Ruokasotaa ja anarkiaa osa 1
Ravintoon liittyy väärinkäsityksiä ja myyttejä. Eräiden
ravitsemusoppien tieteellinen perusta on vuosikymmenten
jälkeen kyseenalainen. Tyydyttynyt rasva ei ehkä olekaan niin
vaarallista kuin meille uskotellaan. Ruokasotaa ja anarkiaa
kompuroi ravitsemusteorian sudenkuoppiin.
Noam

Chomsky

sanoo,

että

anarkismin

pitää

kyseenalaistaa ja ravistella vallitsevien
rakenteiden ja normien legitimiteettiä.

haastaa,

sosiaalisten

Asioiden vallitsevasta tilasta ei nimittäin voi päätellä, että
vallitseva asioiden tila on ainoa oikea, paras mahdollinen tai
edes toivottavin tila. Chomskyn ja veljeni määritelmän mukaan
minä taidan olla anarkisti.
Uskon, että maailmassa on aina korjattavaa. Monet
ravitsemusohjeet
vaikuttavat
lähemmin
tarkasteltuna
pikkiriikkisen
puskaabeleilta.
Jätän
tuon
termin
määrittelemättä.
Myös ravitsemusohjeita pitää aika ajoin ravistella, pureskella
ja töniä, ettei ohjeita automaattisesti kuvitella
muuttumattomiksi tosiasioiksi. Täysin kiistattomat tosiasiat
ovat harvinaisia.

Kaikkien
ravitsemusohjeiden
tieteellinen perusta ei kestä
kirkasta päivänvaloa
Tutkimuksissa ilmeneviä aukkoja tilkitään, mutta esimerkiksi
oppi tyydyttyneeen rasvan ja kolesterolin haitoista vuotaa.
Nähdäkseni ravintotieteessä soudetaan venellä, jonka toinen
airo on poikki.

Ravitsemusoppeja voidaan perustella vääriin tietoihin
perustuneilla päätöksillä, eettisillä, ideologisilla ja
polittisilla mielipiteillä sekä tutkimustulosten tietoisella
tai tiedostamattomalla vääristelyllä ja peittelyllä.
Kansanterveyden ja taloudellisen kantokyvyn vuoksi ravintoa
koskeavien ohjeiden pitäisi kuitenkin perustua viimeisimpään
tieteelliseen dataan. Näin ei aina tapahdu.
Vallitsevat
ohjeet
ovat
osaltaan
vaikuttaneet
kardiometabolisten
tautien
nopean
lisääntymiseen.
Suolistosairaudet ovat yleistynet tyypin 2 diabeteksen ja
lihavuuden rinnalla nopeasti vuoden 1980 jälkeen.
SARS-CoV-2 ei ole ainoa yhteiskunnan voimavaroja kuluttava
globaali terveysuhka.

Lihavuuden yleistyminen

Lisääkö
riskiä?

punainen

liha

suolistosyöpien

Lihansyöjiä varoitettiin jälleen 17. huhtikuuta 2019 punaisen
ja prosessoidun lihan syömiseen liittyvistä riskeistä. Se ei
ollut ensimmäinen, eikä varmasti viimeinen kerta, jolloin
kasvissyöjät korottavat ääntään.
Terveyspommi räjähti, kun the Guardian uutisoi, että ”jopa
maltillinen punaisen lihan syöminen lisää syöpäriskiä”. CNN
heitti bensaa liekkeihin raportoimalla, että ”vain yksi
pekoniviipale päivässä on yhteydessä suurempaan paksusuolen
syövän riskiin”. The Telegraph kasvatti uhkaa varoittamalla,
että ”punaisen lihan syöminen kerran päivässä lisää
syöpäriskiä viidenneksellä”.
Luotettavien uutistoimistojen syöpäpeloilla leikittelevät
jutut nostivat monen lihansyöjän niskakarvat pystyyn. Jeremy
Braude kiinnostui syöpäpelkoja lietsovista uutisotsikoista
niin paljon, että päätti hillitä lihapaniikkia avaamalla
uutisten taustalla vaikuttavaa tilastotiedettä.
Tilastot ovat tehokkaita vaikuttamisvälineitä, koska ne voivat
olla uskomattoman petollisia.
Alkuperäisessä tutkimuksessa, joka julkaistiin International
Journal of Epidemiology -lehdessä, todettiin, että ”ihmisillä,
jotka syövät punaista ja prosessoitua lihaa neljä kertaa
viikossa tai useammin, on 20 % suurempi paksusuolen syövän
riski verrattuna niihin, jotka yövät punaista tai prosessoitua
lihaa vähemmän kuin kahdesti viikossa.”
Selvä homma! Punaisen ja prosessoidun lihan syöminen on
hemmetin vaarallista
Näissä tutkimuksissa 20 % on kuitenkin suhteellinen ja
tilastollinen, ei absoluuttinen arvo. On toinenkin tapa
tarkastella täsmälleen samoja lukuja.

Kaikista tutkimukseen osallistujista, jotka söivät punaista
tai prosessoitua lihaa vähemmän kuin kaksi kertaa viikossa,
0,40 %:lle kehittyi paksusuolen syöpä. Ihmiset, jotka söivät
punaista ja prosessoitua lihaa enemmän kuin neljä kertaa
viikossa, 0,63 %:lle kehittyi paksusuolen syöpä.
Ero paksusuolen syövän kehittymisen todennäköisyydessä vähän
punaista lihaa ja paljon punaista lihaa syövien väestöryhmien
välillä oli vain 0,23 %. Harvempi kuin 1 % ”korkeamman riskin”
ryhmästä sairastui paksusuolen syöpään.
Punaisen ja prosessoidun lihan kulutus voi tilastollisesti
lisätä suolistosyövän riskiä, mutta syy-seuraussuhde ei ole
selvä ja todellinen riski sairastua suolistosyöpään punaisen
lihan vuoksi on hyvin pieni.
Vertailun vuoksi paksusuolen syöpää havaittiin samassa
tutkimuksessa 0,48 prosentilla osallistujista, jotka käyttivät
vähemmän kuin gramman alkoholia päivässä, ja 0,68 prosentilla
osallistujista, jotka käyttivät yli 16 grammaa alkoholia
päivässä.
Tilastollisesti oluen tai viinilasillisen juomisella joka
päivä on yhtäläinen vaikutus paksusuolen syövän riskiin kuin
punaisen tai prosessoidun lihan syömisellä neljä kertaa
viikossa. Riski oli kuitenkin selvästi alle prosentin ja
mahtuu tutkimuksen virhemarginaaliin.
Laajennetaan katsantoa
Verrataan lihan syömisen riskejä tupakoinnin riskeihin.
Länsimaissa keuhkosyövän riski on 9,4 – 23,2 kertainen
tupakoitsijoilla tupakoimattomiin verrattuna. Punaisen ja
prosessoidun lihan syöminen neljä kertaa viikossa voi
lihapaniikkia lietsovan uutisoinnin mukaan kasvattaa
paksusuolen syövän riskiä noin 20 %, mutta tupakointi
kasvattaa keuhkosyövän riskiä jopa 840–2220%.
Punaisen lihan syömisen riskit ovat siedettäviä tupakointiin

verrattuna.
Experimental
Biology
and
Medicine
kertoo
tutkimuskatsauksessaan, että havaintojen mukaan hemirauta ja
heterosykliset amiinit kasvattavat paksusuolen syövän riskiä.
Hemirautaa saa punaisesta lihasta. Heterosyklisiä amiineja
kehittyy, kun liha valmistetaan korkeassa lämpötilassa.
Monet tutkimukset tehdään laboratorio-oloissa joko
soluviljelmillä tai koe-eläimillä. Näissä tutkimuksissa
käytetään lihakomponenttitasoja, jotka ylittävät selvästi
ihmisten normaalin punaisen lihan kulutuksen. Tutkimukset
eivät yleensä huomioi muista ravinteista saatavien
biologisesti aktiivisten yhdisteiden vaikutuksia. Esimerkiksi
C-vitamiini hidastaa hemiraudan imeytymistä.
Kausaalista ja mekaanista yhteyttä punaista lihaa sisältävän
monipuolisen ruokavalion ja lisääntyneen suolistosyövän riskin
välillä on hankala osoittaa.
Muistelen,

että

punaisen

lihan

syöpäriskiä

kasvattavan

ideologian lanseerasi maailman medioille ja Maailman
terveysjärjestölle pelkästään vegetaristeista ja vegaaneista
koostuva tieteellinen paneeli. Vaikuttiko punaisen lihan
mustamaalaamiseen eettiset, ideologiset ja poliittiset syyt?
Suattaapi olla, että vaikutti, mutta suattaapi olla ettei
vaikuttanut, sanoisi poliittisesti korrekti savolainen.
Kyselykaavakkeisiin
perustuvat
epidemiologiset
väestötutkimukset eivät yleensäkään anna täsmällistä ja
luotettavaa tietoa tutkittavan väestön todellisista
elintavoista. Ihmiset unohtavat, liioittelevat, väheksyvät ja
valehtelevat tietoisesti tai tietämättään syömistään ruoista.
Tämän vuoksi epidemiologisista väestötason kyselytutkimuksista
ei pitäisi johtaa muuta kuin yleisiä suuntimia ja väestötason
tendenssejä.
Australialaistutkimuksessa osoitettiin, että punaisen lihan

syöminen osana Välimeren ruokavaliota
sairastumisen riskiä 38 % (1).

laskee

MS-tautiin

Okei. Minä olen multippelisklerootikko ja lihansyöjä. Minulla
kävi sitten vain helvetin huono tsägä!
Vastaavat tutkimukset ovat osoittaneet, että Mainen
osavaltiossa margariinien syönti korreloi avioerojen kanssa.
Onko ilmiö yleistettävissä ja voisiko voihin siirtyminen
vähentää avioerojen riskiä globaalisti?
Minä kokeilin, mutta ei se toiminut. Voihin siirtyminen ei
pelastanut minun avioliittoani, joten syy erolle taisi olla
jokin muu kuin margariini.
Vastaavasti voidaan kysyä, vähentääkö punaisesta lihasta
luopuminen paksusuolen syövän riskiä yhtä paljon kuin
punaisesta lihasta luopuminen lisää multippeliskleroosin
riskiä? Entä lisääkö punaisesta lihasta luopuminen diabeteksen
riskiä?
Nämä ovat hankalia monivalintatehtäviä: ms, diabetes vai
syöpä? Siinäpä pulma.

Tyydyttynyt
ruokajuttuja

rasva

ja

rasvaisia

Kova tyydyttynyt rasvat ja kolesteroli voivat nykytiedon
mukaan kasvattaa sydän- ja verisuonitautien riskiä.
Kolesterolin vaarallisuutta ei epäillä juuri koskaan.
Kolesteroli tappaa yhtä varmasti kuin glyfosaatti, mutta
hitaammin kuin syanidi tai arsenikki. Näyttö ja ihmisen
historia ei yksiselitteisesti ja kiistattomasti tue tällaisia
uskomuksia. Epäilylle jää tilaa.
Elämä tarvitsee vältämättä kolesterolia ja tyydyttynyttä
rasvaa. Kaikissa ihmisen solujen rakenteissa on kolesterolia.
Kolesteroli
vaikuttaa
steroidihormonien,
kuten
sukupuolihormonien synteesiin. Hermoston ja aivojen normaali
kehitys edellyttää, että imeväisikäiset vauvat saavat
äidinmaidosta tärkeitä eläinrasvoja ja kolesterolia.
Rintaruokittavat vauvat noudattavat ketogeenistä ruokavaliota.
Karppaus on kaikesta siihen liittyvästä pelottelusta
huolimatta ihmisen ensimmäinen ruokavalio.
Jos tyydyttynyt rasva ja kolesteroli olisivat yhtä
haitallisia, kuin uskotaan, evoluutio olisi miljoonien vuosien
kehityshistorian aikana muuttanut rintamaidon rasvakoostumusta
terveellisempään suuntaan. Ei pelkästään ihmisellä, vaan
kaikilla muillakin nisäkkäillä.

Miksi nisäkkäät tuottavat kolesterolia
kolesterolisynteesissä, jos se on kovin
haitallista?
Kolesterolia
tuotetaan
asetyylikoentsyymi-A:sta
nelivaiheisessa synteesissä. Ensimmäisessä vaiheessa kolme
asetyyli-KoA:ta yhdistetään mevalonaatiksi.
Mevalonaatista syntyy kaksi fosfaattiryhmillä aktivoitua
isopreenimolekyyliä. Kuusi tällaista isopreenimolekyyliä
polymerisoituu ketjuksi, jossa on useita kaksoissidoksia. Nämä
kaksoissidokset muutetaan hiiliatomien välisiksi sidoksiksi,
jolloin syntyy nelirenkainen rakenne, joka on kaikkien
sterolien perusrakenne.
Suurin osa maksasolun tuottamasta kolesterolista kuljetetaan
ulos
solusta
esimerkiksi
sappihappoina
tai
kolesteryyliesterinä. Kolesteryyliesteri on kolesterolia
hydrofobisempi molekyyli, joka kuljetetaan maksasta muualle
elimistöön lipoproteiinipartikkeleissa,
partikkeleissa

erityisesti

LDL-

Lisämunuaisessa kolesterolista valmistetaan steroidihormoneja,

kuten
lisämunuaiskuoren
mineralokortikoideja
ja
glukokortikoideja, jotka säätelevät munuaisten ionien
imeytymistä ja glukoneogeneesiä. Sukupuolihormoneja, kuten
androgeenejä, estrogeenejä ja progesteronia, tuotetaan
sukupuolirauhasissa ja istukassa.
Pahaa kolesterolia ei ole – on vain kolesterolia, joka on
elimistön välttämättä tarvitsema aine
”Kolesteroli on ihmisen ja muiden eläinten kudoksissa, etenkin
maksassa, tuotettu steroideihin kuuluva tyydyttymätön,
rengasrakenteinen, veteen liukenematon kiteinen alkoholi.
Kolesteroli on ihmisen kaikkien kudosten toiminnalle
välttämätön aine, jota esiintyy runsaasti varsinkin
äidinmaidossa, rasvakudoksessa, aivoissa, hermoissa, maksassa
ja munuaisissa. Usein puhutaan kansanomaisesti ”hyvästä” ja
”pahasta” kolesterolista, mutta kaikki kolesteroli on silti
kemialliselta rakenteeltaan
Wikipedia/Kolesteroli

täysin

samanlaista.”

–

LDL ja HDL ovat rasvaa, rasvaliukoisia vitamiineja ja
kolesterolia kuljettavia lipoproteiineja. Lyhenteet viittaavat
Low Density Lipoprotein- ja High Density Lipoprotein kuljetusmolekyyleihin.
Keho tarvitsee pieniä määriä omega6-rasvoja, kuten
linolihappoa. Mutta käynnissä oleva tutkimus viittaa siihen,
että linolihapon runsas saanti voi ylläpitää kehon hiljaista
tulehdusta (inflammaatiota) ja altistaa monille sairauksille.
Omega3- ja omega6 rasvahappojen tasapainoinen saanti lienee
terveyden kannalta tärkeämpää kuin kiista kovista
tyydyttyneistä ja pehmeistä tyydyttämättömistä rasvahapoista.

Ihminen, läski ja kolesteroli – miksi?
Ihmisen suolisto ja ruoansulatus käyttää vähemmän energiaa
kuin useinpien muiden eläinten suolisto. Mikään muu laji ei
toisaalta käytä niin paljan ravinnosta saatua energiaa aivojen
toiminnan ylläpitoon kuin ihminen.
Tyydyttynyt rasva on erinomainen ja runsaasti energiaa
sisältävä ravintoaine. Rasvan sisältämä energia, 9 kcal/g,
piti varhaiset metsästäjä-keräilijät hengissä ennen
maanviljelyn ja säilöntämenetelmien kehittymistä.
On selvää, että puolukoiden kerääminen talvihangilla ei
taannut pohjoisten ihmisten selviytymistä. Minä uskon, että
eläinrasvan sisältämä energia joudutti ihmisaivojen
kehittymistä ja auttoi ihmislajin selvitymään.
Rasva on syntyvän ihmisen ensimmäistä ravintoa, joten ihmisen
aineenvaihdunta virittyy rasvaan ravinnonlähteenä jo hyvin
varhain.

Rintaruokinnassa
karppaavat.

olevat

vauvat

ovat

ketoosissa.

Vauvat

Tyydyttynyt rasva on ollut osa ihmisten ruokavaliota koko
ihmislajin kehityshistorian ajan. Ihmisen aivot eivät ehkä
olisi koskaan kehittyneet nykyihimisen suuriksi ja runsaasti
energiaa kuluttaviksi ihmisaivoiksi, jos kaukaiset
esivanhempamme eivät olisi saaneet riittävästi energiaa
eläinrasvoista.
Maanviljely kehittyi noin 10 000 vuotta sitten. Ennen
maanviljelyn kehittymistä eläneet varhaiset metsästäjäkeräilijät saivat suuren osan ravinteista ja energiasta
eläinproteiineista ja eläinrasvoista lähes 200 000 vuoden
ajan.
Tyydyttyneistä rasvoista varoittelevat ravitsemussuositukset
julkaistiin Yhdysvalloissa alle 50 vuotta sitten. Onko ihmisen
aineenvaihdunta ratkaisevasti muuttunut viimeisen vuosisadan
kuluessa?
Syömämme ravinto on muuttunut enemmän kuin aineenvaihduntamme.
Monityydyttämättömiä siemenöljyjä on hyödynnetty ravinnossa
vain noin sata vuotta.
Ravinto

on

osatekijänä

monissa

nopeasti

yleistyvissä

sairauksissa. Lihavuus, metabolinen oireyhtymä, aikuistyypin
diabetes, suolistosairaudet, sydän- ja verisuonitaudit ja
monet syövät voidaan tietyin varauksin palauttaa syötyyn
ravintoon, ja aivan erityisesti sellaiseen prosessoituun
ruokaan, jonka käyttöön aineenvaihduntamme ei ole ehtinyt
adaptoitua.

60–
ja
70-luvuilla rasvojen terveysvaikutuksista tehtiin kiinnostavia
kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia (CRT). Nämä
tutkimukset eivät kuitenkaan mahtuneet vallitsevaan
hypoteesiin kovien rasvojen haitallisuudesta, joten ne niiden
annettiin unohtua.

Minnesota Coronary Experiment
Hiljattain pölyisestä kellarista löydetty vuosikymmeniä vanha
tutkimus herättää kysymyksiä vallitsevista ravitsemusohjeista.

Minnesota Coronary Experiment, oli kontrolloitu satunnaistettu
tutkimus (CRT), joka toteutettiin vuosina 1968 – 1973.
Valtion mielisairaaloissa ja vanhainkodeissa tutkittiin yli
9000 ihmisen avulla ruokavalion sisältämien rasvojen
vaikutuksia terveyteen, kolesterolitasoihin sekä sydäntautien
ja sydänkuolemien riskiin.
Kansallisen sydän-, keuhko- ja veri-instituutin (National
Heart, Lung and Blood Institute) rahoittamaa tutkimusta johti
Minnesotan yliopiston lääketieteellisen koulun tohtori Ivan
Frantz Jr.
Institutionalisoituneiden tutkimushenkilöiden ruokavalion
sisältämiä rasvoja kontrolloitiin. Puolet koehenkilöistä sai
ravintoa, jossa oli runsaasti maidon, juuston ja naudanlihan
sisältämiä tyydyttyneitä rasvoja (SFA – saturated fatty
acids).
Vertailuryhmän ruokavaliosta tyydyttyneet rasvat poistettiin
lähes
täysin
ja
korvattiin
monityydyttämättömillä
kasvirasvoilla (PUFA – poly unsaturated fatty acids).
Tutkimuksen tavoitteena oli todistaa, että tyydyttyneiden
eläinrasvojen
korvaaminen
kasviöljyistä
saatavilla
tyydyttymättömillä rasvoilla laskee sydäntautien ja kuolleisuuden riskiä.
Tietoja ei koskaan analysoitu täysin, vaikka Minnesota
Coronary Experiment oli eräs laajimmista kontrolloiduista
satunnaistetuista ruokavaliotutkimuksista, joita koskaan on
tehty.
Joitain vuosia sitten Kansallisen terveysinstituutin (National
Health Institute) lääketutkija Christopher E. Ramsden kuuli
unohdetusta tutkimuksesta. Hän kiinnostui aiheesta ja otti
yhteyttä Minnesotan yliopistoon tutustuakseen julkaisemattoman
tutkimuksen aineistoon.

Vuonna 2009 kuollut tohtori Frantz oli elinaikanaan
tyydyttyneiden rasvojen terveysvaikutuksiin perehtynyt tutkija
Minnesotan
yliopistossa.
Eräs
Frantzin
läheisistä
kollegoistaan oli vaikutusvaltainen ravitsemustutkija Ancel
Keys.

Ancel Keysin alkuperäistä dataa 7 maan tutkimuksesta. Maita oli 22, mutta tutkimukseen Keys hyväksyi vain ne 7
maata, joiden data tuki hänen ennakkohypoteesiaan. Esimerkiksi Ranskassa tyydyttyneiden rasvojen kulutus on
runsasta, mutta sydätaudit ja -kuolemat harvinaisia. Tämä tunnetaan ranskalaisena paradoksina.

Keys uskoi kolesterolin ja tyydyttyneiden rasvojen lisäävän
sydäntautien
riskiä.
Häntä
voi
pitää
nykyisten
ravitsemussuositusten isänä.
Tohtori Frantz uskoi Keysin tavoin tyydyttyneiden rasvojen
haitallisuuteen, kertoi tutkijan poika, sydänlääkäri tohtori
Robert Frantz, joka löysi Minnesotan pölyttyneen
tutkimusraportin vanhempiensa kellarista.

Minnesota Coronary Experiment oli yllättävä. Koehenkilöillä,
joiden ravinto sisälsi vain vähän tyydyttyneitä eläinrasvoja,
kolesteroli laski keskimäärin 14 prosenttia. Vertailuryhmässä
muutos kolesterolitasoissa oli vain prosentin luokkaa.
Vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävä ruokavalio ei kuitenkaan
laskenut sydänkuolleisuutta. Päinvastoin. Tutkimuksen
havainnot osoittivat, että mitä enemmän kolesteroli laski,
sitä korkeammaksi sydäntautikuoleman riski kasvoi. Toisin
sanoen kolesterolin laskeminen lisäsi kuolleisuutta.
Framingham Heart Study oli tehnyt samankaltaisen havainnon
1960-luvulla, mutta sekin jäi muiden Framinghamin tutkimusten
varjoon.
Tulokset

ovat

ristiriidassa

tyydyttyneiden

rasvojen

välttämiseen ohjaavien neuvojen kanssa. Kellarista löydetty
tutkimus aiheutti melkoisen pöhinän ja pienimuotoisen
skandaalin tutkijapiireissä. Pian ravitsemuspiireissä alkoi
kiivas selittely ja tutkimuksen vähättely.
Huoli: institutionalisoidut opit vaarassa?
Analyysi,

joka

julkaistiin

BMJ-lehdessä,

nostatti

ravitsemustutkijoiden keskuudessa kiivaita vastalauseita.
Kritiikin mukaan Minnesotan tutkimus oli puutteellinen.
Walter Willett, Harvardin yliopiston ravitsemusosaston
puheenjohtaja, väitti tutkimusta merkityksettömäksi. Willett
tunnetaan mm. siitä, että hän laati monissa nykyisissä
epidemiologisissa
ravitsemustutkimuksissa
käytettävät
kyselykaavakkeet, joiden tutkimuksellista arvoa pidetään
epäluotettavana.
Vuoden 2015 kansallisten ravintosuositusten päivittämiseen
osallistunut ravitsemusasiantuntija Frank Hu väitti
puolestaan, että Minnesotan tutkimus ei ollut tarpeeksi
pitkäkestoinen osoittamaan monityydyttämättömien kasviöljyjen
sydän- ja verisuonitautien riskiä alentavaa vaikutusta, koska

koehenkilöitä seurattiin keskimäärin vain noin 15 kuukautta.
Ehkäpä Hu on oikeassa, tai sitten ei ole.

Mozaffarianista Chowdhuryyn ja Zamoraan
Frank Hu viittasi Mozaffarianin vuoden 2010 metaanalyysiin,
jonka mukaan ihmisillä oli 10 % vähemmän sydänkohtauksia, kun
he korvasivat 5 % päivittäisistä tyydyttyneistä rasvoista
monityydyttymättömillä rasvoilla vähintään neljän vuoden ajan.
Mozaffarianin tutkimuksessa oli kiinnostava havainto: jos
tyydyttyneiden rasvojen saanti korvattiin hiilihydraateilla,
hyötyä ei saavutettu.
Mozaffarian

ja

Skeaff/Miller

(2009)

suosittavat

meta-

analyysiensa perusteella tyydyttyneiden rasvojen korvaamista
monityydyttämättömillä kasvirasvoilla. Siri-Tarino (2010), ja
Chowdury (2014) saivat meta-analyyseissaan tuloksia, jotka
eivät tue nykyisiä ravitsemussuosituksia ja väitteitä
tyydyttyneiden rasvojen haitoista.
Tohtori Zamora ja hänen kollegansa puolestaan analysoivat
neljä vastaavaa ravitsemuskoetta, joissa tutkittiin
tyydyttyneen rasvan korvaamista kasviöljyillä ja rasvatyypin
vaihdon terveysvaikutuksia.
Zamoran ryhmän analysoimat kontrolloidut satunnaistetut
tutkimukset eivät tukeneet vallitsevia ravitsemussuosituksia
tai väitettä, että monityydyttämättömät rasvat vähentävät
sydänsairauksiin kuolleisuutta.
Vallitseva näkemys on, että matalat kolesterolitasot ovat
yhteydessä
pienempään
sydäntautien
riskiin
ja
sydäntautikuolleisuuteen.
Minnesota Coronary Experiment havaitsi kuitenkin täysin
päinvastaisen yhteyden. Tutkimus osoitti, että kolesterolin
lasku lisää kuolleisuutta.

Minnesotan
tutkimuksessa
interventio-ryhmän
seerumin
kolesteroli laski merkittävästi verrattuna kontrolliryhmään.
Jokainen 0,78 mmol / l seerumin kolesterolipitoisuuden lasku
kasvatti sydäntautikuoleman riskiä 22%.
Interventioryhmässä ei saatu näyttöä monityydyttämättömien
rasvahappojen
ateroskleroosilta
ja
sydäninfarkteilta
suojaavasta vaikutuksesta. Systeemisessä katsauksessa
huomioitiin viisi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta.
Meta-analyyseissä nämä kolesterolia laskevat interventiot
eivät
osoittaneet
sepelvaltimotautikuolleisuuden
tai
kokonaiskuolleisuuden laskua.
Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten käytettävissä
olevat todisteet osoittavat, että ruokavalion tyydyttyneiden
rasvojen korvaaminen linolihapolla alentaa tehokkaasti
seerumin kolesterolia, mutta ei tue hypoteesia, jonka mukaan
kolesterolin
lasku
vähentäisi
sepelvaltimotaudin,
sydäninfarktien tai kaikkien syiden aiheuttamaa kuoleman
riskiä.
Minnesota Coronary Study on osa kasvavaa näyttöä siitä, että
monityydyttämättömien kasviöljyjen ja tyydyttyneiden rasvojen
vaikutuksia sydänterveydelle on liioiteltu.
Tyydyttyneiden rasvojen vaihtaminen monityydyttämättömiksi
kasvirasvoiksi voi tutkimuksesta riippuen olla jopa
sydänterveydelle haitallista.

Eräs selitys yllättävälle havainnolle voi olla omega6rasvahapot, joita on korkeina pitoisuuksina maissi-, soija-,
puuvillansiemen- ja auringonkukkaöljyissä.
Johtavat ravitsemusasiantuntijat korostavat, että ruoanlaitto
kasviöljyillä laskee kolesterolia ja estää sydänsairauksia.
Mutta on sellaistakin tutkimusnäyttöä, että runsas omega6rasvojen saanti voi ylläpitää hiljaista tulehdusta
(inflammaatiota) ja siten lisätä sairastumisalttiutta ja
kuolleisuutta.
Inflammaatioon kytkeytyvät terveysriskit voivat olla suurempia
kuin kolesterolin alentamiseen liittyvät edut.

Ramsden ja Sydney Diet Heart Study
Vuonna 2013 tohtori Ramsden kollegoineen julkaisi hämmennystä
herättäneen selvityksen Australiassa 1960-luvulla toteutetusta
kliinisestä tutkimuksesta. Tämän tutkimuksen tuloksia ei
koskaan julkaistu tai analysoitu.

Australialaisessa tutkimuksessa havaittiin, että miehillä,
jotka korvasivat tyydyttyneet rasvat monityydyttämättömillä
omega6-rasvoilla, kolesteroli laski, mutta sydänkuolleisuus
vastaavasti kasvoi enemmän kuin tyydyttyneitä rasvoja syövällä
kontrolliryhmällä. Tulos on nykyisten suositusten vastainen.
Ramsden korosti, että havaintoja tulee tulkita varovaisesti.
Tutkimus ei osoittanut, että tyydyttyneet rasvat olisivat
terveellisempiä kuin monityydyttämättömät rasvat, hän sanoi.
Mutta ehkä ne eivät ole niin haitallisia kuin yleisesti
uskotaan.
Ravintorasvojen taustalla oleva tiede on monimutkaisempaa kuin
ravitsemussuositukset antavat ymmärtää. Rasvojen ja
kolesterolin vaikutukset eivät ole yksinkertaisia ja
mustavalkoisia. Syöty ravinto on aina monista ravintoaineista
muodostuva kokonaisuus.
Sata vuotta sitten amerikkalaisten päivittäisestä energiasta
vain 2 prosenttia tuli linolihaposta. Nykyään amerikkalaiset
saavat linolihaposta keskimäärin yli kolminkertaisen määrän
energiaa.

Suuri osa omega6-rasvoista saadaan prosessoiduista ruoista,
kuten makeisista, pizzasta, ranskalaisista, välipaloista,
perunalastuista, kekseistä ja salaattikastikkeista.
Luonnollisemmat rasvalähteet, kuten oliiviöljy, voi ja
munankeltuaiset, sisältävät myös linolihappoa, mutta vähemmän
kuin monet kasviöljyt ja margariinit.
Alkuperäisen jutun lähde: New York Times

Sydney Diet Heart Study
Linolihappoa (omega6) saaneessa interventioryhmässä oli
korkeampi kuolleisuus sydäntauteihin ja kaikkiin syihin kuin
verrokkiryhmässä.
Suositukset

tyydyttyneiden

rasvojen

korvaamisesta

tyydyttämättömillä kasvirasvoilla ovat keskeinen osa
kansainvälisiä ravitsemusohjeita. Ohjeiden tavoite on laskea
sepelvaltimotaudin ja muiden sydänsairauksien riskiä.

Sydneyn tutkimuksessa ei havaittu
kliinisiä etuja sydänterveydelle.

linolihapon

(omega6)

Tässä kohortissa tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen
linolihapolla
itse
asiassa
lisäsi
kuolleisuutta
sepelvaltimotautiin, sydän- ja verisuonisairauksiin ja
kaikkiin syihin.
Linolihappojen
interventiotutkimuksen
näyttöä, joka tukisi
rasvojen eduista sydän-

terveydellisten
vaikutusten
päivitetty meta-analyysi ei löytänyt
nykykäsitystä monityydyttämättömien
ja verisuoniterveydelle.

Muita tutkimuksia tyydyttyneiden ja
tyydyttymättömien rasvojen vaikutuksista
terveyteen
Suomalainen mielisairaalatutkimus
Kellokosken ja Nikkilän mielisairaaloissa tehtiin 1959-71
kontrolloitu interventiotutkimus, jonka tarkoituksena oli
selvittää, voiko sepelvaltimotaudin (CHD) ilmaantuvuutta
laskea seerumin kolesterolia alentavalla ruokavaliolla.
Suomalainen mielisairaalatutkimus on eräs vahvimmista Keysin
Diet-Heart-hypoteesia tukeva tutkimus.
Koehenkilöt olivat sairaalahoidossa olevia naisia ja miehiä.
Osa koehenkilöistä sai kolesterolia laskevaa ravintoa.
Ruokavalio sisälsi vain vähän tyydyttyneitä rasvoja ja
kolesterolia sekä runsaasti tyydyttymättömiä rasvoja.
Toinen potilasryhmä sai normaalia sairaalaruokaa. Kuusi vuotta
myöhemmin koehenkilöiden ruokavaliot vaihdettiin ja tutkimusta
jatkettiin vielä kuusi vuotta.
Vähän tyydyttyneitä rasvoja sisältävä ruokavalio laski
koehenkilöiden kolesterolia huomattavasti. Sepelvaltimotauti
ja sepelvaltimotautikuolemat laskivat noin puoleen normaalia

sairaalaruokaa syövään kontrolliryhmään nähden.
Johtopäätöksenä oli, että seerumin kolesterolia alentavan
ruokavaliolla
oli
huomattava
ehkäisevä
vaikutus
sepelvaltimotaudin esiintymiseen.
Suomalaisessa mielisairaalatkimuksessa maitorasvan vaihtaminen
soijaöljyyn laski tyydyttyneen rasvan saantia 27 grammaan
päivässä, jolloin veren kokonaiskolesteroli laski n. 13 %
naisilla ja 16 % miehillä.
Sepelvaltimotautitapahtumat
vähenivät seuraavasti:

lähtökohtaisesti

sydänterveillä

Miehillä 44 % (p=0,008)
Naisilla 37 % (p=0,04)
Lisäksi yhteisanalyysinä erikseen julkaistussa tutkimuksessa
sydänperäinen kuolleisuus laski miehillä 53 % mutta naisilla
ei.

Siri-Tarino 2010
Oletusarvoisesti
ruokavalion
tyydyttyneiden
rasvojen
vähentämisen uskotaan parantavan sydän- ja verisuoniterveyttä.
Siri-Tarinon meta-analyysin tavoitteena oli koota yhteenveto
epidemiologisten tutkimusten näytöstä, jonka mukaan
ruokavalion sisältämät tyydyttyneet rasvat lisäävät
sepelvaltimotaudin (CHD), aivohalvauksien ja sydän- ja
verisuonisairauksien riskiä. Analyysiin koottiin 24 tutkimusta
MEDLINE- ja EMBASE-tietokannoista
5–23 vuoden aikana seurattiin 347 747 henkilöä, joista 11
006:lle kehittyi sepelvaltimotauti tai aivohalvaus.
Tyydyttyneen

rasvan

saanti

ei

liittynyt

lisääntyneeseen

sairastumisriskiin.
Prospektiivisten epidemiologisten tutkimusten meta-analyysin
näyttö ei tue oletusta, jonka mukaan tyydyttyneet rasvat
kasvattavat sydän- ja verisuonitautien riskiä

Mozaffarian 2010
Sydäntautien
riskejä
kartoittavien
satunnaistetujen
kontrolloitujen tutkimusten, suurten kohorttien taudin
päätetapahtumien ja kontrolloitujen satunnaistettujen
tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että tyydyttyneiden
rasvojen merkitys sydäntautien selittäjänä on puutteellinen.
Merkittävät todisteet osoittavat, että tyydyttyneiden rasvojen
vähentämisen terveysvaikutukset vaihtelevat korvaavasta
ravintoaineesta riippuen.
Ihmistutkimuksista saatujen parhaiden todisteiden perusteella
tydyttyneiden rasvojen korvaaminen monityydyttämättömillä
rasvahapoilla (esim. margariinit, kasviöljyt) vähentää sydänja verisuonitautien riskiä, kun taas tyydyttyneiden rasvojen
korvaaminen hiilihydraateilla ei tuo minkäänlaisia

terveysetuja.
Mozaffarianin meta-analyysin mukaan merkittävät todisteet
osoittavat, että tyydyttyneiden rasvahappojen (SFA)
vähentämisen terveysvaikutukset vaihtelevat korvaavien
ravintoaineiden mukaan.
Seurantatutkimusten perusteella tyydyttyneiden rasvojen
korvaaminen monityydyttämättömillä rasvahapoilla (PUFA)
vähentää sydäntautien riskiä, mutta tyydyttyneiden rasvojen
korvaaminen hiilihydraateilla (CHO) ei tuottanut mitään
terveysvaikutuksia.
Tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen kertatyydyttämättömillä
rasvoilla antoi tutkimuksissa epävarmoja tuloksia.
Tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen hiilihydraateilla, kuten
tavallisesti tehdään, ei vaikuta sydäntautiriskiä alentavasti.
Mozzaffarianin tutkimuksen mukaan ei ole perusteltua nostaa
hiilihydraattien saantisuosituksia ja laskea tyydyttyneen
rasvan saantisuosituksia.
Tyydyttyneiden rasvojen korvaaminen
rasvoilla vaikuttaa Mozaffarianin

monityydyttämättömillä
tutkimusaineiston ja

muuttujien huomioimisen jälkeen laskevan sydäntautien riskiä
10 %, kun tyydyttyneiden rasvojen saantia vähennetään 5 %
päivittäisestä kokonaisenergiansaannista. Yhdysvalloissa
kansanterveydellisen hyödyn toteutuminen edellyttäisi, että
väestötasolla ltyydyttyneiden rasvojen saanti putoiaisi 11,5
%:sta 6,5 %:iin.
Suositukset
tyydyttyneiden
rasvojen
korvaamisesta
tyydyttämättömillä
rasvoilla
voi
tuntua
tarkoituksenmukaiselta, mutta sydäntautiriskin kannalta
tyydyttyneiden rasvojen kulutusta merkittävämpiä tekijöitä
ovat matalat omega3-tasot, hedelmien ja vihannesten vähäinen
saanti, transrasvojen saanti, sokeri ja runsas suolan kulutus.
Lopuksi haluan todeta, että ravitsemussuositukset eivät ole

aivan niin ristiriidattomia
haluavat uskoa.

ja

kiistattomia

kuin
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