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Πρωτοπαθείσ Όγκοι του Κεντρικοφ 
Νευρικοφ Συςτήματοσ 

 2θ ςυχνότερθ (μετά τθ λευχαιμία) και πιο 
κανατθφόρα από τισ κακοικειεσ τθσ παιδικισ θλικίασ 
(0-14 ετϊν). 

 

 Σθμαντικι βελτίωςθ ςτθν επιβίωςθ τα τελευταία 40 
χρόνια εξαιτίασ τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και 
βελτιωμζνθσ κεραπείασ. 

Gatta et al. Childhood cancer survival in Europe 1999-2007:  
results of EUROCARE-5--a population-based study. The Lancet Oncology. 2014 

 



Πρωτοπαθείσ Όγκοι του Κεντρικοφ 
Νευρικοφ Συςτήματοσ 

 Ευρϊπθ: βελτίωςθ ςτθν 5ετι επιβίωςθ από 45% (1970) 
ςε 66% (1990). 

 

 Παρά τθ βελτίωςθ, υπάρχει ςθμαντικι ετερογζνεια ςτθ 
κνθςιμότθτα και επιβίωςθ, κυρίωσ μεταξφ των χωρϊν 
τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. 

Gatta et al. Childhood cancer survival in Europe 1999-2007:  
results of EUROCARE-5--a population-based study. The Lancet Oncology. 2014 

 



Μεθοδολογία 

 2009-2014: 
Καταγραφι 
όγκων ΚΝΣ από 
το Πανελλινιο 
Αρχείο 
Καταγραφισ 
Παιδικϊν 
Αιματολογικϊν 
Κακοθκειϊν και 
Όγκων 
Εγκεφάλου 
(NARECHEM-
BT) 

 



Μεθοδολογία 

 Συγκρίκθκαν μεταξφ 14 Αρχείων Νεοπλαςιϊν ςε 12 
χϊρεσ τθσ Νότιασ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ: 

 

 τα πρότυπα επιβίωςθσ,  

 οι διαχρονικζσ τάςεισ κνθςιμότθτασ και 

 διερευνικθκαν πικανοί προγνωςτικοί δείκτεσ 
επιβίωςθσ. 



14 Αρχεία Νεοπλαςιϊν ςτη Νότια και Ανατολική Ευρϊπη  



Μεθοδολογία: 
Θνθςιμότθτα από όγκουσ ΚΝΣ (2) 

 Στατιςτικζσ υπθρεςίεσ 1985-2014: 2580 κάνατοι από 
κακοικεισ όγκουσ ΚΝΣ ςτα παιδιά (0-14 ετϊν):  

 Οι αιτίεσ κανάτου κωδικοποιικθκαν με βάςθ το ICD-10.  

Υπολογίςτθκε θ μζςθ προτυπωμζνθ κατά θλικία 
κνθςιμότθτα. 

 Αξιολογικθκαν οι αντίςτοιχεσ διαχρονικζσ τάςεισ για κάκε 
χϊρα.  



Μεθοδολογία:  
Επιβίωςθ από όγκουσ ΚΝΣ (3) 

 Αρχεία Νεοπλαςιϊν των χωρϊν 1983-2014: 6104 
νεοδιαγνωςκζντεσ κακοικεισ όγκοι ΚΝΣ: 

 

 Ακολουκϊντασ ζνα κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο, 
ςτάλκθκαν πρωτογενι δεδομζνα για όγκουσ ΚΝΣ 
κωδικοποιθμζνα (βάςει του International Classification of 
Diseases for Oncology, 3rd Edition, ICD-O-3).   

 

 Υπολογίςτθκαν τα ποςοςτά επιβίωςθσ με Kaplan-Meier 
καμπφλεσ επιβίωςθσ. 

 



Μεθοδολογία:  
Επιβίωςθ από όγκουσ ΚΝΣ (4) 

 Αξιολογικθκαν κοινωνικοδθμογραφικοί προγνωςτικοί 
παράγοντεσ μζςω πολυπαραγοντικϊν αναλφςεων.    

 

 Δεδομζνα για τον τόπο διαμονισ (αγροτικι vs. αςτικι) 
αναλφκθκαν ξεχωριςτά και οι επιμζρουσ ςχετικοί κίνδυνοι 
μετα-αναλφκθκαν (Mantel-Haenszel model).  

 



Αποτελζςματα (1) 

 Διαφορζσ ςτα πρότυπα κνθςιμότθτασ (8-16 ανά 
εκατομμφριο) και πενταετοφσ επιβίωςθσ (35%-69%) 
μεταξφ των χωρϊν.  

 

 Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ, θ κνθςιμότθτα παρζμεινε 
ςταθερή διαχρονικά, με εξαίρεςθ τθ Βουλγαρία που 
παρουςίαςε ςθμαντικι ετιςια πτωτικι τάςθ (-2.4%).  

 



Αποτελζςματα (2) 
 Απότομη πτϊςη ςτθν επιβίωςθ παρατθρικθκε ιδθ πριν 

το 2ο ζτοσ παρακολοφκθςθσ,  

 5ετισ επιβίωςθ: 47%  

 Η Ελλάδα φάνθκε να ζχει υψθλότερθ επιβίωςθ 
ςυγκριτικά με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ.  

 Ανεξάρτθτα από τθν χϊρα, ωςτόςο, θ διαμονή ςε 
αγροτικζσ περιοχζσ βρζκθκε να επιδρά αρνθτικά ςτθν 
επιβίωςθ (ΣΚ: 1.24, 95% ΔΕ= 1.14-1.35). 

 



Forest plot describing the association between place of residence and survival 
by registry (ES: Effect Estimate)  

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.768)
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Συμπεράςματα- Θνθςιμότθτα (1) 

 Η ςτακεροποίθςθ ςτθ κνθςιμότθτα μπορεί να αντικατοπτρίηει 
“plateau” ςτθν πρόοδο τθσ κεραπείασ και διάγνωςθσ των 
όγκων ΚΝΣ. Αναγκαίεσ νζεσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ και 
κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ.  

 

 Οι διαφορζσ ςτισ τάςεισ κνθςιμότθτασ των όγκων ΚΝΣ μπορεί 
να οφείλονται ςε πλημμελή καταγραφή των δεδομζνων ςτα 
πιςτοποιθτικά κανάτου και διαφορζσ ςτα ςυςτιματα 
ταξινόμθςθσ των όγκων ΚΝΣ μεταξφ των χωρϊν.  



Συμπεράςματα- Επιβίωςθ (2) 

 Η απότομθ πτϊςθ ςτθν επιβίωςθ: επιθετικοί ιςτολογικοί 
τφποι, υψηλόβαθμοι όγκοι, μικρή ηλικία διάγνωςησ, 
ανεγχείρητοι όγκοι ή καθυςτζρηςη ςτη διάγνωςη.  

 

 Παρά τθν πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ: θ καλφτερθ επιβίωςθ 
τθσ Ελλάδασ ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ ενδζχεται να 
οφείλεται ςτο υψηλότερο κατά κεφαλή ειςόδημα τθσ χϊρασ. 

 

 Σθμαντικζσ ανιςότθτεσ ςτισ διαδικαςίεσ καταγραφήσ και 
παρακολοφκθςθσ των αςκενϊν μεταξφ των χωρϊν.  



Συμπεράςματα (3) 

 Οι διαφορζσ ςτθν κνθςιμότθτα και επιβίωςθ μεταξφ των 

χωρϊν πικανϊσ αντικατοπτρίηουν ανιςότθτεσ ςτθν οικονομικι 

τουσ ανάπτυξθ και παροχι υγειονομικισ περίκαλψθσ. 

 Σθμαντικζσ διακυμάνςεισ ςτισ διαδικαςίεσ καταγραφισ των 

κανάτων και παρακολοφκθςθσ των αςκενϊν που 

διαπιςτϊκθκαν.  

 Η ςυνεχισ καταγραφι του παιδικοφ καρκίνου είναι 

προαπαιτοφμενθ για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ και εξάλειψθ 

των ανιςοτιτων επιβίωςθσ ςτθν Ευρϊπθ. 

 



Σασ ευχαριςτϊ 


