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Endret kreftrisiko ved migrasjon

Endret risiko for kreft over tid
Kvinner

Menn

Nye tilfeller

Nye tilfeller
5-års
overlevelse

5-års
overlevelse

Dødlighet
Dødlighet
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Forventet levealder ved fødsel

• Nyfødte jenter og gutter kan forvente å bli hhv 84,1 og 80,0 år
• Øker med 20% i hvert tiende år
SSB

Kosthold og kreft:
En kompleks problemstilling !
Familien Ottersland Dahl, Gjettum

Fotograf: Peter Menzel, Hva spiser verden? (Nobels fredssenter, 2014)
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Kosthold og kreft:
En kompleks problemstilling !
Familien Glad Østensen, Gjerdrum

Fotograf: Peter Menzel, Hva spiser verden? (Nobels fredssenter, 2014)

Kosthold og kreft:
En kompleks problemstilling !

Familien Cui, Weitawu-landsbyen i Beijing-provinsen i Kina
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Kosthold og kreft:
En kompleks sykdomsprosess!
•
•
•
•
•

Alle celler har DNA med 30.000 gener (oppskrifter) på proteiner
Gener kan skades – oppskriften endres
Omkring 200 gener kan bli kreftgener
KREFT: kombinasjoner av 4‐8 kreftgener skades
Ulike kombinasjoner → ulike kreftformer og subtyper

Normalt vev

Kreftsvulst
DNA skade 1 DNA skade 2

Alder (år):

40

45

Invasiv kreftsvulst

DNA skade 3

50

55

DNA skade 4

60

Spredning

DNA skade 5 DNA skade 6

65

70

75

Hvordan forsker vi?
1. Celle- og dyrestudier
• Mekanismer
• Eksempel: Næringsstoffer som kan påvirke vekst av
kreftceller
• Utfordring: Er resultatene overførbare til mennesker?
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Hvordan forsker vi?
2. Befolkningsstudier
• Assosiasjoner under hele sykdomsutviklingen
• Eksempel: De som spiser mest fullkorn har minst
tarmkreft
• Utfordringer: Liten presisjon i kostregistrering,
konfundering

Hvordan forsker vi?
3. Kliniske studier
• Studere effekter i mennesker
• Eksempel: Effekt av de norske kostrådene på
tarmkreftpasienter
• Utfordringer: Egnet til effekter på pasienter. Ikke egnet
til forebygging. Etiske, praktiske og økonomiske
utfordringer i langtidsstudier. Placebo, kontrollgruppe.
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Utfordring innen ernæringsvitenskap
o Veldig mye støy i media
o Mange misbruker og feiltolker ernæringsvitenskap

Media er ingen god kilde til
informasjon om ernæringsvitenskap

2 mill orginalpublikasjoner
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Systematiske
kunnskapsoppsummeringer
Alle tre studietyper er nyttig for å etablere
årsakssammenheng
Kunnskapsoppsummering er omfattende og tverrfaglig
World Cancer Research Fund

o
o
o
•
•
•
•

Omfattende oppsummeringer i 1997, 2007, 2018
Kontinuerlig oppdateringer av ulike krefttyper
>1000 av verdens beste forskere
Mange tusen siders kunnskapsoppsummeringer

WCRF:
Matvarer som reduserer kreftrisiko
o Helkorn/fullkorn: Tykktarm
o Matvarer med kostfiber: Tykktarm
o Grønnsaker og frukt: Munnhule, svelg,
strupehode, spiserør, lunge, magesekk,
tykk‐ og endetarm
o Grønnsaker: Svelg og strupe
o Frukt: Svelg og strupe, lunge
o Meieriprodukter: Tykktarm
o Kaffe: Lever, livmorslimhinne
o Fysisk aktivitet: Tykktarm, bryst,
livmorslimhinne
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WCRF:
Matvarer som øker kreftrisiko
o Alkohol: Svelg, strupe, spiserør,
magesekk, lever, tykktarm, bryst
o Rødt kjøtt: Tykktarm
o Bearbeidet kjøtt: Magesekk, tykktarm
o Saltkonservert mat: Magesekk
o Glykemisk belastning: Livmorslimhinne
o Betakarotentilskudd: Lunge
o Fedme: Spiserør, bukspyttkjertel,
galleblære, lever, tykktarm, bryst
(postmenopausal), eggstokk,
livmorslimhinne, prostata, nyre,
skjoldbruskkjertel, beinmarg, hjerne

WCRF:
Kostråd for å redusere kreftrisiko
o Et hovedsakelig plantebasert
kosthold



mye grønnsaker, frukt, bær,
fullkorn, belgfrukter
begrensede mengder
bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt,
salt, tilsatt sukker, energirike
matvarer

o Balanse mellom energiinntak
og forbruk
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Et hovedsakelig plantebasert kosthold
Kostråd fra WCRF (minst 2/3)

Norske kosthold (30-40%)

Vegetarkost (>90%)

Vegankost (100%)

Frukt og grønnsaker ‐ anbefalt mengde pr dag

Totalt 500 g
• Spis minst 500 gram grønnsaker, frukt og bær hver dag
• Minst 250 gram frukt og bær, og 250 gram grønnsaker
• Spis variert

12

Kornprodukter ‐ anbefalt mengde pr dag

Tre eksempler

Spis 70 – 90 gram fullkorn (sammalt mel) per dag

Kjøttprodukter
• Spis fortrinnsvis magre kjøttprodukter
• Begrens inntaket av rødt kjøtt til 500 g pr uke
• Begrens inntaket bearbeidet kjøtt
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Alkohol

• Alkohol anbefales ikke
• Dersom man bruker alkohol bør inntaket begrenses

Fysisk aktivitet

• Alle bør være i fysisk aktivitet i minst 30 min hver dag
• Alle former for fysisk aktivitet (tilsvarende hurtig
gange)
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Underernæring hos kreftpasienter
 Cellegift, kirurgi, strålebehandling, hormonbehandling
gir plager som påvirker matinntaket
 Dårlig appetitt, kvalme, smaksforandringer, tørr/sår
munn, svelgvansker, diaré, forstoppelse
 Mer komplikasjoner, dårligere prognose
 Individuell ernæringsbehandling

Overvektige kreftpasienter
•
•
•
•
•

Pasienter med overvekt/fedme ofte dårligere prognose
Er vektreduksjon gunstig?
Hva slags vektreduksjon?
Foreløpige studier: gunstig effekt
Flere store kliniske studier underveis
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Faste og kreft-behandling
1. Dyreforsøk viser at kalorirestriksjon bedrer effekten av cellegift
og strålebehandling
2. Relevant for mennesker? Ikke avklart enda.

3. Fastekurer anbefales ikke under aktiv behandling
Brystkreft

Saleh et al. Cell Cycle 2013

Sukker og kreft
1. Kreftceller bruker i større grad glukose
enn friske celler
2. Brukes til PET
3. Media: «Kreftceller elsker sukker.
Pasientene bør holde seg unna sukker»
4. Under aktiv behandling/sykdom: Viktig å
unngå stor vektreduksjon
5. Etter aktiv behandling: Tilsatt sukker bør
begrenses til mindre enn 10 prosent av
energiinntaket (Kostrådene)
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Antioksidanter og kreft
1. Flere store studier finner økt kreftrisiko av
antioksidanttilskudd (spesielt beta-karoten)
2. Tilskudd anbefales ikke til kreftpasienter
3. Følge kostrådene, spis frukt og grønnsaker

Dårlige kilder

Gode kilder

Mat mot kreft
o Mye støy i media om
ernæringsvitenskap



mange mener noe
mange som kalles «ernæringseksperter»

o Motedietter kommer og går
o Påstander om at



supermat, ekstrakter, kosttilskudd og
detoks beskytter mot kreft
kreftpasienter bør faste under
behandling, ikke spise sukker, ta mange
ulike tilskudd, gå på spesialdietter
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Ernæringsvitenskap i media
o Nye vitenskapelige studier
overtolkes
o Velger selektivt ut artikler som
støtter egne forutinntatte
interesser
o Populære stemmer blir hørt ‐
uavhengig av hvor godt de
forvalter fakta/vitenskap
o Voksende antall kilder og
avsendere med lav troverdighet

Forskningens ideal
o Kritisk til egne vurderinger
o Aktivt søke motargumenter
o Vi tester hypoteser ‐ designer
forsøk som prøver å motbevise
hypoteser
o Jo skarpere test – jo bedre
o Dersom vi ikke klarer å
motbevise, har hypotesen blitt
styrket
o Fagfellevurdering av artikler
o Bygge på kunnskaps‐
oppsummeringer
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Hvem kan du stole på?
Kunnskapsbasert, god
vitenskapelig forståelse
•

•

•

•

Nature, Science, New
England Journal of
Medicine, Lancet etc.
(vanligvis)
Ernæringsforskere
med bred kompetanse
innen humanernæring
(vanligvis)
Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet,
Kreftforeningen etc.
(nesten alltid)
Kliniske ernærings‐
fysiologer og andre
med mastergrader i
ernæring fra
universiteter (nesten
alltid)

Blandet forståelse
•

•

•

•

•

Leger og andre
helsearbeidere
(varierende)
Scientific American,
Time, CNN, BBC
(varierende)
Aftenposten, NRK,
TV2, Forskning.no etc.
(varierende)
VG og Dagbladet (ofte
liten vitenskapelig
forståelse)
Politikere (ofte
overskygger ideologi
vitenskapelig
forståelse)

Ideologisk, liten
vitenskapelig forståelse
•

•

•

•

Reklame for
kosttilskudd og
helsekost (nesten alltid
liten vitenskapelig
forståelse)
Ukeblader (som oftest
liten vitenskapelig
forståelse)
«Ernæringseksperter»
utenfor helsevesenet
(ofte drevet av
ideologi og
kommersielle hensyn)
Helsekostbransjen
(nesten alltid drevet av
rene kommersielle
hensyn)
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Oppsummering
1. Følg kostrådene
2. Vær oppmerksom på ufrivillig vekttap
3. Overvekt øker risiko og er assosiert med dårlig
prognose
4. Supplementer og tilskudd anbefales ikke (dersom
det ikke forordnes av helsepersonell)
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