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RUOKATORVI- JA MAHASYÖVÄN ilmaantuvuus-
luvut ovat viime vuosikymmeninä edenneet eri 
suuntiin. Kuolleisuus on kummassakin syövässä 
suuri, joskin ennuste on hitaasti paranemassa.

Ruokatorvessa esiintyy levyepiteelistä läh-
töisin olevaa levyepiteelisyöpää ja rauhasepi-
teelistä lähtöisin olevaa adenokarsinoomaa. 
Maailmanlaajuisesti levyepiteelisyöpä on ylei-
sin, mutta länsimaissa adenokarsinoomaa 
esiintyy selvästi enemmän. 

Vuonna 2020 ruokatorven syöpä oli seitse-
männeksi yleisin syöpä maailmassa (604 100 
uutta tapausta) ja syöpäkuolemia oli kuuden-
neksi eniten (544 076 kuolemaa) (1). Suomessa 
diagnosoitiin miehillä 258 ja naisilla 110 uut-
ta syöpätapausta vuonna 2019 (kuvio 1), tyy-
pillisesti 50 ikävuoden jälkeen. Syöpärekiste-
rin tilastojen mukaan viiden vuoden kuluttua 
diagnoosista oli elossa 16 % miehistä ja 22 % 
naisista. (2).

Mahalaukun syövistä on 95 % on adenokar-
sinoomia, loput ovat non-Hodgkin-lymfoomia, 
ruoansulatuskanavan stroomakasvaimia (GIST) 
ja muita harvinaisempia syöpiä. Mahasyöpä luo-
kitellaan Pekka Laurénin (1965) luoman luoki-
tuksen perusteella rauhasrakenteita muodosta-
vaan intestinaaliseen ja rakenteettomaan diffuu-
siin tyyppiin (3) tai yksityiskohtaisemmin WHO:n 
histopatologisen luokittelun mukaisesti (4). 

Maailmanlaajuisesti mahasyöpiä todetaan 
vuosittain noin 990 000 ihmisellä ja maha-
syöpään kuolee 738 000. Se on neljänneksi 
yleisin syöpä maailmassa ja toiseksi yleisin syö-
päkuolemien aiheuttaja (1). Ilmaantuvuus pie-
nenee useimmissa länsimaissa, ja tärkeimpinä 
syinä ajatellaan olevan helikobakteerin esiin-
tyvyyden pieneneminen ja ruokien paremmat 
säilytysmahdollisuudet (1,5). 

1950-luvulla mahasyöpä oli vielä sekä 
miesten että naisten yleisin syöpä Suomes-
sa (kuvio 2), mutta nykyään uusia tapauksia 
todetaan vuosittain enää noin 600. Ilmaan-
tuvuus kasvaa 50–60 ikävuoden jälkeen  
(kuvio 2). Ennuste on parantunut viime vuosi-
kymmeninä, mutta viiden vuoden elossaoloen-
nuste on edelleen huono, miehillä 26 % ja nai-
silla 30 %. 

Riskitekijät
Erityyppisten ruokatorvi- ja mahasyöpien ris-
kitekijöitä on esitetty artikkelin verkkoversion 
Liitetaulukoissa 1 ja 2. 

Ruokavalio
Punainen ja prosessoitu liha on todettu ruoka-
torven syövän riskitekijäksi. Myös niukalti he-
delmiä, kasviksia ja vitamiineja sisältävä ruoka-
valio lisää syövän riskiä (6). Kuumien juomien 
runsas nauttiminen aiheuttaa ruokatorven  
limakalvoon inflammaatiota, joka on myös ris-
kitekijä, mutta sinänsä teen ja kahvin juomisen 
ei ole osoitettu lisäävän syöpäriskiä (7,8).

Merkittävät instituutiot (The World Cancer 
Research Fund/American Institute for Cancer 
Research, WCRF/AICR) pitävät hedelmien ja 
kasvisten nauttimista mahasyövältä suojaava-
na tekijänä. 

Grillatut lihat, savustus ja suolaamalla säilö-
tyt ruoat saattavat lisätä mahasyövän etenemis-
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 • Ruokatorvisyöpä on lisääntynyt Suomessa jo kahdenkymmenen vuoden ajan. 
Mahasyövän ilmaantuvuus pienenee.

 • Näille syöville altistavat tupakanpoltto, ruoka-aineet ja etenkin mahasyövälle 
infektiot. Perinnöllisillä tekijöillä on myös merkitystä. 

 • Runsaasti tuoreita vihanneksia ja hedelmiä sisältävä ruokavalio  
todennäköisesti vähentää ruokatorven ja mahalaukun syöpien riskiä.

 • Laadukas endoskopia on edellytys syöpien esiasteiden diagnostiikalle ja 
hoidolle.

Ruokatorvi- ja mahasyövän 
riskiin voidaan vaikuttaa
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tä. Kaikessa savussa esiintyvä bentspyreenin 
katsotaan lisäävän mahasyöpäriskiä (9,10). 

Ruoan sisältämät karsinogeenit voivat 
 aiheuttaa geeniekspression muutoksia maha-
laukun epiteelisoluissa. Vaikka natriumnitraat-
ti on sallittu lisäaine ruoissa, voi se muodostaa 
ajan myötä typpioksidia tai nitrosoamiinia, jot-
ka ovat karsinogeenisia aineita (11). Prosessoi-
dun lihan katsotaan lisäävän mahasyöpäriskiä, 
koska se sisältää suolaa, nitriittejä ja nitraatteja 
(12). Myös kaikki suolatut elintarvikkeet (esim. 
kalat) lisäävät mahasyöpäriskiä (13). 

Infektiot
Papilloomavirusinfektion (HPV) on todettu nos-
tavan suun ja nielun syöpien lisäksi myös ruo-
katorven levyepiteelisyövän riskiä. Siten pään 
ja kaulan alueen syöpäpotilaille on perusteltua 
tehdä herkästi myös gastroskopia. 

International Agency for Research on Cancer 
(IARC) luokitteli helikobakteerin ensimmäisen 
luokan karsinogeeniksi (9). Helikobakteeri- 
infektion esiintyvyys on viime vuosikymmeni-
nä vähentynyt, ja tämä on tärkein syy mahasyö-
vän ilmaantuvuuden pienemiseen. 

Helikobakteeri-infektio aiheuttaa mahalau-
kun limakalvolle akuutin tulehduksen (gastrii-
tin), joka johtaa useimmilla krooniseen tuleh-
dukseen ja edelleen vuosikymmenien aikana 
atrofisen gastriitin kehittymiseen. Henkilöil-
lä, joille kehittyy sekä mahanrungon (corpus)  

että mahanportin sopen (antrum) alueen atro-
finen gastriitti, on erityisesti lisääntynyt maha-
syöpään sairastumisen riski, koska atrofinen  
limakalvo on tervettä kudosta alttiimpi syöpään 
johtaville muutoksille (14,15). Helikobakteerin 
erilaisilla virulenssitekijöillä katsotaan olevan 
vaikutusta syöpäriskiin (16). 

Tupakointi ja alkoholinkäyttö
Ruokatorven levyepiteelisyövän ja adenokar-
sinooman riskitekijät poikkeavat toisistaan. 
Yhteinen riskitekijä molemmille on tupakointi: 
se kasvattaa syöpäriskin yli viisinkertaiseksi. 
Levyepiteelisyöpien riskiä lisää myös runsas 
alkoholinkäyttö (4).

Tupakointi lisää ruokatorven ja mahalaukun 
raja-alueen ja muualle mahalaukkuun paikan-
tuvaan syöpään sairastumisen riskiä (9,15,18–
20). Sen on todettu myös lisäävän mahasyöpä-
kuolleisuutta (21). 

Alkoholinkäytön yhteys mahasyöpään ei ole 
yhtä selvä kuin tupakoinnin. Miehillä riski li-
sääntyy 3 % jokaista keskimääräistä päivittäis-
tä 10 gramman alkoholimäärää kohden, mutta 
naisilla vastaavaa yhteyttä ei ole todettu. 

Alkoholin metaboliitin asetaldehydin tiede-
tään olevan ihmiselle karsinogeeninen. Asetal-
dehydin ja runsaaseen alkoholinkulutukseen 
liittyvän mahdollisen ravintoaineiden puutteel-
lisen saannin on katsottu selittävän alkoholin 
suurkuluttajien mahasyöpäriskiä, jota saman-
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aikainen tupakointi näyttää lisäävän erityisesti 
(13).

Sukurasite 
Mahasyövistä 3–5 %:n arvioidaan olevan perin-
nöllisiä. Suomessa on löytynyt muutamia suku-
ja, joissa on todettu perinnöllinen mahasyöpä. 

Perinnöllinen mahasyöpä on autosomaali-
sesti dominantisti periytyvä diffuusi syöpä. Se 
on yhdistetty vahvimmin CDH1-geenin mutaa-
tioon (kromosomi 16q22.1), joka johtaa E-kad-
heriiniproteiinin inaktivaatioon. CDH1-geenin 
mutaatioita on löytynyt yli 100 erilaista, mutta 
vain osa aiheuttaa mahasyöpää. 

CDH1-geenin mutaation kantajilla todetaan 
nuorella iällä diffuusia mahasyöpää ja lobu-
laarista rintasyöpää. Geenivirhettä kantavilla 
miehillä mahasyövän kumulatiivinen riski 80 
ikävuoteen mennessä on 70–42 % ja naisilla 
56–33 % (22). 

CDH1-mutaatio löytyy vain 40 %:ssa suvuis-
ta, joissa todetaan perinnöllistä diffuusia ma-
hasyöpää (23). Lynchin oireyhtymään, Peutz– 
Jeghersin  oireyhtymään ja juveniiliin polypoo-
siin liittyvät geenivirheet lisäävät myös alttiutta 
sairastua mahalaukun syöpään (24).

Muita riskitekijöitä 
Ylipaino lisää riskiä sairastua ruokatorven 
adenokarsinoomaan, mutta suojaa levyepitee-
likarsinoomalta (25–27). Mahasyövistä se on 

yhteydessä vain ruokatorven ja mahalaukun 
raja-alueen syöpään (13).

Refluksitauti lisää ruokatorvisyövän riskiä, 
ja tämä todennäköisesti selittää miesten suu-
remman sairastumisriskin (28,29). Toisaal-
ta refluksitauti on hyvin yleinen väestössä, ja  
jopa 40 %:lla ruokatorvisyöpään sairastuneista 
ei esiinny refluksioiretta lainkaan (29). 

Ruokatorven levyepiteelisyöpien riskiä lisää-
vät myös aiempi ruokatorven korroosiovamma, 
akalasia sekä sairastettu pään tai kaulan alueen 
syöpä (1). Mahasyöpäpotilaista 10 %:n on todet-
tu altistuneen Epstein–Barrin virusinfektiolle, 
mutta toistaiseksi ei ole tarpeeksi näyttöä siitä, 
että tämä infektio olisi itsenäinen mahasyövän 
riskitekijä (30). 

Syövän ehkäisyn mahdollisuudet
Ruokavaliomuutokset
Suomalaisessa ravitsemus- ja ruokasuosituk-
sessa suositellaan lisäämään ruokavalioon 
enemmän kasviksia ja hedelmiä (31). Pro-
sessoituja lihavalmisteita ja punaista lihaa ei 
pitäisi käyttää enempää kuin 500 grammaa 
viikossa. Näiden suositusten noudattaminen 
todennäköisesti suojaa mahasyövän ja ruoka-
torvisyövän synnyltä. 

Hivenaineiden tai vitamiinien nauttimi-
sella ei katsoa olevan vaikutusta mahasyövän 
 ilmaantumiseen (World Cancer Research Fund 
International, https://www.wcrf.org/), mutta vä-
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häiset seleeni- ja sinkkipitoisuudet elimistössä 
voivat lisätä ruokatorvisyövän riskiä. Jonkin 
verran näyttöä on beetakaroteenin, C- ja E- 
vitamiinien sekä foolihapon ruokatorvisyöpää 
ehkäisevästä vaikutuksesta (32). 

Helikobakteerin häätö, atrofinen  
gastriitti ja syövän varhaisvaiheet
Helikobakteerin seulontaa väestötasolla ei kat-
sota tarpeelliseksi, mutta sitä kannattaa et-
siä henkilöiltä, joilla on todettu mahasyöpää 
 suvussa (33). 

Atrofisella gastriitilla tarkoitetaan mahalau-
kun limakalvon surkastumista ja intestinaa-
lisella metaplasialla limakalvon muuttumista 
esiintymispaikalleen vieraaksi eli suolistotyyp-
piseksi kudokseksi. Kumpikin lisää riskiä sai-
rastua mahasyöpään. 

Atrofisen gastriitin endoskopiaseurannan 
vaikuttavuudesta mahasyöpäkuolleisuuteen 
ei ole näyttöä länsimaista. Mikäli mahalaukun 
tähystyksessä on todettu laaja-alainen sekä 
mahanrunkoa että mahanportin soppea kat-
tava atrofinen gastriitti, suositellaan seuran-
tatähystystä kolmen vuoden välein (34). Jos 
atrofia paikantuu vain mahanrungon alueelle, 
mutta henkilön ensimmäisen asteen sukulai-
sella esiintyy mahasyöpää, suositellaan myös 
kontrollitähystyksiä (34). Seurantatähystysten 
ohjelmointi on endoskopian tehneiden lääkä-
rien vastuulla, ja heidän on tärkeää noudattaa 
päivitettyjä suosituksia.

Tupakoinnin ja alkoholin  
suurkulutuksen lopettaminen
Tupakanpolton lopettaminen vähentää riskiä 
sairastua mahasyöpään ja viivästyttää syöpäpo-
tilaiden kuolleisuutta (35,36). Tupakanpoltto ja 
runsaampi alkoholinkäyttö kannattaa lopettaa 
ruokatorven ja mahalaukun syöpien riskin pie-
nentämiseksi. 

Barrettin ruokatorven seuranta
Barrettin ruokatorvella tarkoitetaan tilaa, jossa 
distaalisen ruokatorven lieriöepiteeli on histolo-
gisesti korvautunut intestinaalisella metaplasial-
la ja muutos on endoskooppisesti havaittavissa. 

Mikäli alle 60-vuotiaalla todetaan Barrettin 
ruokatorvi ilman dysplasiaa (epiteelin kasvu-
häiriö, joka voi johtaa pahanlaatuisten solujen 
ilmaantumiseen), suositellaan kontrollitähys-
tystä kertaalleen viiden vuoden kuluttua. Ruo-
katorven adenokarsinooman riski on kuitenkin 
niin pieni, että seurannan hyöty on kyseenalai-
nen (37). 

Jos Barrettin ruokatorveen liittyy dysplasia-
muutos, tulee jatkoseurannasta ja toimenpi-
teistä konsultoida erikoissairaanhoitoa. Mikäli 
muutosalueella todetaan vaikea dysplasia, se 
voidaan käsitellä endoskooppisesti radiotaajuu-
sablaatiolla (RFA) tai endoskooppisella limakal-
voresektiolla (37,38). 

Syöpäseulonta ja ehkäisevä mahalaukun poisto
Väestötasoista mahasyövän seulontaa ei kat-
sota tarpeelliseksi vähäisen ilmaantuvuuden 
maissa. Seulontaa kuitenkin suositellaan myös 
Suomessa, jos perheessä todetaan yhdellä dif-
fuusi mahasyöpä tai in situ -muutoksia alle 50 
vuoden iässä tai perheessä tai lähisuvussa kah-
della (1. tai 2. asteen sukulaisella) todetaan ma-
hasyöpä, joka ainakin toisella on diffuusi (21). 

Mikäli epäillään perinnöllistä mahasyöpää, 
potilas kannattaa ohjata kliinisen genetiikan 
konsultaatioon perinnöllisyysneuvontaa var-
ten. Vasta sen jälkeen edetään geenitestauk-
seen. Löydökset käsitellään moniammatilli-
sessa kokouksessa. Sairastumista ehkäisevään 
mahalaukun poistoon geenivirheen kantajalta 
ryhdytään vain perusteellisen harkinnan jäl-
keen.

Lopuksi
Ruokatorvi- ja mahasyövän väestötason seulon-
taan Suomessa ei ole perusteita. Tiedossa ole-
viin riskitekijöihin voimme kuitenkin monella 
tavalla vaikuttaa. 

Elintapoihin liittyvien riskitekijöiden 
 minimointi edellyttää laadukasta potilasoh-
jausta. Laadukas endoskopia on edellytys syö-
vän esiasteiden ja varhaisvaiheen syöpämuo-
tojen diagnostiikan ja hoidon optimointiin. Mi-
käli endoskopiassa todetaan syövälle altistavia 
muutoksia, niihin tulee puuttua aktiivisesti. l
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