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Παρακαλούμε
συνεχίστε να
συμμετέχετε

«Η μελέτη Health 2020
συνεχίζει να παρέχει
σημαντικές πληροφορίες σε
ερευνητές, στην Αυστραλία και
σε όλο τον κόσμο, επιδιώκοντας
την πρόληψη του καρκίνου και
άλλων σοβαρών παθήσεων.
Αυτό το πλήθος των
πληροφοριών κατέστη δυνατό
με την ευγενική συμμετοχή
όσων έλαβαν μέρος στη
Health 2020. Η συμβολή σας
υπήρξε πολύτιμη.»
- Καθ. Graham Giles
Κύριος Ερευνητής της Health 2020

Η υγεία των ανδρών κινδυνεύει
από τη συσσώρευση σιδήρου
Μια συνηθισμένη γενετική
ανωμαλία που προσβάλει
100.000 Αυστραλούς, προκαλεί
σοβαρές επιπλοκές στους άνδρες
πιθανότατα 30 φορές περισσότερο
απ’ ότι στις γυναίκες, σύμφωνα
με μια νέα έρευνα βασισμένη σε
στοιχεία1 της Health 2020.
Η Μελέτη Σιδήρου (Health Iron
Study) έθεσε υπό παρακολούθηση
31.192 συμμετέχοντες στο Health
2020, ηλικίας 40 έως 69 ετών,
για ένα διάστημα 12 ετών, ώστε να
διαπιστώσει ποιοι βρίσκονται σε
κίνδυνο λόγω γενετικής προδιάθεσης
στην ασθένεια της συσσώρευσης
σιδήρου, την αιμοχρωμάτωση.
Η μελέτη βρήκε ότι 28%
των ανδρών (αλλά μόνο 1% των

γυναικών) που κινδύνευαν λόγω
γενετικής προδιάθεσης στην
αιμοχρωμάτωση, ανέπτυξαν την
ασθένεια συσσώρευσης σιδήρου,
η οποία προκαλεί βλάβες στο συκώτι
και άλλα όργανα.
«Η αρθρίτιδα, η χρόνια
κόπωση και η ηπατική νόσος
μπορεί να προκύψουν ως
επακόλουθο της συσσώρευσης
σιδήρου» είπε η Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Katie Allen από το
Murdoch Childrens που ηγήθηκε της
έρευνας. «Ωστόσο αυτές οι επιπλοκές
μπορούν να αποφευχθούν με την
τακτική αιμοδοσία».
Ο Καθηγητής Graham
Giles, Διευθυντής του Κέντρου
Επιδημιολογίας Καρκίνου,

του Συμβουλίου Καρκίνου της
Βικτόριας, είπε ότι ένα από τα
σπουδαιότερα αποτελέσματα της
Μελέτης Σιδήρου ήταν η καλύτερη
κατανόηση του κινδύνου γενετικής
προδιάθεσης στην αιμοχρωμάτωση,
καθώς και η δυνατότητα αξιολόγησης
των μακροχρόνιων αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα της Μελέτης
Σιδήρου, θα επιτρέψουν τη σωστή
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
των προγραμμάτων γενετικής
ανίχνευσης της αιμοχρωμάτωσης,
όσον αφορά το κόστος τους.
Η Μελέτη Σιδήρου διεξήχθη
από ερευνητές του Ερευνητικού
Ινστιτούτου Murdoch Childrens,
του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης
και του Συμβουλίου Καρκίνου. 
1. Allen KJ και άλλοι (2008)
Συσσώρευση Σιδήρου-Συγγενής Νόσος
στην Κληρονομική Αιμοχρωμάτωση
(Iron-Overload–Related Disease in HFE
Hereditary Hemochromatosis). Ιατρικό
Περιοδικό Νέας Αγγλίας (The New England
Journal of Medicine), 358(3):221-230
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Το υπερβολικό σωματικό πάχος
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
καρκίνου του μαστού

Δρ. Laura Baglietto
Ανώτερο Ερευνητικό Μέλος του
Κέντρου Επιδημιολογίας Καρκίνου,
Συμβούλιο Καρκίνου της Βικτόριας
Παρακαλούμε συνεχίστε
να συμμετέχετε
Κάθε άτομο στη Health 2020 έχει ζωτικό
ρόλο και σας προτρέπουμε να συνεχίσετε
να συμμετέχετε.
Οι πληροφορίες που μας δίνετε
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές
ανακαλύψεις που οδηγούν σε νέες ιδέες για την
πρόληψη του καρκίνου και άλλων παθήσεων.
Σας καλούμε να συνεχίσετε να
αποτελείτε μέρος της Health 2020 και να μας
βοηθήσετε να ανακαλύψουμε πώς μπορούν οι
άνθρωποι να ζήσουν μια πιο υγιή ζωή.
Είτε είστε άρρωστος είτε υγιής,
η συμμετοχή σας είναι σημαντική.

Η Health 2020 μετακόμισε
Η Health 2020 τώρα βρίσκεται
στη διεύθυνση

100 Drummond Street Carlton
Ωστόσο, τα τηλέφωνο και η ταχυδρομική
διεύθυνση παραμένουν τα ίδια
Τηλέφωνο:
9635 5323 (Αγγλικά)
9635 5322 (Ελληνικά)
9635 5324 (Ιταλικά)
Χωρίς χρέωση 1800 780 003
Ταχυδρομική διεύθυνση:
1 Rathdowne Street Carlton 3053
Ηλεκτρονική διεύθυνση (Email):
HEALTH2020@cancervic.org.au
Φαξ: 9635 5330

Τα ευρήματα από μια μελέτη2 της
Health 2020 υποδεικνύουν ότι
ο έλεγχος του βάρους μετά την
εμμηνόπαυση μπορεί να είναι
σημαντικός για τη μείωση του
κινδύνου του καρκίνου του μαστού.
Μία μελέτη σε 770 γυναίκες
που συμμετείχαν στη Health 2020,
οι οποίες βρίσκονταν στο στάδιο μετά
την εμμηνόπαυση, έδειξε ότι τα επίπεδα
των φυλετικών ορμονών (οιστρογόνων
και ανδρογόνων) στο αίμα αυξήθηκαν με
την αύξηση του σωματικού πάχους και
των διαστάσεων της μέσης.
Η επικεφαλής της μελέτης,
Laura Baglietto, που είναι ανώτερη
ερευνήτρια στο Κέντρο Επιδημιολογίας
Καρκίνου του Συμβουλίου Καρκίνου
της Βικτόριας, λέει ότι αυτά τα ευρήματα
είναι σημαντικά επειδή είναι γνωστό
ότι τα υψηλά επίπεδα αυτών των
ορμονών σχετίζονται με τον κίνδυνο
καρκίνου του μαστού.
Μετά την εμμηνόπαυση
οι ωοθήκες παύουν να παράγουν
οιστρογόνα. Στις γυναίκες μετά την
εμμηνόπαυση η κύρια πηγή των
οιστρογόνων είναι το σωματικό πάχος.
Επομένως το αυξημένο σωματικό
πάχος ενδέχεται να οδηγεί σε αυξημένα
επίπεδα οιστρογόνων.
Η μελέτη επίσης έδειξε ότι
υψηλότερα επίπεδα σωματικού πάχους
είχαν ως συνέπεια τη μείωση των
επιπέδων μιας πρωτεΐνης (SHBG) που

συνδέεται με τις φυλετικές ορμόνες.
Αυτή η πρωτεΐνη προσκολλείται στη
φυλετική ορμόνη και περιορίζει τις
λειτουργίες της, κάνοντας τη απρόσιτη για
βιολογικές επεξεργασίες. Όταν τα επίπεδα
αυτής της πρωτεΐνης είναι χαμηλά αφήνει
μεγαλύτερο αριθμό φυλετικών ορμονών
να κυκλοφορούν ελεύθερα, να εισέρχονται
στα κύτταρα και να τα ενεργοποιούν.
Χαμηλότερα επίπεδα αυτής της
πρωτεΐνης είναι γνωστό ότι σχετίζονται με
αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού.
Οι σχέσεις μεταξύ των
διαστάσεων του σώματος και των
ορμονικών επιπέδων διαπιστώθηκε
ότι διαφοροποιούνται στην πορεία
του χρόνου, με τους συσχετισμούς να
γίνονται πιο ξεκάθαροι έξι χρόνια μετά
την εμμηνόπαυση.
Η Δρ. Baglietto λέει ότι τα
ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν
ότι οι γυναίκες ίσως χρειάζεται να
ελέγξουν ή να μειώσουν τις διαστάσεις
του σώματός τους, στα πρώτα λίγα
χρόνια μετά την εμμηνόπαυση, ώστε να
μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου του
μαστού που σχετίζεται με τα αυξημένα
επίπεδα των φυλετικών ορμονών. 
2. Baglietto, L και άλλοι, (2008) Κυκλοφορία
Συγκεντρώσεις στεροειδών ορμονών στις γυναίκες
μετά την εμμηνόπαυση σε σχέση με τις διαστάσεις
και τη συγκρότηση του σώματος (Circulation steroid hormone concentrations in post-menopausal
women in relation to body size and composition).
Έρευνα και Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού
(Breast Cancer Research and Τreatment).

Τα αποθέματα DNA λιγοστεύουν!!!
Σύντομα θα γράψουμε σε κάποιους από σας για να ζητήσουμε
κι άλλο δείγμα αίματος ή σάλιου.
Για ένα μικρό αριθμό συμμετεχόντων του Health 2020,
έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά από τα δείγματα αίματός σας που
φυλάσσονται για μελέτες του DNA. Επειδή έχουμε σχέδια για πολύ
περισσότερες μελέτες στα επόμενα χρόνια, χρειάζεται να ζητήσουμε
πάλι τη βοήθειά σας για να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η σημαντική
εργασία θα συνεχιστεί.

Μπορούμε να σας στείλουμε ηλεκτρονικά (με email) το
επόμενο ενημερωτικό σας δελτίο
Θα θέλατε να παίρνετε στο μέλλον τα ενημερωτικά δελτία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email);
Απλά πληκτρολογήστε “e-news please” και το όνομά σας στην γραμμή για το
θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email subject) και στείλτε το στο
HEALTH2020@cancervic.org.au

Η Μελβούρνη είναι φημισμένη
για την παράδοση στο
φαγητό, αλλά τι τρώμε
στην πραγματικότητα;
Η ερευνήτρια διαιτολόγος της
Health 2020, Maree Brinkman,
από το Κέντρο Επιδημιολογίας
Καρκίνου, Συμβούλιο Καρκίνου
της Βικτόριας, μιλάει με πάθος
για το τελευταίο εγχείρημα του
προγράμματος να ανακαλύψει το
τι τρώμε και τι συνέπειες έχει αυτό
στην ευημερία μας.
«Είναι μια από τις μεγαλύτερες
και εκτενέστερες μελέτες πάνω στις
διατροφικές συνήθειες που έχουν
διεξαχθεί στην Αυστραλία» λέει η
Maree, και προσθέτει με υπερηφάνεια,
«Το επίπεδο συνεργασίας των
συμμετεχόντων ήταν θαυμάσιο.
Η βοήθεια από όλους ήταν εκπληκτική».
Είναι σπάνιο στην έρευνα,
αλλά το 96% των ανθρώπων που
πήραν μέρος στη μελέτη παρέμειναν
σ’ αυτή μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Ένα σημαντικό επίτευγμα από όλους.
Η συλλογή των πληροφοριών
έχει τώρα τελειώσει. Σχεδόν 1,000 μέλη
της ομάδας Health 2020 συμπλήρωσαν
ερωτηματολόγια, έδωσαν δείγματα
αίματος και ούρων και πήραν μέρος
σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις για
να δώσουν στο Επιδημιολογικό
Κέντρο Καρκίνου τις πιο σύγχρονες

πληροφορίες πάνω στο τι πραγματικά
τρώνε τα μέλη της ομάδας Health 2020.
Πριν μπορέσουν να
απαντήσουν στις όποιες ερωτήσεις
για το τι τρώνε οι Μελβουρνέζοι και
τις συνέπειες που έχει για αυτούς,
οι ερευνητές έχουν να διεκπεραιώσουν
το τεράστιο έργο της ανάλυσης όλων
αυτών των σημαντικών πληροφοριών.
Τα αποτελέσματα της μελέτης
θα προσφέρουν βαθειά γνώση για
την πρόσληψη της τροφής και τη
διατροφική συμπεριφορά καθώς και
για τα διατροφικά συμπληρώματα.
Άνθρωποι Αυστραλιανής, Ελληνικής και
Ιταλικής καταγωγής πήραν μέρος σ’
αυτή τη μελέτη ώστε οι ερευνητές να
μπορέσουν να εξετάσουν τις διαφορές
στον τρόπο διατροφής βάσει της
εθνικής προέλευσης. Τέτοιες συγκρίσεις
μπορούν να οδηγήσουν σε πολύτιμη
βαθειά γνώση των συνεπειών που
έχουν για την υγεία οι τροφές και/ή η
διατροφική συμπεριφορά.
Τα αποτελέσματα της μελέτης
θα οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση
του ρόλου που παίζει η διατροφή στην
υγεία των Αυστραλών.

Φυλλάδιο Διατροφικού
Μοντέλου αναπτύχθηκε για τη
μελέτη και χρησιμοποιήθηκε
από τους συμμετέχοντες για να
απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με
τις διατροφικές τους συνήθειες

«Η ενθουσιώδης συνεργασία και
η υπομονή των συμμετεχόντων
ήταν καταπληκτική.» - Manuela Rigo
Η συντονίστρια της Διατροφικής Μελέτης, Manuela Rigo,
λέει ότι οι συμμετέχοντες στη μελέτη επέδειξαν εντυπωσιακή
αφοσίωση. Η Manuela, που η φωνή της είναι γνωστή σε
πολλούς από τους συμμετέχοντες στη μελέτη, εργάστηκε με
μια ομάδα από νοσοκόμους και ερευνητικό προσωπικό για
να συλλέξει τις πληροφορίες και τα βιολογικά δείγματα.
Οι συμμετέχοντες στη μελέτη εκτός από την
παροχή δειγμάτων αίματος, έδωσαν πληροφορίες σχετικά
με τις διατροφικές τους συνήθειες μέσω τηλεφωνικών
συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων. Αλλά ενδεχομένως
ο μεγαλύτερος Ηράκλειος άθλος που πραγματοποιήθηκε
από τους συμμετέχοντες ήταν η συλλογή όλων των ούρων
στη διάρκεια της περιόδου ενός 24 ωρου.
«Οι συμμετέχοντες εκτιμούν την αξία της έρευνας στην οποία
παίρνουν μέρος, και ευγενικά προσφέρουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες»,
λέει η ευγνωμονούσα Manuela. 

Manuela Rigo
Συντονίστρια της Μελέτης
Κέντρο Επιδημιολογίας Καρκίνου
Συμβούλιο Καρκίνου της Βικτόριας

Ενημερώστε μας
αν αλλάξουν τα
στοιχεία σας
Είναι πραγματικά σημαντικό
για μας να μας ενημερώσετε αν
μετακομίσετε. Αυτό σημαίνει ότι
μπορούμε να μείνουμε σε επαφή
για να σας ενημερώνουμε για την
πρόοδο της Health 2020, για τις
ανακαλύψεις μας, και για τις νέες
δραστηριότητες που βρίσκονται
καθ’ οδόν.
Το να κρατάτε ενήμερη
τη Health 2020 για τη διεύθυνσή
σας, γίνεται λίγο πιο εύκολο τώρα.
Παρακαλούμε σχίστε απλά αυτό το
απόκομμα και στείλτε το σε μάς όταν
μάθετε τη νέα σας διεύθυνση.
Όνομα:

Μεσαίο όνομα:

Επώνυμο:

Ελαττωματικά γονίδια
και καρκίνος
του μαστού

Τα ευρήματα της Health 2020 έχουν
συνεισφέρει σε μια διεθνή μελέτη3 που
ερευνά για ελαττωματικά γονίδια τα
οποία ευθύνονται για τον καρκίνο του
μαστού που εμφανίζεται σε οικογένειες.
Η αναζήτηση των γονιδίων που
προκαλούν οικογενή καρκίνο του μαστού
υπήρξε μια πρόκληση. Έχει γίνει γνωστό,
εδώ και μια δεκαετία, ότι οι γυναίκες
που φέρουν σπάνιες μεταλλάξεις σε
γονίδια όπως το BRCA1 και BRCA2
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο καρκίνου του
μαστού, αλλά αυτές υπολογίζονται σε
λιγότερο από το 25% του συνόλου των
περιστατικών οικογενών καρκίνων του
μαστού. Επομένως, για μεγάλο διάστημα
υπήρχε η υποψία ότι πρέπει επίσης να
υπάρχουν κάποια πολύ συνηθισμένα
γενετικά ελαττώματα που αυξάνουν τον
κίνδυνο καρκίνου του μαστού αλλά σε
μικρή ποσότητα.
Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο
του Κέμπριτζ συγκρότησαν μια διεθνή
ομάδα στην οποία συγκαταλέγεται ο
Καθηγητής Graham Giles και η ομάδα
του στο Κέντρο Επιδημιολογίας Καρκίνου,
Συμβούλιο Καρκίνου της Βικτόριας.
Η μελέτη αφορούσε την ανάλυση DNA
από σχεδόν 50.000 γυναίκες απ’ όλο τον
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων
από περισσότερες από 1.000 γυναίκες
που συμμετείχαν στη Health 2020.

Η μελέτη έδειξε ότι αν μια γυναίκα
φέρει ένα αντίγραφο ενός ελαττωματικού
γονιδίου, ο κίνδυνος να εκδηλώσει
καρκίνο του μαστού θα μπορούσε να
αυξηθεί κατά περίπου 20%, αλλά αν
φέρει δύο ελαττωματικά αντίγραφα, ο
κίνδυνος αυξάνεται από 40 έως και 60%.
Σύμφωνα με τους ερευνητές του Κέμπριτζ,
οι αυξημένοι κίνδυνοι που σχετίζονται
με τα συνήθη γενετικά ελαττώματα που
ανακαλύφθηκαν σ’ αυτή τη μελέτη είναι
σχετικά μικροί και δεν θα ήταν κατάλληλα
για γενετικό έλεγχο. Αλλά καθώς όλο και
περισσότερα από αυτά τα ελαττώματα
ανακαλύπτονται, ενδέχεται να είναι
δυνατός ο σχεδιασμός ελέγχων για
να εξεταστεί συνδυασμός αυτών των
ελαττωμάτων.
«Η ανακάλυψή τους θα
προωθήσει νέες ερευνητικές προσπάθειες
που θα προάγουν την κατανόησή μας ως
προς τους βιολογικούς μηχανισμούς,»
είπε ο Καθηγητής Giles.
Η έρευνα αποτελεί ένα
βήμα προς την εξήγηση των γενετικών
επιδράσεων όσον αφορά τον κίνδυνο
καρκίνου του μαστού, όχι μόνο για
τις γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό
καρκίνου του μαστού, αλλά και για
την πλειοψηφία των γυναικών στον
ευρύ πληθυσμό. 
3. Easton DF και άλλοι (2007) Γονιδιώματαευρείας συσχέτισης μελέτη προσδιορίζει τις νέες
θέσεις ευπαθών χρωματοσωμάτων καρκίνου
του μαστού (Genome-wide association study
identiﬁes novel breast cancer susceptibility loci).
Nature 447, 1087 – 1093

Το διάβασμα των χεριών
Νέα διεύθυνση:

Προτιμώμενος Αριθμός Τηλεφώνου:

Παλαιά διεύθυνση:

Ταχυδρομήστε το στη:
Health 2020
1 Rathdowne Street
Carlton Vic 3053

Σχεδόν 15.000 συμμετέχοντες της
Health 2020 έχουν δώσει στους
ερευνητές φωτοτυπίες των χεριών τους.
Αρχίσαμε τώρα να λέμε και τη μοίρα;
Ναι, κατά κάποιο τρόπο το κάνουμε.
Αν και ακούγεται παράξενο,
τα συγκριτικά μήκη των δαχτύλων του
παράμεσου και του δείχτη μπορούν να
φανερώσουν το επίπεδο των ορμονών
ενός ατόμου στη μήτρα, και αυτό
ενδέχεται να υποδείξει μελλοντικά
προβλήματα υγείας.
Η Health 2020 διαθέτει μια
ομάδα ερευνητών που μετρούν το μήκος
των δαχτύλων. «Το μέτρημα του μήκους
των δαχτύλων μπορεί να ακούγεται σαν
κάτι απλό, αλλά όταν έχεις να μετρήσεις
15.000, αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Και
είναι σημαντικό να ελεγχθεί ότι έχει γίνει
με ακρίβεια. Αυτό κάνουμε τώρα», λέει ο
συντονιστής της μελέτης, David Muller.
Όταν ο David και η ομάδα του
μείνουν ικανοποιημένοι με την ακρίβεια
των μετρήσεων, θα εξετάσουν τη σχέση
ανάμεσα στο μήκος των δακτύλων και τον
καρκίνο του προστάτη. 
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