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Ζάχαρη και καρκίνος
Γνωρίζουμε ότι η υπερκατανάλωση ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους και
παχυσαρκία. Η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών, όπως αναψυκτικών, μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση του λίπους γύρω από την περιοχή της κοιλιάς και να αυξήσει τον
κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, καρδιακών παθήσεων και καρκίνου.
Μια πρόσφατη ανάλυση των στοιχείων της Health
2020 από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Allison Hodge
και συνάδελφούς της του Cancer Council Victoria
διαπίστωσε ότι, επιπροσθέτως της σύνδεσης μεταξύ
παχυσαρκίας και καρκίνου, υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ
συχνής κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών και καρκίνου
η οποία δεν σχετίζεται με το σωματικό βάρος. Με
άλλα λόγια, οσοδήποτε και αν είναι το βάρος σου, η
κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
Το σύγγραμμα με τίτλο “Consumption of sugar-sweetened
and artificially sweetened soft drinks and risk of obesityrelated cancers” (Κατανάλωση αναψυκτικών με ζάχαρη και
υποκατάστατα ζάχαρης, και κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου
που σχετίζετε με την παχυσαρκία) δημοσιεύθηκε στο
τεύχος του Ιουνίου 2018 στο περιοδικό Public Health
Nutrition, και είχε σημαντική απήχηση στο κοινό αλλά
και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε δελτία ειδήσεων,
στις εφημερίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτή η εργασία επισημαίνει ορισμένα θέματα:
 Πρώτον, προσφέρει ακόμα ένα λόγο για τη μείωση
των ανθυγιεινών ζαχαρούχων ποτών, και δίνει
προτεραιότητα στο νερό.
 Δεύτερον, δίνει επιπρόσθετα στοιχεία, καλώντας για
πολιτική δράση της αντιμετώπισης του αυξανόμενου
προβλήματος υγείας στην Αυστραλία που σχετίζετε
με το βάρος και την διατροφή.
 Και τελικά, είναι ένα καλό παράδειγμα της αξίας των
μακροχρόνιων ομαδικών μελετών. Δεκαετίες μετά
την έναρξη της μελέτης, τα στοιχεία που δώσατε
ακόμα προσφέρουν καινούργιες αντιλήψεις για τα
αίτια της ασθένειας.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το Cancer Council Victoria θα επιθυμούσε να δει
μια συστηματική προσέγγιση που να περιλαμβάνει
έναν δασμό υγείας στα ζαχαρούχα ποτά, για να
μειωθεί η κατανάλωση και να ανακτηθούν κάποια
από τα σημαντικά έξοδα που σχετίζονται με την
παχυσαρκία και την αυξανόμενη πίεση που έχει
στο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Το Cancer Council θα επιθυμούσε επίσης
να δει τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας να
υποστηρίξουν διαφημιστικές εκστρατείες για την
ενημέρωση του κοινού δίνοντας έμφαση στην επίδραση
που έχουν στην υγεία τα ζαχαρώδη ποτά, και να κάνουν
κινήσεις για τον περιορισμό της διαφήμισης και της
διάθεσης ζαχαρούχων ποτών σε δημόσιους χώρους,
ιδιαίτερα σε σχολεία, σε κυβερνητικά ιδρύματα, σε
χώρους άθλησης και εκδηλώσεων ή άλλων χώρων
όπου συχνάζουν παιδιά.

Health 2020. 615 St Kilda Road Melbourne 3004
Δωρεάν: 1800 780 003
Email: HEALTH2020@cancervic.org.au
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Επιγενετική γήρανση και κίνδυνος καρκίνου
Το σύγγραμμα, “DNA methylation-based biological aging and cancer risk and survival:
Pooled analysis of seven prospective studies”, (Βιολογική γήρανση με βάση τη µεθυλίωση
του DNA και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, και επιβίωση: Ανάλυση των στοιχείων από
επτά προοπτικές μελέτες), καθοδηγούμενο από τους ερευνητές Pierre Dugué και Roger
Milne του Cancer Council Victoria δημοσιεύθηκε στην International Journal of Cancer (διεθνή
εφημερίδα καρκίνου).
Οι επιστήμονες μερικές φορές αναφέρονται στην έννοια
‘’βιολογική ηλικία’’ – μια μέτρηση του πόσο καλά το σώμα
ενός ανθρώπου μπορεί να λειτουργήσει – σε σύγκριση
με το πως θα αναμενόταν για τη ‘’χρονολογική ηλικία’’
του (πόσων ετών) η διαφορά που περιγράφεται λόγω της
επιτάχυνσης της ηλικίας. Ένας τρόπος υπολογισμού της
βιολογικής ηλικίας είναι η μέτρηση αλλαγών στο DNA
ενός ανθρώπου, ειδικότερα το επίπεδο µεθυλίωσης,
μια διαδικασία όπου ομάδες μεθυλίων (CH3 – μονά
άτομα άνθρακα δεσμευμένα σε 3 άτομα υδρογόνου)
είναι προσκολλημένα στο DNA και ουσιαστικά το
κλειδώνουν, παρεμποδίζοντας την κανονική λειτουργία
του. Έτσι η μεθυλίωση του DNA προξενεί αλλαγές στους
οργανισμούς όχι με την διαφοροποίηση της αλληλουχίας
του DNA αλλά με τη διαφοροποίηση της γονιδιακής
εκδήλωσης. Γι’ αυτό το λόγο, ο όρος που χρησιμοποιείται
είναι επιγενετικός και όχι γενετικός μηχανισμός.
Γνωρίζουμε ότι οι σχηματισμοί μεθυλίωσης του DNA
αλλάζουν δραματικά καθώς μεγαλώνουμε και μπορεί
να διαφέρουν αρκετά αναμεταξύ ανθρώπων της ίδιας
χρονολογικής ηλικίας.

Έτσι, η βιολογική ηλικία, μπορεί να υπολογισθεί από
τη μέτρηση του επιπέδου της επιγενετικής γήρανσης
– πόσο πολύ έχει αλλάξει η μεθυλίωση του DNA
σε συγκεκριμένες περιοχές του γονιδιώματος που
επηρεάζονται περισσότερο από τη διαδικασία της
γήρανσης. Η ερευνά μας έχει πρωτύτερα αποδείξει
με βάση υπολογισμού τη μεθυλίωση του DNA ότι η
βιολογική γήρανση/επιτάχυνση της ηλικίας με βάση
τη μεθυλίωση του DNA, σχετίζετε με αυξημένη
θνησιμότητα, μαζί με αρκετές συνήθειες στον τρόπο
ζωής που σχετίζονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης
καρκίνου όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ
και η παχυσαρκία.
Σε αυτή τη νέα μελέτη, η οποία περιλαμβάνει 3.216
περιπτώσεις καρκίνου και 1.726 θανάτους από τους
συμμετέχοντες στην Health 2020, αποδείξαμε ότι η
επιγενετική γήρανση που μετρήθηκε στο DNA από το
αίμα που είχε παρθεί πριν μερικά χρόνια, σχετίζετε όχι
μόνο με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, αλλά
επίσης με τη μείωση προσδόκιμου επιβίωσης από την
εκδήλωση καρκίνου.

Προτιμάτε να έχετε το επόμενο Ενημερωτικό δελτίο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email);
Απλά πληκτρολογήστε στη γραμμή του θέματος (subject) του email σας “e-news please”
και συμπεριλάβετε το όνομά σας και τον αριθμό αναγνώρισης (ID number) της Health 2020
(αν τον γνωρίζετε) Στείλτε το στο: HEALTH2020@cancervic.org.au
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Τάσεις στην κατανάλωση αλκοόλ από τις γυναίκες
στην Αυστραλία
Ένα σύγγραμμα με τίτλο ‘’Women’s role in the rise in drinking in Australia 1950-1980: an ageperiod-cohort analysis of data from the Melbourne Collaborative Cohort Study’’ (Ο ρόλος
των γυναικών στην αύξηση κατανάλωσης αλκοόλ στην Αυστραλία 1950-1980: μια ηλικιακήχρονική-ομαδική ανάλυση στοιχείων από την Συνεργατική Ομαδική Μελέτη Μελβούρνης),
γραμμένο από ερευνητές των La Trobe University και Cancer Council Victoria, εκδόθηκε
πρόσφατα από το περιοδικό Addiction.
Χρησιμοποιώντας στοιχεία που συλλέχθηκαν από
την Health 2020 για την κατανάλωση αλκοόλ από
τους συμμετέχοντες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι
αναμεταξύ του 1950 και 1980, οι άνδρες στην Αυστραλία
κατανάλωσαν περισσότερο αλκοόλ ανά κάτοικο απ’ ότι οι
γυναίκες. Η κατανάλωση αλκοόλ αυξήθηκε και για τα δυο
φύλα τις δεκαετίες 1950, 1960 και 1970, και μειώθηκε
μετά το 1980, αλλά η αύξηση στην κατανάλωση
αναλογικά ήταν μεγαλύτερη για τις γυναίκες. Την
δεκαετία του 1980, η μείωση στην κατανάλωση ήταν
περίπου ίση για τα δυο φύλα.
Αυτές οι διαπιστώσεις προσφέρουν σπάνια ποσοτικά
στοιχεία για τη στήριξη της πρότασης, βασισμένη ως
επί το πλείστον στην κοινωνική και πολιτική ιστορία,
ότι η κατανάλωση αλκοόλ από τις γυναίκες στην

Αυστραλία αυξήθηκε γρήγορα στις λίγες δεκαετίες που
ακολούθησαν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Οι διαπιστώσεις προσθέτουν επίσης βάρος σε ιστορικές
συζητήσεις που εμπλέκουν ορισμένους συνεισφέροντες
παράγοντες στην κατανάλωση αλκοόλ από τις γυναίκες
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον πόλεμο,
ο ρόλος των γυναικών στην Αυστραλία έχει αλλάξει
συμπεριλαμβανομένης μιας αυξημένης παρουσίας σε
ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου. Μαζί μ’ αυτό, το αλκοόλ έγινε
ευκολότερα διαθέσιμο, και η περίοδος χαρακτηρίστηκε
επίσης από αντιδράσεις στην ‘’κουλτούρα εγκράτειας’’,
το κοινωνικό κίνημα εναντίον του αλκοόλ που ήταν
δημοφιλές στις αρχές του 20ου αιώνα.

Δημοσιοποίηση του ομαδικού προφίλ της Health 2020
Το International Journal of Epidemiology έχει εκδώσει ένα
‘’ομαδικό προφίλ’’ της Health 2020. Γραμμένο από
ερευνητές του Cancer Council Victoria, παρουσιάζει
τη μελέτη στη διεθνή ερευνητική κοινότητα ως μια
πλούσια, ώριμη πηγή πληροφοριών η οποία είναι
διαθέσιμη για συνεργατική έρευνα στον καρκίνο και σε
άλλες ασθένειες.

Παρόλο που τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τη μελέτη
Health 2020 ήδη χρησιμοποιούνται από πολλές έρευνες
παγκοσμίως, το Cancer Council Victoria αναμένει
ότι αυτό το σύγγραμμα θα κάνει γνωστή τη Health
2020 σε πολλούς ακόμα ερευνητές, δημιουργώντας
περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας στο μέλλον.
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Εκσυγχρονίστε τα
στοιχεία σας

Πώς χρησιμοποιούνται τα
στοιχεία σας;

Είναι πραγματικά σημαντικό για μας να μας
ενημερώσετε αν αλλάξουν τα στοιχεία σας, για να
μπορούμε να κρατάμε επαφή.

Οι πληροφορίες που γενναιόδωρα μας παρείχατε
υπήρξαν ανεκτίμητες για την έρευνα πολλών παθήσεων
συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου, της αρθρίτιδας, της
καρδιοαγγειακής πάθησης και των παθήσεων των ματιών.

Όνομα

Κος/Κα/Δς



Παρακαλούμε απλά σκίστε αυτό το απόκομμα
και στείλτε το σε μας όταν γνωρίζετε τα νέα σας
στοιχεία.

Παρακάτω βρίσκεται μια επιλογή επιστημονικών εγγράφων
που εκδόθηκαν πρόσφατα χρησιμοποιώντας στοιχεία από τους
συμμετέχοντες στη Health 2020. Σε κάποιες από αυτές τις
έρευνες έχουν πάρει μέρος ερευνητές από όλη την Αυστραλία
και τον υπόλοιπο κόσμο.
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Δήλωση περί του απορρήτου:
Προάστιο

Πολιτεία
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Ταχυδρομήστε προς:
Health 2020
615 St Kilda Road, Melbourne 3004
Ή στείλτε με email τα στοιχεία σας στο:
HEALTH2020@cancervic.org.au
Ή τηλεφωνήστε και δώστε τα στοιχεία σας στο:
1800 780 003
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Το Cancer Council Victoria συλλέγει τα στοιχεία σας από εσάς
για να σας κρατά ενημερωμένους σχετικά με την HEALTH
2020. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μας ζητήσετε να
σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερωτικές επιστολές
τηλεφωνώντας στο 1800 780 003 ή στέλνοντάς μας ένα
email στη διεύθυνση HEALTH2020@cancervic.org.au. Η
πολιτική μας περί του ιδιωτικού απορρήτου, η οποία διατίθεται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cancervic.org.au ή
μετά από τηλεφωνική αίτηση στον αριθμό 13 11 20, εξηγεί
περαιτέρω πως χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένου του πως μπορείτε να ζητήσετε
πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων, πως
μπορείτε να παραπονεθείτε για το ιδιωτικό απόρρητο και πως
χειριζόμαστε κάποιο τέτοιο παράπονο.

