Teksti | Krista Korpela-Kosonen
Kuvat | Krista Korpela-Kosonen ja
Nea Ilmevalta (kuva Reijo Laatikaisesta)
ja Annexus

SYÖ SYÖPÄRISKI PIENEMMÄKSI
Terveelliset ruokavalinnat antavat suojaa syöpää vastaan. Ratkaisevaa on monipuolinen kokonaisuus, eivät yksittäiset superruoat.
Jopa joka kolmas syöpätapaus olisi ehkäistävissä elintapavalinnoilla. Paljon merkitystä on pelkästään
sillä, millaisia ruokavalintoja arjessa tekee. Syöpäriskiä voi syödä pienemmäksi.
Kaikkein parhaiten suojaa tuovat ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio ja perinteinen Välimeren
ruokavalio. Syöpäriskiä pienentävään terveelliseen ruokavalioon kuuluu kasviksia, palkokasveja, marjoja ja hedelmiä, kuitupitoista täysjyväviljaa, kasviöljyä kuten oliiviöljyä, kalaa, pähkinöitä ja siemeniä
sekä kohtuullisesti maitovalmisteita.
”Tällaisilla ruokavalinnoilla syöpäriski pienenee keskimäärin 20–25 prosenttia”, kertoo laillistettu
ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen. Hän julkaisi aiemmin tänä vuonna yhdessä dosentti, ylilääkäri
Timo Joensuun kanssa tietokirjan ravinnon roolista syövän ehkäisyssä ja hoidossa.
Siinä missä terveelliset ruokatottumukset tuovat suojaa syöpää vastaan, epäterveellisillä ruokavalinnoilla riski sen sijaan kohoaa. Epäsuotuisat ruokatottumukset voivat lisätä syöpäriskiä jopa 30–60
prosenttia. Näin voi käydä, jos lautaselta löytyy toistuvasti niukasti kasviksia ja muuta kuitupitoista
ruokaa, mutta reilusti sokeria, vähäkuituista viljaa ja prosessoitua lihaa.

Kokonaisuus kuntoon
Laatikaisen mukaan keskivertosuomalaisen ruokatottumukset asettuvat suunnilleen kahden ääripään
väliin. Suomalainen ei syö ihan niin terveellisesti kuin olisi terveyden kannalta suositeltavaa, muttei
toisaalta ole terveysriskien kannalta ihan toisessa äärilaidassakaan.
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I TERVEELLISET RUOKAVALINNAT I
”Syövän ehkäisyssä tärkeää on ennen kaikkea monipuolinen
ja tasapainoinen ruokavalion kokonaisuus, eivät yksittäiset superterveelliset ruoat. Kun kokonaisuus on kunnossa,
pienempiin yksityiskohtiin ei ole välttämätöntä kiinnittää
huomiota”, Laatikainen huomauttaa.
Muutamilla ruoka-aineilla näyttää kuitenkin olevan myös
erityistä syöpää ehkäisevää vaikutusta. Tällaisia ovat muun
muassa parsakaali ja muut kaalikasvit, tummanvihreät
vihannekset, tomaatti, porkkana, kurpitsa, omena, monet
marjat, palkokasvit sekä pähkinät ja mantelit.
”Kun kokonaisuus on kunnossa, näitä ruokia voi halutessaan
käyttää korostetumminkin. Mitään haittaa niistä ei ainakaan
ole. Päinvastoin, samat ruoat tekevät hyvää myös sydämelle,
sokeriaineenvaihdunnalle, aivoille ja suolistolle.”

Vähemmän punaista lihaa
Hyvin vahvaa tutkimusnäyttöä on siitä, että runsas punaisen
lihan ja lihavalmisteiden käyttö lisää syövän riskiä. Yhteys
on vahva varsinkin suolistosyövissä, jotka ovat Suomessa
sekä naisilla että miehillä toiseksi yleisin syöpätyyppi.
Maailman syöpätutkimussäätiön mukaan punaista lihaa eli
naudan, porsaan ja lampaan lihaa tulisi käyttää korkeintaan

500 grammaa viikossa. Lihavalmisteita, kuten makkaroita,
pekonia ja leikkeleitä kannattaisi välttää kokonaan tai käyttää korkeintaan harvoin.
”Käytännössä se tarkoittaa, että liharuokaa voi olla lautasella
noin kolme kertaa viikossa. Jos punaista lihaa ja lihavalmisteita käyttää paljon enemmän, on syytä olla kaiken kaikkiaan
terveydestä huolissaan. Ne ovat samanlainen riskitekijä
myös sydäntautien ja tyypin 2 diabeteksen osalta”, Laatikainen kertoo.
Syöpäriskiin vaikuttavat ravinnon ohella monet muutkin
riskitekijät, kuten tupakointi, liikkumattomuus, ylipaino ja
alkoholin käyttö. Siksi erilaisia riskitekijöitäkin kannattaa
suhteuttaa. Tupakointi on epäterveellisiin ruokavalintoihin
verrattuna moninkertaisesti vaarallisempaa. Se vaikuttaa
useiden eri syöpätyyppien riskiin.
”Jatkuva tupakointi lisää keuhkosyövän riskiä noin 7–8-kertaisesti. Runsas prosessoidun lihan käyttö merkitsee suolistosyövän osalta noin 1,2 kertaa suurempaa riskiä. Riskiä
ei pidä vähätellä, mutta ei lihan käytöstä tarvitse ainakaan
terveyssyistä potea kohtuuttoman huonoa omatuntoakaan.
Mistään myrkystä ei sentään ole kysymys”, Laatikainen
toteaa. >>>

Vuonna 2014 Suomessa
todettiin noin 32 300 uutta
syöpää. Naisten yleisin syöpä
on rintasyöpä ja miesten eturauhassyöpä. Yleisiä ovat myös suoliston syövät, keuhkosyöpä
ja ihosyövät.
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Karta liikakiloja

Suojaa monilta sairauksilta

Ruokavalion laadun ohella olennaisen tärkeää on syödyn
ruoan määrä. Sen pitää olla kulutukseen nähden sopivaa.
Arvioidaan, että noin viisi prosenttia suomalaisten sairastamista syövistä voi selittyä ylipainolla. Lihavuus on kaikkiaan
13 eri syövän riskitekijä.

Syövän kehittyminen ensimmäisistä haitallisista solumuutoksista vakavaksi sairaudeksi asti on yleensä vuosien tai
jopa vuosikymmenten prosessi. Riski sairastua syöpään
lisääntyy ikääntymisen myötä. Monen syövän ilmaantuvuus
on huipussaan 65–69-vuotiaana.

”Syövän torjunnassa lihavuuden ehkäisy on yhtä tärkeässä,
ellei jopa tärkeämmässä roolissa kuin ravitsevasta ruokavalion kokonaisuudesta huolehtiminen”, Laatikainen painottaa.

Paras pohja koko elämänkaaren mittaiselle terveydelle
luodaan, kun terveyttä edistävät ruokatottumukset omaksuu
jo lapsuus- ja nuoruusvuosina. Vielä viisikymppisenäkään ei
silti ole myöhäistä kääntää kurssia.

Vitamiinipillereiden ja muiden ravintolisien käytöstä ei sen
sijaan tutkimusten mukaan ole hyötyä syöpäriskin vähentämisessä. Päinvastoin, hyvin suuret määrät vitamiinilisiä
voivat jopa johtaa riskin suurenemiseen. Tällaista tutkimusnäyttöä on Laatikaisen mukaan saatu ainakin beetakaroteenista, A- ja E-vitamiinista.
”Tavallisen, maltillisesti vitamiineja sisältävän monivitamiinivalmisteen käyttöä ei kuitenkaan tarvitse säikähtää. Se ei
tutkimuskoosteiden mukaan kasvata syöpäriskiä”, Laatikainen tarkentaa. Hän neuvoo suhtautumaan varauksella myös
luontaistuotteiden käyttöön, sillä tutkimustietoa niiden hyödyistä ja haitoista syövän ehkäisyssä ei juurikaan ole. Niillä
voi kuitenkin olla haitallisia yhteisvaikutuksia
lääkkeiden kanssa.

”Sama syöpää ehkäisevä, terveellinen ruokavalio antaa
suojaa myös diabetesta sekä sydän- ja muistisairauksia
vastaan. Esimerkiksi veren sokeri- ja kolesterolitasot
reagoivat suotuisiin ruokavaliomuutoksiin nopeasti”,
Laatikainen muistuttaa.

AMMATTIKEITTIÖT VOIVAT
TUKEA SYÖVÄN EHKÄISYÄ
tarjoamalla asiakkaille päivittäin monipuolisen ja värikkään valikoiman tuoreita ja kypsennettyjä kasviksia. Runsas
kasvis- ja salaattivalikoima lisää tutkitusti niiden käyttöä.
n

kiinnittämällä huomiota aterioiden, leipien ja muiden
lisukkeiden suolapitoisuuteen. Runsas suolan käyttö on
etenkin mahasyövän riskitekijä.
n

rajoittamalla punaisen lihan tarjontaa pariin kertaan viikossa. Kala- ja kasvisruoat sekä siipikarjanliha ovat terveyden kannalta suositeltavampia valintoja.
n

suosimalla lempeitä ruoanvalmistusmenetelmiä, kuten
keittämistä, hauduttamista ja uunikypsennystä. Uppopaistaminen, savustus ja käristys voivat synnyttää ruokaan syöpää
aiheuttavia yhdisteitä.
n

tarjoamalla asiakkaille tietoa terveellisistä aterioista.
Sama monipuolinen kokonaisuus antaa suojaa montaa vakavaa sairautta vastaan.
n

Lue lisää:
Reijo Laatikainen ja Timo Joensuu:
Syö hyvin, voi paremmin. Ravinto syövän ehkäisyn ja hoidon
tukena (Kirjapaja 2017). l
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