
Ο 
καρκίνος του μαστού αποτελεί 
τον πιο συχνό τύπο καρκίνου 
στις γυναίκες ανά το παγκό-

σμιο. Η επίπτωση του καρκίνου του μα-
στού στις ευρωπαϊκές χώρες, διαφέρει 
σημαντικά από χώρα σε χώρα. Συγκε-
κριμένα, οι χώρες της Νοτίου Ευρώπης 
και ιδιαίτερα οι Μεσογειακές (Ελλάδα, 
Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος), έχουν μειω-
μένη επίπτωση καρκίνου του μαστού 
σε σχέση με τις βορειοδυτικές Ευ-
ρωπαϊκές χώρες (Εικόνα). Η διατρο-
φή αποτελεί έναν από τους πιο συ-
χνά διερευνόμενους παράγοντες που 
φέρονται να επηρεάζουν τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και 
μπορεί να εξηγήσει το μοτίβο αυτό στις 
Ευρωπαϊκές χώρες, αφού οι χώρες 
που προσκολλούνται στη Μεσογειακή 
Διατροφή έχουν χαμηλότερη επίπτωση.
Σαν μέρος του ερευνητικού έργου του 
Τμήματος Ηλεκτρονικού Μικροσκοπί-
ου/Μοριακής Παθολογίας του Ινστιτού-
του Νευρολογίας και Γενετικής, έχου-
με διερευνήσει κατά πόσο οι Κύπριες 
γυναίκες υιοθετούν τη Μεσογειακή 
διατροφή και αν αυτό συμβάλλει στη 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρ-
κίνου του μαστού. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την 
έρευνα «ΜΑΣΤΟΣ» που οργανώθηκε 
από το Τμήμα μας, μεταξύ 2004-2006. 
Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι πε-
ρισσότερο από το 40% του γυναικείου 
πληθυσμού της Κύπρου, ηλικίας 35-70 
χρονών, υιοθετεί τη Μεσογειακή δια-
τροφή. 
Χρησιμοποιήσαμε μια ειδική στατιστική 
μέθοδο για ανάλυση των δεδομένων 
σε κύριες συνιστώσες, δημιουργώντας 
ένα διατροφικό μοτίβο, συχνό στον 
κυπριακό πληθυσμό, που εμπερικλείει 

υψηλή κατανάλωση λαχανικών, ψαριού 
και οσπρίων, τροφές οι οποίες συχνά 
καταναλώνονται με ελαιόλαδο. Οι γυ-
ναίκες οι οποίες είχαν υψηλή κατανά-
λωση και των τριών πιο πάνω διατρο-
φικών ομάδων, σε συνδυασμό με την 
υψηλή κατανάλωση φρούτων, είχαν 
μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο του μα-
στού κατά 33%.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη 
μελέτη του European Investigation into 
Cancer and Nutrition (EPIC), σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο Imperial 
College στο Λονδίνο, μελετήσαμε επί-
σης τους μηχανισμούς μέσω των οποί-
ων η διατροφή μπορεί να ενσωματώνε-
ται βιολογικά στον οργανισμό και στη 
συνέχεια να επηρεάζει τον κίνδυνο για 
καρκινογένεση. 
Η κανονική ημερήσια κατανάλωση 
θερμίδων, η υψηλή κατανάλωση φολι-
κού οξέως καθώς επίσης και η κατανά-
λωση τροφών πλούσιων σε μεθυλικές 
ομάδες φάνηκαν να έχουν ευεργετικές 
επιδράσεις στη μεθυλίωση του DNA. 
Έτσι φαίνεται ότι η Μεσογειακή Δια-
τροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 
καρκινογένεσης μέσω της μεθυλίωσης 
του DNA, που είναι ένας από τους μη-
χανισμούς που ελέγχουν τη μεταγρα-
φική ρύθμιση.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα μας 
έδειξαν ότι η Μεσογειακή διατροφή, η 
οποία φαίνεται να επηρεάζει κυτταρι-
κούς μηχανισμούς όπως η μεθυλίωση 
του DNA, μπορεί να μειώσει το ρίσκο 
μιας γυναίκας για καρκίνο του μαστού. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα του 
καρκίνου του μαστού, ακόμη και μια μι-
κρή μείωση του κίνδυνου μεταφράζε-
ται σε αποφυγή αρκετών περιστατικών 
στον πληθυσμό.
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Επίπτωση και θνησιμότητα καρκίνου 
του μαστού ανά γεωγραφική περιοχή 


