
Διατροφή και καρκίνος του μαστού 

 

Πρόληψη καρκίνου του μαστού 

 

Α)Πρότυπο διατροφής και τρόπου ζωής που συμβάλλει στην άμυνα 

 

Πόσο σημαντικό είναι το βάρος μου; 

H πλειοψηφία της υπάρχουσας βιβλιογραφίας υποστηρίζει μία σχέση 

ανάμεσα στην παχυσαρκία και την κακή 

πρόγνωση καρκίνου του μαστού κυρίως σε 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Για το λόγο 

αυτό, η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού 

βάρους θεωρείται εξέχουσας σημασίας.  

 

 

Πότε το βάρος μου θεωρείται φυσιολογικό; 

Η αξιολόγηση του βάρους γίνεται με βάση το διαγνωστικό εργαλείο του Δείκτη 

Μάζας Σώματος. Ο ΔΜΣ υπολογίζεται διαιρώντας το παρόν βάρος με το 

τετράγωνο του ύψους. 

Για παράδειγμα, μία γυναίκα ύψους 1,65 μέτρων, η οποία ζυγίζει 70 κιλά έχει 

ΔΜΣ ίσο με 25,71 kg/m2 καθώς 70 / (1,65 × 1,65)= 25,71 

Με βάση το ΔΜΣ μπορεί να γίνει μία κατηγοριοποίηση, η οποία αναπαριστά 

αδρά την κατάσταση του βάρους.  

 

 

ΔΜΣ (Kg/m2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ 

<18,5 Λιποβαρής 
18,5-24,9 Φυσιολογικού βάρους 
25-29,9 Υπέρβαρος 
30-34,9 Παχύσαρκος I 
35-39.9 Παχύσαρκος II 

>40 Παχύσαρκος III 

 



Εκτός από το βάρος, υπάρχει κάποιος άλλος παράγοντας που 

επιβαρύνει την υγεία μου; 

Ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας είναι το ποσοστό του σωματικού 

λίπους. Ένας απλός τρόπος εκτίμησής του, είναι η μέτρηση της περιφέρειας 

μέσης. Απαιτείται αποκλειστικά η χρήση μεζούρας, η οποία τοποθετείται στο 

μέσο της απόστασης ανάμεσα στην κατώτερη πλευρά και το ανώτερο σημείο 

της λεκάνης. Με βάση αυτή τη μέτρηση μπορεί να γίνει εκτίμηση του κινδύνου 

ως εξής: 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ (cm) 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ 

ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ <80 <94 

ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 80-87,9 94-101,9 

ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ >88 >102 

 

Τι είναι οι φυτικές ίνες και τι ρόλο έχουν στην πρόληψη του καρκίνου; 

Οι φυτικές ίνες είναι ουσίες που βρίσκονται μέσα στα τρόφιμα και δεν 

πέπτονται από το γαστρεντερικό σύστημα αλλά μεταφέρονται ανέπαφες 

στο παχύ έντερο όπου υφίστανται κάποιου βαθμού διάσπαση από 

τα βακτήρια που αποικούν φυσιολογικά στο έντερο. Αυτή τους η ιδιότητα 

βοηθάει στην αύξηση της κινητικότητας και την ανάπτυξη φυσιολογικής 

μικροχλωρίδας στο έντερο. Μία διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές 

ίνες έχει συσχετιστεί με την προστασία από διαβήτη και καρδιαγγειακά 

νοσήματα. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι οι φυτικές ίνες 

συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του εντέρου 

καθώς και καρκίνου του μαστού. 

Ποια τρόφιμα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και τι ποσότητα πρέπει να 

καταναλώνω ημερησίως; 

Η ποσότητα φυτικών ινών που 

συστήνεται να καταναλώνεται 

ημερησίως είναι τα 25 γραμμάρια. 

Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες είναι τα 

φρούτα και τα λαχανικά, 

τα όσπρια (φακές, ρεβίθια, φασόλια), 

καθώς και όλα τα προϊόντα 

δημητριακών ολικής αλέσεως ( ψωμί, 

μακαρόνια, δημητριακά πρωινού ολικής 

άλεσης, καστανό ρύζι). 

 



Ενδεικτικά αναφέρεται η σύσταση σε φυτικές ίνες ορισμένων βασικών 

τροφίμων. 

Αμυλούχα 
τρόφιμα 

1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης ~ 2 g φυτικών 
ινών 

30g δημητριακά ολικής άλεσης ~ 2 g 

½ φλιτζάνι μαγειρεμένα όσπρια 5-8 g 

Λαχανικά ½ φλιτζάνι λάχανο, μπρόκολο, καρότο, 
φασολάκια, κολοκύθια, 
σπανάκι, μαρούλι, πιπεριές, ντομάτες  

~ 2 g 

Φρούτα 1 μέτριο μήλο, πορτοκάλι, ακτινίδιο, αχλάδι, 
μπανάνα, ροδάκινο.  

~ 2 g 

 

 

Έχω περιορισμούς στην κατανάλωση λίπους; 

Αν και η σχέση του καρκίνου του μαστού με την κατανάλωση λιπαρών δεν 

είναι απόλυτα σαφής, το διαιτητικό λίπος είναι μία πολύ πλούσια πηγή 

θερμίδων και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση ή στη διατήρηση ενός μη 

επιθυμητού βάρους, το οποίο συσχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισης 

αυτού του καρκίνου. Επιπλέον, 

τα κορεσμένα λιπαρά τα οποία 

βρίσκονται στα πλήρη 

γαλακτοκομικά προϊόντα, στα 

σφολιατοειδή και στο βούτυρο 

πρέπει να αποφεύγονται καθώς 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στον καρκίνο του μαστού. Τέλος, 

συστήνεται η προτίμηση 

λιπαρών όπως το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, οι ξηροί καρποί και τα λιπαρά 

ψάρια (σολομός, σαρδέλες) στα πλαίσια ενός υγιεινού προτύπου διατροφής. 

 

 

Πόσο με βοηθάει η φυσική δραστηριότητα στην πρόληψη; 

Εκτός από την διατροφή, πληθώρα προσφάτων ερευνών δείχνει ότι η 

συστηματική σωματική δραστηριότητα μειώνει αποτελεσματικά των κίνδυνο 

εμφάνισης υπέρτασης, καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς και καρκίνου του 

παχέος εντέρου και του μαστού. Πιο συγκεκριμένα βοηθά στην καλή φυσική 

κατάσταση, στην καλή ψυχική υγεία και στην απώλεια βάρους. Η σωματική 

δραστηριότητα περιλαμβάνει την προγραμματισμένη και δομημένη άσκηση 



αλλά και κάθε δραστηριότητα στα πλαίσια της εργασίας, των οικιακών 

εργασιών και των καθημερινών μετακινήσεων.  

 

Πόσο δραστήριος/α πρέπει να είμαι για να επωφεληθώ από την 

άσκηση; 

Η σύσταση για τους ενήλικες είναι η 

πραγματοποίηση μέτριας έντασης φυσικής 

δραστηριότητας για τουλάχιστον 30 λεπτά 

ημερησίως, τις περισσότερες μέρες της 

εβδομάδας και ιδανικά καθημερινά. Φαίνεται ότι 

επιπρόσθετο όφελος στην υγεία έχει η αύξηση 

της σωματικής δραστηριότητας σε 5 ώρες 

μέτριας έντασης ή 2,5 ώρες υψηλής έντασης την 

εβδομάδα. 

 

Ανάλογα με την ένταση η σωματική δραστηριότητα μπορεί να είναι 

χαμηλή, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες που δεν απαιτούν ιδιαίτερη 

προσπάθεια, μέτρια, απαιτώντας από την καρδιά και τους πνεύμονες να 

λειτουργούν πιο έντονα από ότι συνήθως και τέλος υψηλή, επιτρέποντας στο 

άτομο να αρθρώσει μόνο λίγες λέξεις πριν χρειαστεί να σταματήσει για να 

πάρει αναπνοή. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες δραστηριότητες για τα 

διάφορα επίπεδα έντασης. 

Ένταση 
άσκησης 

Είδος Άσκησης 

Ήπια 
Αργό περπάτημα, Γιόγκα, Μπαλέτο, Οικιακά (Πλύσιμο 

πιάτων, Σκούπισμα, Σφουγγάρισμα), Κηπουρική 

Μέτρια 
Γρήγορο περπάτημα, Ανάβαση σκάλας, Ποδηλασία, 

Αεροβική, Τένις, Βόλεϊ, Κολύμβηση, Σκι 

Υψηλή 
Τρέξιμο, Άρση βαρών, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο, Πολεμικές 

Τέχνες, Ορειβασία 

 

 

 

Τι να κάνω αν είμαι αρχάρια; 

Ξεκινήστε με περπάτημα, μαζί με φίλους, στο πάρκο για 15-20 λεπτά 

και βάλτε  στόχο σιγά σιγά να αυξάνεται. Επίσης, σημαντική είναι η 

κατανάλωση νερού πριν, κατά και μετά την άσκηση. 



Τι να κάνω αν είμαι στο σπίτι; 

Προσπαθήστε να μειώσετε την τηλεόραση, κάντε δουλειές σπιτιού ή 

κήπου ή περπατήστε μαζί με τα παιδιά σας στο σχολείο. 

Τι να κάνω αν είμαι στη δουλειά; 

Προσπαθήστε να παρκάρετε λίγο πιο μακριά ώστε να περπατήσετε 10-

15 λεπτά ή χρησιμοποιήστε σκάλες αντί για ασανσέρ. 

 

 

 

              Ποια η σχέση θηλασμού και καρκίνου του μαστού; 

Ο μητρικός θηλασμός είναι εξίσου ευεργετικός όχι μόνο για το νεογέννητο 

βρέφος αλλά και για τη μητέρα. Έρευνες έχουνε δείξει ότι οι μητέρες που 

θηλάζουν μειώνουν ελαφρά τον κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο του 

μαστού. 

 

 

 

 

Β)Τρόφιμα που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου. 

 

Αυξάνει ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού όταν καταναλώνω 

κόκκινο κρέας;  



Παρότι η κατανάλωση κόκκινου 

κρέατος (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, 

κατσίκι) δεν έχει συσχετιστεί με 

τον καρκίνο του μαστού, 

ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι 

αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου του εντέρου σε 

περιπτώσεις πολύ υψηλής 

κατανάλωσης κόκκινου ή 

επεξεργασμένου κρέατος 

(μπέικον ζαμπόν). Ωστόσο, στα 

πλαίσια ενός υγιεινού προτύπου διατροφής, όπου στόχος είναι η επίτευξη 

βέλτιστων επιπέδων υγείας και ποιότητας ζωής, συστήνεται ο περιορισμός 

της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος σε μία φορά την εβδομάδα (και σε κάθε 

περίπτωση όχι πάνω από 300-500 γρ συνολικά μαγειρεμένου κόκκινου 

κρέατος). Έτσι εξασφαλίζονται όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά του 

κρέατος χωρίς αυτό να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία.  

 

Γιατι πρέπει να περιορίσω την πρόσληψη ζάχαρης; 

Η υψηλή πρόσληψη ζάχαρης οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων ινσουλίνης 

και προάγει την αύξηση βάρους με αποτέλεσμα να οδηγεί πιθανά στην 

εμφάνιση καρκίνου.Ηζάχαρη ή αλλιώς 

τα σάκχαρα περιλαμβάνουν  τα 

φυσικά σάκχαρα και τα πρόσθετα 

σάκχαρα. Τα φυσικά σάκχαρα είναι 

μέρος των φυσικών τροφίμων όπως 

των φρούτων, των γαλακτοκομικών 

και των αμυλούχων. Τα πρόσθετα 

σάκχαρα περιλαμβάνουν αυτά που 

προστίθενται κατά την επεξεργασία 

και την παραγωγή τροφίμων καθώς 

και τα επιτραπέζια σάκχαρα 

(μαρμελάδα, μέλι, γλυκά, αρτοσκευάσματα, αναψυκτικά, έτοιμες  σάλτσες, 

ντοματοχυμός κα). 

Οι διεθνείς συστάσεις για την κατανάλωση 'πρόσθετων σακχάρων' μιλούν για 

ανώτατη πρόσληψη στις 140 θερμίδες για τους άνδρες και στις 100 θερμίδες 

για τις γυναίκες, με μικρές αποκλίσεις, ανάλογες της σωματικής 

δραστηριότητας.  Η σύσταση αναφέρεται σε 35 γρ. για τους άνδρες και σε 25 

γρ. για τις γυναίκες. 

 



 

Τρόφιμα Ποσότητα ζάχαρης 

1 κουταλιά της σούπας 

ζάχαρη/μαρμελάδα 

15 γρ. ζάχαρης 

1 κουτάκι αναψυκτικού με ζάχαρη  35 γρ. ζάχαρης 

44γρ. σοκολάτας γάλακτος 29 γρ. ζάχαρης 

100γρ. δημητριακά πρωινού (1φλιτζ. 

του τσαγιού) 

15 γρ. ζάχαρης 

2 φέτες λευκό ψωμί 5 γρ. ζάχαρης 

1 καραμέλα 8,5 γρ. ζάχαρης 

 

Είναι σημαντικό ο έλεγχος της ετικέτας των έτοιμων τροφίμων για τον 

υπολογισμό της ποσότητας των  σακχάρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτρέπεται να καταναλώνω αλκοόλ και αν ναι, πόσο; 

Παρατηρείται πως ακόμα και σε χαμηλές δόσεις το αλκοόλ μπορεί να είναι, 

μαζί με άλλους παράγοντες, συνυπεύθυνο για την εμφάνιση καρκίνου του 

μαστού. 

Η μέγιστη επιτρεπτή ημερήσια ποσότητα 

κατανάλωσης αλκοόλ είναι 10 γραμμάρια 

αλκόολης για τις γυναίκες και 20 γραμμάρια 

αλκόολης για τους άντρες. 10 γραμμάρια 



αλκόολης περιέχονται σε 1 ποτήρι κρασί ή 1 κουτάκι (330 ml) μπύρα. Για 

ποτά υψηλότερης περιεκτικότητας σε αλκοόλ (π.χ. ρούμι, ουίσκι, βότκα) το 

μέγιστο επιτρεπτό όριο είναι ¼ και ½ του ποτηριού σε γυναίκες ή άντρες 

αντίστοιχα. Ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού τετραπλασιάζεται για κάθε 

επιπλέον ποτήρι κρασί ή μπίρας, ημερησίως. 

Η σχέση αλκοόλ και καρκίνου του μαστού έχει να κάνει με την επίδραση του 

πρώτου στην αύξηση των επιπέδων των οιστρογόνων στο αίμα, τις γυναικείες 

ορμόνες που προωθούν σε ορισμένες περιπτώσεις την ανάπτυξη των 

καρκινικών κυττάρων στον μαστό. Σε άλλες περιπτώσεις, εκτιμούν οι 

ερευνητές, το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει άμεσες βλάβες στο DNA των 

κυττάρων του μαστού, με αποτέλεσμα αυτά να αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα 

και να μετατρέπονται σε καρκινικά.Επιπλέον, το αλκοόλ (αιθανόλη) 

μεταβολίζεται από τον οργανισμό και μετατρέπεται σε ακεταλδεϋδη, μία 

επίσης καρκινογόνα ουσία. 

 

Αλκοολούχο ποτό Αλκοολικοί βαθμοί (%) Μερίδαποτού (ml) 

Μπίρα 4-5 330 

Κρασί 11-13 125 

Ούζο 35-48 40-45 

Τσίπουρο 35-48 40-45 

Ουίσκι 40 40-45 

Τζιν 37,5 40-45 

Βότκα 37,5 40-45 

Ρετσίνα 12-14 125 

Ρούμι 37,5 40-45 

Λικέρ 25 80 

 

 

 

 

Πρέπει να  παίρνω  κάποιο συμπλήρωμα διατροφής; 

Στόχος είναι η κάλυψη των 

διατροφικών αναγκών μέσω της 

δίαιτας. Τα συμπληρώματα δε 

συστήνονται για την πρόσληψη 

του καρκίνου. Μάλιστα η λήψη 

συμπληρωμάτων απουσία 

ανεπαρκειών έχει συσχετιστεί με 

την εμφάνιση καρκίνου. 



 

 

 

Θεραπευτική διατροφή της νόσου του καρκίνου 

 

Τι θα πρέπει να τρώω όσο έχω καρκίνο; 

Οι συστάσεις της διατροφής είναι ίδιες με αυτές της πρόληψης του καρκίνου. 

 

 

Γιατί χρειάζεται  να διατηρήσω ενός φυσιολογικό βάρος στον καρκίνο; 

Το φυσιολογικό βάρος είναι απαραίτητο για να είναι αποτελεσματικότερη η 

αντικαρκινική θεραπεία. Η μεγάλη απώλεια βάρους και η κακή θρέψη μπορεί 

να οδηγήσουν ακόμη και σε διακοπή της αγωγής. 

 

Ποια διατροφικά προβλήματα δημιουργούν οι θεραπείες; 

Η χημειοθεραπεία καιοδηγεί σε απώλεια βάρους λόγω ανορεξίας, ναυτίασ, 

εμέτου, βλεννογονίτιδας στόματος,αλλαγές στη γεύση και δυσκοιλιότητα. Η 

ακτινοθεραπεία στην περιοχή του μαστού προκαλεί απώλεια όρεξης και 

καύσο στον οισοφάγο-στόμαχο. 

 

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω την ανορεξία; 

Τρεις ενδεικτικοί τρόποι είναι  τα μικρά και συχνά (κάθε 1-2 ώρες) γεύματα 

όταν η όρεξη είναι «στα καλύτερά της». Η έμφαση σε τρόφιμα υπερθερμιδικά 

– υπερπρωτεϊνικά και σε ροφήματα με θερμίδες.  Σερβίρισμα τροφής σε 

ρεαλιστικές ποσότητες καθώς η όψη μεγάλων  μερίδων δημιουργεί άγχος – 

αναστέλλει την όρεξη. 

 

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω την ναυτία, έμετο; 

Ένας ενδεικτικός τρόπος αντιμετώπισης  είναι η αποφυγή λήψης υγρών μαζί 

με τα γεύματα. 

 



Πώς μπορώ να περιορίσω τη βλεννογονίτιδα στόματος; 

Με χρήση ελαφρών , ήπιας γεύσης τροφίμων όπως κουάκερ, κρεμώδεις 

σούπες, πουτίγκες, πουρέ πατάτας, γιαούρτι, παγωτό, αυγά, ζυμαρικά, 

μιλκσέικς. Με προσθήκη σάλτσας, dressing, ζωμού, λιπών και ελαίων για να 

εφυγρανθούν τα τρόφιμα. Ακόμα με αποφυγή τροφίμων σε ακραίες 

θερμοκρασίες.   
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