Health 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ | ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2020

Κατανοώντας πως συνδυασμένες συμπεριφορές επηρεάζουν
τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου
Ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 360.000 Αυστραλούς για να κατανοήσουν πως συγκεκριμένες
συμπεριφορές μπορούν σε συνδυασμό να αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.
Η Αυστραλία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου
του παχέος εντέρου στον κόσμο, που είναι επίσης γνωστός και
ως ορθοκολικός καρκίνος. Περίπου 1 στους 13 Αυστραλούς θα
διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου στη διάρκεια της
ζωής του και ο κίνδυνος αυξάνει με την ηλικία.
Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο
καρκίνου του παχέος εντέρου ενός ατόμου είναι γενετικοί.
Αυτός είναι ο λόγος που ο κίνδυνός σας για καρκίνο του παχέος
εντέρου είναι υψηλότερος αν έχετε οικογενειακό ιστορικό.
Γνωρίζουμε επίσης ότι οι συμπεριφορές μας μπορούν να
επηρεάσουν τις πιθανότητές μας να πάθουμε καρκίνο του
παχέος εντέρου: το να είναι κανείς φυσικά ενεργός και να τρώει
αρκετά δημητριακά ολικής αλέσεως, διατροφικές ίνες, και
γαλακτοκομικά γνωρίζουμε ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου
του παχέος εντέρου. Το κάπνισμα, το να είναι κανείς υπέρβαρος
ή παχύσαρκος, το να πίνει πάρα πολύ αλκοόλ και να τρώει
επεξεργασμένα κρέατα αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του
παχέος εντέρου.
Πολλοί άνθρωποι επιδεικνύουν περισσότερες από μία από
αυτές τις συμπεριφορές παράλληλα. Για αυτόν τον λόγο οι
ερευνητές, περιλαμβανομένου και του Aναπληρωτή Kαθηγητή
Robert MacInnis και του Kαθηγητή Graham Giles από το
Cancer Council Victoria, εξέτασαν δεδομένα που προήλθαν
από περισσότερους από 360.000 συμμετέχοντες σε εφτά
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Αυστραλιανές μελέτες, περιλαμβανομένης και της Health
2020, για να δουν πως συνδυασμοί συμπεριφορών επηρέασαν
τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.
Αναλύοντας τα ποσοστά καρκίνου του παχέος εντέρου μέσα
σε δέκα χρόνια, οι ερευνητές βρήκαν ότι υπέρβαροι άντρες
που ήταν επίσης καπνιστές και που επίσης έπιναν πολύ αλκοόλ
είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος
εντέρου. Ένα τέταρτο όλων των περιπτώσεων καρκίνου
του παχέος εντέρου στην Αυστραλία μπορεί να αποδοθεί
σε αυτές τις συνδυασμένες επιρροές του καπνίσματος, του
να είναι κανείς υπέρβαρος ή παχύσαρκος, και του να πίνει
πάρα πολύ αλκοόλ. Η επιρροή του καπνίσματος σε αυτόν τον
συνδυασμένο κίνδυνο παρέμεινε ακόμη και μετά που οι άνδρες
είχαν κόψει το κάπνισμα.
Τα πορίσματα αυτής της ανάλυσης δείχνουν ότι πολλοί
καρκίνοι του παχέος εντέρου θα μπορούσαν να αποφευχθούν
τροποποιώντας τις συμπεριφορές κινδύνου, ιδιαίτερα για
άνδρες. Τα πορίσματα επίσης ενθαρρύνουν εκπαιδευτές υγείας
και φορείς χάραξης πολιτικής να καταβάλλουν ιδιαίτερες
προσπάθειες να πείσουν άνδρες που είναι νυν ή πρώην
καπνιστές να ελαττώσουν το ποτό.
Vajdic et al. «The Future Colorectal Cancer Burden Attributable to
Modifiable Behaviors: A Pooled Cohort Study». JNCI Cancer Spectrum,
Τόμος 2, Τεύχος 3, Ιούλιος 2018.
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Σωματική δραστηριότητα για ηλικιωμένους άνδρες και
γυναίκες και ο κίνδυνος καρκίνου του παχέος εντέρου

Φυσική δραστηριότητα, καθιστική συμπεριφορά και
μεθυλίωση του DNA

Έχει σημασία το είδος της σωματικής δραστηριότητας;

Πώς επηρεάζει την υγεία μας η καθιστική συμπεριφορά;

Γνωρίζουμε ότι το να είναι κανείς φυσικά ενεργός μπορεί να
μειώσει τον κίνδυνο του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ωστόσο
η ένδειξη για αυτό προήλθε ως επί το πλείστο από μελέτες που
ρωτούν ανθρώπους για την εργασιακή τους και ψυχαγωγική
τους δραστηριότητα – δηλαδή πόση σωματική δραστηριότητα
έχουν ως μέρος της δουλειάς τους και κατά τη διάρκεια της
ώρας αναψυχής (όπως αθλήματα ή τζόκινγκ). Τι συμβαίνει
όμως με τη φυσική δραστηριότητα που συμβαίνει ως μέρος της
μεταφοράς (όπως η διαδρομή στη δουλειά) και την «οικιακή»
δραστηριότητα, που πραγματοποιούνται ως μέρος της
καθημερινής ζωής στο σπίτι (όπως όταν κάνει κανείς δουλειές);

Καθιστική συμπεριφορά είναι ο χρόνος που ξοδεύει κανείς
(ξύπνιος) όντας καθιστός ή ξαπλωτός: για παράδειγμα,
όταν κανείς παρακολουθεί τηλεόραση, οδηγεί, εργάζεται
στο γραφείο ή διαβάζει στο κρεβάτι. Ένα άτομο μπορεί να
είναι φυσικά ενεργό – κάνοντας τουλάχιστον 30 λεπτά την
ημέρα μεσαία-με-εντατική φυσική δραστηριότητα- και να
έχει ακόμα μεγάλες καθιστικές περιόδους κάθε μέρα.

Ερευνητές από το Cancer Council Victoria και το Πανεπιστήμιο
της Μελβούρνης, καθοδηγούμενοι από το διδακτορικό φοιτητή
Shahid Mahmood, ανάλυσαν δεδομένα που προήλθαν από
23.586 συμμετέχοντες της Health 2020 που συμπλήρωσαν το
Εκτενές Διεθνές Ερωτηματολόγιο Φυσικής Δραστηριότητας στη
δεύτερη συνάντηση (μεταξύ 2003-2007). Ο μέσος όρος ηλικίας
των συμμετεχόντων στη δεύτερη συνάντηση ήταν 66 χρονών.
Κατόπιν ανάλυσης των δεδομένων, οι ερευνητές βρήκαν ότι
ένα υψηλότερο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας αναψυχής
ήταν συνδυασμένο με ένα χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του
παχέος εντέρου. Βρήκαν επίσης έναν αδύναμο σύνδεσμο
μεταξύ κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου και της

εργασιακής δραστηριότητας αλλά κανένα σύνδεσμο με τη
φυσική δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη μεταφορά ή
στις δουλειές του σπιτιού με τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος
εντέρου.
Γνωρίζουμε ότι οι μεταφορικές και οικιακές εργασίες
αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος της φυσικής δραστηριότητας
που κάνουν οι ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες. Γνωρίζουμε
ότι αυτές οι δραστηριότητες, οι οποίες είναι συνήθως
ελαφρότερης έντασης από τη γυμναστική, είναι ένα σημαντικό
μέρος της διατήρησης της καθημερινής μας υγείας. Είναι
επίσης αρκετά γνωστό ότι τα επίπεδα ψυχαγωγικής άσκησης
ελαττώνονται με την ηλικία. Τα πορίσματα αυτής της
μοναδικής μελέτης δεν υποβαθμίζουν το σημαντικό ρόλο
που παίζουν οι δραστηριότητες ελαφριάς έντασης στο να
βοηθούν γηραιότερους ενήλικες να συμμετέχουν σε φυσική
δραστηριότητα και να διατηρούν φυσική λειτουργία. Ωστόσο, τα
αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι όσο γερνάμε θα
πρέπει να στοχεύουμε να παραμείνουμε φυσικά ενεργοί και να
αφιερώνουμε χρόνο σε ψυχαγωγική άσκηση.
Mahmood et al. «Domain-specific physical activity and the risk of
colorectal cancer: results from the Melbourne Collaborative Cohort
Study», BMC Cancer, τόμος 18, αριθμός άρθρου: 1063, 2018
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Τα ευρήματα δείχνουν ότι η καθιστική συμπεριφορά
αυξάνει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, και αυτό είναι
αλήθεια ανεξαρτήτως εάν το άτομο είναι φυσικά ενεργό.
Παρόλο που η φυσική δραστηριότητα είναι εξαιρετικά
ωφέλιμη για την υγεία μας, δε φαίνεται να ακυρώνει τους
κινδύνους υγείας που προκαλούνται από την καθιστική
συμπεριφορά.
Πώς όμως επηρεάζει η καθιστική συμπεριφορά την υγεία
μας;
Γνωρίζουμε ότι ένας τρόπος με τον οποίο η φυσική
δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει την υγεία είναι
μέσω αλλαγών στις κινήσεις της μεθυλίωσης του DNA
(δες κουτί δίπλα). Ερευνητές της Health 2020 Eline van
Roekel και οι συνάδελφοί της θέλησαν να εξετάσουν αν η
καθιστική συμπεριφορά μπορεί επίσης να επηρεάσει την
κίνηση της μεθυλίωσης του DNA.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 5.513 δείγματα αίματος
που πάρθηκαν από συμμετέχοντες στη Health 2020
αρχικά, και 1.249 δείγματα που πάρθηκαν κατόπιν, κατά
μέσο όρο 11 χρόνια αργότερα, για να μετρήσουν την

κίνηση μεθυλίωσης στο αίμα. Επίσης εξέτασαν εάν οι
αλλαγές σε αυτό- αναφερόμενη φυσική δραστηριότητα
αναψυχής μεταξύ αυτών των χρονικών σημείων ήταν
συσχετισμένες με αλλαγές στη μεθυλίωση.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι η φυσική δραστηριότητα
αναψυχής και η παρακολούθηση τηλεόρασης ίσως είναι
συνυφασμένη με τη μεθυλίωση του DNA στο αίμα,
ένα πιθανό μονοπάτι ανάπτυξης χρόνιας ασθένειας. Ο
συσχετισμός που βρήκαν δεν ήταν δυνατός που σημαίνει
ότι περαιτέρω έρευνα χρειάζεται χρησιμοποιώντας
μεγαλύτερα δείγματα και αντικειμενικές μετρήσεις
(δεδομένα επιταχυμετρητή) παρά αυτό-αναφερόμενες
πληροφορίες.
Van Roekel et al. «Physical Activity, Television Viewing Time, and
DNA Methylation in Peripheral Blood» Med Sci Sports Exerc. 51 (3):
490-498, Μάρτιος 2019

Η μεθυλίωση του DNA είναι ένας φυσικός
ρυθμιστικός μηχανισμός, ένα είδος «διακόπτη» που
επιτρέπει στα κύτταρα του σώματος να ελέγχουν
τη γονιδιακή δραστηριότητα, «ανοίγοντας» ή
«κλείνοντας» διαφορετικά γονίδια όπως είναι
απαραίτητο. Είναι ένα στοιχείο κλειδί σε πολλές από τις
διαδικασίες του σώματος
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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

Μεσαίο όνομα
Επώνυμο

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.
1. Bassett JK, et al. Circulating concentrations of B group
vitamins and urothelial cell carcinoma. Int J Cancer. 2018
Oct 14. doi: 10.1002/ijc.31927. [Epub ahead of print] PubMed
PMID: 30318764.
2. Dugué PA, et al. Dietary intake of nutrients involved
in one-carbon metabolism and risk of urothelial cell
carcinoma: A prospective cohort study. Int J Cancer. 2018
Jul 15;143(2):298-306. doi: 10.1002/ijc.31319. Epub 2018
Mar 1. PubMed PMID: 29446079.

Τηλέφωνο

Αν θέλετε να λάβετε την επόμενη ενημερωτική
επιστολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παρακαλώ
να μας δώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας

Email
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Προάστιο
Πολιτεία



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

Ταχ. Κωδικός

ΠΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Προάστιο

3. Dugué PA, et al. Dietary Intake of Nutrients Involved in
One-Carbon Metabolism and Risk of Gastric Cancer: A
Prospective Study. Nutr Cancer. 2019 Mar 15:1-10. doi:
10.1080/01635581.2019.1577982. [Epub ahead of print]
PubMed PMID: 30873873.
4. Jayasekara H, et al. Lifetime alcohol intake and pancreatic
cancer incidence and survival: findings from the
Melbourne Collaborative Cohort Study. Cancer Causes
Control. 2019 Feb 23. doi: 10.1007/s10552-019-01146-6.
[Epub ahead of print] PubMed PMID: 30798509.
5. Yang Y, Dugué PA, Lynch BM, Hodge AM, Karahalios A,
MacInnis RJ, Milne RL, Giles GG, English DR. Trajectories
of body mass index in adulthood and all-cause and
cause-specific mortality in the Melbourne Collaborative
Cohort Study. BMJ Open. 2019 Aug 10;9(8):e030078. doi:
0.1136/bmjopen-2019-030078. PubMed PMID: 31401610.
6. Yang Y, et al. Genetic data from nearly 63,000 women of
European descent predicts DNA methylation biomarkers
and epithelial ovarian cancer risk. Cancer Res. 2018 Dec
17. pii: canres.2726.2018. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-182726. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30559148.
Δήλωση περί του απορρήτου

Πολιτεία

Ταχ. Κωδικός

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.

