Ruokavaliot: MIND
Tieto erilaisten ravintoaineiden vaikutuksista terveyteen
vahvistuu
jatkuvasti.
Tämä
synnyttää
monenlaisia
ravitsemuksellisia oppisuuntia. Tavoite on kaikissa
ruokavalioissa sinänsä sama: hyvä terveys. Kognitiivista
terveyttä
edistävä
ruokavaliotrendeistä.

MIND

on

eräs

tuoreimmista

Useimmat ruokavaliot sisältävät hyviä ja ravitsemuksellisesti
arvokkaita osia. Joidenkin ruokavalioiden selkein päämäärä on
laihtuminen ja painonhallinnan ylläpitäminen. Ruokavaliot,
kuten ketogeeninen dieetti tai Atkinsin dieetti nojaavat
aineenvaihdunnan
mekanismeihin,
jotka
pakottavat
aineenvaihdunnan
turvautumaan
kehon
varastorasvoihin
energianlähteinä. DASH painottaa sydän- ja verisuoniterveyttä.
Vegaaninen ruokavalio voi olla eettinen tai terveydellinen
valinta. MIND perustuu kognitiivista terveyttä ylläpitävien
ravintoaineiden syömiseen.
Se, mitä suuhunsa laittaa, ei koskaan ole täysin samantekevää.
Kaikilla ravintoaineilla on useita tehtäviä elimistössä, mutta
minkään yksittäisen ruoka-aineen korostaminen ei liene
pitkällä tähtäimellä erityisen terveellistä. Olennaisinta
tervellisessä
ja
tasapainoisessa
ruokavaliossa
on
välttämättömien ravintoaineiden saanti.

MIND
(Mediterranean-DASH
Intervention for Neurodegenerative
Delay)
MIND-ruokavalio on Välimeren ruokavalion ja DASH-ruokavalion
sekoitus. Ruokavalio perustuu havaintoihin, että tietyt
ravintoaineet parantavat aivojen hyvinvointia ja pienentävät
ikääntymiseen liittyvien muistisairauksien, kuten Alzheimerin
taudin riskiä.
MIND-ruokavalion mukainen ruoka kootaan ensisijaisesti
täysjyväviljoista, marjoista, vihreistä lehtivihanneksista,
vihanneksista, oliiviöljystä, kalasta ja siipikarjan lihasta.
Tutkimusnäyttö MIND-ruokavalion terveyshyödyistä on varsin
niukkaa, mutta eräiden epidemiologisten tutkimusten mukaan
ruokavalio laskee Alzheimerin taudin riskiä.
Huomionarvoista on, että MIND-ruokavalion hyödyt tutkimuksissa
vertautuvat
erityisesti
perinteiseen
amerikkalaiseen
arkiruokaan, joka ei välttämättä sisällä juurikaan hyviä
rasvoja, kasviksia, marjoja, hedelmiä ja kokojyväviljoja.
MIND-ruokavalion kehittäminen alkoi 2015, kun tutkijat
selvittivät ravinnon ja aivojen terveyden välistä yhteyttä.
Tavoitteena oli kehittää ruokavalio, joka suojaa ikääntymisen
aiheuttamilta muistisairauksilta.
Sydän- ja verisuoniterveyttä edistävä DASH (Dietary Approaches
to Stop Hypertension) on monissa ruokavalioita vertailevissa
tutkimuksissa arvioitu terveellisimmäksi ruokavalioksi. Myös
Välimeren ruokavalio ylläpitää terveyttä. MIND yhdistää
hyviksi todettuja malleja DASH- ja Välimeren ruokavalioista.
DASH kehitettiin NHLBI:n (National Heart, Lung and Blood
Institute) rahoittamien kliinisten tutkimusten rohkaisemana.
MIND eroaa Välimeren ruokavaliosta ja DASH-ruokavaliosta:

marjojen merkitystä korostetaan hedelmiin nähden
marjojen antioksidanttipitoisuuden vuoksi
kalaa suositellaan vähintään kerran viikossa
MIND korostaa vihreiden lehtivihannesten ja vihannesten
tärkeyttä terveydelle
MIND-ruokavalion

fokus

on

kymmenessä

suositeltavassa

ravintoaineessa ja viidessä ravintoaineessa, joita tulisi
välttää.
Suositeltavia ovat:
Vihreät lehtivihannekset
Kaikki vihannekset
Marjat
Pähkinät
Oliiviöljy
Täysjyväviljat
Kala
Pavut ja palkokasvit
Siipikarjan liha
Viini (mutta vain lasillinen päivässä)
Vältettäviä ravintoaineita ovat:
Voi ja margariini
Juusto
Punainen liha
Paistettu ja uppopaistettu ruoka
Makeiset
MIND ja terveys
Välimeren ruokavaliota ja DASH-ruokavaliota on tutkittu
paljon. Tutkimusaineiston tulokset ovat varsin koherentteja ja
vahvoja. Kumpikin ruokavalio assosioituu tutkimuksissa
matalampaan
verenpaineeseen,
pienempään
sydänja
verisuonitautien riskiin ja pienempään tyypin 2 diabeteksen
riskiin.

Toistaiseksi MIND-ruokavaliosta ei ole laajoja epidemiologisia
tutkimuksia, mutta kourallinen tehtyjä tutkimuksia viittaisi
MIND-ruokavalion hidastavan kognitiivisten sairauksien
kehittymistä ja etenemistä sekä pienentävän Alzheimerin taudin
riskiä.
Tärkeä huomio MIND-ruokavaliossa on se, että se sisältää
paljon antioksidantteja, jotka vähentävät oksidatiivista
stressiä. Oksidatiivinen stressi tarkoittaa soluja
vaurioittavien vapaiden happiradikaalien ja niitä torjuvien
antioksidanttien epätasapainoa elimistössä. Ruokavalion myös
uskotaan ylläpitävän sydän- ja verisuoniterveyttä ja
vähentävän aikuistyypin diabeteksen riskiä.
MIND laskee Alzheimerin taudin riskiä
Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s
Association-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan MINDruokavalio laskee Alzheimerin taudin riskiä jopa 35 %.
Ruokavalion on kehittänyt Rush yliopistossa työskentelevä
ravitsemustiteeseen
Morris kollegoineen.
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MIND-ruokavalion vaikutuksia tarkastelevassa tutkimuksessa
seurattiin
923
Chicagossa
asuvan
58-98-vuotiaan
ravitsemustottumuksia osana laajempaa seurantaa (Rush Memory
and Aging Project), jonka tavoitteena on tunnistaa
muistisairauksiin vaikuttavia tekijöitä. Informaatiota
kerättiin osallistujilta kyselytutkimuksina vuosien 2004 ja
2013 välisenä aikana. Ruokatottumukset pisteytettiin sen
mukaan, kuinka läheisesti ne muistuttivat MIND-, DASH- tai
Välimeren ruokavaliota. Tutkimuksessa seurattiin,
miten
erilaisia
ruokavalioita
noudattavien
henkilöiden
ravintotottumukset korreloivat Alzheimerin taudin kanssa.
Tutkijat havaitsivat, että ruokatottumukset, jotka olivat
lähimpänä MIND-, DASH- ja Välimeren ruokavaliota korreloivat
pienimpään Azlheimerin taudin sairastumisriskiin. Välimeren

ruokavaliota lähimmin muistuttavat ravintottottumukset
laskivat Alzheimerin taudin riskiä 54 %, lähimmin MINDruokavaliota muistuttavat ravintotottumukset laskivat
Alzheimerin taudin riskiä 53 % ja lähimmin DASH-ruokavaliota
noudattavien tottumukset laskivat Alzheimerin taudin riskiä 39
% suhteessa niihin seurannassa oleviin henkilöihin, joiden
ravitsemustottumukset erosivat eniten näistä.
Kognitiivista terveyttä edistävät tekijät lienevät MINDruokavalion sisältämissä ravintoaineissa, vitamiineissa,
mineraaleissa, hyvissä rasvoissa ja fytokemikaaleissa sekä
erityisesti folaateissa ja antioksidanteissa.
Ratkaisevaa oli havainto, jonka mukaan toisinaan DASH- tai
Välimeren ruokavaliota noudattavien Alzheimerin taudin riski
ei laskenut muihin nähden, mutta MIND-ruokavaliota
muistuttavaa ruokavaliota satunnaisestikin noudattavien
Alzheimerin taudin riski laski 35 %.

