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“Diet is a common 
explanation for 
many diseases” 

“excessive 
nutrition if not the 

chief cause is at 
least a 

contributory factor 
of the first 

importance”  

168BC 

1937 
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΑΡΚΙΝΟΤ 

Anand et al., 2008 



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΤ 

AACR Report 2014 



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΑΡΚΙΝΟΤ 

Anand et al., 2008 
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Επιδημιολογικά και κλινικά εσρήμαηα 



Διατροφή & καρκίνος 

Δζαηνμθζηά πνόηοπα, ιειμκςιέκα  ηνόθζια 
αθθά ηαζ ενεπηζηά ζοζηαηζηά αοηώκ  
έπμοκ ιεθεηδεεί ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ βζα ηδ ζπέζδ 

ημοξ ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ δζαθόνςκ ιμνθώκ 
ηανηίκμο 

WCRF/AICR 2007 
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Καταμάλωση αλκοόλ και καρκίμος 

WCRF/AICR 2007 



Καταμάλωση αλκοόλ και καρκίμος 

Μεηα-ακαθύζεζξ έδεζλακ… 

572 ιεθέηεξ, 486 538 ιε 23 δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ 
ηανηίκμο  

 
Θεηζηή ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ αθημόθ ζε ιεβάθεξ 

πμζόηδηεξ (heavy drinkers δδθ. > 50 g/διένα αζεακόθδξ 
ή > 4 πμηά/διένα) ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο 
ηδξ ζηομαηικής κοιλόηηηας, θάρσγγα, οιζοθάγοσ, 
πατέος ενηέροσ, ήπαηος και μαζηού 

Bagnardi et al., 2015 



Καταμάλωση αλκοόλ και καρκίμος 

Πνμηεζκόιεκμζ ιδπακζζιμί: 

 
Πζεακή ηανηζκμβόκμξ δνάζδ ηδξ αηεηαθδεΰδδξ 

Παναβςβή πνμζηαβθαδζκώκ, οπενμλείδςζδ θζπζδίςκ, 
παναβςβή εθεύεενςκ νζγώκ 

Πζεακή ιεηαθμνά ηανηζκμβόκςκ μοζζώκ εκηόξ ηςκ 
ηοηηάνςκ 

Έθθεζρδ ενεπηζηώκ ζοζηαηζηώκ ζε heavy drinkers → 

εςάλωηοι ζηην καπκινογένεζη 
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Καταμάλωση δημητριακώμ προϊόμτωμ 

ολικής άλεσης και καρκίμος 

Whole grains: ζζηάνζ μθζηήξ άθεζδξ, ηνζεάνζ, ζίηαθδ, 
ανώιδ, ηαζηακό νύγζ, πθζβμύνζ, θαβόπονμ, ηζκόα 

 

Μεηα-ακαθύζεζξ έδεζλακ… 
    6 πνμμπηζηέξ ιεθέηεξ / 34 346 εάκαημζ / 640 065 ζοιιεηέπμκηεξ 

Αολδιέκδ ηαηακάθςζδ δδιδηνζαηώκ πνμσόκηςκ μθζηήξ 
άθεζδξ ζοζπεηίζηδηε ιε ιεζςιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ 
ηανηίκμο ζοκμθζηά 

Aune et al., 2016 

 



Καταμάλωση δημητριακώμ προϊόμτωμ 

ολικής άλεσης και καρκίμος 

Επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ έδεζλακ… 

Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ 
δδιδηνζαηώκ πνμσόκηςκ μθζηήξ άθεζδξ ιε ημκ 
ηανηίκμ ημο μαζηού  

Favrid et al., 2016; Mourouti et al., 2015 

 

 Η ηαηακάθςζδ δδιδηνζαηώκ πνμσόκηςκ μθζηήξ 
άθεζδξ ιεζώκεζ ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο 
ημο πατέος ενηέροσ ηαηά 20% 

Aune et al., 2011 



Καταμάλωση δημητριακώμ προϊόμτωμ 

ολικής άλεσης και καρκίμος 

Πνμηεζκόιεκμζ ιδπακζζιμί: 

Διαιηηηικέρ ίνερ 

Καλύηεπορ γλςκαιμικόρ έλεγσορ 

Μειωμένο ζωμαηικό βάπορ 

Αποβολή καηεζηπαμμένων κςηηάπων από ηο ΓΕΣ 

Μειωμένορ σπόνορ διέλεςζηρ ζηο ΓΕΣ 

Σύνδεζη με οιζηπογόνα 

Ανηιοξειδωηικά, βιηαμίνη Ε, θςηοοιζηπογόνα 

 

http://wholegrainscouncil.org/ 
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Καταμάλωση φρούτωμ και λαχαμικώμ και 

καρκίμος 

WCRF/AICR 2007 



Καταμάλωση φρούτωμ και λαχαμικώμ και 

καρκίμος 

Μεηα-ακαθύζεζξ έδεζλακ… 
Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ θνμύηςκ ηαζ 

θαπακζηώκ ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο 
μαζηού  

Aune et al., 2012 

 

Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ θνμύηςκ ηαζ 
θαπακζηώκ ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο 
πνεύμονα 

Vieira et al., 2016 

Επζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ έδεζλακ… 
Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ θνμύηςκ ιε ημκ 

ηανηίκμ ημο μαζηού  
Farvid et al., 2016 



Καταμάλωση φρούτωμ και λαχαμικώμ και 

καρκίμος 



Πορηοκαλί τρώμα → Καποηενοειδή 

Κίηρινο/πορηοκαλί τρώμα → 

Φλαβονοειδή 

Κόκκινο σπώμα → Λςκοπένιο και 

Ανθοκςανίνερ 

Μπλε σπώμα → Ανθοκςανίνερ και 

Φαινόλερ 

Ππάζινο σπώμα → Λοςηεΐνη, Ζεαξανθίνη 

(Καποηενοειδή) 

Λεςκό/ Υπόλεςκο σπώμα → Αλιζίνη 

 

Μήπως το χρώμα είμαι αυτό που 

μετράει??? 
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Καταμάλωση κρέατος και καρκίμος 

WCRF/AICR 2007 



Καταμάλωση κρέατος και καρκίμος 

WCRF/AICR (CUP) 2011 



Καταμάλωση κρέατος και καρκίμος 

WHO/AICR 2015 



Καταμάλωση κρέατος και καρκίμος 
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Καταμάλωση γαλακτοκομικώμ προϊόμτωμ 

και καρκίμος 

WCRF/AICR 2007 



Καταμάλωση γαλακτοκομικώμ προϊόμτωμ 

και καρκίμος 

Μεηα-ακαθύζεζξ έδεζλακ… 
Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ βάθαηημξ ηαζ 

βαθαηημημιζηώκ πνμσόκηςκ ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο 
ημο πατέος ενηέροσ ηαζ ημο μαζηού  

Kongerslev et al., 2016 

 

Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ βαθαηημημιζηώκ 
πνμσόκηςκ ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο μαζηού  

Zang et al., 2015; Dong et al., 2011 

Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ βαθαηημημιζηώκ 
πνμσόκηςκ ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο πατέος 
ενηέροσ 

Aune et al., 2012 

Θεηζηή ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ βαθαηημημιζηώκ ιε ημκ 
ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο προζηάηη (fat, calcium)  

Aune et al., 2015 



Καταμάλωση γαλακτοκομικώμ προϊόμτωμ 

και καρκίμος 

Davoodi et al., 2013 
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Διαηποθικά ππόηςπα και καπκίνορ 

Η επιδημιολογική έπεςνα έσει πλέον αναδείξει ηην 
ανάγκη για ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ διαηποθήρ.  



Διατροφικά Πρότυπα και Καρκίμος 

European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition (EPIC) 
 10 Επξσπατθέο ρώξεο 

 142.605 άλδξεο θαη 335.873 γπλαίθεο 

Follow-up: 8.7 ρξόληα 

Αμηνιόγεζε πξνζθόιιεζεο ζηε Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή κέζσ 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ζθνξ (εύξνο: 0-9) 

 

 Αληίζηξνθε ζπζρέηηζε ηεο πξνζθόιιεζεο ζηε Μεζνγεηαθή 

Δηαηξνθή κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ζπλνιηθά γηα θάζε 2 

κνλάδεο αύμεζεο ηνπ ζθνξ 

Η παξαπάλσ αληίζηξνθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε πην ηζρπξή 

ζε κνξθέο θαξθίλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα (smoking-

related cancers) 
Couto et al., 2011 

 



Διατροφικά πρότυπα και καρκίμος της στοματικής 

κοιλότητας και του φάρυγγα  

NIH-AARP Diet and Health Study 
 6 πμθζηείεξ ηςκ ΗΠΑ 

 494,967 ζοιιεηέπμκηεξ 

Follow-up: 8 πνόκζα 

Σοζπέηζζδ 2 δζαηνμθζηώκ πνμηύπςκ ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ 
ηανηίκμο ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθόηδηαξ ηαζ ημο θάνοββα ιέζς 2 
δζαηνμθζηώκ δεζηηώκ (HEI-2005, aMED) 

 

Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ηςκ HEI-2005 ηαζ aMED ιε ημκ 
ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθόηδηαξ 
ηαζ ημο θάνοββα 
 

Li et al., 2014 

 



Διατροφικά πρότυπα και καρκίμος του οισοφάγου  

NIH-AARP Diet and Health Study 
 6 πμθζηείεξ ηςκ ΗΠΑ 

 494,968 ζοιιεηέπμκηεξ 

Follow-up: 8 πνόκζα 

Σοζπέηζζδ 2 δζαηνμθζηώκ πνμηύπςκ ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ 
ηανηίκμο ημο μζζμθάβμο ιέζς 2 δζαηνμθζηώκ δεζηηώκ (HEI-
2005, aMED) 

 

Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ηςκ HEI-2005 ηαζ aMED ιε ημκ 
ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο μζζμθάβμο ηαζ 
ζδζαίηενα πθαηώδμοξ ηανηζκώιαημξ ημο μζζμθάβμο  
 

Li et al., 2013 

 



Διατροφικά πρότυπα και καρκίμος του στομάχου  

Μεηα-ανάλσζη 8 μελεηών ( 2 προοπηικές και 6 
αναδρομικές μελέηες) 
 Εη-ηςκ οζηένςκ ελαβςβή δζαηνμθζηώκ πνμηύπςκ ιέζς PCFA, PCA 

ή FA 

 2 δζαηνμθζηά πνόηοπα:  
 “Prudent/Healthy” πμο παναηηδνίγεηαζ από ↑ ηαηακάθςζδ θνμύηςκ ηαζ 

θαπακζηώκ  

 “Western/Unhealthy” πμο παναηηδνίγεηαζ από ηαηακάθςζδ ηνέαημξ, 
βαθαηημημιζηώκ ορδθήξ πενζεηηζηόηδηαξ ζε θίπμξ, αιοθμύπςκ ηνμθίιςκ 
ηαζ βθοηώκ 

 

 Η οζμεέηδζδ ημο “Prudent/Healthy” δζαηνμθζημύ πνμηύπμο 
ζοζπεηίζηδηε ιε 25% ↓ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο 
ζημιάπμο εκώ δ οζμεέηδζδ ημο “Western/Unhealthy” 
δζαηνμθζημύ πνμηύπμο ζοζπεηίζηδηε ιε 50% ↑ ηίκδοκμ 
ειθάκζζδξ ηδξ κόζμο 

Bertuccio  et al., 2013 

 

 
 



Διατροφικά πρότυπα και καρκίμος του παχέος εμτέρου  

Μεηα-ανάλσζη 16 μελεηών ( 8 προοπηικές και 8 
αναδρομικές μελέηες) 
 Εη-ηςκ οζηένςκ ελαβςβή δζαηνμθζηώκ πνμηύπςκ ιέζς PCA ή FA 

 3 δζαηνμθζηά πνόηοπα:  
 “Drinker” πμο παναηηδνίγεηαζ από ↑ ηαηακάθςζδ αθημόθ 

 “Healthy” πμο παναηηδνίγεηαζ από ↑ ηαηακάθςζδ θνμύηςκ ηαζ 
θαπακζηώκ  

 “Western” πμο παναηηδνίγεηαζ από ↑ ηαηακάθςζδ 
ηόηηζκμο/επελενβαζιέκμο ηνέαημξ 

 

 Θεηζηή ζοζπέηζζδ ημο “Western” dietary pattern ιε ημκ ηίκδοκμ 
ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο παπέμξ εκηένμο 

 Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ημο “Healthy” dietary pattern ιε ημκ ηίκδοκμ 
ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο παπέμξ εκηένμο 

Magalhaes  et al., 2012 

 



Διατροφικά πρότυπα και καρκίμος του μαστού  

Μεηα-ανάλσζη 18 μελεηών ( 10 προοπηικές και 8 
αναδρομικές μελέηες) 
 Εη-ηςκ οζηένςκ ελαβςβή δζαηνμθζηώκ πνμηύπςκ ιέζς PCA ή FA 

 3 δζαηνμθζηά πνόηοπα:  

 “Drinker” 

 “Prudent/Healthy” 

 “Western/Unhealthy” 

 

 Θεηζηή ζοζπέηζζδ ημο “Drinker” dietary pattern ιε ημκ ηίκδοκμ 
ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο ιαζημύ 

 Ακηίζηνμθδ ζοζπέηζζδ ημο “Prudent/Healthy” dietary pattern ιε 
ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο ιαζημύ 

 Δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ζοζπέηζζδ ζοκμθζηά ιεηαλύ ημο 
“Western/Unhealthy” pattern ηαζ ηδκ πζεακόηδηα ειθάκζζδξ ηδξ κόζμο 

Brennan et al., 2010 
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Does Sugar feeds Cancer??? 



WCRF/AICR Second Expert Report 2007 



ACS Guidelines 2012 



Caro et al., 2007 



CANCER AND NUTRITION  

At  the time of diagnosis, 80% of patients with upper 
gastrointestinal cancer and 60% of patients with  lung cancer 

have already experienced a significant weight loss 

Anorexia 
15% to 25% of all cancer patients at diagnosis  

Anorexia can be exacerbated by 
chemotherapy and radiation therapy side 

effects  

Nutrition Impact Symptoms 
Anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, 

constipation, stomatitis, mucositis, 
dysphagia  

Malnutrition → 
increased morbidity and 

mortality and decreased QoL 



Cancer Cachexia Syndrome 



Cancer Cachexia Syndrome 

•Cachexia is a complex metabolic 

syndrome associated with underlying 

illness and characterized by loss of 

muscle with or without loss of fat mass. 
The prominent clinical feature of cachexia is weight loss 

in adults or growth failure in children 

Anorexia, inflammation, insulin resistance and increased 

muscle protein breakdown are frequently associated with 

wasting disease 

Wasting disease is district form starvation, age-related 

loss of muscle mass, primary depression, malabsorption 

and hyperthyroidism and is associated with increased 

morbidity    Evans et al., Clinical Nutrition; 2008 



Cancer Cachexia Syndrome 

May occur in up to 80% late-stage cancer 

patients 

Correlated with poor prognosis 

Major cause of death in 20%-40% of 

cancer patients 

Greater syndrome incidence in patients 

with lung and gastrointestinal cancers 

Pathophysiology is not completely 

understood 



Cancer Cachexia Syndrome 
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Cancer Cachexia Syndrome 



Cancer Cachexia Syndrome 



Cancer Cachexia Syndrome 



Cancer Cachexia Syndrome 

Evans et al., Clinical Nutrition; 2008 



Stages of Cancer Cachexia 

Fearon et al., Lancet Oncol ; 2011 



Management algorithm for cancer 

cachexia  

Fearon et al., Lancet Oncol ; 2011 



Cancer Cachexia Syndrome 



Current and future potential anti-

cachectic agents 

Gioulbasanis et al., Forum of Clin Onc; 2010 



Efficiency of the different anti-

cachexia treatments 

Argiles et al., 2010 







Bauer et al, Eur J Clin Nutr, 2002 



Bauer et al, Eur J Clin Nutr, 2002 



Bauer et al, Eur J Clin Nutr, 2002 



Bauer et al, Eur J Clin Nutr, 2002 



Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  Ca: 

Τηλ:  

 

1    

 

Ηλικία: 

  

Ππιν από 6 μήνερ  ηο βάπορ μος ήηαν: και ζήμεπα είναι: 

Τιρ ηελεςηαίερ 2 εβδομάδερ ηο βάπορ μος:     

Μειώθηκε Δεν άλλαξε Αςξήθηκε 

 

2 Η ποζόηεηα ηροθής ποσ θαηαλαιώλφ ηολ ηειεσηαίο κήλα (ζε ζτέζε κε ηε ζσλεζηζκέλε) 
είλαη: 

Ίδια Λιγόηεπη Πεπιζζόηεπη  

 

2 Το θαγεηό ποσ θαηαλαιώλφ ηώρα είλαη: 

Σν θπζηνινγηθό θαγεηό ζε κηθξόηεξε πνζόηεηα  

Λίγε ζηεξεή ηξνθή  

Μόλν πγξά  

Μόλν ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο  

Πνιύ ιίγν απ’ όια ηα παξαπάλσ  

 

3 Πρόζθαηα (ηης ηειεσηαίες 2 εβδοκάδες) έτφ θάποηα  από ηα αθόιοσζα ζσκπηώκαηα ποσ κε 
εκποδίδοσλ ζηε ιήυε ηες ηροθής: 

Καλέλα πξόβιεκα  Μείσζε ηεο όξεμεο  

Χνξηαίλσ πνιύ γξήγνξα  Έρσ πξόβιεκα ζηελ θαηάπνζε  

Σν ζηόκα κνπ είλαη μεξό  Δηάξξνηα  

Ναπηία   Με ελνρινύλ νη κπξσδηέο  

Έκεηνο  Δπζθνηιηόηεηα  

Σα θαγεηά έρνπλ παξάμελε γεύζε   Έρσ νδνληηαηξηθά πξνβιήκαηα  

Έρσ έιθε (πιεγέο) ζην ζηόκα κνπ  Πόλνο  

Άιια (πρ θαηάζιηςε)    

   

4 Τολ ηειεσηαίο κήλα: 

Είκαη θαιά θαη δελ έρσ αιιάμεη ζπλήζεηεο  

Δελ είλαη ηειείσο θαιά, αιιά δελ έρσ αιιάμεη ζπλήζεηεο  

Έρσ αιιάμεη ζπλήζεηεο αιιά δελ θάζνκαη (ή μαπιώλσ) πάλσ από ηε κηζή κέξα  

Δελ θάλσ θαη πνιιά, θάζνκαη (ή μαπιώλσ) πάλσ από ηε κηζή κέξα  

πάληα ζεθώλνκαη από ην θξεβάηη  

 
 
 
 

      
   

   
   

   

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   
   

 

 

      
   

   
   

   
   

   
   

 

   



Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) 
Σσκπιερώλεηαη από ηο Γηαηρό 

 

1    

1 πόνηορ για ηλικία >65!   

% απώλειαρ βάποςρ Πόνηοι  

>10%  4  

5 - 9.9% 3 

3 - 4.9% 2 

2 - 5.9% 1 

0 - 1.9% 0 

+1 επιπλέον πόνηορ αν μειώθηκε ηο βάπορ ηιρ ηελεςηαίερ 2 εβδομάδερ   

 

2    

1 πόνηορ για μείυζη ηηρ ππόζλητηρ ηηρ ηποθήρ    

Το θαγηηό πος καηαναλώνυ ηώπα είναι  Πόνηοι  

Σν θπζηνινγηθό θαγεηό ζε κηθξόηεξε πνζόηεηα  1  

Λίγε ζηεξεή ηξνθή  2 

Μόλν πγξά  3 

Μόλν ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο  3 

Πνιύ ιίγν απ’ όια ηα παξαπάλσ  4 

Ρηλν-γαζηξηθόο ζσιήλαο 4  

*Πρέπεη λα ζσκπιερώζεη 1 από όια. Αλ ζσκπιερώζεη 2 ιακβάλεηαη σπ’ 
όυε ηο κεγαιύηερο score.. 

  

 

3 Πρόζθαηα (ηης ηειεσηαίες 2 εβδοκάδες) έτφ θάποηα  από ηα αθόιοσζα ζσκπηώκαηα ποσ κε 
εκποδίδοσλ ζηε ιήυε ηες ηροθής: 

Καλέλα πξόβιεκα  Μείσζε ηεο όξεμεο  

Χνξηαίλσ πνιύ γξήγνξα  Έρσ πξόβιεκα ζηελ θαηάπνζε  

Σν ζηόκα κνπ είλαη μεξό  Δηάξξνηα  

Ναπηία   Με ελνρινύλ νη κπξσδηέο  

Έκεηνο  Δπζθνηιηόηεηα  

Σα θαγεηά έρνπλ παξάμελε γεύζε   Έρσ νδνληηαηξηθά πξνβιήκαηα  

Έρσ έιθε (πιεγέο) ζην ζηόκα κνπ  Πόλνο  

Άιια (πρ θαηάζιηςε)    

                                                                                            Το άζροηζκα ηφλ πόληφλ  
 

4 Τολ ηειεσηαίο κήλα: 

Είκαη θαιά θαη δελ έρσ αιιάμεη ζπλήζεηεο  

Δελ είλαη ηειείσο θαιά, αιιά δελ έρσ αιιάμεη ζπλήζεηεο  

Έρσ αιιάμεη ζπλήζεηεο αιιά δελ θάζνκαη (ή μαπιώλσ) πάλσ από ηε κηζή κέξα  

Δελ θάλσ θαη πνιιά, θάζνκαη (ή μαπιώλσ) πάλσ από ηε κηζή κέξα  

πάληα ζεθώλνκαη από ην θξεβάηη  

 

Stage III   Σςνολικό Score 
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Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) 

0-1 
No intervention required at this time. Re-assessment on 
routine and regular basis during treatment. 

2-3 

Patient & family education by dietitian, nurse, or other 
clinician with pharmacologic intervention as indicated by 
symptom  

4-8 
Requires intervention by dietitian, in conjunction with 
nurse or physician as indicated by symptoms. 

>9 
Indicates a critical need for improved symptom 
management and/or nutrient intervention options. 

PG-SGA Score 



Νίκη Μοςπούηη 


