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Fiskur hefur gegnt einu mikil væg asta 
hlut verki í nær ingu Ísl end inga allt frá 
landnámi.Almennthafafiskurogaðrar
sjávarafurðirveriðtalinhollfæðaográð
leggurembættilandlæknisaðþesssé
neyttaðminnstakostitvisvartilþrisvar
íviku.Enhversuhollerauðlindsjávar
manninumoghvernigtengisthúntíðni
krabbameina?Íþessariskýrsluerutekn
arsamanhelsturannsóknirátengsl
umsjávarafurðaogtveggjaalgengustu
krabbameina,semhjákonumerbrjósta
krabbameinoghjákörlumblöðruháls
kirtilskrabbamein.Aðmeðaltaligreinast
um202konurárlegameðbrjóstakrabba
meinog205karlarmeðblöðruhálskirtils
krabbamein.Ílokárs2014voru2.848
konurog2.125karlarálífimeðsjúk
dómana. 

Dr.JóhannaEyrúnTorfadóttirtókskýrsl
unasamanenhúnersérfræðingurínær
ingar–ogmatvælafræðiogstarfarsem
nýdoktorviðrannsóknarstofuínæringar
fræðiviðHáskólaÍslands.Færhúnokkar
bestuþakkirfyriryfirgripsmiklasaman
tekt um eina mikil væg ustu nær ingu sem 
haldiðhefurlífiíÍslendingumígegnum
aldir nar.

Dr. Lára G. Sigurðardóttir, 
læknirogfræðslustjóri 
Krabbameinsfélagsins
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Næringarefni í fiski
Fiskurogsjávarfanghafaákveðnasér
stöðuvegnaýmissanæringarefnasem
eruafskornumskammtiíöðrumfæðu
tegundum. Þessi næringarefni eru: 

Langar, fjölómettaðar ómega–3 
fitusýrur,semtakam.a.þáttíbólgusvör
unogstjórnunblóðþrýstingseinsogað
lækkablóðþrýsting

D–vítamín,semernauðsynlegttilað 
viðhaldasterkumbeinum

Selen,semtekurþáttíframleiðslu
skjaldkirtilshormónasemerumikilvæg
fyrirefnaskiptilíkamans

Joð,semermikilvægtfyrirframleiðslu
skjaldkirtilshormóna

Lífsnauðsynlegar amínósýrur, sem eru 
mikilvægarfyrirvöxtogviðhaldvefjaen
einnigfyrirónæmiskerfiðogmyndum
hormónaogtaugaboðefna

Feitur eða magur fiskur?
Fiskurerflokkaðursemfeitureðamagur
eftirmagnifituívöðvunum.Dæmium
feitanfiskerulax,silungur,makríllog
lúða.Feiturfiskurinniheldurþannigmeira
affitueneinnigmeiramagnafD–vítamíni
enmagurfiskur.Magurfiskureinsog
ýsa,ufsiogþorskurinnihaldatalsvertaf
fituílifrinni,semeruppsprettalýsis.

Hvað telst hollt mataræði?
Ínýjusturáðleggingunumfráembætti
landlæknisummataræðifyrireldrien
tveggjaáraeráherslalögðáaðhorfa
meiraámataræðiðíheildsinniístað
þessaðeinblínaáeinstakarfæðuteg
undir.Ítöflu1másjáyfirlityfirmataræði
semtaliðerholltfyrirheilsufólks[2].

Mataræðisrannsóknirþarsemeinstakar
fæðutegundirerutengdarviðsjúkdóma
getaveriðflóknaríframkvæmdþví
viðborðumflestmargarfæðutegundir
daglegaogþáererfiðaraaðvitahvaða
næringarefnispilahlutverkíþvísem

Sjávarfang 
sem næring

01 Fiskur og sjávarfang 
hafa ákveðna sér
stöðu vegna ýmissa 
næringarefna sem eru 
af skornum skammti í 
öðrum fæðu tegundum. 

•

•

•

•

•

Fjölbreytt og hollt matar  æði er 
undir staða góðrar heilsu og er 
talið geta verndað okkur gegn 
krabbameini.

Í dag greinist þriðji hver Íslend-
ingur með krabba mein ein hvern 
tíma á lífs leið inni og talið er 
að hægt sé að koma í veg fyrir 
næstum helm ing þeirra með 
hollu matar æði, reglu bund inni 
hreyfi ngu, reyk leysi, engri eða 
hóf egri áfeng is   neyslu, góð-
um svefni og sólar vörnum, svo 
dæmi séu tekin [1]. 
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Tafa 1. Tafa 2.
Norrænar næringarráðleggingar um hverju  
á að skipta út úr mataræðinu og hvað skal  
nota í staðinn. 

Skipta 
út úr 
matar
æðinu

Setja í 
staðinn

Fínunnar kornvörur
Smjör og viðbit úr smjöri

Feitar mjólkurvörur

Heilkornavörur
Jurtaolíur og viðbit  

úr jurtaolíum
Fituminni mjólkurvörur

Norrænar næringar ráð
legg ingar um hvað ætti 
að borða sem oftast og 
hvað ætti að borða sem 
sjaldn ast eða minnst af.  

Borða meira af

Unnar kjötvörur 
og rautt kjöt

Drykkir og matvæli  
með viðbættum sykri

Salt og saltríkur matur

Áfengi

Grænmeti og belgjurtir

Ávextir og ber

Fiskur og sjávarfang

Hnetur og fræ

Borða minna af
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Við þurfum að fá fjöl
ómettaðar fitusýrur úr 
fæðunni því líkaminn 
getur ekki myndað 
sjálfur þessar fitusýrur.

miðlasárauka,stjórnablóðþrýstingiog
takaþáttíblóðstorkuneftiráverka.
Ómega–3fitusýrur,sérstaklegalangar
keðjur,erubyggingareiningarfrumuhimna
allra fruma líkamans sem taldar eru vera 
fleirien30trilljónir.Oftermagnþessara
fitusýramæltífrumuhimnumíblóðinutil
aðmetahversumikiðmagnviðfáumúr
fæðunni.Íslendingarerumeðfrekarhátt
hlutfallafómega–3(6,1%)ísamanburði
viðBandaríkjamenn(4,2%)írannsóknfrá
2012ogþvíhægtaðsegjaaðviðsem
hópurborðummeiraaffiskienBanda
ríkjamenn[6].Japanirvoruþómeðhæsta
hlutfallið(9,5%)ogneyttuþarafleiðandi
mest af sjávarfangi í rannsókninni. Þó ber 
aðgetaþessaðeldriÍslendingarsem
tókuþáttíöldrunarrannsóknHjartavernd
arfrá2002til2006reyndustverameð
ennhærrahlutfallafómega–3fitusýrum
íblóðinueða10,3%hjákörlumog9,4%
hjákonum,eníþessumhópiríkirmikil
hefðfyrirfiskneyslu[7].

Kvikasilfur í ránfiskum
Flestbendirtilaðsjávarafurðirséumeð
hollarifæðutegundumsemmenngeta
neyttenmikilvægteraðhafaíhugaað

sumraþeirraþarfaðneytaíhófivegna
ýmissaóæskilegraaðskotaefna,s.s.
þungmálma.Einnþessaraþungmálma
erkvikasilfur,semeraðfinnaísjávar
fangi,bæðiafnáttúrulegumorsökum
eneinnigvegnaiðnaðar.Hæstanstyrk
erhelstaðfinnaíránfiskumogþvíeldri
semfiskurinner,þvímeiramagninni
heldurhann(sjánánaráwww.mast.is).
ÞærfisktegundirsemfástáÍslandiog
innihaldanokkuðmagnkvikasilfurseru
kæsturhákarl,stórlúðaogniðursoðinn
túnfiskur[8].

Þegarmetinerhættaafvöldumneyslu
kvikasilfurserstuðstviðviðmiðunar
mörk.Effiskurinninniheldurmagn
undirviðmiðunarmörkumerhanntalinn
hættulaus.Nýlegrannsóknávegum
rannsóknarstofuínæringarfræðivið
HáskólaÍslandssýndiað6%Íslendinga
voruyfirviðmiðunarmörkumíneysluá
kvikasilfrisamanlagtúrfæðu[8].Þar
sásteinnigað4%kvennaábarneignar
aldrivoruyfiráðurgreindumviðmiðunar
mörkuníneysluákvikasilfri.Neysla
kvikasilfursámeðgöngugeturhaftnei
kvæðáhrifátaugakerfifóstursogþess

vegnaþurfabarnshafandikonuraðhuga
sérstaklegaaðþessumþætti[9].
Athugiðaðlítilhættaeráaðfáofmikið
afaðskotaefnumúralgengumfiskteg
undumsemveiðasthérviðlandeinsog
ýsu,þorski,smálúðu,steinbít,skötusel,
silungioglaxi.

Rannsóknir á fiskneyslu  
og krabbameinum
Lítiðhefurfariðfyrirumfjöllunumtengsl
fiskneysluogkrabbameinaþráttfyrir
aðþauhafiveriðtalsvertrannsökuð.
Hérverðurfjallaðumhvortþaðsé
sambandmillifiskneysluoghættuá
aðfákrabbameiníblöðruhálskirtlieða
brjóstum,enþaðerualgengustukrabba
meinináÍslandisemogáheimsvísu.
Þessimeinhafaþarafleiðandiverið
mestrannsökuð.

rannsakaðer.Þessvegnahafarannsóknir
ámismunandimataræði(dietarypattern)
aukistundanfarinárogmáþarhelst
nefnarannsókniráMiðjarðarhafsmat
aræðinu(Mediterraneandiet)ogeinnig
áheilsusamlegunorrænufæði(Healthy
Nordicdiet).Þessarrannsóknirleggja
meðalannarsgrunnaðráðleggingum
embættislandlæknisummataræði.

Íbáðumofangreindumtegundummatar
æðiserfiskurogsjávarfangeinmegin
uppistaðaímataræðinu.Aðrarfæðuteg
undirsemneytterreglulegaíþessum
tegundummataræðiseruávextir,græn
meti,hnetur,fræ,haframjölogrúgbrauð
(ósætt),svodæmiséutekin.Tværsíðast
nefndufæðutegundirnarerualgengarí
heilsusamlegu,norrænufæði.Þessitvö
fæðumynsturhafaveriðtengdlang
lífi,jákvæðumáhrifumáheilastarfsemi
ásamtþvíaðveitaverndgegnhjarta–og
æðasjúkdómumogýmsumtegundum
krabbameina[3].

Um mikilvægi  
ómega fitusýra [4]
Viðþurfumaðfáfjölómettaðarfitusýrurúr

fæðunniþvílíkaminngeturekkimyndað
sjálfurþessarfitusýrur.Ímegindráttum
eruþettatværfitusýrur:ómega–3fitu
sýra(α–Línólensýra)ogómega–6fitu
sýra(Línólsýra).Viðfáumómega–3og
ómega–6úrjurtaríkinu,tildæmisúrjurta
olíum,hnetumogfræjumeneinnigúr
sjávarríkinueðakjöti(háðfóðridýranna).
Ómega–3og–6fitusýrurerumikilvægar
fyrirallavefilíkamansoggeturskortur
áþeimhægtástarfsemiónæmiskerfis
insogvextibarna.Skorturgetureinnig
valdiðhúðþurrki.

Ífiskiogsjávarfangieraðfinnasvokall
aðarlangarómega–3fitusýrurogeru
þrjárþeirramikilvægastar:eikósapenan
ósýra(EPA,C20:5n–3),dókósapenanó
sýra(DPA,C22:5n–3)ogdókósahexa
nósýra(DHA,C22:6n–3).Líkaminngetur
líkabúiðtilþessarlöngufitusýrurúrα–
línólensýruílitlumagni(ca.5%breytast
ílangarkeðjur)[5].Þessarkeðjurerusvo
notaðarsemundirstaðatilmyndunarlíf
virkraefnaílíkamanumsemkallasteikós
anóíðar,semerumikilvægarfyrirýmsa
starfsemilíkamans,tildæmisaðvinnaá
sýkingum,haldaeðlilegrinýrnastarfsemi,
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rannsökuðogtengslviðillvígkrabbamein
þáoftveriðskoðuðsérstaklega.

Fiskneysla fyrir greiningu 
blöðruhálskirtilskrabbameins  
Ekkihefurveriðsýntframáaðmikil
fiskneyslaminnkilíkuráaðgreinastmeð
krabbameiníblöðruhálskirtli.Hinsvegar
hafarannsóknirsýntaðkarlarsemborð
uðumikiðaffiskiáðurenþeirgreindust
meðmeiniðvoruíminnihættuáaðdeyja
afvöldumþess[11].

Vorið2013birtustíhinuvirtatímariti
JournaloftheNationalCancerInstitiute
niðurstöðurbandarískrarrannsóknarsem
vöktumiklaathygli[12].Írannsókninni
varstuðstviðfitusýrugreiningaríblóði
þeirrasemgreinastmeðkrabbamein
íblöðruhálskirtliogsamanburðarhóps
semekkigreindistmeðkrabbamein
íblöðruhálskirtli.Íljóskomaðhærra
magnafómega–3fitusýrumsástí
blóðsýnumþeirrasemgreindustmeð
krabbameiniðenhjáþeimsemekki
fengukrabbameinið.Ályktuðuhöfundar
rannsóknarinnaraðhérværilíklegaum
orsakasambandaðræða,þ.e.aðlangar
ómega–3fitusýrurmynduaukaáhættuna
ákrabbameiniíblöðruhálskirtli[12].

Ýmsirvísindamennhafaandmæltþessari
túlkunániðurstöðunum,ekkisístíljósi
þessaðengirlíffræðilegirferlarstyðja
þaðaðómega–3fitusýruraukikrabba
meinsmynduneneinnigafþvíaðmjög
fáirþátttakendurírannsókninnivorumeð
lífsógnandisjúkdóm,heldursvokölluð
sofandikrabbamein[13,14].Þaðmá
þvílíkageraráðfyriraðhérhafiverið
umaðræðakarlkynsþátttakendursem
hugsavelumheilsusína,borðasjávar
fangogfarareglulegatilheimilislæknis,
eníBandaríkjunumhefurtíðkastlengi
aðsetjaeldrikarlmenníblóðprufurtilað
kannahvortþeirséumeðkrabbameiní
blöðruhálskirtli,semeríflestumtilfellum
sofandimeinsemvelurekkiskaða.

Fiskneysla eftir greiningu 
blöðruhálskirtilskrabbameins
Íþaðminnstaþrjárrannsóknirhafaskoð
aðtengslmataræðisseminniheldurfisk
ogframgangskrabbameinsíblöðruháls
kirtlieftirgreiningu.Íbandarískrirann
sóknsemfylgdiþátttakendummeðsjúk
dóminneftiraðmeðaltalií22árreyndust
þátttakendursemborðuðufiskfimm
sinnumívikueðaoftarí48%minnihættu
áaðlátastafvöldumsjúkdómsins[15].
Sænskrannsóknkomstaðsvipaðriniður

stöðuþarsemmikilneyslaáómega–3
fitusýrumfráfiskiogsjávarfangisýndi
40%minniáhættuaðlátastafvöldum
sjúkdómsins[16].Nýlegrannsóknsýndi
aukþessaðheilsusamlegtmataræði
semsamanstendurafbaunum,ávöxtum,
grænmeti,heilkorni,hvítlauk,sojavörum,
fiskiogjurtaolíumminnkaðilíkuráað
látastúrkrabbameiniíblöðruhálskirtlium
50%[17].

Tilraunarannsóknirhafaveriðgerðará
körlumsemgreinsthafameðkrabba
meiníblöðruhálskirtliþarsemhelming
urinnfærfiskiolíusemfæðubótarefniog
hinnhelmingurinnlyfleysueðaekkert.
Körlunumvarsíðanfylgteftirí4–12
vikur[18,19]og2ár[20]ogprostate
specificantigen(PSA)mæltíblóðinu
ásamtöðrumþáttumsemsegjatilum
vöxtmeinsins.Þessarrannsóknirsýndu
aðfiskiolíanvirtistekkihafaáhrifá
þróunsjúkdómsinsentekiðskalfram
aðrannsóknartíminnvarstutturogtilað
getaályktaðafdráttarlaustumáhrifþess
aðtakainnómega–3fitusýrursemhluta
afmeðferðþarfaðgerastærrioglengri
rannsóknir.

Fiskur og 
blöðru
háls kirtils
krabbamein

02
Almennt um blöðruháls-
kirtilskrabbamein
Þegarkarlmaðurgreinistmeðkrabba
meiníblöðruhálskirtliervenjanaðmeta
hversu hratt krabba meins frum urn ar 
fjölgasér,semspáirfyrirumhversu
illvígteðaalvarlegtmeiniðer.Meina
fræðingurskoðarkrabbameinsfrumurnar
undirsmásjáogmeturþroskunargráðu
æxlisins,þekktsemGleasongráða.
Aukþesserhorfttilþesshversulangt
meiniðergengið,þ.e.hvortþaðerenn
bundiðviðkirtilinneðahvortþaðhafi
vaxiðíeitlaeðaönnurlíffæri.Ímörgum
tilfellumerblöðruhálskirtilskrabbamein
meinlítiðogveldurekkiskaða.Þáeroft
talaðumsofandimein.Mikilvægterað
finnaleiðirtilaðgreinaþessisofandi
meinfráillvígumkrabbameinumþarsem
fylgikvillarmeðferðargetaskertlífsgæði
verulega. Flestir karlar fá frumubreytingar 
íblöðruhálskirtilinnefþeirnáaðverða
nógugamlir,enþaðeruþásofandimein
semvaldaengumskaða.Helstuáhættu
þættirillvígrameinaerfjölskyldusagaog
kynþáttureneinnigeruvísbendingarum
aðreykingar,hreyfingarleysi,mataræði
ogönnurlífsstílstengdhegðungetihaft
áhrifáþróunsjúkdómsins[10].Tengsl
fiskneysluogkrabbameinshafaverið

Rannsóknir hafa sýnt 
að karlar sem borðuðu 
mikið af fiski áður en þeir 
greind ust með meinið 
voru í minni hættu á að 
deyja af völdum þess.
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Almennt um  
brjóstakrabbamein
Kvenhormónspilastórthlutverkíþróun
brjóstakrabbameinsogfáirumhverfis
þættirsvosemmataræðiogeinstakar
fæðutegundirhafafundistsemgætuhaft
áhrifáaðfásjúkdóminn.Þóervitaðmeð
nokkurrivissuaðhreyfingarleysi,ofþyngd
ogáfengisneyslaaukaáhættuna[21].

Fiskneysla fyrir greiningu 
brjóstakrabbameins 
Flestarrannsóknirhafasýntaðmikil
neyslaáfiskiminnkarekkihættunaáað
greinastmeðbrjóstakrabbamein[2226].
Hérersambandiðþóekkiskoðaðeftir
fisktegundumheldurmetiðeftirheildar
fiskneyslu.Íjapanskrirannsóknmátti
þósjáaðkonursemneyttuómega–3
fitusýra(úrfeitumfiski)voruíminnihættu

áaðgreinastmeðbrjóstakrabbamein
semvarmeðviðtakafyrirestrógenieða
prógesteróni[23].Nýlegrannsóknsýndi
hinsvegaraðmikilneyslaátúnfiskivirtist
aukalíkurábrjóstakrabbameinium25%
ogvartaliðaðaðskotaefnieinsogþung
málmar(t.d.kvikasilfur)íþessaritegund
affiskigætumögulegavaldiðþessari
auknuáhættu[27].

Þáskalþessgetiðaðnýlegavargreint
fráþvíííslenskrirannsóknaðmikilfisk
neyslaámiðjumaldrieðameiraen4
skammtarávikuveitti54%verndgegn
brjóstakrabbameinisíðaráævinni[28].
Ekkivarupplýsingumsafnaðumeigin
legafiskneysluígrömmumtalið,heldur
varhérmetintíðnineyslusamanlagtá
fiskmáltíðumogfiskiáleggi,gefinupp
semskammtar.Þessarniðurstöðurgefa

tilkynnaaðmögulegaskiptirlífsstíllmiklu
máli,jafnveláratugumáðurengreiningá
meininuverður.

Fiskneysla eftir greiningu 
brjóstakrabbameins 
Konursemgreinsthafameðbrjósta
krabbameinábyrjunarstigiogfengið
hefðbundnameðferðviðþví,voruí25%
minnihættuáaðsjúkdómurinntækisig
uppafturefþærneyttulangraómega–3
fitusýraímiklumagni[29].Þærsem
fengumikiðaffitusýrumúrfeitumfiski
vorueinniglíklegritilaðlifalengur.Einnig
varskoðaðhvortfæðubótarefnimeð
löngumómega–3fitusýrumhefðuáhrif
áendurupptökusjúkdómsinsogfannst
ekkisambandþarámilli[29].

Fiskur og 
brjósta
krabbamein

03

Íslensk rannsókn sýndi 
að mikil fisk  neysla á 
miðjum aldri eða meira 
en 4 skammtar á viku 
veitti 54% vernd gegn 
brjósta krabbameini  
síðar á ævinni.
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Neysla á ómega–3 
fitusýrum og blöðruháls-
kirtilskrabbamein
Fjölmargarrannsóknirhafasýntað
langarfjölómettaðarómega–3fitusýrur
hafaalmenntverndandiáhrifákrabba
meinsvöxtígegnummargamögulega
líffræðilegaferla[5].Neyslaáómega–3
fitusýrumsemfæðubótarefnihefurþó
sam kv æmt stórri erl endri rann sókn 
ekkisýntframátengslviðkrabbamein
íblöðruhálskirtli[30].Hvorkikomframí
rannsókninnihvortD–vítamínfylgdimeð
ífæðubótinninévarþaðskoðaðsérstak
legahvorthópurinnværimeðillvígmein,
semhefðihaftmeiriþýðingu.Íslensk
rannsóknsemskoðaðisambandmilli
neyslulýsis(meðD–vítamíni)áýmsum
æviskeiðumsýndiaðkarlarsemtóku
reglulegalýsiáefriárumvoruí57%
minnihættuáaðgreinastmeðlangt
gengiðkrabbameiníblöðruhálskirtli[31].

Þrjárrannsóknirtilviðbótarhafaskoðað
tengslblöðruhálskirtilskrabbameins
ogómega–3fitusýra,bæðiífæðuog
fæðubótarefnum.Einþeirrasýndiað
þeirkarlarsemfengumikiðaflöng
umómega–3fitusýrumvoruíaukinni
hættuáaðgreinastmeðkrabbameiní
blöðruhálskirtli(ekkigreinteftiralvarleika
meinsins)[32].Önnursýndiaðneyslaá
feitumfiskiminnkaðihættunaákrabba
meinimeðmeinvörpumenþegarlýsivar
skoðaðeittogsérfannstekkisamband
viðkrabbameiníblöðruhálskirtli[33].
Þriðjaogsíðastarannsókninsýndiað
lýsiogómega–3fitusýrurúrfiskivoru
verndandifyrirsjúkdóminn.Þettagetur
benttilþessaðfleirinæringarefniífiski
aðstoðiviðverndinaeinsogtildæmis 
D–vítamín[34].

Neysla á ómega–3 fitusýrum 
og brjóstakrabbamein
Þarsemfisktegundirerumisríkaraf
ómega–3fitusýrumþáhefurlíkaverið
kannaðsérstaklegahvortfeiturfiskur,
seminniheldurríflegaafþessumfitu
sýrum,hafiáhrifáaðgreinastmeð
brjóstakrabbamein.Ínýlegrisamantekt
argreinumslíkarrannsóknirkomframað
þærkonursemfenguómega–3fitusýrur,
semfásteingönguúrfeitumfiski,voru
í15%minnihættuáaðgreinastmeð
brjósta krabba mein. Því meira magn sem 
þærneyttu,þvímeirivarverndin[22].Að
takainnα–línólensýru(ómega–3fitusýra)
semkemurbaraúrjurtaríkinuhafðiengin
áhrifákrabbameinsáhættuna[22].

Einrannsóknhefurskoðaðsérstaklega
inntökuálöngumómega–3fitusýrum
semfæðubótogreyndustþærvera
verndandifyrirbrjóstakrabbamein[35]

Ómega–3 
fitusýrur og 
krabbamein

04

Þær konur sem fengu 
ómega–3 fitusýrur, sem 
fást eingöngu úr feitum 
fiski, voru í 15% minni 
hættu á að greinast með 
brjóstakrabbamein
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D–vítamínertaliðbæðigetahaftáhrif
áhættunaáaðfákrabbameinogá
batahorfurþeirrasemgreinastmeð
sjúkdóminn[36].D–vítamínvirðistgeta
hindraðvöxtkrabbameinsfruma,örvað
frumudauðaeftiraðillkynjafrumurhafa
myndast,hindraðmeinvarpsmyndunog
minnkaðbólguviðbrögðílíkamanum[37].

ViðfáumhelstD–vítamínúrfeitumfiski
oglýsi.Fæðubótarefniseminnihalda
ómega–3fitusýrurinnihaldaoftastekki
D–vítamín. 

Hvað þurfum við mikið  
af D–vítamíni?
AlmenntséðerÍslendingumhættvið
D–vítamínskorti,m.a.vegnasólarleysis.
OkkurerþvíráðlagtaðtakainnD–víta
mínsemfæðubótarefni:

Yngrien10áraþurfa10míkrógrömm
(µg)(jafngildir400alþjóðlegumeiningum,
IU)ádag
10til70ára15µg(600IU)ádag
Eldrien70áraþurfa20µg(800IU)ádag

Semdæmigefa150gafmögrumfiski
áborðviðýsueðaþorskum1,4µgaf
D–vítamínienfeiturfiskuráborðviðlax
gefur16,4µgísamamagni[38].

Hvernig er D–vítamín mælt?
HægteraðfylgjastmeðD–vítamínbú
skaplíkamansmeðþvíaðmælastyrk
25–hýdroxíðvítamíns–D(25–OHD)íblóði.
Magn25–OHDíblóðisegirtilumhversu
mikiðD–vítamínhefurfengistmeðmatog
fæðubótarefnumenstyrkleikiþessíblóði
ereinnigháðurþvíhvortsólhafiskiniðá
húðina.Semdæmiertaliðnógaðvera
áhlýrabolí15mínúturísóldaglegaað
sumritilaðfánógD–vítamín.

Samkvæmtnýjustunorrænunæringar
ráðleggingunumertaliðaðeinstaklingar
semmælastmeð50nanómól/líter
(nmol/L)af25–OHDíblóðieðahærra
gildiséumeðfullnægjandiD–vítamín
magnmeðtillititilbeinheilsu[4].D–víta
mínertaliðmikilvægttilaðviðhalda
endurnýjunbeinaogkomaívegfyrir
beinþynninguogbeinbrot.

Dvítamín og  
krabbamein

05
D–vítamín og krabbamein
Þóflestirvísindamennséusammálaum
hversumikiðmagnafD–vítamíniþurfi
aðveratilstaðarílíkamanummeðtilliti
tilbeinheilsuerekkiþaðsamauppiá
teningnumþegarumræðansnýstum
krabbamein.Nýlegrannsóknsemgerð
varákonumsýndiaðþærsemmældust
með100nmol/Leðameiravoruí67%
minnihættuáaðfákrabbameinafhvaða
gerðsemer,samanboriðviðþærsem
vorumeðminnaen50nmol/L[38].Hér
skalþótekiðframaðekkivartekiðtillit
tilannarralífshátta,svosemmataræðis
oghreyfingar,enháttD–vítamíngildií
líkamanumgeturlíkaveriðmerkiumað
viðkomandilifiheilsusamlegulífi,borði
holltoghreyfisigreglulega(útiþarsem
sólinskínáhúðina),semerþáhinnraun
verulegiverndandiþáttur.

Þrjátíurannsóknirvoruteknarsaman
þarsemskoðaðvarmeðsafngreiningu
(metaanalýsa)sambandiðmilliD–víta
mínsoghættuákrabbameinumíbrjóst
um.Þarkomíljósfremurveiktvernd

andisambandmilliD–vítamínneysluog
brjóstakrabbameinsogvarsambandið
háðstyrkleikaíblóði,þ.e.þvíhærristyrk
leikiafD–vítamíni,þvíminnivaráhættan
[40].Íþessumrannsóknumvartekiðtillit
tilýmissalífsháttasemannarshefðu
getaðtalistraunverulegástæðafyrir
niðurstöðunum.

Hjákonumsemgreinsthafameðbrjósta
krabbamein hefur hátt gildi af D–vítamíni 
íblóði(ámilli76og99nmol/L)fyrirsjúk
dómsgreininguveriðtengtminnihættu
áaðlátastúrsjúkdómnumísamanburði
viðkonursemmældustundir76nmol/L
fyrirgreiningu[41].Hinsvegarvorukonur
meðmjögháttgildi,yfir100nmol/L,
einnigíaukinnihættuáaðlátastúrsjúk
dóm um.

Ítengslumviðkrabbameiníblöðruháls
kirtli hafa tvær bandarískar rannsóknir 
sýntframáaðháttD–vítamínmagníblóði
fyrirsjúkdómsgreininguséverndandifyrir
langtgengiðeðaillvígtmeiníblöðru
hálskirtli,enekkisofandimein[42,43].

Einnighefurveriðsýntframáaðkarlar
semmældustmeðmeiraen85nmol/L
af25OHDáðurenþeirgreindustmeð
krabbameiníblöðruhálskirtlivoruíminni
hættuáaðlátastúrsjúkdómnum[44].

Hvað er ákjósanlegt  
D–vítamíngildi í blóði?
Ínýlegrisamantektargreinteljavísinda
mennæskilegtaðfullorðnirhafiD–víta
míngildiyfir75nmol/Ltilaðminnka
hættuáaðgreinastmeðkrabbamein
íbrjóstum,blöðruhálskirtliogristlien
einnigtilaðhindraframþróunkrabba
meinaogstuðlaþannigaðbetrilífshorf
umþeirrasemfáþessimein[37].

D–vítamín er talið bæði 
geta haft áhrif á hættuna 
á að fá krabbamein og 
á batahorfur þeirra sem 
greinast með sjúkdóminn

•

•
•
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Fiskneysla,sérstaklegaþegarborðaðer
mikiðaffeitumfiski,virðistveitavernd
gegn myndun brjóstakrabbameins, en 
ekkieruvísbendingarumaðhúnhindri
myndunkrabbameinsíblöðruhálskirtli.
Enguaðsíðurvirðasteinstaklingarsem
hafagreinstmeðkrabbameiníblöðru
hálskirtlieðabrjóstumgetabættlífs
horfursínarmeðþvíaðborðafeitanfisk
reglulegasamhliðaholluogfjölbreyttu
mataræði,sérstaklegaefþaðvartil
staðaráðurenviðkomandigreindistmeð
krabba mein. 

Sömuleiðisgetafæðubótarefnisem
innihaldalangarómega–3fitusýrurogD–
vítamínveriðverndandifyrirkrabbamein
íbrjóstumogblöðruhálskirtli,ásamtþví
aðaukalífshorfurþeirrasemgreinst
hafameðþessimein.Ofurskammta
afómega–3fitusýrumeðaD–vítamíni
skalþóvarastaðtakainnþvíþaðgetur
mögulegahaftneikvæðáhrifáheilsu
ogframgangkrabbameina.Einnigskal
varastaðborðamikiðafránfiskumá
borðviðhákarl,stórlúðuogtúnfisk,því
þessarfisktegundirgetainnihaldiðmikið
magn kvika silfurs.

Samantekt

06
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