
KATSAUS

Alkoholi ja syöpä

WHO arvioi alkoholin käytön 
yhdeksi TOP 10-riskiksi maa-
ilmanlaajuisesti. Alkoholin 
aiheuttama tautitaakka on 

5,1 % kaikista taudeista. Alkoholi aihe-
uttaa vuosittain 3,3 miljoonaa kuole-
maa maailmassa eli 5,9 % kaikista kuo-
lemista ja Euroopassa peräti 13 % (1). 
USA:ssa 3,5 % kaikista syöpäkuolemista 
on yhteydessä alkoholiin (2). Alkoholin 
aiheuttamat haitat ovat lisääntyneet vii-
meisten vuosikymmenten aikana maail-
manlaajuisesti (3). Alkoholin ja syövän 
yhteydestä esitettiin todisteita jo yli 100 
vuotta sitten (4), ja asia todistettiin tie-
teellisesti IARC:n (International Agency 
for Research on Cancer) toimesta vii-
meistään 1988 eli 30 vuotta sitten (5). 

Alkoholin aiheuttamat syövät ovat 
yleistyneet. Alkoholi onkin yksi merkit-
tävimmistä elintapoihin liittyvistä syö-
päriskeistä. Alkoholin tiedetään olevan 
vahvasti yhteydessä ainakin suuonte-
lon, nielun, kurkunpään, ruokatorven, 
maksan, paksu- ja peräsuoli- sekä nais-
ten rintasyöpään (6). Alkoholiin liittyvä 
syöpäriski näyttää olevan myös varsin 
pysyvää. Suuontelon ja nielun syövän 
riskin kohoaminen pysyi samalla tasol-
la ainakin 10 vuotta alkoholinkäytön 
lopettamisen jälkeen, ja riski oli vie-
lä 16 vuoden kuluttua lopettamisesta 
korkeampi kuin niillä, jotka eivät olleet 
koskaan juoneet alkoholia (7).

Alkoholin ja syövän yhteyttä ei Suo-
messa eikä muualla ole korostettu eri-
tyisen äänekkäästi.

Asia tunnetaan huonosti myös väes-
tössä. Australiassa 47 % (8) ja Yhdysval-

loissa vain 39 % väestöstä tietää alkoho-
lin voivan aiheuttaa syöpää, Euroopassa 
vain joka viides kansalainen uskoo, että 
alkoholilla ja syövällä on tekemistä kes-
kenään (9).

Alkoholiteollisuus vähättelee 
alkoholin osuutta syövän synnyssä
Alkoholiteollisuuden ja sen rahoitta-
mien järjestöjen strategiaan kuuluu 
selkeiden tutkimustulosten vakuutta-
vasta näytöstä huolimatta sen tosiasi-
an  kiistäminen, että alkoholin käyttö 
lisää syöpäriskiä (10). Kansainvälinen 
arvostettu tutkijaryhmä julkaisi äsket-
täin mielenkiintoisen selvityksen siitä, 
miten alkoholiteollisuus ja sen sidos-
ryhmät vaikuttavat mm. alkoholin ja  
syövän yhteyden ”ohittamiseen” (9). 
Tutkijat tekivät kvalitatiivisen analyysin 
27 alkoholiteollisuuden   maailmanlaa-
juisesti merkittävän toimijan ja niiden 
rahoittamien sosiaalista näkökulmaa 
ja yhteiskuntasuhteita ylläpitävien jär-
jestöjen alkoholia ja syöpää koskevien 
kirjoitusten ja  nettisivujen sisällöstä. 
Näistä toimijoista 13 sivuutti täysin al-
koholinkäytön aiheuttaman syöpäriskin 
lisääntymisen, esim. naisten rintasyö-
vän, ja 20 järjestöä sivuutti kirjoituksis-
saan kolorektaalisyövän, jonka yhteys 
alkoholin käyttöön on myös luotetta-
vasti todistettu. Viisi järjestöä kielsi 
kokonaan alkoholin ja syövän yhtey-
den, ja 12 järjestöä esitti tutkimustensa 
ja selvittelyjensä tuloksena, että alko-
holin aiheuttama syöpäriski koskee ai-
noastaan pientä, erittäin paljon juovaa 
vähemmistöä. 
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Alkoholin yhteys syövän kehittymi-
seen on osoitettu useissa tutki-
muksissa, jotka perustuvat satojen 
tuhansien potilaiden aineistoi-
hin. Suun, nielun ja ruokatorven 
syövän riski on runsaasti alkoholia 
käyttävällä viisinkertainen verrat-
tuna alkoholia käyttämättömiin. 
Syövän kehittymisen kannalta 
ratkaisevaa on alkoholin määrä. 
Syövän riski suurenee suhteessa 
eliniän aikana nautittuun alkoholi-
määrään eikä turvarajaa ole.
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Miten alkoholi aiheuttaa syöpää
Alkoholin syöpää aiheuttava biologinen 
mekanismi on vielä osittain tuntema-
ton (11-14). Etanoli ei ole mutageeni-
nen, mutta sen aineenvaihduntatuote 
asetaldehydi on vahvasti mutaatioita 
aiheuttava, karsinogeeninen. Alkoholi-
juomien käyttöön liittyvä asetaldehydi 
on luokiteltu ensimmäisen luokan kar-
sinogeeniksi (11). Asetaldehydin kar-
sinogeenisyys ihmisellä todennettiin 
vakuuttavasti aasialaisen geenimutaa-
tion avulla. Esimerkiksi suurelta osal-
ta japanilaisia puuttuu asetaldehydiä 
pilkkova entsyymi aldehydidehydroge-
naasi (ALDH2) tai sitä on liian vähän. 
Alkoholin nauttimisen jälkeen ALDH2-
puutteisten syljen ja mahanesteen ase-
taldehydipitoisuudet nousevat 2-5-ker-
taisiksi ALDH2-aktiivisiin verrattuna 
(15). Heillä todettiinkin jo vuosia sit-
ten 4-12 -kertainen riski sairastua ruo-
ansulatuskanavan syöpiin (suu-, nielu-, 
ruokatorvi-, maha- ja paksusuolisyöpä) 
verrattuna alkoholinkäyttäjiin, joilla 
geenimutaatiota ei ole (15,16). Syy-seu-
raussuhde alkoholijuomien käyttöön 
liittyvän asetaldehydin ja yläruoansu-
latuskanavan syöpien välillä on tämän 
mallin avulla kiistattomasti osoitettu 
(17,18). 

Syljen asetaldehydipitoisuus ja vai-
kutusajan pituus ovat määrääviä suu-
reita asetaldehydin paikallisia limakal-
vovaikutuksia arvioitaessa. Edelliseen 
vaikuttavat eniten syljen alkoholipi-
toisuus sekä suun yksilöllinen mikro-
bifloora ja jälkimmäiseen kerralla juotu 
alkoholimäärä (15). Mikrobivälitteinen 
asetaldehydin muodostuminen etano-
lista alkaa suussa välittömästi alkoho-
lin nauttimisen jälkeen ja jatkuu 5-10 
minuuttia jokaisen siemauksen jälkeen 
(19). Altistus jatkuu niin kauan kuin 
alkoholia on verenkierrossa ja samalla 
myös syljessä (15,18). Yhden alkoholian-

noksen aiheuttaman välittömän paikal-
lisen asetaldehydialtistuksen voidaan 
arvioida muodostavan noin 70 % koko-
naisasetaldehydialtistuksesta (15). Esi-
merkiksi suussa mikrobitoiminta muo-
dostaa yli 70 % alkoholin nauttimisen 
yhteydessä syntyvästä asetaldehydista 
(15,19). 

Alkoholin aiheuttama syöpäriski on 
annosriippuvainen eli runsas alkoho-
linkäyttö lisää riskiä eniten.  Tämän 
ohella tupakointi, ruokavalioon liitty-
vät tekijät ja hormonaalinen tilanne 
voivat olla yhteydessä alkoholin ai-
heuttamaan syöpäriskiin. Tupakointi 
lisää alkoholinkäyttöön yhteydessä 
olevaa syöpäriskiä enemmän kuin nii-
den yhteenlaskettu riski olisi (20). Al-
koholin on todettu mm. nostavan su-
kupuolihormonien tasoa, millä saattaa 
olla merkitystä postmenopausaalisen 
rintasyövän kehittymiselle (21). Muita 
alkoholin syöpävaarallisuutta selittä-
viä tekijöitä saattavat olla solukalvojen 
muutokset, suojaravinteiden syrjäyty-

minen, immuniteetin heikkeneminen 
ja alkoholin liuotinominaisuus. Myös 
nautitun juoman laadulla ja alkoholi-
pitoisuudella on epäilty olevan yhteyt-
tä syöpäsairastuvuuteen. Esimerkiksi 
tanskalaisilla olutta juovilla panimo-
työläisillä todettiin nielusyövän riski 
merkittävästi kohonneeksi (22), mutta 
yleensä tutkimuksissa ei ole ilmennyt 
juoman laadulla tai alkoholipitoisuu-
della olleen merkitystä syövän esiinty-
miseen (5). Lachenmeier ym. totesivat 
myös, että punaviini ei ole viinaa tur-
vallisempi arvioitaessa alkoholin käytön 
aiheuttamaa syöpäriskiä (23).

Asetaldehydi
Alkoholi aiheuttaa asetaldehydin väli-
tyksellä oksidatiivista stressiä, DNA-
vaurioita ja solukuolemaa sellaisilla 
asetaldehydipitoisuuksilla, joita esiin-
tyy suussa alkoholijuomien käytön yh-
teydessä (15,24). 

Asetaldehydi on myös merkittävä 
tuote käymistapahtumassa, kun sokeri 
muuttuu alkoholiksi (25).

Siksi tätä ”myrkkyä” on mutaatioita 
aiheuttavina pitoisuuksina lähes kai-
kissa varsinkin käymisellä valmiste-
tuissa alkoholijuomissa kuten oluissa 
ja viineissä sekä myös useissa käymi-
sellä tuotetuissa elintarvikkeissa kuten 
jugurteissa. Alkoholijuomiin liittyvä 
asetaldehydialtistus aiheutuu siis sekä 
alkoholijuomissa olevasta vapaasta 
asetaldehydista että alkoholin palaessa 
paikallisesti syntyvästä asetaldehydista. 
Maksa polttaa yli 90 % juodusta alko-
holista ja 100 % maksassa syntyvästä 
asetaldehydista. Täten alkoholijuomien 
nauttimisen yhteydessä veressä ei ole 
mitattavia pitoisuuksia asetaldehydia. 
Alkoholijuomien käyttöön liittyvä ko-
honnut syljen asetaldehydipitoisuus 
johtuu suun normaalia mikrobiomia 
edustavien bakteerien ja hiivojen te-
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hokkaasta kyvystä tuottaa etanolista 
paikallisesti asetaldehydiä ja siitä, että 
suun limakalvo ja mikrobit eivät pysty 
hävittämään karsinogeenista asetalde-
hydiä, kuten maksa tekee (15,17). Ase-
taldehydin määrä eri alkoholijuomissa 
vaihtelee. Eniten vapaata asetaldehydia 
on väkevissä riisi- ja hedelmäviinoissa 
(riisiviinat, Tequilat, sherry). Erityi-
sen paljon sitä on calvadoksessa, var-
sinkin kotona valmistetussa. Alueilla, 
joilla käytetään runsaasti calvadosta, 
esiintyy myös runsaasti ruokatorven 
syöpää. Runsaasti asetaldehydiä sisäl-
tävä alkoholijuoma aiheuttaa jokaisen 
siemauksen jälkeen pari minuuttia kes-
tävän piikin syljen asetaldehyditasoon 
(15,19).

Asetaldehydia esiintyy matalina pi-
toisuuksina luonnostaan joissakin elin-
tarvikkeissa, esimerkiksi omenissa ja 
banaaneissa. Jogurteissa asetaldehydia 
on erityisen paljon (26). Jogurtteihin 
asetaldehydi muodostuu niiden val-
mistamisessa käytetyn hapatteen vai-
kutuksesta. Hapate sisältää mikrobeja, 
jotka ovat erityisen  hyviä asetaldehy-
din tuottajia. Asetaldehydia käytetään 
hyvän omenanhajuisen tuoksunsa 
vuoksi myös elintarvikkeiden aromi-
aineena, jota lisätään joihinkin leivon-
naisiin, hedelmämehuihin, virvoitus-
juomiin ja makeisiin jälkiruokiin (27).

Asetaldehydin aiheuttama 
syöpäriski tähän mennessä 
arvioitua suurempi?
Tuoreessa tutkimuksessaan Lachen-
meier ja Salaspuro (17) päätyivät sii-
hen tulokseen, että asetaldehydin 
vaikutusta syövän kehittymiseen sekä 
kohtuullisesti että runsaasti alkoholia 
käyttävillä on eläinkokeiden tulosten 
perusteella aliarvioitu. He käyttivät 
laskelmissaan edellä mainittua se-
koittavista tekijöistä mahdollisimman 
vähän riippuvaista geenimutaatiota ja 

totesivat, että syljen asetaldehydipitoi-
suuksilla ja suu- sekä ruokatorvisyö-
vällä on selkeä annosriippuvainen ja 
kausaalinen yhteys. He osoittivat, että 
alkoholin aiheuttama ja syljen välittämä 
päivittäinen  lisäasetaldehydialtistus on 
ALDH2-puutteisilla ALDH2-aktiivisiin 
verrattuna alkoholin suurkuluttajilla 
6,7 µg/kg/vrk, mihin liittyy lähes 7-ker-
tainen suu-, nielu- ja ruokatorvisyöpä-
riski (17). Tällä perusteella he esittävät, 
että aikaisemmat eläintutkimuksiin pe-
rustuvat arviot ovat todennäköisesti ali-
arvioineet asetaldehydin aiheuttamaa 
syöpäriskiä ja ehdottavat asetaldehydin 
syöpäriskien uudelleen arviointia.

Alkoholin käyttöön liittyvä 
syöpäriski
Noin 27 % kaikista maailman syövistä 

ilmaantuu ruoansulatuskanavan alu-
eelle. Niiden ennuste on huono lu-
kuun ottamatta paksunsuolen syöpää. 
Tiedetään, että kohtalainen tai runsas 
alkoholin käyttö lisää suuontelon, nie-
lun, kurkunpään, ruokatorven, maksan, 
paksusuolen, peräsuolen ja naisilla rin-
tasyövän riskiä (11,12,28). Bagnardi ym. 
(28) selvittivät laajassa meta-analyy-
sissä, jossa huomioitiin myös nautitun 
alkoholin määrä, alkoholin aiheuttamaa 
syöpäriskiä valtavalla määrällä syöpä-
potilaita. Tutkimukseen hyväksyttiin 
572 artikkelia, jotka käsittelivät 486 
538 syöpätapausta ja joissa verrattiin 
runsaasti alkoholia käyttäviä alkoholia 
käyttämättömiin ja satunnaisesti alko-
holia käyttäviin. Meta-analyysin mu-
kaan suun ja nielun syövän saamisen 
riski on runsaasti alkoholia käyttäväl-

Taulukko 1. Syöpäriski eri paikoissa juodun alkoholimäärän mukaan (Bagnardi ym. 2015).

Syövän paikka Alkoholimäärä g/päivä1   Suhteellinen riski2 

 < 12,5 1,22 
Suuontelo ja nielu 12,6 – 50 1,91
 > 50 5,34 

 < 12,5 1,29
Ruokatorvi 12,6 – 50 2,34
 > 50  5,43

 < 12.,5 0,97 
Paksu- ja peräsuoli 12,6 – 50 1,14
 > 50 1,46 

 < 12,5 1,31
Maksa 12,6 – 50 1,15
 > 50 2,79

 < 12,5 1,04 
Rinta 12,6 – 50 1,23 
 > 50 1,78

1 100-prosenttista alkoholia. Suomessa yksi annos = 12 g = esim. lasillinen viiniä
2 suhteellinen riski <1 tarkoittaa merkitsevää suojaavaa vaikutusta, 1 = ei tilastollista merkitystä ja >1 tarkoittaa merkitsevää 
haittavaikutusta 
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lä 5,34-kertainen verrattuna alkoholia 
käyttämättömiin tai sitä vain satun-
naisesti käyttäviin, ruokatorvisyövän 
riski on 5,43-kertainen ja rintasyövän 
1,61-kertainen jne. (Taulukko 1). Rin-
tasyövän kohonnut riski koskee pää-
asiassa hormonireseptoripositiivisia 
rintasyöpiä, joissa riski kasvaa samassa 
suhteessa kuin kulutus. Samansuuntai-
sia lukuja ovat esittäneet muutkin (29) 
(Taulukko 2).

Alkoholin aiheuttamaan maksakir-
roosiin liittyy lisääntynyt maksasyövän 
riski. Suurin riski maksasyöpään on 
virushepatiitti B tai C. Nämä nostavat 
maksasyövän riskin noin 20-kertaiseksi 
(30). Monissa selvittelyissä on pystytty 
toteamaan alkoholin ja maksasyövän 
yhteys. Asiaa vaikeuttaa kuitenkin se, 
että ennen varsinaista syöpää  runsaas-
ti alkoholia käyttävälle kehittyy usein 
maksakirroosi ja muita sairauksia, jotka 

yleensä vähentävät   henkilön alkoho-
linkäyttöä (31). Maksan A-vitamiinipi-
toisuus alenee runsaan alkoholinkäy-
tön myötä ja se voi olla eräs   syövän 
riskitekijä, koska A-vitamiini osallistuu 
solujen jakaantumissäätelyyn (32).

Vähäinen jatkuva alkoholin käyttö eli 
yksi annos (12 g) päivässä lisää myös 
suuontelon, nielun, ruokatorven ja 
rintasyövän riskiä, mutta ei ole pystyt-
ty osoittamaan, että se lisäisi maksan, 
kurkunpään, paksusuolen tai peräsuo-
len syövän riskiä (33). Päivittäinen 50 
gramman eli neljän annoksen nauttimi-
nen lisää näiden syöpien riskiä 2–3-ker-
taiseksi verrattuna täysin raittiisiin. 

Ruokatorven levyepiteelisyövällä on 
vahva yhteys alkoholin käyttöön, kun 
taas adenokarsinooma on yhdistetty 
liikalihavuuteen.  Alkoholilla on yhteys 
myös haiman ja eturauhasen syöpään 
sekä melanoomaan. Tuoreessa 1783 hai-

masyöpäpotilaan tutkimuksessa (34) 
todettiin, että niillä haiman duktaalista 
syöpää sairastavilla, jotka olivat käyttä-
neet alkoholia  ja tupakoineet pitkään, 
oli selkeästi suurempi riski kuolla syö-
päänsä kuin niillä, jotka eivät  juoneet 
alkoholia eivätkä tupakoineet. Kroo-
nista haimatulehdusta sairastavilla on 
normaaliväestöön verrattuna 5-15-ker-
tainen riski sairastua haimasyöpään. 
Munuaissyövän ja non-Hodgkin-lym-
fooman ei ole todettu olevan tekemi-
sissä alkoholin kanssa (31).

Vähäisen alkoholinkäytön syöpä-
riskeistä on myös edellä selostetusta 
poikkeavaa tietoa (35).  Kaksi tutkijaa 
selvitti hyvin vähäisen (≤0,5 annosta/
pv), vähäisen (≤1 annosta/pv) ja kohta-
laisen juomisen (1-2 annosta/pv) vaiku-
tusta syövän syntyyn ja mortaliteettiin. 
Lopulliseen analyysiin hyväksyttiin 135 
artikkelia (60 kohorttitutkimusta). 
Hyvin pieni alkoholin käyttö ei ollut 
yhteydessä  useimpiin syöpiin, mutta 
lisäsi naisilla rintasyövän riskiä. Tut-
kijat raportoivat myös, että hyvin vä-
häinen alkoholin käyttö vähensi jonkin 
verran keuhkosyövän riskiä. Vähäinen 
alkoholin käyttö   aiheutti saman kuin 
hyvin vähäinen, mutta heillä todettiin 
myös lisääntynyt riski saada kolorek-
taalisyöpä tai melanooma. Kirjoittajil-
la ei ole ollut resursseja selvittää sitä, 
oliko mukaan otettujen tutkimusten 
valinnassa ollut samoja kriteerejä kuin 
esim. Bagnardin tutkimuksessa (28). 
On hyvä muistaa, että alkoholia käsit-
televissä tutkimuksissa esiintyy joskus 
tendenssimäisyyttä maailmanlaajui-
sesti vahvan alkoholiliiketoiminnan 
johdosta (9,10). On myös esitetty, että 
viinien sisältämät polyfenolit olisivat 
positiivisia terveysvaikuttajia (36). Nii-
den pitoisuudet ovat kuitenkin niin pie-
niä, ettei sellaisia vaikutuksia ole voitu 
havaita (37).

Taulukko 2. Syöpäriski eri paikoissa juodun alkoholimäärän mukaan (Zhou ym. 2016).

Syövän paikka Alkoholimäärä g/päivä1 Suhteellinen riski2 
 
 < 12,5 1,26 
Yläruuansulatuskanava 12,6 – 49,9 1,79 
 > 50 3,63 

 < 12,5 1,07 
Paksu- ja peräsuoli 12,6 – 49,9 1,23 
 > 50 1,37 
 
Maksa < 37,5 0,91 
 >37,5 1,16 

 5 – 15 1,06 
Rinta 15 – 30 1,12 
 > 30 1,25 
 
Haima < 37,5 0,92 
 >37,5 1,22 

1 100-prosenttista alkoholia. Suomessa yksi annos = 12 g = esim. lasillinen viiniä
2 suhteellinen riski <1 tarkoittaa merkitsevää suojaavaa vaikutusta, 1 = ei tilastollista merkitystä ja >1 tarkoittaa merkitsevää haittavaikutusta 
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Lopuksi
Kaikki alkoholijuomat lisäävät syöpä-
riskiä. Ratkaisevaa on alkoholin mää-
rä. Runsaasti alkoholia käyttävän riski 
saada syöpä on enimmillään viisinker-
tainen alkoholia käyttämättömiin ver-
rattuna, mutta vähäinenkin käyttö lisää 
syöpäriskiä. Alkoholin aineenvaihdun-
tatuote asetaldehydi on keskeinen te-
kijä suuressa osassa yläruoansulatus-
kanavan syöpiä. Suomalaiset tuntevat 
heikosti alkoholin ja syövän yhteyden. 
Alkoholiteollisuuden lobbaus uutta 
alkoholilakia valmisteltaessa on ollut 
hyvin voimakas. Alkoholilaista päättä-
vien kansanedustajien olisi hyvä ottaa 
huomioon myös kaikki lääketieteelli-
nen tieto päätöksiä tehdessään.
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