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Hvað er ofurfæða (superfood)?

https://en.wikipedia.org/wiki/Superfood

• Orð sem margir næringarfræðingar eru ekkert of 
hrifnir af 

• Aðallega vegna þess að við þurfum að borða margar 
fæðutegundir á hverjum degi til að uppfylla 
næringarþörf líkamans

Superfood is a marketing term used to describe 

foods with supposed health benefits.

https://en.wikipedia.org/wiki/Superfood
https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing


Íslensku 

ráðleggingarnar 

– nýr bæklingur 

kom út 2015





Hvað hefur fiskur og sjávarfang umfram 
aðrar fæðutegundir?

• Mikilvæg næringarefni í fiskinum:

– Langar fjölómettaðar ómega-3 fitusýrur 

– D-vítamín

– Selen
• Einnig í eggjum, innmat og korni og grænmeti ræktað á 

norðurlöndum

– Joð
• Einnig í mjólk og eggjum ef fóður dýranna inniheldur joð 

– Lífsnauðsynlegar amínósýrur 
• Einnig í mjólk, kjöti og eggjum

• Feitur fiskur inniheldur meira af ómega-3 fitusýrum 
og D-vítamíni en magur fiskur



Krabbamein

• Um þriðjungur íslendinga fá krabbamein einhvern 
tíman á lífsleiðinni

– Meira en helmingur allra meina greinast eftir 65 ára aldur

• Krabbamein í blöðruhálskirtli eða brjóstum eru 
meðal algengustu krabbameina á Íslandi og á 
heimsvísu
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Samantekt á rannsóknum 

sem hafa skoðað 

samband milli mikillar 

fiskneyslu á:

1. áhættu á að greinast 

með krabbamein í 

brjóstum og 

blöðruhálskirtli

2. framgang sjúkdómsins



Fiskur og krabbamein í blöðruhálskirtli

• Ekki hefur verið sýnt fram á að mikil fiskneysla 
minnki líkur á að greinast með krabbamein í 
blöðruhálskirtil (Szymanski et al., 2010)

• Karlar sem borðuðu mikið af fiski áður en þeir 
greindust virtust vera í minni hættu á að deyja af 
völdum sjúkdómsins (Szymanski et al., 2010)

• Íslensk rannsókn sýndi að eldri menn sem tóku lýsi 
reglulega voru í minni hættu á að greinast með langt 
gengið mein í blöðruhálskirtli (Torfadottir et al.,2013)



Fiskneysla eftir greiningu 
blöðruhálskirtilskrabbameins

• Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar með 
krabbameinið sem borða fisk oft í viku eru í minni 
hættu á að látast af völdum sjúkdómsins (Chavarro et al., 

2008; Epstein et al., 2012)

• Heilsusamlegt mataræði sem samanstóð af baunum, 
ávöxtum, grænmeti, heilkorni, hvítlauk, sojavörum, 
fiski og jurtaolíum minnkaði  líkur á að látast úr 
krabbameini í blöðruhálskirtli um 50% (Yang et al., 2015)



Fiskur og krabbamein í brjóstum

• Flestar rannsóknir sýna að mikil neysla á fiski 
minnkar ekki hættuna á að fá brjóstakrabbamein 
(Zheng et al., 2013; Kiyabu et al., 2015; Kim et al., 2009; Genkinger et al., 
2013, Couto et al., 2013)

• Hins vegar, ef skoðuð er sérstaklega neysla á feitum 
fiski þá sést minnkuð hætta samhliða meiri inntöku 
(Zheng et al., 2013)

• Bandarísk rannsókn sem skoðaði sérstaklega inntöku 
á löngum ómega-3 fitusýrum sem fæðubót, sýndi að 
þær voru verndandi fyrir brjóstakrabbamein (Brasky et 

al., 2010)



Fiskneysla eftir greiningu 
brjóstakrabbameins

• Konur sem greinst hafa með brjóstakrabbamein á 
byrjunarstigi og fengið hefðbundna meðferð við því, 
voru í 25% minni hættu á að sjúkdómurinn tæki sig 
upp aftur ef þær neyttu mikið af löngum ómega-3 
fitusýrum (Patterson et al., 2011)

• Þær sem fengu mikið af fitusýrum úr feitum fiski voru 
einnig líklegri til að lifa lengur (Patterson et al., 2011)



D-vítamín

• D-vítamín er nauðsynlegt næringarefni til að viðhalda 
góðum kalkbúskap í líkamanum og þar af leiðandi 
góðri beinheilsu 

• D-vítamín er aðallega að finna í feitum fisk og lýsi

• D-vítamín myndast í húðinni fyrir tilstilli útfjólublárra 
geisla sólar eða sólarlampa

• Ráðlagðir dagskammtar (RDS) fyrir D-vítamín
o Ungbörn og börn til 9 ára (10 µg eða 400 AE) – samsvarar ca 5 ml af 

krakkalýsi

o 10-70 ára – 15 µg eða 600 AE – samsvarar ca 8 ml af lýsi

o 70 ára og eldri – 20 µg eða 800 AE – samsvarar  ca 10 ml af lýsi



D-vítamín og krabbamein

• D-vítamín er talið geta haft áhrif á bæði hættuna á að 
fá krabbamein en einnig á batahorfur þeirra sem 
greinast með sjúkdóminn (Sunil Kumar et al., 2015)

o Sterkustu vísbendingarnar sem vörn fyrir krabbameini eru 
gegn ristilkrabbameini (Theodoratou et al., 2014; Jacobs et al., 

2016)

• Fólk með góðan D-vítamínbúskap (75-100 nmol/L í 

blóði) fyrir greiningu eru í minni hættu á að deyja 
borið saman við þá sem mælast með lægri gildi – á 
við um margar tegundir krabbameina (Jacobs et al., 2016; 

Huss et al., 2014; Schottker et al., 2014)



Samantekt

• Fiskneysla, á sérstaklega við um feitan fisk, virðist veita 
vernd gegn myndun brjóstakrabbameins en ekki 
blöðruhálskirtilskrabbameins

• Einstaklingar sem hafa greinst með krabbamein í 
blöðruhálskirtli eða brjóstum virðast geta bætt lífshorfur 
sínar með því að borða reglulega feitan fisk samhliða 
hollu og fjölbreyttu mataræði

• Fæðubótarefni sem innihalda langar ómega-3 fitusýrur og 
D-vítamín geta einnig veitt vernd gegn krabbamein í 
brjóstum og blöðruhálskirtli ásamt því að auka lífshorfur 
þeirra sem eru þegar greindir



Samantekt (frh.)
• Ofurskammta af omega-3 fitusýrum eða D-vítamíni 

skal varast vegna mögulegra neikvæðra áhrifa á 
heilsu og framgang krabbameina

• Einnig skal varast að borða mikið að ránfiskum eins 
og hákarli, stórlúðu og túnfisk því þessar fisktegundir 
geta innihaldið hátt magn af kvikasilfri, sem gæti haft 
áhrif á krabbameinsáhættuna



Mikilvægt að gera sér grein fyrir að 
niðurstöður rannsókna sem vísað er í eru 
gerðar á stórum hópi fólks og byggja á 
tölfræðilegum líkum

Þar af leiðandi er ekki hægt að ábyrgjast að 
allir einstaklingar hafi gagn að því borða meira 
af fiski og sjávarfangi m.t.t. 
krabbameinsmyndunar eða til að hafa áhrif á 
framgang sjúkdómsins



Nokkur praktísk ráð



Skráargatið

• Veljum vörur sem eru merktar með skráargatinu

• Markmiðið er að aðstoða við val á matvælum fyrir 
hinn almenna neytanda

• Tekið tillit til innihalds fitu, sykurs, salts og trefja



Góð þumalfingurregla





Lífsstíll

• Samkvæmt nýrri rannsókn frá Harvard er hægt að 
koma í veg fyrir 50% krabbameinstilvika ef 
viðkomandi:

– Reykir ekki

– Drekkur áfengi í hóflegu magni

– Er með líkamsþyngdarstuðul á bilinu 18,5-27,5 kg/m2

– Hreyfir sig af mikilli ákefð í 75 mínútur á viku, eða

– Hreyfir sig í hóflegri ákefð í 150 mínútur á viku

https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/healthy-lifestyle-could-
prevent-half-of-all-cancer-deaths/

https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/healthy-lifestyle-could-prevent-half-of-all-cancer-deaths/
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