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Inngangur 

• Brjóstakrabbamein er algengasta krabbamein 
kvenna

– Tæplega þriðjungur allra krabbameina kvenna eða 27.9% 
á árunum 2011 – 2015 á Íslandi

– Meðalaldur við greiningu er 62 ár

Helstu áhættuþættir: Erfðaþættir, hormónabúskapur og 
neysluvenjur     
(Krabbameinsskrá 2016, CDC 2014)



Hvað er vitað um mataræði og brjóstakrabbamein?

• Tengsl mataræðis og brjóstakrabbameins eru óljós (WCRF/AICR, 2010)

• Vísbendingar um: (Rossi, 2014)

• Rautt kjöt, D-vítamínskortur ↑ áhættu 

• Ávextir, grænmeti, trefjar, omega-3 fitusýrur ↓ áhættu

• Engin tengsl við mjókurneyslu (Dong, 2011, Zang, 2014)

• Fáar rannsóknir til á tengslum mataræðis á unglingsaldri á 
brjóstakrabbamein (Farvid, 2015, 2016)

• Rautt kjöt ↑ áhættu

• Trefjar ↓ áhættu



Markmið verkefnis

• Kanna tengsl fæðuvenja á mismunandi æviskeiðum 
og áhættu á brjóstakrabbameini

• Skoðuð eru áhrif algengra fæðutegunda í 
íslenskri fæðu á fyrri hluta 20. aldar 

– Byggt á mataræðisrannsókn frá 1939

- Fiskur, lýsi, kjöt, mjólk, rúgbrauð og haframjöl

• Unglingsaldur skoðaður sérstaklega



Aðferð

• Reykjavíkurrannsókn Hjartaverndar 1967-1996 

(The Reykjavik-Study)

10.049 konur (fæddur 1908-1935) veitu upplýsingar um        
búsetu í æsku

• Öldrunarrannsókn Hjartaverndar 2002 – 2006

(The AGES-Reykjavik Study)

3.326 konur (fæddar 1908 – 1935) veittu upplýsingar um 
mataræði á þremur æviskeiðum



Helstu niðurstöður 

• Konur búsettar í sjávarþorpi fyrstu 20 æviárin voru 22% 
minni áhættu á að greinast með brjóstakrabbamein á miðað 
við konur búsettar í Reykjavík. Samtímis bendir mikil 
fiskneysla á unglingsárum einnig til verndar. 

• Konur sem borðuðu fisk oftar en 4 sinnum í viku á miðjum 
aldri (40 – 50 ára) voru 54% minni áhættu til að greinast með 
brjóstakrabbamein en konur sem borðuðu fisk tvisvar eða 
sjaldnar í viku. 

• Ekki fundust nein tengsl við lýsisneyslu



Hvernig hefur fiskur áhrif á 

krabbameinsáhættu?

• Ómega-3 fitusýrur (langar fjölómettaðar)

• D- vítamín 

• Selen

• Joð

• Lífsnauðsynlegar amínósýrur

• Áhrif á vaxtarhraða á unglingsárum



Áhrif búsetu í æsku og fiskneyslu á brjóstakrabbamein 
Niðurstöður birtar  í CEBP í október 2016 
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Takk fyrir 



Spurningarlisti um mataræði 
• 17 tíðnispurningar um neyslu 11 algengra fæðutegunda.

Svarmöguleikar fyrir flestar spurningar voru: 
– Aldrei 

– Sjaldan en einu sinni í viku

– 1-2 í viku 

– 3-4 sinnum í viku

– 5-6 sinnum í viku 

– Daglega

– Oftar en daglega

Gildi spurningarlistans hefur verið metið fyrir mataræði á miðjum aldri og fyrir 
mataræði á eftri árum (Eysteinsdottir et al, 2010, 2012). 



Household survey in 1939 in Iceland
• Food intake was examined among 56 households around 

the country in 1939

• A considerable variation in dietary patterns across the 
country was observed:

– Higher fish consumption in the seaside villages compared with in 
the  rural areas (354 vs. 140 g/day) 

– Higher milk consumption in the rural areas compared with in the 
seaside villages (1367 vs. 356 g/day)

– Higher rye bread consumption in the rural areas compared with 
in the  seaside villages (113 vs. 78 g/day) 

Iceland 2010-2011 (18-80y)

Average fish intake = 46 g/day

Average rye bread intake < 20 g/day

Average milk intake = 300 g/day



Styrkleikar og takmarkanir  

Styrkleikar 
• Framsýnt rannsóknarsnið 

• Leiðréttingaþættir 

• Tenging gagna við Krabbameinsskrá

• Mismunandi mataræði þátttakenda í 
æsku 

Takmarkanir
• Upprifjun á mataræði langt aftur 

í tímann
• Niðurstöður byggja á fáum 

tilfellum
• Tíðniupplýsingar – ekki magn
• Upplýsingr um álegg 



Elsta mataræðiskönnun Íslands 1939

Mataræði var kannað á 56 heimilum víðs vegar á landinu árið 1939

Mjólk Fiskur Kjöt Rúgbrauð

Reykjavík 625 213 133 78

Sjávarþorp 356 354 106 98

Sveit 1367 140 177 113

Niðurstöður rannsókna Jóhönnu Eyrúnar Torfadóttur benda til mikilvægis 
mataræðis á unglingsárum fyrir áhættu á blöðruhálskirtilskrabbameini

Miðað við fullorðinn karlamann árið 1939 (grömm/dag)


