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Liikunnasta ja syöpään sairastumisesta on havainnoivaa tutkimusnäyttöä yleisimmistä syöpäsairauksista, 

kuten rintasyövästä. Tutkimustuloksia on julkaistu myös fyysisen kunnon käänteisestä yhteydestä 

syöpäriskiin ja -kuolleisuuteen. Vahvin näyttö fyysisen aktiivisuuden, erityisesti vapaa-ajan liikunnan, 

käänteisestä yhteydestä syöpäriskiin on todettu paksusuoli-, kohdunrunko- ja rintasyöpien kannalta. 

Liikuntasuosituksia pienempi liikunnan määrä on yhteydessä noin 9 % rintasyöpätapauksista ja 10 % 

paksusuolisyöpätapauksista Euroopassa. Vapaa-ajan liikunnan ja syöpäriskin yhteyksiä selvittäneessä meta-

analyysissa eniten liikkuvien syövän kokonaisriski oli 7 % pienempi verrattuna vähiten liikkuviin (Moore ym. 

2016). Meta-analyysi vahvisti aiempien tutkimuksien havaitseman käänteisen yhteyden vapaa-ajan liikunnan 

ja paksusuoli-, kohdunrunko- ja rintasyöpien välillä. Lisäksi havaittiin tilastollinen käänteinen yhteys liikunnan 

ja kuuden muun syöpätyypin välillä. Monipuolinen liikunta vähentää syöpää pääosin aineenvaihdunnallisten 

muutosten kautta. 

Paikallaanoloa on valveillaoloaikana tapahtuva istuminen ja lepäily. Aikuiset istuvat 50–60 % hereillä 

olemisen ajasta. Paikallaanoloa koskevista tutkimustuloksista suurin osa on perustunut tutkittavien 

itsearviointiin kyselylomakkein ja päiväkirjoin. Paikallaanolo on itsenäinen syöpävaaraa lisäävä tekijä. 

Paikallaanolon yhteyksistä syöpäriskiin ilmestyi ensimmäinen meta-analyysi vuonna 2014. Yhteensä 43 

havainnoivassa tutkimuksessa, oli 4,1 miljoonaa henkilöä ja 69 000 syöpätapausta (Schmid & Leitzmann 

2014). Paikallaanoloa arvioitiin televisionkatseluaikana, istumisaikana työssä ja kokonaisistumisaikana. 

Eniten istuvien paksusuoli-, kohdunrunko- ja keuhkosyöpien ilmaantumisen riski oli noin 20 % suurempi 

verrattuna vähiten istuviin. Tilastollista yhteyttä rinta-, peräsuoli-, munasarja-, eturauhas-, mahalaukku-, 

kives- ja munuaissyöpiin sekä non-Hodgkinlymfoomaan ei todettu. Uusimmat liikuntaa koskevat suositukset, 

jotka pohjautuvat tutkimusnäyttöön, julkaistiin 2018 loppuvuonna (Piercy ym. 2018). Näyttö paikallaanolon 

yhteydestä kohonneeseen syöpäriskiin on kohtalaista kohdunrunko-osan syövän, paksusuolensyövän ja 

keuhkosyövän kohdalla. Muista syövistä paikallaanolon ja syöpien välisestä yhteydestä on toistaiseksi 

riittämättömästi tutkimustietoa. 
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