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Erityisinä mielenkiinnon aiheinani ovat olleet paksu- ja peräsuolen sekä eturauhasen syövät. Olen tutkinut 
kahta suomalaista kohorttiaineistoa: vuonna 1958 syntyneitä miehiä (noin 32,000 miestä) ja huippu-
urheilijoita (noin 2,400 miestä) ja kahta suurta pohjoismaista tapaus-verrokkitutkimusta, joissa tutkittiin 
paksu-ja peräsuolen syöpiä sekä eturauhassyöpää. 

Vuonna 1958 syntyneiden miesten kohorttitutkimuksessa todettiin, että miehillä, jotka olivat ylipainoisia tai 
lihavia varusmiespalveluksen aikana, oli hieman suurentunut riski sairastua syöpään. Tämä riski ei kuitenkaan 
ollut tilastollisesti merkitsevä (kerroinsuhde, OR 1.08, 95 prosentin luottamusväli, 95 % CI: 0.89–1.30). 
Hyvässä tai erinomaisessa fyysisessä kunnossa varusmiespalveluksen aikana olleilla riski sairastua syöpään 
myöhemmällä iällä oli merkitsevästi alentunut (OR 0.82, 95 % CI: 0.71–0.95). 

Suomalaisten huippu-urheilijoiden kohorttiin kuuluvien miesten syöpäilmaantuvuutta seurattiin vuodesta 
1986 vuoteen 2010. Kokonaissyöpäilmaantuvuus oli huippu-urheilijoilla alhaisempi kuin perusväestöllä, 
vakioitu ilmaantuvuussuhde (SIR) oli 0.89 (95 % CI: 0.81–0.97). Keskimatkanjuoksijoilla oli matalin 
syöpäilmaantuvuus (SIR 0.51, 95 % CI: 0.22–1.01). Hyvin matala syöpäriski todettiin myös 
pitkänmatkanjuoksijoilla ja hyppääjillä. Alhaisempi riski voi johtua terveistä elämäntavoista, erityisesti 
huippu-urheilijoiden vähäisemmästä tupakoinnista sekä hyvästä fyysisestä kunnosta.  
 
Tapaus-verrokkitutkimuksessa tutkittiin yhteyttä työn fyysisen kuormittavuuden ja paksu- ja peräsuolen 
syövän sekä eturauhassyövän ilmaantuvuuden välillä. Tutkittavat jaettiin eri ryhmiin työn kuormittavuuden 
perusteella, ja syöpäilmaantuvuutta verrattiin ryhmään, jolla ei ollut merkittävää koettua fyysistä rasitusta 
työssä.  
 
Työn fyysinen kuormittavuus suojasi paksu- ja peräsuolen syöviltä eniten niitä miehiä, jotka kuuluivat työn 
rasittavuudessa ylimpään kymmeneen prosenttiin (OR 0.74, 95 % CI: 0.72–0.77) verrattuna ryhmään, jolla ei 
ollut työssä fyysistä rasitusta. Naisten osalta todettu suojavaikutus oli pienempi (OR 0.87, 95 % CI: 0.81–
0.95). Paksusuolensyövän ilmaantuvuus ja vähäisemmässä määrin myös peräsuolisyövän ilmaantuvuus on 
matalin niillä, joiden työ on fyysisesti raskainta. Tämä yhteys näkyy miehissä naisia selkeämmin. Suurin 
suojavaikutus todettiin miehillä laskevan paksunsuolen alueella. 

Miehillä, joilla oli työhön kuuluvaa fyysistä rasitusta, oli pienempi riski sairastua eturauhassyöpään kuin 
miehillä, joilla ei ollut koettua fyysistä rasitusta työssä. Tilastollisesti merkittävää yhteyttä työn 
kuormittavuustason ja eturauhassyövän ilmaantuvuuden välillä ei todettu. Sosiaaliluokan mukaanotto 
analyyseihin ei merkittävästi muuttanut tuloksia. Tulokset olivat samanlaiset ennen PSA-mittausten 
yleistymistä 1990-luvulla ja niiden aikana 1990-luvun alun jälkeen. 

 


