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Ο Καρκίνος είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας που παρατηρούνται σήμερα στις 
αναπτυγμένες χώρες. Οι στατιστικές δείχνουν ότι αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου μετά  
τις καρδιοπάθειες. Συνήθως προσβάλλει ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, υπάρχουν όμως και μορφές 
καρκίνου που εμφανίζονται σε νεαρής ηλικίας άτομα, ακόμα και σε παιδιά. Ο καλύτερος τρόπος είναι να 
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με ενημέρωση, όσο καλύτερα γίνεται, προλαβαίνοντας τη νόσο σε πρώιμο 
στάδιο. Και αυτή η γνώση μας αφορά όλους. 

Καρκινικά συμπτώματα που αγνοούν συνήθως οι γυναίκες  
- Αλλαγές στο μαστό: Ακόμα κι αν δεν το ελέγχουν συχνά, οι 
περισσότερες γυναίκες θα πρέπει να μάθουν να ψηλαφούν τους  
μαστούς τους συχνά, έτσι ώστε οποιαδήποτε διόγκωση διαπιστωθεί,  
να συμβουλεύεται το γιατρό της.  
- Αιμορραγία ανάμεσα στις περιόδους εμμήννου ρύσεως ή 
ασυνήθιστη αιμορραγία: Ειδικά αν ο κύκλος σας είναι σταθερός ή αν 
έχετε περάσει την εμμηνόπαυση, αιμορραγία σε άκαιρες στιγμές μπορεί 
στην χειρότερη περίπτωση να σημαίνει ενδομητριακό καρκίνο, ενώ 
μπορεί το αίμα να προέρχεται χωρίς να το έχετε καταλάβει από την 
ουροδόχο κύστη -που είναι εξίσου σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση 
ενημερώστε τον γυναικολόγο σας.  

-Αίσθημα πληρότητας ή «φούσκωμα» στην κοιλιά: Πολλές γυναίκες ζουν με το «φούσκωμα» στην 
κοιλιά χωρίς να ανησυχήσουν παραπάνω, αλλά τέτοια πρηξίματα άνευ λόγου μπορούν να υποθάλπουν 
καρκίνο των ωοθηκών. Ανησυχητικοί είναι επίσης οι τακτικοί πόνοι στην κοιλιακή χώρα ή στο στομάχι. 

Καρκινικά συμπτώματα που αγνοούν συνήθως οι άνδρες  
- Όγκος στο μαστό: Είναι λάθος να πιστεύουμε πως ο καρκίνος του μαστού αφορά μόνο στις γυναίκες. 
Μπορεί να μην είναι σύνηθες στους άνδρες, αλλά από την άλλη ούτε οι αλλαγές στο δέρμα του στήθους, 
στις θηλές ή οι μικροί όγκοι είναι.  
- Αλλαγές στους όρχεις: Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συνήθως στους άνδρες ηλικίας από 20 
έως 39 ετών. Ως μέρος των καθιερωμένων εξετάσεών τους, λοιπόν, οι γιατροί συστήνουν στους άνδρες  
να εξετάζουν και τους όρχεις τους για τυχόν αλλαγές, τις οποίες μπορούν ενδεχομένως να διακρίνουν και 
μόνοι τους με την ψηλάφηση.  
- Πρόβλημα στην ούρηση: Καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν τα προβλήματα στην ούρηση αυξάνονται, 
εννοώντας ότι οι άνδρες θέλουν να επισκέπτονται πιο συχνά την τουαλέτα και ότι δεν νιώθουν ότι 
«άδειασαν» όταν βγουν από αυτήν. Και αυτό ισχύει για κάθε άνδρα. Για να είστε σίγουροι, ωστόσο,  
ότι τα συμπτώματα αυτά δεν σχετίζονται με κάτι χειρότερο, καλό είναι να 
επισκέπτεστε τακτικά τον ουρολόγο σας για εξετάσεις προστάτη. 

Καρκινικά συμπτώματα που αφορούν και τα δύο φύλα  
- Ανεξήγητη απώλεια βάρους: Παρόλο που οι περισσότεροι από εμάς 
ενθουσιαζόμαστε όταν χάνουμε βάρος, αν αυτό συμβαίνει χωρίς να το 
επιδιώκουμε και μάλιστα σε έντονο βαθμό (π.χ. περί τα 4 κιλά τον μήνα, 
χωρίς να έχουμε αυξήσει την σωματική μας άσκηση ή να έχουμε μειώσει 



την πρόσληψη θερμίδων), υποδηλώνει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στον οργανισμό –αν όχι καρκίνο, 
πιθανότατα θυρεοειδή.  

 
- Αλλαγές στο δέρμα: Ειδικά στις «ελιές» του δέρματος που εκτίθενται στον ήλιο ή αν ξαφνικά εμφανίζεται 
κάποια δερματική αλλαγή δίκην μελανιάς(φωτο). Απευθυνθείτε άμεσα σε δερματολόγο γιατί μπορεί να 
πρόκειται για μελάνωμα, μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές καρκίνου.  

- Δυσκολία στην κατάποση: Ίσως να μην σημαίνει τίποτα, ίσως να αποτελεί περιστασιακό πρόβλημα στις 
αμυγδαλές. Αν, όμως, επιμένει θα πρέπει να το ελέγξετε για να αποφύγετε τον κίνδυνο γαστρεντερικού 
καρκίνου, π.χ. στον οισοφάγο, οπότε απαιτούνται άμεσες εξετάσεις. 

Δυσπεψία: Δυσπεψία χωρίς προφανή λόγο δεν είναι φυσιολογική και μπορεί να συνδέεται με καρκίνο  
στον οισοφάγο, στο στομάχι ή στον λαιμό, οπότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για τις 
απαραίτητες εξετάσεις.  

- Αλλαγές στους λεμφαδένες: Αν παρατηρήσετε κάποιο εξόγκωμα ή πρήξιμο στους λεμφαδένες κάτω 
από την μασχάλη σας ή στον λαιμό σας, ή οπουδήποτε αλλού, μπορεί να είναι ανησυχητικό και θα πρέπει 
να εξεταστεί από τον γιατρό σας. 

- Δεκατική πυρετική κίνηση: Αν έχετε πυρετό για μέρες και αυτός δεν οφείλεται σε κάποια γρίπη ή ίωση 
ενδεχομένως να σχετίζεται με καρκίνο, και δη με λευχαιμία ή λέμφωμα. 

 - Επίμονος βήχας-αιμόπτυση: Ανεξήγητος βήχας που διαρκεί περισσότερο από τρεις με τέσσερις 
εβδομάδες δεν θα πρέπει να αγνοηθεί γιατί μπορεί να σχετίζεται με καρκίνο στους πνεύμονες, ιδιαίτερα 
στους καπνιστές. Αιμόπτυση έχει αναφερθεί σε ένα 25%-50% ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο 
του πνεύμονα. 

 - Αναιμία-αποβολή αίματος από το ορθο: Η σιδηροπενική αναιμία και η αιμορραγία από το κατώτερο 
πεπτικό σύστημα μπορεί να υποδηλώνει καρκίνο του παχέος εντέρου στα μεγάλης συνήθως ηλικίας άτομα. 
Η σιδηροπενική αναιμία σε μια 20χρονη γυναίκα είναι εξαιρετικά απίθανο να υποδηλώνει καρκίνο του 
παχέος εντέρου, όμως σε έναν 60χρονο άντρα μπορεί να οφείλεται σε καρκίνο που προκαλεί απώλεια 
αίματος και έτσι αναιμία. 

-Διαταραχές κενώσεων ή εναλλαγή των συνηθειών του εντέρου θα πρέπει να μας προβληματίζουν και 
να συμβουλευόμαστε το γιατρό μας. 

-Οστικοί πόνοι ιδιαίτερα οι επίμονοι και οι νυχτερινοί μπορεί να υποκρύπτουν κακοήθεια. 

Μια επισήμανση κρίνεται απαραίτητη: κανένα από τα παρακάτω συμπτώματα δεν συνεπάγεται τη 
βέβαιη ύπαρξη καρκίνου στον οργανισμό. Καθένα από αυτά θα μπορούσε να προκληθεί και από 
πολλές άλλες αιτίες ή παθογένειες. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν πρέπει να αγνοηθεί σε περίπτωση 
που προκύψει. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια και να 
υποβληθούμε στις εξετάσεις που θα μας ζητηθούν. Οι εξετάσεις, και μόνο αυτές, θα επιβεβαιώσουν την 
ύπαρξη ή όχι καρκίνου.  
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