 



 

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
  

1. Γυναίκες 
2. Ηλικία μεγαλύτερη 75 
3. Οικογενειακό Ιστορικό  

4. Παρενέργειες Θεραπείας (έμετοι π.χ) 
5. Πόνος 

6. Εισαγωγή στο νοσοκομείο  
7. Υπερυπνία κατά τη διάρκεια της 

ημέρας 
 



Κατά τη χημειοθεραπεία, το βιολογικό μας 
ρολόι χάνει το συγχρονισμό του, αναφέρει 

η έρευνα.  
 

Όσο περισσότερο διαρκεί η θεραπεία, τόσο 
δυσκολότερο είναι να ρυθμιστεί το 

βιολογικό ρολόι. 



 

Η διαταραχή του ύπνου (αυπνία) είναι ένα 
κοινό πρόβλημα που αφορά το 25 – 60% των 

ασθενών με νεοπλασματική νόσο. 

 

 

Υπάρχει Οξεία και Χρόνια αυπνία  



Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία βοηθά στην 
αναγνώριση και τη μεταβολή σκέψεων ή συμπεριφορών που 

μπορεί να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τον ύπνο. Σε 
αντίθεση με τα υπνωτικά χάπια, αυτό το είδος θεραπείας 

βοηθά να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια του 
προβλήματος. 

 

Η φωτοθεραπεία χρησιμοποιείται για την επαναφορά 
του βιολογικού ρολογιού, έτσι ώστε να 

αποκατασταθεί το μοτίβο του ύπνου. Εφαρμόζει 
τεχνητό φως και εκθέτει τα μάτια σε έντονες αλλά 
ασφαλείς ποσότητες φωτός για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 



ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΠΝΙΑ  

 

• Φάρμακα προκαλούν κόπωση . 

Αυξάνουν την υπνηλία κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. 

• Χορήγηση κορτικοστεροειδών  

Αυξάνουν την αίσθηση ενέργειας 



 

Οι διαταραχές ύπνου, που εμφανίζονται 
συχνότερα στους καρκινοπαθείς, είναι η 

αϋπνία και οι διαταραχές του κύκλου ύπνου 
εγρήγορσης.  

 

Η επέκταση της νόσου και η αντικαρκινική 
θεραπεία μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές 

ύπνου εξαιτίας διαφόρων αιτίων: άγχος, 
κατάθλιψη, πόνος, πυρετός, βήχας, 

διαταραχές αναπνοής, κνησμός (φαγούρα), 
κόπωση, κεφαλαλγία, διάρροια, 

δυσκοιλιότητα, ναυτία. 



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ  
 

 
Οι διαταραχές ύπνου, που συσχετίζονται με τον καρκίνο, είναι δυνατό να 
αντιμετωπιστούν μέσω του περιορισμού της νόσου και των παρενεργειών 

της θεραπείας. 
 

• Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος: αποφυγή θορύβων, χαμηλά 
φώτα,     κατάλληλη θερμοκρασία δωματίου, καθαρά 

κλινοσκεπάσματα, τοποθέτηση μαξιλαριών για την υποστήριξη του 
σώματος του ασθενούς. 

• Τακτική κένωσης της κύστης και του εντέρου για την αποφυγή 
αφυπνίσεων (για να πάει ο ασθενής στην τουαλέτα): αποφυγή ποτών 

πριν τον ύπνο, κένωση της κύστης και του εντέρου πριν τον ύπνο, 
αυξημένη πρόσληψη υγρών και φυτικών ινών κατά την διάρκεια της 

ημέρας, λήψη φαρμάκων για την ακράτεια πριν τον ύπνο. 
• Κατανάλωση φαγητού υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 2 ώρες 

πριν τον ύπνο. 
• Αποφυγή ροφημάτων με καφεΐνη. 

• Φυσική άσκηση (η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 2 ώρες 
πριν τον ύπνο). 

• Τήρηση ενός προγράμματος κατάκλισης. 
• Φαρμακευτική αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου (εάν είναι 

απαραίτητη). 
 



Πως να κοιμηθείτε καλά 

Όταν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, ο ύπνος μοιάζει σαν όνειρο. Υπάρχουν όμως αρκετές 
στρατηγικές και κανόνες που μπορούν να βελτιώσουν τον νυχτερινό σας ύπνο. 

Βεβαιωθείτε ότι το κρεβάτι είναι άνετο και υπάρχει ησυχία, στη συνέχεια δοκιμάστε τις 
παρακάτω συμβουλές: 

Σηκωθείτε και ξαπλώστε στο κρεβάτι την ίδια ώρα κάθε μέρα 
Μην κοιμάστε κατά τη διάρκεια της μέρας 

Χρησιμοποιήστε το κρεβάτι μόνο για τον ύπνο ή την σεξουαλική επαφή 
Αποφύγετε την καφεΐνη, τη νικοτίνη και το αλκοόλ για τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν 

κοιμηθείτε 
Μην κάνετε άσκηση για τουλάχιστον 4 ώρες πριν την ώρα του ύπνου 

Κοιμηθείτε μόνο όταν νιώθετε το αίσθημα νύστας 
Ακούστε χαλαρωτική μουσική, διαβάστε κάτι για 15 λεπτά, πιείτε ένα φλιτζάνι τσάι 

χωρίς καφεΐνη και κάντε ασκήσεις χαλάρωσης 
Καταναλώστε ένα ελαφρύ σνακ πριν ξαπλώσετε στο κρεβάτι: Μερικές καλές επιλογές 

είναι το γιαούρτι, η μπανάνα, δημητριακά ολικής αλέσεως με ελαφρύ αποβουτυρωμένο 
γάλα, μισό σάντουιτς με φυστικοβούτυρο ή χυμό κεράσι. 

Εάν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε μέσα σε 20 λεπτά, σηκωθείτε και προσπαθήστε να 
απασχοληθείτε με κάτι βαρετό ώστε να σας προκαλέσει την επιθυμία ύπνου. 



 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


