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Teksti: kaija törmä 

Suolistosyöpä on koko ajan 
yleistyvä syöpätauti, jota 
voi ehkäistä ennen kaikkea 
ravinnolla.

Paksu- tai peräsuoleen pe-
siytynyt syöpä on nykyisin toisek-
si yleisin syöpä naisilla heti rinta-
syövän jälkeen. Miehet sairastavat 
eniten eturauhas- ja keuhkosyö-
pää. Kolmannella sijalla on suolis-
tosyöpä. Suolistosyövän riski kas-
vaa 50 ikävuoden jälkeen, mutta 
se voi kohdata kaikenikäisiä.

Syöpätautien erikoislääkärin 
Tuomo Alangon mukaan uusi-
en hoitojen ansiosta suolistosyö-
pä pystytään kuitenkin yhä use-
ammin parantamaan ja yhä use-
ampi elää pidempään syövästä 
huolimatta.  - Nykyisin noin 60 % 
on elossa viiden vuoden kuluttua 
sairauden diagnosoinnista, kun 
1950-luvulla suolistosyövästä pa-
rani vain 20 % potilaista.

Liha
 Ravitsemusterapeutti Rei-

jo Laatikaisen mukaan ravinnon 
osuus on yleisesti syövän synnys-
sä 35 %, mutta suolistosyövässä 
jopa 70 %. Vilkaisu ruokalauta-
selle kertoo oleellisen. Jos lauta-
nen on ladattu täyteen perunaa, 
spagettia, lihaa ja muuta väritöntä 
vatsantäytettä, sillä ei ole suolis-
tosyöpää ehkäisevää vaikutusta. 

- Syöpää aiheuttavia aineita 

ehkäise suolistosyöpää 
ruokavaliolla

on erityisesti eläin- ja teollisesti ja-
lostetuissa ruoissa. Jokainen 120 
g punaista lihaa ja jokainen 30 g 
makkaraa, pekonia tai muuta liha-
valmistetta päivässä lisää suolis-
tosyövän riskiä 28 %, Reijo Laati-
kainen kertoo. 

 Miksi lihavalmisteet sitten 
ovat niin haitallisia? Yhtenä syy-
nä on Laatikaisen mukaan niihin 
säilyvyyden parantamiseksi lisätty 
nitriitti ja niissä luonnostaan ole-
va nitraatti, joista voi ruokaa val-
mistettaessa tai elimistössä muo-
dostua syöpää aiheuttavia typpi-
yhdisteitä, nitrosoamiineja. Erityi-
sen haitallista on lihan grillaami-
nen, mutta myös muu korkean 
lämpötilan ruoanvalmistus pais-
tamisesta savustamiseen.

Kala ja maitotaloustuotteet
Terveellisenä pidetyllä kalal-

la on Laatikaisen mukaan lieväs-
ti suolistosyövältä suojaava vai-
kutus. Maitotaloustuotteet saat-
tavat lisätä eturauhassyövän ris-
kiä, mutta vähentää sekä suolis-
tosyövän että rintasyövän vaaraa. 
Niinpä ainakin naisten tulisi käyt-
tää maitotaloustuotteita. - Riittä-
vän määrän kalsiumia päivässä 
saa, kun juo kaksi lasia maitoa se-
kä syö pari juustosiivua ja jogurtin 
tai viilin, Laatikainen kertoo.

Rasva
Rasvan osuudella ruokava-

liossa ei ole selvää yhteyttä syö-
pään. Laatikaisen mukaan on kui-

tenkin ajateltu, että runsas tyydyt-
tyneen rasvan saanti voisi liittyä 
joihinkin syöpätyyppeihin. 

Oliiviöljyn käyttö on sen sijaan 
turvallista eikä suurikaan mää-
rä lisää pahanlaatuisten kasvain-
ten riskiä päinvastoin kuin eläin-
rasvat. Väestötutkimusten perus-
teella Välimeren maissa, joissa olii-
viöljy on pääasiallinen rasvan läh-
de ravinnossa, on odotettua vä-
hemmän syöpätauteja. 

- Rypsiöljyä ei ole tutkittu yhtä 
paljon kuin oliiviöljyä, mutta toden-
näköisesti sillä on samantapainen 
vaikutus, Laatikainen arvelee.

 
Kasvikset

Palataan vielä takaisin ruoka-
lautaselle. Mitä enemmän annok-
sesi pursuaa värejä; punaista, kel-
taista, vihreää ja lilaa, sen terveel-
lisempi se on. - Vain kasvikunnan 
tuotteissa on syöpää estäviä ra-
vintoaineita, Laatikainen sanoo.

Kasvikset sisältävät flavonoi-
deja, lignaania, lykopeenia, kuitu-
ja ja muita ns. anti-karsinogeeni-
siä aineita. Pro-karsinogeeniset eli 
syöpää lisäävät ravintoaineet, ku-
ten lihan typpimyrkyt ja ”höttöhii-

lareiden” veren insuliini- ja glukoo-
sipitoisuutta nostavat aineet niistä 
sen sijaan puuttuvat.

Kasvispainotteisella ruokava-
liolla voi myös pitää painonsa ku-
rissa, sillä liikapaino on yksi syö-
vän riskitekijä. -  Jokainen viiden 
yksikön painoindeksin nousu lisää 
suolistosyövän riskiä 15 %. Pysy 
niin hoikkana kuin voit olematta 
alipainoinen, neuvoo Laatikainen.

Mausteet
Mausteista Laatikainen ke-

hottaa vähentämään suolaa, mut-
ta käyttämään runsaasti yrttejä ja 
itämaisia mausteita - ennen kaik-
kea kurkumaa. 

- Kurkuma sisältää kurkumii-
nia, jolla on eläinkokeissa havait-
tu olevan muun muassa tulehdus-
ta, ns. vapaiden radikaalien aihe-
uttamaa hapetusstressiä ja syö-
pää ehkäiseviä vaikutuksia. Kur-
kuma on myös tehostanut joi-
denkin syöpälääkkeiden tehoa ja 
lisännyt syöpäsolujen itseohjattua 
kuolemaa.

Ravintolisät ja nautintoaineet
Entä vitamiini- ja hivenaine-

lisät? Laatikaisen mukaan riittä-
vää näyttöä on vain D-vitamiinilla. 
- Se saattaa suojata paksu- ja pe-
räsuolen syövältä ja mahdollises-
ti myös rintasyövältä. D-vitamiinin 
tarpeensa saa parhaiten selville, 
kun käy mittauttamassa D-vita-
miinitasonsa verikokeella. 

Nautintoaineista säännöllisen 
kahvinjuonnin on todettu vähen-
tävän paksusuolensyövän riskiä. 
Sama vaikutus näyttäisi olevan 
punaviinilasillisella, vaikka alkoho-
linkäyttöä ei yleisesti voi suositella.

     

Värikylläinen ruoka 
sisältää monia syöpää 
ehkäiseviä ravinto-
aineita.

Tuomo Alanko ja Reijo Laatikainen 
toimivat Docrates Syöpäsairaalassa.


