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Health 2020 – παρελθόν & μέλλον
H Health 2020 λειτουργεί για σχεδόν 25 χρόνια. Ξεκινώντας το 1990, συνολικά 41,514 κάτοικοι
της Μελβούρνης συμμετείχαν στη μελέτη και γενναιόδωρα συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια,
ανέλαβαν μετρήσεις, και έδωσαν δείγματα αίματος. Αυτά αποτέλεσαν τη βάση εκτεταμένης έρευνας
στον καρκίνο και άλλες ασθένειες τις δυο τελευταίες δεκαετίες και θα συνεχίσουν να το κάνουν για
πολλά χρόνια ακόμα.
Έχουν υπάρξει δυο επακόλουθες έρευνες από την
ίδρυση της Health 2020, με 36,000 συμμετέχοντες
να συμπληρώνουν περισσότερα ερωτηματολόγια
μεταξύ 1994 και 1998, και 27,000 συμμετέχοντες
να συμπληρώνουν πάλι και άλλα ερωτηματολόγια,
δίνοντας περισσότερα δείγματα αίματος και έχοντας
και άλλες μετρήσεις που πάρθηκαν από το 2003
μέχρι το 2007.
Οι επακόλουθες έρευνες έχουν επιτρέψει στους
ερευνητές να δουν την εξέλιξη της ασθένειας στο
χρόνο, και έχουν χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν
πολλές παθήσεις συμπεριλαμβανομένων των
καρκίνων, του διαβήτη, της οστεοαρθρίτιδας και της
παχυσαρκίας.
Δεν σχεδιάζουμε να προβούμε σε οποιεσδήποτε
επιπρόσθετες επακόλουθες έρευνες εκτός από αυτές
που απαιτούνται για συγκεκριμένα ερευνητικά έργα,
αλλά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την
υγεία όλων των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από Πολιτειακά
και εθνικά μητρώα.

Τα δείγματα αίματος της Health 2020 είναι αποθηκευμένα
σε υγρό άζωτο, παρέχοντας ουσιώδη γενετικό υλικό για
χρόνια

Προσκλήσεις σε άλλες μελέτες

Επιτεύγματα γενετικής

Από καιρού εις καιρό, ερευνητές από άλλα
ιδρύματα ζητούν άδεια για να πλησιάσουν τους
συμμετέχοντες στην Health 2020 για τις ερευνητικές
τους μελέτες. Όλα αυτά τα αιτήματα αξιολογούνται
αυστηρά, και αν θεωρηθούν ότι έχουν επαρκή
αξία, και ανταποκρίνονται στα υψηλά επίπεδα
δεοντολογίας του Cancer Council Victoria, μπορεί
να δοθεί άδεια να έρθουν σε επαφή με τους
συμμετέχοντες της Health 2020. Για παράδειγμα,
κάποιοι συμμετέχοντες στην Health 2020 έλαβαν
μέρος στη μελέτη για την εκφύλιση της ωχρής
κηλίδας σχετικής με το γήρας του Κέντρου Έρευνας
για τους Οφθαλμούς της Αυστραλίας (Δείτε τη
σελίδα 2).

Όταν οι ερευνητές σχεδίασαν τη μελέτη της Health
2020 στο τέλος της δεκαετίας του 1980, ήταν
ευτύχημα που είχαν την πρόνοια να συλλέξουν
δείγματα αίματος μαζί με τα στοιχεία για την υγεία
και τον τρόπο ζωής. Αυτά τα δείγματα αίματος
αποδείχτηκαν όλο και πιο σημαντικά. Πρόσφατες
πρόοδοι στην τεχνολογία της γενετικής επιτρέπουν
τη χρήση τους για πρωτοποριακή γενετική έρευνα. Οι
ερευνητές του Cancer Council τώρα χρησιμοποιούν
DNA εξαχθέντα από αυτά τα δείγματα στην
προσπάθειά τους να απαντήσουν σε σημαντικά
ερωτήματα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις του
τρόπου ζωής και των γονιδίων και τις αιτίες της
ασθένειας.
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Υγεία ματιών και δίαιτα
Η σχετιζόμενη με το γήρας εκφύλιση της ωχρής
κηλίδας (AMD) είναι συνήθης πάθηση των ματιών
και είναι κύρια αιτία απώλειας όρασης σε άτομα 50
ετών και άνω. Προκαλεί βλάβη στην ωχρά κηλίδα,
που είναι ένα μικρό σημάδι κοντά στο κέντρο
του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, η εσωτερική
επιφάνεια του οφθαλμού όπου σχηματίζονται οι
οπτικές εικόνες. Η ωχρά κηλίδα είναι μέρος του
ματιού που χρειάζεται για οξύτερη όραση και η
οποία μας επιτρέπει να βλέπουμε αντικείμενα που
είναι ακριβώς μπροστά μας.

Καθηγητής Graham Giles
Διευθυντής, Κέντρο Επιδημιολογίας Καρκίνου

Τιμήθηκε ερευνητής της
Health 2020
Ο επικεφαλής ερευνητής της Health 2020,
Καθηγητής Graham Giles, τιμήθηκε με την
Order of Australia στον Κατάλογο Τιμών
των φετινών Γενεθλίων της Βασίλισσας.
Το βραβείο απονεμήθηκε για σημαντική
υπηρεσία στην ιατρική, ιδιαίτερα στην
επιδημιολογία του καρκίνου και έρευνα
για τη δημόσια υγεία.
“Αισθάνομαι μεγάλη τιμή να λάβω αυτό
το βραβείο και θα ήθελα να αναγνωρίσω
το σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Health
2020 και όλους αυτούς που έλαβαν μέρος.
Η έρευνα στην υγεία είναι δυνατή μόνο
αν πολλοί γενναιόδωροι άνθρωποι είναι
διατεθειμένοι να αναμιχθούν,” είπε ο
Graham.

Ο Graham που πρόσφατα γιόρτασε
τριάντα χρόνια με το Cancer Council
Victoria, είναι διευθυντής του Κέντρου
Επιδημιολογίας του Καρκίνου από το
1986. Η Health 2020 (αρχικά ονομαζόμενη
Health 2000) παρείχε ουσιώδη στοιχεία
στον Graham και σε άλλους ερευνητές για
να ερευνήσουν πολλά θέματα υγείας στις
τελευταίες δυόμιση δεκαετίες.

Ο Εντοπισμός τρόπων πρόληψης της ανάπτυξης
της σχετιζόμενης με το γήρας εκφύλισης της ωχράς
κηλίδας (AMD) είναι υψηλή προτεραιότητα. Νωρίς
φέτος ομάδα ερευνητών, υπό την καθοδήγηση του
Dr Fakir Amaril Islam, δημοσίευσε τα ευρήματα
ερευνητικής μελέτης της Health 2020 που σκοπό
είχε να βρει αν ο,τι τρώμε μπορεί να βοηθήσει στην
πρόληψη της σχετιζόμενης με το γήρας εκφύλισης
της ωχράς κηλίδας (AMD).
Κατά την επακόλουθη έρευνα από το 2003 μέχρι
το 2007 της Health 2020, περισσότεροι από 20,000
συμμετέχοντες προσήλθαν στην κλινική του Cancer
Council για να φωτογραφήσουν και τα δυο τους
μάτια. Αυτό επέτρεψε την αξιολόγηση της υγείας
των αμφιβληστροειδών χιτώνων τους. Καθώς τα
στοιχεία για τρόπους διατροφής είχαν συλλεχτεί
από όλους τους συμμετέχοντες στην αρχή της
Health 2020, οι ερευνητές μπόρεσαν να ταιριάξουν
το επίπεδο της εκφύλισης ωχράς κηλίδας με τις
διατροφικές συνήθειες.
Βρήκαν ότι αυτοί που η δίαιτά τους ήταν υψηλή
σε φρούτα, λαχανικά, πουλερικά και ξηρούς
καρπούς και χαμηλή σε κόκκινο κρέας, φάνηκε να
είχαν κάποια προστασία κατά της πιο σοβαρής
εκφύλισης ωχράς κηλίδας.
Το 2012, δημοσιεύσαμε στο Ενημερωτικό Δελτίο
της Health 2020 ευρήματα που η κατανάλωση
περισσοτέρων από 20 γραμμαρίων αλκοόλ
την ημέρα επίσης αύξησε την πιθανότητα της
σχετιζόμενης με το γήρας εκφύλισης της ωχράς
κηλίδας (AMD). Αυτά, και τα τελευταία ευρήματα
συνιστούν την ανάγκη προσεκτικής υγιεινής
διατροφής προς χάρη των ματιών μας.
Τα Ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο:
Amirul Islam FM, Chong EW, Hodge AM, et al. Dietary
Patterns and their associations with age-related macular
degeneration: The Melbourne Collaborative Cohort Study.
Opthalmology. 2014.

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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Εκσυγχρονίστε τα στοιχεία
σας
Είναι πραγματικά σημαντικό για μας
να μας ενημερώσετε αν αλλάξουν
τα στοιχεία σας, για να μπορούμε να
κρατάμε επαφή.
Παρακαλούμε απλά σκίστε αυτό το
απόκομμα και στείλτε το σε μας όταν
γνωρίζετε τα νέα σας στοιχεία.

Όνομα 		

Κος/Κα/Δς

Μεσαίο όνομα

Επώνυμο

Τηλέφωνο

Έχουμε μετακομίσει
Το Cancer Council Victoria έχει τώρα καινούργιο σπίτι.

Email

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

615 St Kilda Road Melbourne 3004
Προάστιο

Πολιτεία

Ταχ. Κωδικός

ΠΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Προάστιο

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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Μέγεθος περιφέρειας μέσης στη
μέση ηλικία
Πριν μερικά χρόνια, έρευνα της Health 2020 βρήκε ότι το μέγεθος της
περιφέρειας της μέσης μπορεί να συνδέεται με προβλήματα υγείας.
Μέγεθος μέσης άνω των 100 εκατοστών για τους άνδρες και 85 εκατοστών
για τις γυναίκες βρέθηκε να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σε μερικούς
καρκίνους. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές να υποβάλουν ερωτήσεις για τι
είδη παραγόντων οδηγούν στην αύξηση του μεγέθους της περιφέρειας της
μέσης όπως γερνάμε.
Για να απαντηθούν αυτά, ο Dr Robert MacInnis, ερευνητής στο Cancer
Council Victoria, ηγήθηκε έρευνα που εξέτασε τις αλλαγές στο μέγεθος
της περιφέρειας της μέσης για χρονική περίοδο περίπου 11 χρόνων.
Τα στοιχεία από σχεδόν 6,000 συμμετέχοντες στην Health 2020
χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη που εξέτασε αριθμό σχετικών παραγόντων
όπως είναι το μορφωτικό επίπεδο, το κοινωνικοοικονομικό μειονέκτημα,
η οικογενειακή κατάσταση, τα επίπεδα δραστηριότητας, η κατανάλωση
αλκοόλ και η κατανάλωση τροφής.
Βρήκε ότι οι αυξήσεις στο μέγεθος της περιφέρειας της μέσης συνδέονταν με την κατανάλωση πρωτεΐνης και
λίπους, ενώ οι μειώσεις συνδέονταν με κατανάλωση υδατανθράκων και ινών, μέτρια κατανάλωση αλκοόλ
και έντονη άσκηση τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Αυτοί είναι παρόμοιοι παράγοντες με αυτούς που
σχετίζονται με τις αλλαγές βάρους του σώματος.

“Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η προώθηση της έντονης σωματικής δραστηριότητας, η ενθάρρυνση

διατροφής υψηλής σε υδατάνθρακες και ίνες αλλά χαμηλής σε λίπος και πρωτεΐνη, και η μείωση της
κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να είναι ενθαρρυντικές προσεγγίσεις για την πρόληψη της παχυσαρκίας στους
μεσήλικες,” είπε ο Dr MacInnis.
Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο: MacInnis, R.J., et al., Predictors of increased body weight and waist
circumference for middle-aged adults. Public Health Nutr, 2014. 17(5): p. 1087-97.

Νέα μακρόχρονη μελέτη
Η Health 2020 είχε τόση επιτυχία που το Cancer Council Victoria έχει
χρηματοδοτήσει την ίδρυση νέας μακροχρόνιας μελέτης.
Η Μελέτη Australian Breakthrough Cancer (ABC) θα γίνει στο
διαδίκτυο και θα δομήσει στις επιτυχίες της Health 2020. Χρειάζεται
50,000 Αυστραλούς να πάρουν μέρος. Η έρευνα θα εστιαστεί στην
κατανόηση αλληλεπιδράσεων γονιδίων και του τρόπου ζωής, και
στους τρόπους που αυτά επηρεάζουν την ανάπτυξη των καρκίνων και
άλλων ασθενειών.
Μια όψη της μελέτης είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στη Διευθύντρια
Theresa Whalen
της Μελέτης, Theresa Whalen. H Μελέτη ABC θα εκμεταλλευτεί έναν
Διευθύντρια Μελέτης ABC
αριθμό όψεων των γενετικών του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων
και καρκίνων που τρέχουν σε οικογένειες. “Κληρονόμησα μια γενετική
αλλαγή που με θέτει σε υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης διαφόρων τύπων
καρκίνου, οπότε το θέμα για μένα είναι προσωπικό,” είπε η Theresa. Η Μελέτη ABC ενδιαφέρεται να
έχει την ανάμιξη ατόμων που έχουν έντονο ιστορικό καρκίνου στην οικογένεια.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;
Αυστραλοί κάτοικοι, 40 μέχρι 74 χρονών, που ποτέ δεν έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, εκτός από τον
καρκίνου μη μελανώματος του δέρματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να καταγράψετε το ενδιαφέρον σας να λάβετε μέρος, επισκεφτείτε
www.abcstudy.com.au
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