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υγιές στήθος 
σε κάθε ηλικία!

μhνας κατa του καρκiνου του μαςτοy

Η ανησυχία και ο πανικός δε βοήθησαν ποτέ κανέναν. Η γνώση είναι το μοναδικό εργαλείο 
που θα διατηρήσει το στήθος σου υγιές σε κάθε δεκαετία της ζωής σου. Μάθε, λοιπόν, όλα 
τα τελευταία νέα που πρέπει να γνωρίζεις και μπες τώρα στο δρόμο της πρόληψης. 
τησ Αργυρωσ ΖΑχΑριΟυ

Παραδεξου το. Πέρασες πολύ χρόνο όλα αυτά τα χρόνια μελετώντας το στήθος σου, 
αναρωτιέσαι πώς θα το κάνεις μεγαλύτερο, εύχεσαι να μπορούσες να διώξεις τον πόνο που 
προκαλεί η περίοδος ή τρελαίνεσαι αν βρεις κάποιο οζίδιο την ώρα του ντους, νομίζοντας πως 
πρόκειται για καρκίνο. Όμως, όπως και το μέγεθος των ρούχων σου, το στήθος σου αυξομειώνε-
ται και αλλάζει καθώς μεγαλώνεις. Για να αποφύγεις τις αναπάντεχες αλλαγές, ρωτήσαμε τους 
ειδικούς τι πρέπει να περιμένεις σε κάθε δεκαετία – και τι να κάνεις για να διατηρήσεις το στήθος 
σου σε τέλεια κατάσταση. 

υπάρχουν 
2,5 εκατομμύ-
ρια γυναίκες
που έχουν 
επιβιώσει 
ΑπΟ τΟν κΑρκινΟ 
τΟυ μΑστΟυ 
στισ ηπΑ.
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στα 20…
το στήθος σου έχει ελαστικότητα και είναι στη-
τό, ενώ ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού θεω-
ρείται εξαιρετικά χαμηλός. Μάλιστα, σύμφωνα 
με την αμερικάνικη Ένωση για τον Καρκίνο 
(ACS), οι πιθανότητες να εμφανίσεις την ασθέ-
νεια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια είναι 1 στις 
1.760 (και σε ποσοστιαία βάση 0,0006%). 
αυτή είναι η ιδανική εποχή για να ξεκινήσεις να 
αποκτάς συνήθειες υγιεινές για το στήθος: οι 
ειδικοί συμφωνούν ότι πολλές από τις αλλαγές 
στον τρόπο ζωής που κάνεις σε αυτή την ηλικία 
μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες αργότερα. 

ζ Γνωρισε το στηθοσ σου Χρειάζεται 
να γνωρίζεις την όψη του και την υφή του, ώστε 
να μπορείς να διακρίνεις τις φυσιολογικές κύ-
στεις και όγκους από τις πιθανά καρκινικές. 
Αυτοξετάσου όταν είσαι ξαπλωμένη ή όταν κά-
νεις ντους. Μπορεί να εντοπίσεις τυχόν όγκους.
ζ Βαλε αντηλιακο Απλώνεις επιμελώς 
ενυδατική κρέμα με SPF κάθε πρωί στο πρόσω-

πό σου, αλλά μάλλον δε δίνεις τόσο σημασία στο 
ντεκολτέ σου. Εάν φοράς μπλούζα με χαμηλή 
λαιμόκοψη, βάλε αντηλιακό ευρέος φάσματος 
(που προστατεύει από τις ακτίνες UVA και 
UVB) στο εκτεθειμένο δέρμα, έστω κι αν βρί-
σκεσαι κάθε μέρα λίγες ώρες έξω.
ζ σκεψου πριν πιεισ Δεν είναι νέα 
η είδηση ότι η αυξημένη κατανάλωση αλκο-
όλ αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, 
όμως σε νέες έρευνες επισημαίνεται ότι ακόμη 
και οι μέτριες ποσότητες μπορεί να βλάψουν. Σε 
σύγκριση με όσες απέχουν από το αλκοόλ, οι 
γυναίκες που πίνουν 1-2 κοκτέιλ κάθε βράδυ 
έχουν 34% περισσότερες πιθανότητες να εμφα-
νίσουν ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού 
(τον πιο συνήθη τύπο). Σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των 
ΗΠΑ, η κατανάλωση 3 ή 4 ποτών την ημέρα 
αυξάνει τον κίνδυνο κατά 46%, εξαιτίας της αύ-
ξησης των επιπέδων των οιστρογόνων. Γι’ αυτό 
προσπάθησε να μην πίνεις πάνω από 2-3 ποτά 
την εβδομάδα – ακόμη λιγότερα αν έχεις οικο-
γενειακό ιστορικό.

98%:
το ποσοστό 

πιθανοτήτων να 
ζήσει μια γυναίκα 
για τουλάχιστον 
άλλα 5 χρόνια, 

αν ο καρκίνος του 
μαστού εντοπιστεί 

νωρίς.  

Συνεργάστηκε ο Θωμάς Γκίκας, μαιευτήρας γυναικολόγος

id
ea

l 
im

a
g

e



86 SHAPE Οκτώβριος 2008 SHAPE Οκτώβριος 2008 87

μετά τον 
καρκίνο του 

δέρματος, 
αυτός του 

μαστού 
εινΑι η πιΟ 

συνηθησ μΟρφη
 κΑρκινΟυ στισ 

γυνΑικεσ. 

k
ζ Διατηρησε σταθερο το Βαροσ 
σου Μπορεί να φορούσες μικροσκοπικά τζιν 
όταν μπήκες στο πανεπιστήμιο, αλλά αν τώρα 
μεγαλώνει σταδιακά το νούμερό σου, αυξάνονται 
οι πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού. 
Στο πλαίσιο μελέτης του Εθνικού Ινστιτούτου 
Καρκίνου των ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι οι γυ-
ναίκες που είχαν υγιές βάρος στα 18, αλλά έγιναν 
υπέρβαρες ή παχύσαρκες αργότερα, διέτρεχαν 
45% υψηλότερο κίνδυνο από τις γυναίκες που 
διατηρούσαν σταθερό το βάρος τους. Ακόμη 
και λίγα κιλά φαίνεται πως επηρεάζουν τις πι-
θανότητες. Μια μελέτη του Πανεπιστημίου του 
Χάρβαρντ απέδωσε το 15% των περιπτώσεων 
καρκίνου του μαστού σε γυναίκες που είχαν 
μπει στην εμμηνόπαυση σε μια αύξηση βάρους 
μόλις 2 κιλών κατά την ενήλικη ζωή τους. Το 
γεγονός ίσως οφείλεται στο ότι στο λιπώδη ιστό 
αποθηκεύονται οιστρογόνα. Έτσι, οι πιο παχιές 
γυναίκες παράγουν περισσότερες θηλυκές ορ-
μόνες, που ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου. Για 
να αποφύγεις την αύξηση βάρους, ακολούθησε 
ένα υγιεινό, εφικτό πρόγραμμα διατροφής και 
άσκησης από τώρα. 

στα 30…
εφόσον δεν είχε αυξομειώσεις βάρους στη δε-
καετία των 20, το στήθος σου δε θα είναι πολύ 
διαφορετικό απ’ ό,τι 5 ή 10 χρόνια πριν. εάν, 
όμως, έχεις μείνει έγκυος, ίσως διαπιστώσεις 
κάποια χαλάρωση. ο πόνος στο στήθος είναι πιο 
συνήθης τώρα απ’ όσο όταν ήσουν 20, καθώς 

εμφανίζονται καλοήθεις κύστεις και οζίδια. Μην 
περιμένεις, όμως, να εμφανιστεί κάτι ύποπτο για 
να εξεταστείς. ο συνολικός κίνδυνος εμφάνισής 
του είναι 1 στις 233 – και μπορεί να είναι θανά-
σιμη. Σε μελέτη από το Ινστιτούτο Γονιδιακών 
επιστημών Duke διαπιστώθηκε ότι οι γυναί-
κες κάτω των 45 έχουν μεγαλύτερη γενετική 
προδιάθεση προς τύπους καρκίνου του μαστού 
που είναι πιο επιθετικοί και λιγότερο δεκτικοί σε 
θεραπεία.

ζ Μαθε το ιστορικο τησ οικο-
Γeνειασ σου Καιρός να μιλήσεις με την οι-
κογένειά σου, καθώς το 30% περίπου των γυναι-
κών με καρκίνο του μαστού έχουν οικογενειακό 
ιστορικό. Αυτό θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις 
σημαντικά στοιχεία για τον κίνδυνο που διατρέ-
χεις. Χρειάζεται, λοιπόν, να γνωρίζεις ποιος συγ-
γενής σου πρώτου βαθμού, όπως η μητέρα σου 
ή η αδελφή σου, προσεβλήθη από καρκίνο του 
μαστού ή των ωοθηκών. Στη συνέχεια, έλεγξε 
τους συγγενείς δεύτερου βαθμού, στους οποίους 
περιλαμβάνονται οι παππούδες, οι θείες, οι θεί-
οι, οι ανιψιοί και οι ανιψιές, τα ξαδέλφια και τα 
ετεροθαλή αδέλφια. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει 
ανάλογο περιστατικό στην οικογένεια, ο κίνδυ-
νος που διατρέχεις μπορεί να είναι αυξημένος, αν 
υπάρχουν μία ή περισσότερες περιπτώσεις ορμο-
νοεξαρτώμενων τύπων καρκίνου, όπως ο καρκί-
νος του τραχήλου της μήτρας, των ωοθηκών ή του 
προστάτη, που μπορεί να σχετίζονται με μεταλλά-
ξεις του καρκίνου του μαστού. Ο καρκίνος του 
παγκρέατος ενδέχεται, επίσης, να σχετίζεται με το 

γονίδιο BRCA2, μια μετάλλαξη 
που έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει 
σημαντικά τον κίνδυνο. 
ζ Διωξε τον πονο στο 
στηθοσ  Έχεις ευαισθησία και 
οζίδια στο στήθος, ειδικά πριν από 
την περίοδό σου; Ίσως να έχεις 
ινοκυστικούς μαστούς, μια πά-
θηση που επηρεάζει το ένα τρίτο 
περίπου των γυναικών ηλικίας 30 
έως 50 ετών. Αυτές οι καλοήθεις 
κύστεις μπορεί να είναι γενετικές, 
αλλά οι γιατροί δεν εκφράζουν 
βεβαιότητα, γιατί κάποιες γυναί-
κες είναι πιο επιρρεπείς σε αυτές 
από άλλες γυναίκες. To πρώτο 
βήμα για να ανακουφιστείς είναι 
να μειώσεις την καφεΐνη. Αυτή η 

Η Avon συνεχίζει την παράδοση που τη θέλει κάθε χρόνο να υποστηρίζει την 
Εκστρατεία Ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού. Το 2009 αγοράστηκε για την 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία ένας κινητός μαστογράφος ο οποίος δίνει 

την ευκαιρία σε χιλιάδες γυναίκες της 
περιφέρειας να κάνουν δωρεάν μαστο-
γραφία και, το κυριότερο, να ενημερώνει, 
γιατί η πρόληψη είναι σωτηρία. Επόμενος 
στόχος της Avon είναι να συνεχίσει να 
υποστηρίζει το έργο της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρίας, με έμφαση στη λει-
τουργία του κινητού μαστογράφου,  που 
είναι έτοιμος να ξεκινήσει το «ταξίδι ζωής» 
στη χώρα μας.

το 70 με 80% 
των γυναικών 
με καρκίνο του 
μαστού 
δεν εχΟυν ΟικΟ-
γενειΑκΟ ιστΟρικΟ 
τησ ΑσθενειΑσ.

k

ουσία φαίνεται να εντείνει τον πόνο του στήθους 
στις γυναίκες. 
ζ κανε οικοΓενειακο προΓραΜ-
ΜατισΜο Εάν το να αποκτήσεις οικογένεια 
ήταν δευτερεύουσας σημασίας μέχρι τώρα, ίσως 
πρέπει να αναθεωρήσεις. Επειδή η εγκυμοσύ-
νη εμποδίζει την παραγωγή των ορμονών του 
κανονικού εμμηνορρυσιακού κύκλου για ένα 
διάστημα, υπάρχουν στοιχεία ότι οι γυναίκες που 
έχουν αποκτήσει νέες το πρώτο τους παιδί διατρέ-
χουν ελαφρώς μικρότερο κίνδυνο καρκίνου του 
μαστού. Ευτυχώς, μπορείς να τον μειώσεις ακό-
μη περισσότερο με το θηλασμό: ερευνητές στο 
Κέντρο Έρευνας του Καρκίνου Fred Hutchinson 
στο Σιάτλ διαπίστωσαν ότι ορισμένοι τύποι καρ-
κίνου είναι πιο σπάνιοι στις γυναίκες που θη-
λάζουν τα μωρά τους για τουλάχιστον 6 μήνες. 
Και μην ανησυχείς ότι ο θηλασμός θα επηρεά-
σει την όψη του στήθους σου: σε μελέτη από το 
Πανεπιστήμιο του Κεντάκι αποδεικνύεται ότι δε 
συμβάλλει στη χαλάρωση. 
ζ Μην τρωσ πολυ κρεασ Σου αρέ-
σουν οι ζουμερές μπριζόλες; Επιτρέπεται να υπο-
κύψεις – αρκεί να μη συμβαίνει καθημερινά. Σε 
μεγάλης κλίμακας μελέτη του Πανεπιστημίου 
του Χάρβαρντ, οι γυναίκες πριν από την εμμη-
νόπαυση που έτρωγαν το περισσότερο κόκκινο 
κρέας είχαν το διπλάσιο κίνδυνο ορμονοεξαρτώ-
μενου καρκίνου του μαστού από αυτές που επέ-
λεγαν κρέας λιγότερο συχνά. Οι χημικές ενώσεις 
στο κρέας που μοιάζουν με ορμόνες μπορεί να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη όγκων. Περιόρισε 
την κατανάλωση κόκκινου κρέατος σε 1 έως 2 
μερίδες των 120 γραμμαρίων την εδομάδα.

στα 40…
Καθώς τα επίπεδα των αναπαραγωγικών ορμο-
νών σταδιακά μειώνονται προς το τέλος αυτής 
της δεκαετίας, το στήθος σου θα αρχίσει να χάνει 
αδενικό ιστό και να παίρνει λίπος. οι καλοήθεις 
–γεμάτες υγρό– κύστεις είναι πιο συνήθεις τώ-
ρα. Συνήθως εντοπίζονται με υπερηχογράφημα. 
οι τακτικές εξετάσεις είναι κρίσιμης σημασίας, 
καθώς ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού φτάνει 
τη 1 στις 69 πιθανότητες. Ένα ενδεχόμενο ανη-
συχητικό σημάδι είναι η ασυνήθιστη υπερπλα-
σία, η υπερβολική ανάπτυξη μη φυσιολογικών 
κυττάρων που αναπτύσσονται στους εκφορη-
τικούς πόρους ή τα λόβια. Σύμφωνα με τη Mayo 
Clinic, οι γυναίκες με αυτή την πάθηση έχουν 

τέσσερις με έξι φορές περισσότερες πιθανότη-
τες να τον εμφανίσουν.
ζ αξιολοΓησε τισ πιθανοτητεσ 
σου Το να γνωρίζεις τον κίνδυνο που διατρέ-
χεις θα σε βοηθήσει να πάρεις τις κατάλληλες 
αποφάσεις για την καλύτερη πρόληψη. Την επό-
μενη φορά που θα επισκεφθείς το γυναικολόγο 
σου, ρώτα τον αν πρέπει να χρησιμοποιήσεις το 
μοντέλο Gail, ένα διαδραστικό εργαλείο υπολο-
γισμού του κινδύνου. Βάσει των πληροφοριών 
που παρέχεις –την ηλικία σου, την ηλικία που 
ξεκίνησε ο κύκλος σου, προηγούμενες βιοψίες, 
το οικογενειακό ιστορικό σου–, υπολογίζει τις 
πιθανότητες εμφάνισης επιθετικού καρκίνου του 
μαστού στα επόμενα 5 χρόνια και στη διάρκεια 
της ζωής σου συνολικά. Εάν η βαθμολογία του 
δείκτη Gail είναι 1,7 ή μεγαλύτερη, ίσως ο γιατρός 
σου χρειαστεί να σου χορηγήσει το αντίστοιχο 
προληπτικό φάρμακο. Μελέτες δείχνουν ότι μει-
ώνει τον κίνδυνο κατά 49%.
.ζ προΓραΜΜατισε Μια Μαστο-
Γραφια Οι ειδικοί συστήνουν να ξεκινούν οι 
γυναίκες την ετήσια μαστογραφία στην ηλικία 

ελπίδες προσφέρει 
ο μαστογράφος της avon!

οι περισσότερες 
περιπτώσεις 

εντοπίζονται από τις 
γυναίκες κατά την 

αυτοεξέταση.
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των 40 (ή 10 χρόνια πριν από την ηλικία που 
εμφανίστηκε ο καρκίνος στο συγγενή σου). 
Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι στο οποίο υστερούμε: 
μια νέα έρευνα δείχνει ότι λιγότερες από τις μισές 
γυναίκες άνω των 40 έχουν κάνει μαστογραφία 
τον περασμένο χρόνο και λιγότερες από το 66% 
τα τελευταία 2 χρόνια. Γι’ αυτό, οι ειδικοί υπο-
γραμμίζουν ότι η σύσταση δεν ισχύει μόνο για 
όσες έχουν οικογενειακό ιστορικό της ασθένειας. 
Η μαστογραφία εντοπίζει μόνο το 60 με 70% των 
όγκων στις γυναίκες πριν από την εμμηνόπαυ-
ση, που συνήθως έχουν πιο πυκνούς ιστούς στο 
στήθος. Η ετήσια εξέταση αυξάνει τις πιθανότητες 
να εντοπιστεί κάτι που ξέφυγε τον προηγούμενο 
χρόνο. Εάν είναι δυνατό, βρες ένα ακτινολογικό 
κέντρο που να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, η 
οποία παίρνει ηλεκτρονικές φωτογραφίες του 
στήθους και τις αποθηκεύει σε υπολογιστή. Σε 
μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου 
των ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι αυτή η μέθοδος 
εξέτασης εντόπισε περίπου 15% περισσότερες 
περιπτώσεις καρκίνου σε γυναίκες με πυκνούς 
μαστικούς ιστούς. Φρόντισε να μην παραλείπεις 
καμία ετήσια εξέταση. 
ζ ασκήσου Ακόμη κι αν δεν έχεις πά-
ει στο γυμναστήριο τελευταία, έχεις το χρόνο 
να αποκτήσεις ξανά αυτή τη συνήθεια και να 
μειώσεις τον κίνδυνο, σύμφωνα με συμπερά-
σματα νέας μελέτης από το Πανεπιστήμιο του 
βόρειου Κολοράντο. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
οι γυναίκες άνω των 30 που ασκούνταν τουλά-
χιστον μία ώρα την εβδομάδα είχαν λιγότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν την ασθένεια από 
αυτές που γυμνάζονταν λιγότερο συχνά. «Αυτό 
ήταν άσχετο με το πόσο καλή φυσική κατάστα-
ση είχαν στην εφηβεία και τη δεκαετία των 20» 
αναφέρει η επικεφαλής της μελέτης, Λίζα Σπροντ. 
Σε άλλες έρευνες επισημαίνεται ότι η άσκηση 
ελαττώνει το πλεονάζον βάρος και τα επίπεδα 
των οιστρογόνων, μειώνοντας τον κίνδυνο. Για 

ακόμη μεγαλύτερη προστασία, προσπάθησε 
να κάνεις τέσσερις φορές την εβδομάδα έντονη 
αεροβική άσκηση: στην έρευνα διαπιστώθηκε 
ότι οι γυναίκες που περιέγραφαν τον εαυτό τους 
ως ανταγωνιστικές στην άθληση μείωσαν τον 
κίνδυνο ακόμη περισσότερο. 
ζ Διωξε τισ ραΓαΔεσ Οι αυξομειώ-
σεις του βάρους σου καθώς και η εγκυμοσύνη 
μπορεί να αφήσουν αντιαισθητικές γραμμές στο 
στήθος σου. Για να βελτιώσεις τον τόνο και την 
υφή του δέρματος, μπορείς να χρησιμοποιείς μια 
κρέμα με ρετινόλη, η οποία φτάνει κάτω από την 
επιφάνειά του, συνθέτοντας εκ νέου κολλαγόνο 
και ελαστίνη, τις απαραίτητες πρωτεΐνες για την 
ελαστικότητά του. 

στα 50… 
και μετά
οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση βλέπουν 
πολλές αλλαγές στο στήθος τους. Γίνεται πιο 
λιπώδες, εξαιτίας της έλλειψης οιστρογόνων, 
αλλά και μικρότερο, καθώς οι αδένες στα-
ματούν να παράγουν γάλα. Όμως, ως θετική 
πλευρά των λιγότερο πυκνών μαστών ανα-
φέρεται το ότι είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί 
κάποιος όγκος με τη μαστογραφία: περίπου το 
80% των περιπτώσεων εντοπίζονται από τη 
μαστογραφία, σε σύγκριση με το 70% των γυ-
ναικών από 40 έως 50 ετών, σύμφωνα με  με-
λέτη του Ιατρικού Κέντρου Βετεράνων του Σαν 
Φρανσίσκο. εάν βρεις κάποιο οζίδιο, πήγαινε 
για εξέταση το συντομότερο δυνατό, καθώς οι 
πιθανότητες εμφάνισής του στα επόμενα 10 
χρόνια φτάνουν πλέον τη 1 στις 38. 
ζ επανεξετασε τισ ορΜονεσ Για 
χρόνια οι γυναίκες βασίζονταν στη θεραπεία 
υποκατάστασης ορμονών για ανακούφιση από 
τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Αυτό όμως 
άλλαξε το 2002, όταν η Πρωτοβουλία Υγείας των 

Γυναικών συνέδεσε τα συνθετι-
κά οιστρογόνα και τη συνθετική 
προγεστερόνη με τον κατά 27% 
αυξημένο κίνδυνο καρκίνου 
του μαστού. Σε μελέτη επιβε-
βαιώθηκε το εύρημα, αλλά βρέ-
θηκε ένα «παραθυράκι»: αφού 
παρακολούθησαν 70 χιλιάδες 
γυναίκες στην εμμηνόπαυση 
για 13 χρόνια, οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες 
που έπαιρναν οιστρογόνα και 

Πέρα από τα οζίδια, 
υπάρχει μια σειρά λιγό-
τερο αντιληπτών συμπτω-
μάτων, που μπορεί να 
παραβλέψουν ακόμη και 
οι γιατροί. Εάν παρατη-
ρήσεις οποιοδήποτε από 
τα παρακάτω, κλείσε 
ραντεβού με το γιατρό 
σου.
n αλλαγή στις 
θηλές σου 
Τα λακκάκια, τα έλκη ή 
η ερυθρότητα πάνω ή 
γύρω από τη θηλή μπο-
ρεί να υποδεικνύουν την 
ύπαρξη όγκου βαθιά στο 
μαστό, που δεν μπορείς 
να νιώσεις με την αφή.
n ερυθρότητα, 
πρήξιμο ή μώλωπες 
Αυτά μπορεί να απο-
τελούν συμπτώματα 
φλεγμονώδους καρκίνου 
του μαστού, μιας σπάνιας 
μορφής της ασθένειας, 
στην οποία τα καρκινικά 
κύτταρα φράσσουν τα 
αιμοφόρα αγγεία. 
n πόνος στις μασχάλες 
Αν και η ευαισθησία στην 
περιοχή προκαλείται 
από κάποιο τράβηγμα 
του μυός, μια μόλυνση 
ή το φραγμένο ιδρωτο-
ποιό αδένα, μπορεί να 
ευθύνεται ένα καρκινικός 
λεμφαδένας.
n  εκροή υγρού Η περι-
στασιακή έκκριση γαλα-
κτώδους υγρού από τις 
θηλές είναι φυσιολογική.
Εάν η εκροή επιμένει για 
αρκετές ημέρες, ή είναι 
υδαρής, ή αιμορραγεί 
μπορεί να είναι αποτέλε-
σμα ενός όγκου.

οι άγνωστες 
ενδείξεις

Ενα υπέροχο ροζ ημερήσιο ημερολόγιο, για να σου 
θυμίζει το χρέος που έχεις απέναντι στον εαυτό σου: 

να τον προσέχεις και να τον αγαπάς. Οι σελίδες του 
περιμένουν να γεμίσουν από τα ραντεβού, τα γενέθλια, 
τις υποχρεώσεις σου. Το ημερολόγιο θα είναι διαθέ-
σιμο από τέλος Οκτωβρίου, μέσω των αντιπροσώπων 
της Avon καθώς και από τα Public, και καταστήματα 
συνεργαζόμενα με τη Reebok (καταστήματα Φλόγα και 
adidas stores).  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6605638-639, www.avoncosmetics.gr/. 
Τις διευθύνσεις των καταστημάτων πώλησής του θα βρεις στη σελ.161.

αγόρασέ το!

μία στις οκτώ 
γυναίκες που 
φτάνουν στην 
ηλικία των 75 

εμφΑνιΖΟυν κΑρκι-
νΟ τΟυ μΑστΟυ.

k

προγεστερόνη για λιγότερο από 2 χρόνια δε 
διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο. Η βραχυπρόθε-
σμη χρήση φαίνεται, λένε οι ερευνητές, να μην 
προκαλεί πρόβλημα, όμως το πρώτο που πρέπει 
να δοκιμάσεις είναι η άσκηση, που βοηθά στην 
ανακούφιση από την αϋπνία και τις εξάψεις. 
ζ ριξ’ το στο περπατηΜα Μετά την 
εμμηνόπαυση οι γυναίκες τείνουν να χάνουν 
μυϊκή μάζα και να παίρνουν λίπος, όπου αποθη-
κεύονται τα οιστρογόνα. Η τακτική άσκηση είναι 
ο μόνος πραγματικά τρόπος για να το καταπολε-
μήσεις – βοηθά να φτιάξεις μυς, που διώχνουν το 
λιπώδη ιστό και σε βοηθούν να καις περισσότερες 
θερμίδες. Όμως, το γυμναστήριο δεν είναι ο μόνος 
τρόπος για να δρέψεις αυτά τα οφέλη. Στα συμπε-
ράσματα μελέτης, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα 
στην επιθεώρηση Cancer Epidemiology Biomarkers 
& Prevention, σημειώνεται ότι οι γυναίκες μετά 
την εμμηνόπαυση που περπατούσαν σε τακτική 
βάση για 2 ώρες μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου του μαστού κατά το ένα τρίτο.
ζ Δεσ το ΓυναικολοΓο σου Επειδή 
έχουν περάσει την ηλικία της τεκνοποίησης, 
πολλές γυναίκες στην εμμηνόπαυση υποθέτουν 
ότι δε χρειάζεται να πηγαίνουν στο γυναικολόγο 
κάθε χρόνο. Αλλά και πάλι χρειάζονται μια ετή-

σια κλινική εξέταση του μαστού, 
εξέταση του τραχήλου της μήτρας 
και μαστογραφία. Ενώ ο κίνδυ-
νος παραμένει χαμηλότερος απ’ 
ό,τι αν ήσουν στα 60 ή 70, οποι-
ονδήποτε όγκο έχεις θεωρείται 
πιθανόν να είναι επιθετικός. Σε 
μελέτη από το Εθνικό Αρχείο 
Νεοπλασιών της Νορβηγίας 
διαπιστώθηκε ότι χρειάστηκαν 
κατά μέσο όρο μόλις 1,4 χρόνια 
για να διπλασιαστούν σε διάμε-
τρο οι όγκοι σε γυναίκες άνω των 
50, σε σύγκριση με τα 2,1 χρόνια 
στις γυναίκες που έχουν ξεπερά-
σει τα 60 έτη.
ζ Μειωσε τα επιπεΔα 
Γλυκοζησ Το μεταβολικό 
σύνδρομο, μια σειρά συμπτω-
μάτων που εμφανίζονται μαζί –
υψηλή πίεση, αυξημένα επίπεδα 
χοληστερόλης και ινσουλίνης και 
μεγάλη περιφέρεια μέσης– έχει 
συσχετιστεί με τις παθήσεις της 
καρδιάς, το εγκεφαλικό και το 
διαβήτη. Τώρα, υπάρχει επίσης 

κάποια σχέση με τον καρκίνο του μαστού μετά 
την εμμηνόπαυση, σύμφωνα με πρόσφατη με-
λέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Cancer 
Epidemiology Biomarkers & Prevention. Τα υψηλά 
επίπεδα ινσουλίνης ενδέχεται να παρακινούν 
την ανάπτυξη κυττάρων και να ενισχύουν την 
παραγωγή οιστρογόνων, δύο πράγματα που σχε-
τίζονται με τον καρκίνο του μαστού» αναφέρει ο 
Τζέφρι Κάμπατ, PhD, καθηγητής Επιδημιολογίας και 
Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή Albert Einstein. 
Η Αμερικάνικη Καρδιολογική  Ένωση ορίζει το 
μεταβολικό σύνδρομο ως την ύπαρξη τουλάχι-
στον τριών από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
περιφέρεια μέσης μεγαλύτερη 89 εκ., επίπεδα 
τριγλυκεριδίων 150 milligram ανά δέκατο του 
λίτρου (mg/dL) ή υψηλότερο, επίπεδο HDL ή 
«καλής» χοληστερόλης μικρότερο των 50 mg/
dL, πίεση υψηλότερη από 130/85 και αυξημένο 
σάκχαρο 100 mg/dL ή υψηλότερο. Εάν η περι-
γραφή σου ταιριάζει, ο καθηγητής συμβουλεύει 
να χάσεις οπωσδήποτε βάρος (ο Δείκτης Μάζας 
Σώματος να είναι μικρότερος από 25) με δίαιτα με 
χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη (οι τροφές με χαμηλό 
ΓΔ δεν αυξάνουν τόσο γρήγορα τα επίπεδα της 
ινσουλίνης) και να κάνεις τουλάχιστον 30 λεπτά 
άσκηση την ημέρα. 
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επιλέγοντας το σωστό μέγεθος, θα αποφύγεις 
τον πόνο και θα στηρίξεις το στήθος σου 
όπως χρειάζεται. δες τι πρέπει να κάνεις. 

τησ τΖΟυλιΑσ τΑσωνη - ρεπΟρτΑΖ ΑγΟρΑσ: πωλινΑ κΑτΟυχΑκη

νομίζεισ 
πωσ φορασ  
to σωστo 
σουτιέν

δεν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες στην επιλογή του κατάλληλου 
στηθόδεσμου. τα πάντα βασίζονται στη δοκιμή και στο λάθος, γι’ 
αυτό πρέπει να δοκιμάζεις όσο περισσότερους μπορείς. το μέγε-
θος του στήθους μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις αυξομειώσεις 
του βάρους σου, την εγκυμοσύνη, την ηλικία και τον κύκλο σου. 

ζ «το ακαταλληλο σουτιεν προκαλει 
καρκινο του Μαστου;»
Όχι, απαντούν οι ερευνητές σε όσους προσπαθούν να δείξουν ότι 
υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο. Κάποιοι υποθέτουν ότι όσες 
γυναίκες φορούν σφιχτά σουτιέν 24 ώρες το 24ωρο έχουν κατά 
125 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν καρκίνο του 
μαστού. Μάλιστα, σημειώνουν ότι όσο πιο σφιχτός είναι ένας στη-
θόδεσμος τόσο περισσότερο εμποδίζει τη λειτουργία του λεμφικού 
συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα αγγεία και τους αδένες του 
σώματος που βοηθούν στην αποβολή όσων δε χρειάζονται. 

ζ στητο στηθοσ χωρισ επεΜΒασεισ 

1 απόφυγε τις εξαντλητικές δίαιτες  Όταν χάνεις βάρος, 
το ίδιο συμβαίνει και στο στήθος σου. Εάν χάνεις πολλά κιλά σε 

σύντομο διάστημα, το δέρμα σου και οι σύνδεσμοι χαλαρώνουν.

2Κάνε υγιεινή διατροφή Μια διατροφή πλούσια σε βιτα-
μίνες και αντιοξειδωτικά βοηθά το δέρμα σου, τους συνδετικούς 

ιστούς και τους συνδέσμους να διατηρούν την ελαστικότητά τους. 

3 Κόψε το τσιγάρο Ο καπνός των τσιγάρων εξασθενίζει την 
ελαστίνη, η οποία χαρίζει στην επιδερμίδα σου την ελαστικό-

τητα που έχει.

4 φόρα το σωστό Δίνοντας στο στήθος σου την υποστήριξη 
που χρειάζε-

ται ελαχιστοποι-
είς το «τέντωμα» 
του δέρματος και 
την πτώση του 
στήθους. 

5 Βάλε 
προϊόντα 

σύσφιγξης 
Η χρήση προϊό-
ντων που βελτι-
ώνουν την υφή 
της επιδερμίδας 
κάνουν το στή-
θος πιο στητό.

βρες το δικο ςου 
μέγεθος
δες πώς μπορείς να μετρήσεις το στήθος σου, 
έτσι ώστε να διαλέξεις το σωστό μέγεθος, να 
το φορέσεις σωστά και να πετύχεις την τέλεια 
εφαρμογή. 

Πώς θα μετρηθείς:
1. πάρε τη μεζούρα και μέτρησε την περιφέ-
ρεια κάτω από το στήθος σου.
2. Έπειτα μέτρησε την περιφέρεια του στήθους 
σου περνώντας τη μεζούρα πάνω του. 
3. Αφαίρεσε την τιμή που βρήκες κάτω από το 
στήθος σου από την τιμή της περιφέρειάς του. 
το αποτέλεσμα είναι το μέγεθος των θηκών 
που συμβολίζεται με γράμμα. δες τα μεγέθη 
στον πίνακα:

η τελΙΚη τΙΜη τηΣ ΠερΙΦερεΙαΣ του ΣτηθουΣ ΚαΙ τηΣ 
ΠερΙΦερεΙαΣ Κατω αΠο το ΣτηθοΣ Σου ορΙζεΙ το Cup Size:

η ΠερΙΜετροΣ Κατω αΠο το ΣτηθοΣ Σου αντΙΣτοΙχεΙ 
Στον αρΙθΜο ΜεΓεθουΣ του ΣουτΙεν Σου.

Μέτρηση (εκατοστά) 
68-72
73-77
78-82
83-87
88-92

Μέγεθος 
70/32
75/34
80/36
85/38

90

Μέτρηση (εκατοστά) 
10-12
13-14
15-17
18-19

20 και άνω 

Μέγεθος θήκης (Cup size)
A
B
C
D
E

για μικρο 
καφέ σουτιέν με δαντέλα και 

ενίσχυση, €31,40, DiM. 

για μεγαλο 
σουτιέν με δαντέλα, €18,50, 

Classics by Triumph.

για μετριο
σουτιέν push-up που γίνεται 

στράπλες, €29,95, Triumph.

για μετριο
λευκό σουτιέν με δαντέλα, 

€19,50, La Senza. 

για μικρο 
σατέν σουτιέν σε φιστικί 

απόχρωση, €31, La Senza. 

για μετριο 
σουτιέν από δαντέλα, 
€15,90,ιntimissimi.

για μεγαλο 
σουτιέν για κράτημα, 

€29,50, DiM. 

για μετριο
Eμπριμέ πράσινο σουτιέν 

με ενίσχυση, €29,90, 
ιntimissimi.  


