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Att få i sig ordentligt med kalcium i ma
ten minskar risken för cancer. Så kan 
man sammanfatta en amerikansk stu
die som presenteras i Archives of Inter
nal Medicine. Studien bygger på data 
från 293 907 män och 198 903 kvinnor 
som deltog i studien NIHAARP Diet 
and Health Study. När studien påbör
jades i mitten av 1990talet fick studie 
deltagarna lämna uppgifter om bl a 
kosthållning och om de åt kosttillskott. 
Forskarna har sedan identifierat fall av 
cancer i kohorten med hjälp av cancer
register. Studiedeltagarna följdes under 
sju år, och under den perioden notera
des 53 570 fall av cancer, 36 965 bland 
männen och 16 605 bland kvinnorna. 

Resultaten visar att de som fick i sig 
mycket kalcium via kosten löpte mins
kad cancerrisk. När det gäller kvinnor
na noterades att högt dagligt kalcium 
intag minskade den sammanlagda can 
cerrisken, alla malignitetsfor mer in
kluderade. Sambandet gällde dock ba
ra upp till 1 300 mg per dag, motsva
rande den mängd man får i sig med sju 
glas mjölk. Intag över denna nivå var 
inte korrelerat med ytterligare sänkt 
risk. För män noterades däremot ing

en koppling mellan kalciumintag och 
minskad totalrisk för cancer. Där 
emot noterades lägre risk för gastro
intestinal cancer hos män som fick i sig 

mycket kalcium i kosten. Om man tittar 
på de 20 procent av männen som fick 
i sig mest kalcium (i genomsnitt 1 530 
mg per dag) och jämför dem med de 20 
procent av männen som fick i sig minst 
kalcium (i genomsnitt 526 mg per dag) 
noterades 16 procent lägre risk för gast
rointestinal cancer bland männen med 
högst kalciumintag. 

För kvinnorna var motsvarande risk
minskning 23 procent bland de 20 pro
cent som fick i sig mest kalcium jämfört 
med de 20 procent som fick i sig minst 
kalcium. 

Särskilt kraftigt minskade risken för 
kolorektalcancer bland både män och 
kvinnor som fick i sig mycket kalcium. 
Värt att notera är att även intag av kal
ciumtillskott var förknippat med lägre 
risk för cancer hos både män och kvin
nor. Det är dock viktigt att understryka 
att det handlar om den mängd kalcium 
deltagarna fick i sig med maten och via 
tillskott och alltså inte serumnivåer.
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Kalcium minskar risken för cancer

n nya rön 

Att röka marijuana är kopplat till ökad 
risk att drabbas av testikelcancer av ty
pen ickeseminom. Det visar en ameri
kansk studie som presenteras i tidskrif
ten Cancer. 

Undersökningen bygger på data från 
369 män i åldrarna 18–44 år från del
staten Washington vilka samtliga dia
gnostiserats med testikelcancer. Dessa 
och 979 friska kontroller, som motsva
rar de cancerdrabbade avseende ålder 
och geografisk hemvist, fick svara på 
frågor om bland annat alkohol, droger 
och hereditet för testikelcancer. 

Resultaten visar att testikelcancer av 
typen ickeseminom var betydligt van
ligare hos individer som rökte mariju
ana. Frekventa marijuanarökare (som 
rökte minst en gång per vecka) eller de 
som börjat röka marijuana tidigt (före 
18 års ålder) löpte i storleksordningen 
fördubblad risk för ickeseminom jäm
fört med individer som aldrig rökt mari
juana. Riskökningen står sig även efter 
att författarna justerat för faktorer som 
alkohol och hereditet. Intressant nog 
noterades inte någon riskökning av ma

rijuana för andra former av testikelcan
cer än ickeseminom. 

Ickeseminom är den typ av testikel
cancer som normalt drabbar yngre 
män, i 20årsåldern. Formen svarar för 
knappt hälften av alla fall av testikel
cancer och är mer aggressiv än semi
nom, den form av testikelcancer som 
oftast drabbar män i 35–40årsåldern.

Mekanismen genom vilken marijuana 
skulle öka risken för ickeseminom är 
okänd, och författarna påpekar att stu
dien främst ska ses som en indikation på 
en koppling mellan de olika tillstånden. 
I studien noterades att marijuanarök
ning i unga år tycks öka cancerrisken 
särskilt kraftigt. Detta kan bero på att 
män är särskilt känsliga för cannabis 
under puberteten i samband med att 
testiklarna utvecklas, spekulerar för
fattarna, som nu planerar att gå vidare 
och leta efter kannabinoidreceptorer i 
tumörceller från ickeseminom. 

Marijuana har tidigare kopplats till 
impotens och sänkta nivåer av testos
teron, vilket bidragit till att forskarna 
misstänkt ett samband mellan marijua
na och testikelcancer. Män (och kvinnor 

också, för den delen) avråds starkt från 
att pröva på marijuanarökning även vid 
enstaka tillfällen, skriver författarna 
vidare. 
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Marijuanarökning kopplad till testikelcancer

De som rökte marijuana minst en gång per 
vecka eller de som börjat röka marijuana 
före 18 års ålder hade fördubblad risk för 
ickeseminom jämfört med dem som aldrig 
rökt marijuana.

Ett högt dagligt intag av kalcium, mot
svaran de maximalt sju glas mjölk, mins
kade den totala cancerrisken, alla ma lig 
nitetsfor mer inkludera de – hos kvinnor. 
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