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Kohorttitutkimusten mukaan ylipaino pidentää ikää, mutta sudenkuoppia riittää

Lihavuusparadoksi sepelvaltimotaudissa:
pitääkö laihtuminen kieltää?
Keski-iän painoindeksi 22,5–25 kg/m2 ennakoi pitkää ikää. Liikapaino (painoindeksi
25–30 kg/m2), lihavuus (yli 30 kg/m2) ja
etenkin sairaalloinen lihavuus (yli 40 kg/m2)
ennustavat lineaarisesti suurenevaa kuolleisuutta erityisesti verisuonisairauksiin, mutta
myös moniin syöpätyyppeihin ja maksa- ja
munuaissairauksiin (1, 2).
Painoindeksin ja kuolleisuuden välinen
yhteys on J:n muotoinen: myös alipainoon
liittyy suurempi kuolleisuus kuin normaaliin
painoon. Osittain tämä on sekoittavien tekijöiden ja käänteisen kausaalisuuden aiheuttamaa
harhaa: alipainon merkitys pienenee merkitsevästi ja normaalin painon alue laajenee paino
indeksiin 20 kg/m2, kun tupakoivat poistetaan
aineistosta. Myös paljon liikkuvilla alipainon
kielteinen merkitys pienenee (2).
Lihavuuteen liittyvästä ylimääräisestä sepelvaltimotaudin riskistä vajaa puolet ja aivo
verenkierron häiriöistä kolme neljäsosaa välittyy kohonneen verenpaineen, dyslipidemian
ja hyperglykemian kautta (3).
Lihavuusparadoksina tunnettu ilmiö kuvattiin ensin hemodialyysipotilailla: vuoden
kuolleisuus oli pienempi liikapainoisilla kuin
normaalipainoisilla (4). Sittemmin lihavuusparadoksi on kuvattu iäkkäillä (5) ja monissa
kroonisissa sairauksissa: keuhkoahtaumataudissa, sydämen vajaatoiminnassa, aivoverenkierron häiriöissä, ääreisvaltimotaudissa, pulmonaalihypertensiossa, diabeteksessa, kriittisesti sairailla – ja sepelvaltimotaudissa.
Yli 250 000:n dokumentoitua sepelvaltimotautia sairastavan potilaan meta-analyysissa
suurin kuolleisuus oli alipainoisilla ja pienin
painoindeksiin 35 kg/m2 asti (6). Sitä lihavammilla kuolleisuus kääntyi nousuun, mutta

oli yhtä suuri kuin normaalipainoisilla. Sekoittavien tekijöiden vakiointi pienensi eroja
mutta ei muuttanut kokonaiskuvaa: liikapaino
ja lihavuuskin olivat suotuisia ennusmerkkejä.
Lihavuusparadoksi tulee esiin myös sepelvaltimotautikohtauksen jälkeen (7). Lihavat
eroavat normaalipainoisista: He ovat nuorempia, tupakoivat vähemmän, ja sepelvaltimotauti on lievempi. Heillä on kuitenkin enemmän
metabolisia riskitekijöitä kuin normaalipainoisilla. Tilastolliset vakioinnit eivät kuitenkaan
näytä kumoavan ilmiön olemassaoloa.
Lihavuusparadoksille eri sairauksissa on
tarjottu selitykseksi valikoitumisharhaa (8,
9). Lihavuus on yksi sairauden – esimerkiksi
sepelvaltimotaudin – riskitekijöistä. Normaali
painoiset sairastuvat, koska heillä on enemmän muita riskitekijöitä, jotka jatkossa vaikuttavat ennusteeseen epäsuotuisasti.
Painoindeksi ei tee eroa lihas- ja rasvakudoksen tai ihonalaisen ja vatsaonteloon
kertyvän rasvan välille. Pieni painoindeksi
voi kuvastaa vähäistä lihasmassaa ja huonoa
kuntoa. Liha
vuus
paradoksi näyttää kuitenkin koskevan myös ihopoimuista arvioitua
kehon rasvaprosenttia (10). Rasvakudoksen
jakautuminen on lupaavampi mittari: suuri
vyötärönympärys, joka kuvastaa vatsaontelon
rasvaa, on sepelvaltimotautipotilailla huono
ennusmerkki (ei paradoksia), vaikka samoilla
potilailla painoindeksiin perustuva paradoksi
on todettavissa (11).
Hiljan on käynyt selväksi, että painoindeksi
kertoo yleensäkin vajavaisesti aineenvaihdunnan riskeistä: huomattavalla osalla lihavista
(ns. terveillä lihavilla) ei toistaiseksi tuntemattomista syistä ole lihavuuteen tavallisesti liittyvää aineenvaihdunnallista lisäriskiä (12).
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Ristiriita painoindeksin ja vyötärönympäryksen välillä on todettavissa myös valtimotautia sairastavilla diabeetikoilla. Edellisen yhteys
ennusteeseen on paradoksaalinen (käänteinen), jälkimmäisellä ei ole ennustearvoa (13).
Vaikka painoindeksin ja vyötärönympäryksen välillä on kiinteä korrelaatio väestötasolla,
kullakin painoindeksin tasolla vyötärönympäryksen yksilöllinen vaihtelu on laajaa. Onko
– ainakin sepelvaltimotaudissa – kyse ennemminkin ”painoindeksiparadoksista” eikä lihavuusparadoksista (14)?
Valikoitumisharha, mittausharha ja sekoittavat tekijät selittävät siis ainakin osan lihavuusparadoksista. Jos paradoksi kuitenkin on
todella olemassa, miksi taudin taustalla oleva
haittatekijä muuttuisi taudin puhjettua suoja
tekijäksi? Selitykseksi on tarjottu rasvakudoksen tarjoamaa metabolista reserviä, joka toimisi sairailla samaan tapaan kuin evoluution
aikana niukkuuden oloissa yleisesti. Selitys
tuntuu luontevalta vanhuuden haurastumisessa ja sydämen vajaatoiminnassa, vähemmän
selvältä komplisoitumattomassa sepelvaltimotaudissa.
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Jos lihavuus on todellinen suotuisa ennusteominaisuus sepelvaltimotaudissa, onko
laihduttaminen turhaa tai jopa haitallista?
Tahaton, sairauden aiheuttama laihtuminen
(käänteinen kausaalisuus) on sitä varmasti.
Aktiivisesta laihduttamisesta sepelvaltimotaudin sekundaarisessa ehkäisyssä on niukanlaisesti tutkimustietoa. Näyttää kuitenkin siltä,
että tasapainoiseen ruokavalioon perustuva
tarkoituksellinen painonpudotus vähentää sepelvaltimotautia (15) ja että sydänkuntoutus,
johon painonpudotuksen lisäksi kuuluu lihaskunnosta huolehtiva liikunta, vähentää riski
tekijöitä ja parantaa ennustetta (10, 16).
Ajoissa toimiminen on tässäkin parasta: pitkässä seurannassa ikänsä normaalipainoisina
pysyneet menestyvät parhaiten (17). Sepelvaltimotaudissa kohtuullisen lihavuuden aktiivihoidon hyödyistä ei ole erillistä tutkimusnäyttöä. Näyttöön perustuvien lääkehoitojen
ohella sekundaariseen ehkäisyyn kuuluvat silti
terveelliset elämäntavat ja niiden osana maltillinen painonhallinta.
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