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Αλκοόλ και καρκίνος
Στο ενημερωτικό μας δελτίο του 2017 σας αναφέραμε την έρευνα του Δρ Harindra Jayasekara που
στοχεύει να διευκρινίσει τη συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και καρκίνου. Γνωρίζουμε ότι το
αλκοόλ μπορεί να είναι αιτία καρκίνου, αλλά υπάρχουν πολλά να μάθουμε για την επίδρασή του σε
διαφορετικούς τύπους καρκίνου και σε διαφορετικές περιόδους στη ζωή ενός ατόμου.
Ο Δρ Jayasekara και οι συνεργάτες του συνέχισαν την έρευνά
τους σε αυτόν τον τομέα, έχοντας δημοσιεύσει πρόσφατα δύο
επιστημονικές εργασίες.
Στην πρώτη εργασία (1), οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα
από την Health 2020 από σχεδόν 10.000 επιζώντες από καρκίνο
για να μελετήσουν το ρόλο των συνηθειών κατανάλωσης
αλκοόλ στην ανάπτυξη δεύτερων πρωτογενών καρκίνων (βλ.
πλαίσιο κειμένου 1).
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η βαριά κατανάλωση αλκοόλ
σε όλη τη ζωή σχετίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο δεύτερου
πρωτογενούς καρκίνου του παχέος εντέρου, του κεφαλιού και
του λαιμού, και των νεφρών.
Αυτά τα ευρήματα μπορούν να μας βοηθήσουν να
αποτρέψουμε τους μετέπειτα καρκίνους στους επιζώντες του
καρκίνου μετριάζοντας την κατανάλωση αλκοόλ.
Η δεύτερη εργασία (2) εξέτασε το σύνδεσμο μεταξύ
κατανάλωσης αλκοόλ και κινδύνου καρκίνου του στομάχου.
Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από την Health 2020
και μια άλλη μεγάλη μελέτη (EPIC - the European Prospective
Investigation in Cancer and Nutrition study (τη Μελέτη
Διερεύνησης Ευρωπαϊκής Προοπτικής στον Καρκίνο και τη
Διατροφή). Οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία συσχέτιση συνολικά.
Ωστόσο, όταν έψαξαν πιο προσεκτικά, βρήκαν μια σχέση μεταξύ
μακροχρόνιας, βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ (που ισοδυναμεί
Πλαίσιο κειμένου 1: Δεύτεροι πρωτογενείς καρκίνοι
Περίπου 1 στους 20 ανθρώπους είναι επιζήσαντες από
καρκίνο. Με περισσότερους ανθρώπους να επιβιώνουν από
καρκίνο (που είναι καλό πράγμα), βλέπουμε περισσότερους
ανθρώπους να έχουν έναν δεύτερο καρκίνο για τον οποίο
γίνεται διάγνωση κατά τη διάρκεια της ζωής τους και
που δεν συνδέεται με την πρώτη τους διάγνωση. Αυτοί
είναι γνωστοί ως «δεύτεροι πρωτογενείς καρκίνοι» ή
«μεταχρονικοί καρκίνοι».
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Πλαίσιο κειμένου 2: Υπο-τύποι καρκίνου του
στομάχου
Η καρδία είναι η περιοχή όπου ο οισοφάγος (σωλήνας
τροφής) συνδέεται με το στομάχι. Σχεδόν τα δύο τρίτα των
καρκίνων του στομάχου βρίσκονται στο υπόλοιπο στομάχι (μη
καρδιακοί καρκίνοι).
με 6 τυπικά ποτά την ημέρα) και μη καρδιακού καρκίνου του
στομάχου (βλ. πλαίσιο κειμένου 2).
Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν την άποψη ότι οι καρκίνοι του
καρδιακού και μη καρδιακού στομάχου διαφέρουν ως προς τα
χαρακτηριστικά τους και τους παράγοντες κινδύνου.
Βιβλιογραφικές αναφορές:
1. Jayasekara H, Hodge AM, Haydon A, Room R, Hopper JL, English DR,
et al. Pre-diagnosis alcohol intake and metachronous cancer risk in
cancer survivors: a prospective cohort study. Int J Cancer. 2021.
2. Jayasekara H, MacInnis RJ, Lujan-Barroso L, Mayen-Chacon AL,
Cross AJ, Wallner B, et al. Lifetime alcohol intake, drinking patterns
over time and risk of stomach cancer: A pooled analysis of data from
two prospective cohort studies. Int J Cancer. 2021;148(11):2759-73.
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Μέγεθος σώματος, καρκίνος του μαστού και εμμηνόπαυση

Βιταμίνη D και θνησιμότητα - θάνατος από οποιαδήποτε αιτία

Μια πρόσφατη μελέτη που χρησιμοποίησε δεδομένα Της Health 2020 ρίχνει μια ματιά στον
περίπλοκο κόσμο των διαφόρων τύπων καρκίνου.

Η βιταμίνη D βοηθά το σώμα μας να απορροφήσει το ασβέστιο που χρειάζεται για να είναι
υγιές. Τα πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D μπορούν να οδηγήσουν σε κόπωση και μειωμένα
επίπεδα ενέργειας, πόνο στα οστά, στις αρθρώσεις ή στους μυς σας και αυξημένο κίνδυνο
οστεοπόρωσης. Αλλά η έλλειψη βιταμινών σχετίζεται επίσης με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου
συνολικά (επίσης γνωστό ως “θνησιμότητα από όλες τις αιτίες”). Οι λόγοι για αυτό δεν είναι
σαφείς, ούτε είναι σαφές πώς συνδέεται με συγκεκριμένες αιτίες θανάτου.

Η μελέτη (3) προσπάθησε να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ
βάρους και ύψους και τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Για το
σκοπό αυτό, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 1.061.915
γυναίκες, εκ των οποίων οι 36.297 ανέπτυξαν καρκίνο του
μαστού. Αυτά τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 20 μελέτες
(η Health 2020 μεταξύ αυτών) υπό την αιγίδα του Έργου
Συγκέντρωσης Μελετών Διατροφής και Καρκίνου (DCPP).
Το DCPP είναι μια διεθνής κοινοπραξία που ιδρύθηκε το
1991 για να διερευνήσει συσχετίσεις μεταξύ διαιτητικών και
ανθρωπομετρικών παραγόντων και κινδύνου καρκίνου.
Έχει αναφερθεί συστηματικά ότι το ύψος και το βάρος του
σώματος σχετίζονται με τον κίνδυνο καρκίνου, αλλά οι συσχετίσεις
δεν είναι πάντα απλές και αυτή η μελέτη είναι ένα καλό
παράδειγμα.
Η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι όσο ψηλότερη είναι μια γυναίκα, τόσο
υψηλότερος είναι ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού. Διαπιστώθηκε
επίσης ότι ένας υψηλότερος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) μετά
την εμμηνόπαυση οδήγησε σε υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του
μαστού. Οι γυναίκες που ήταν αδύνατες σε νεαρή ηλικία (18-20
ετών) και πήραν βάρος αργότερα στη ζωή τους είχαν επίσης
αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού μετά την εμμηνόπαυση.
Σε μια άλλη ανάλυση που εξετάζει υποτύπους καρκίνου του
μαστού, το ύψος, το βάρος και η αύξηση βάρους έδειξαν
ισχυρότερες συσχετίσεις με τον υποτύπο θετικού υποδοχέα
ορμόνης παρά με τον υποτύπο αρνητικού υποδοχέα ορμόνης
(βλ. πλαίσιο κειμένου).
Αυτά τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα από μόνα τους σε
ερευνητές και κλινικούς ιατρούς, αλλά μας δείχνουν επίσης
πόσο ποικίλοι μπορεί να είναι οι τύποι καρκίνου. Ο καρκίνος δεν
είναι μία ασθένεια, αλλά πολλές, ακόμη και μέσα στον καρκίνο
του μαστού μπορούμε να βρούμε πολλούς διαφορετικούς
υποτύπους, που εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους,
επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες με διαφορετικούς
τρόπους και ανταποκρίνονται με διαφορετικούς τρόπους στα
σχέδια θεραπείας.
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Σε μια άλλη πρόσφατη εργασία που χρησιμοποίησε την
πλατφόρμα DCPP και τα δεδομένα Της Health 2020 (4),
οι ερευνητές έδειξαν ότι η απώλεια βάρους (τουλάχιστον
2 κιλών), σε γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω, που
διατηρήθηκε μακροπρόθεσμα, συνδέθηκε με χαμηλότερο
κίνδυνο καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με γυναίκες
σταθερού βάρους. Αυτή είναι σημαντική ένδειξη για την
πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της
συγκέντρωσης έργων όπως το DCPP: μόνο με συνδυασμό
δεδομένων από πολλαπλές μελέτες οι ερευνητές μπορούν
να πάρουν ένα μέγεθος δείγματος αρκετά μεγάλο για να τους
επιτρέψουν να εξετάσουν υποτύπους καρκίνου και λεπτομερείς
παράγοντες όπως αλλαγές στο σωματικό βάρος κατά τη
διάρκεια της ζωής.
Βιβλιογραφικές αναφορές:
3. van den Brandt PA, Ziegler RG, Wang M, Hou T, Li R, Adami HO,
et al. Body size and weight change over adulthood and risk of breast
cancer by menopausal and hormone receptor status: a pooled analysis
of 20 prospective cohort studies. Eur J Epidemiol. 2021;36(1):37-55.
4. Teras LR, Patel AV, Wang M, Yaun SS, Anderson K, Brathwaite R, et
al. Sustained Weight Loss and Risk of Breast Cancer in Women 50 Years
and Older: A Pooled Analysis of Prospective Data. J Natl Cancer Inst.
2020 Sep 1;112(9):929-937.

Πλαίσιο κειμένου 1: Καρκίνος του μαστού και υποδοχείς
ορμονών
Ένας «υποδοχέας ορμονών» είναι μια κατηγορία πρωτεΐνης
που βρίσκεται σε πολλούς τύπους ανθρώπινων κυττάρων. Οι
όγκοι του μαστού ελέγχονται τακτικά για να διαπιστωθεί εάν
τα κύτταρά τους έχουν υποδοχείς για τις ορμόνες οιστρογόνο
και προγεστερόνη. Η παρουσία ή απουσία αυτών των
υποδοχέων μπορεί να πει πολλά στο κλινικό προσωπικό για
τον τρόπο ταξινόμησης - και θεραπείας - αυτού του όγκου.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα Της Health 2020 για
να δώσουν μια πιο λεπτομερή εικόνα της σχέσης μεταξύ των
επιπέδων της βιταμίνης D και του θανάτου από συγκεκριμένη
αιτία (5). Μέτρησαν τα επίπεδα βιταμίνης D σε δείγματα αίματος
από περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες Της Health 2020
και ανέλυσαν τα δεδομένα υγείας τους.
Τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D συσχετίστηκαν με
χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, ιδιαίτερα καρκίνο
του παχέος εντέρου, καθώς και από αναπνευστικές παθήσεις,
(ιδιαίτερα χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) και από
ασθένειες του πεπτικού συστήματος. Οποιαδήποτε συσχέτιση
της βιταμίνης D με τη θνησιμότητα από διαβήτη και τον θάνατο
λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων παραμένει ασαφής και απαιτεί
περαιτέρω μελέτη.
Βιβλιογραφική αναφορά:
5. Heath AK, Hodge AM, Ebeling PR, Kvaskoff D, Eyles DW, Giles GG, et
al. Circulating 25-hydroxyvitamin D concentration and cause-specific
mortality in the Melbourne Collaborative Cohort Study. J Steroid
Biochem Mol Biol. 2020;198:105612.

Βιταμίνη D
Το όνομα «βιταμίνες» δίνεται σε τύπους μορίων που
χρειάζεται το σώμα μας, αλλά δεν μπορεί να τα φτιάξει από
μόνο του και, ως εκ τούτου, πρέπει να τα πάρει από άλλες
πηγές - τροφή συνήθως.
Η βιταμίνη D είναι μια ειδική περίπτωση: τα κύτταρα του
δέρματός μας παράγουν βιταμίνη D όταν εκτίθενται στο
ηλιακό φως. Η βιταμίνη D βρίσκεται επίσης σε μικρές
ποσότητες σε ορισμένα τρόφιμα, όπως τα αυγά και τα
λιπαρά ψάρια, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πάρετε αρκετή
βιταμίνη D μόνο από
τα τρόφιμα. Η κύρια
πηγή βιταμίνης D είναι
μέσω της έκθεσης στην
υπεριώδη ακτινοβολία
B (UVB) του ήλιου.

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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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.
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.

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

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

Ταχ. Κωδικός

ΠΑΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Προάστιο



Εκσυγχρονίστε τα
στοιχεία σας

1. Li SX, et al. Prospective Evaluation of the Addition of Polygenic
Risk Scores to Breast Cancer Risk Models. JNCI Cancer Spectr.
2021 Mar 2;5(3):pkab021. doi: 10.1093/jncics/pkab021. PMID:
33977228.
2. Yang Y, et al. Latent Class Trajectory Modeling of Adult Body
Mass Index and Risk of Obesity-Related Cancer: Findings from
the Melbourne Collaborative Cohort Study. Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev. 2021 Feb;30(2):373-379. doi: 10.1158/1055-9965.
EPI-20-0690. Epub 2020 Dec 2. PMID: 33268487.
3. Hodge AM, et al. Diet scores and prediction of general and
abdominal obesity in the Melbourne collaborative cohort
study. Public Health Nutr. 2021 Apr 20:1-12. doi: 10.1017/
S1368980021001713. Epub ahead of print. PMID: 33875030.
4. Breast Cancer Association Consortium, et al. Breast Cancer Risk
Genes - Association Analysis in More than 113,000 Women. N Engl
J Med. 2021 Feb 4;384(5):428-439. doi: 10.1056/NEJMoa1913948.
Epub 2021 Jan 20. PMID: 33471991.
5. Hurson AN, et al. Prospective evaluation of a breast-cancer risk
model integrating classical risk factors and polygenic risk in 15
cohorts from six countries. Int J Epidemiol. 2021 Mar 23:dyab036.
doi: 10.1093/ije/dyab036. Epub ahead of print. PMID: 33755131.
6. Laaksonen MA, et al. The Future Burden of Head and Neck
Cancers Attributable to Modifiable Behaviors in Australia: A
Pooled Cohort Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021 May
21. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-21-0003. Epub ahead of print.
PMID: 34020998.
7. Nguyen TL, et al. Novel mammogram-based measures
improve breast cancer risk prediction beyond an established
mammographic density measure. Int J Cancer. 2021 May
1;148(9):2193-2202. doi: 10.1002/ijc.33396. Epub 2020 Dec 4.
PMID: 33197272.
8. Wang SE, et al. Diet and risk of gastro-oesophageal reflux
disease in the Melbourne Collaborative Cohort Study. Public
Health Nutr. 2021 Jan 21:1-13. doi: 10.1017/S1368980021000197.
Epub ahead of print. PMID: 33472714.
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

4

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 1800 780 003, 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.

