KIRJEITÄ JA MIELIPITEITÄ

Vastine edelliseen
dosentti Hemilää mie
lenkiinnosta kirjoittamaamme
katsaukseen. Aikakauskirjan
kanssa sovitusti keskityimme
terveisiin kohtalaisesti liikkuviin
ihmisiin eli samaan kohderyh
mään kuin väestölle tarkoitetut
ravitsemussuosituksetkin. Hemi
län kirjeestä aiheesta kiinnostu
neet lukijat saavat hieman täy
dennystä aiheeseen sairausläh
töisestä näkökulmasta.
Katsausta kirjoittaessamme
nojauduimme pitkälti pohjois
maisten ravitsemussuositusten
päivitystyössä läpikäytyyn kir
jallisuuteen, sillä kyseinen päi
vitys tehtiin julkaisujen laatu
huomioiden. Pelkällä tietokan
tahaulla löytyy usein runsaasti
kirjallisuutta, mutta valitettavan
usein ravitsemustutkimuksissa
on menetelmällisiä puutteita ja
siksi virhelähteitä. Pohjoismai
seen suositustyöhön ei kelpuu
tettu sellaisia tutkimuksia, jotka
menetelmällisten puutteiden
vuoksi antoivat aiheen epäillä
selkeää tulosten vääristymisen
riskiä (1). Tämän vuoksi muun
Kiitämme

muassa useat alaryhmäanalyysit
eivät täyttäneet mukaanottokri
teereitä.
On tärkeää ymmärtää, että
ravitsemussuositusten kriteerit
tutkimusnäytölle olivat hyvin
tiukat. Tämän vuoksi vakuutta
vaa tai todennäköistä näyttöä eri
ravintoaineiden yhteyksistä ris
kitekijöihin tai sairauksiin saatiin
varsin vähän. Voidaankin ajatella,
että jos näyttöä käytetyillä kritee
reillä löytyi, se tuskin jatkotutki
muksissa muuttuu, sillä vakuut
tavaan ja todennäköiseen näyt
töön vaadittiin useita laadukkaita
tutkimuksia, joiden tuloksen tuli
olla samansuuntainen.
Ravitsemustutkimuksen on
gelma on se, että kontrolloituja
interventiotutkimuksia on joista
kin ravintoaineista hyvin vähän,
jos ollenkaan. Mikäli aiheesta on
vain epidemiologista tutkimusta,
ei tutkimusnäyttö voi saavuttaa
vakuuttavan näytön tasoa (katso
esimerkiksi sign.ac.uk, cnpp.usda.
gov, nice-org.uk). Vakuuttavaan
näyttöön tarvitaan aina myös
interventiotutkimuksia. Onkin
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todennäköistä, että osa viitteel
lisestä näytöstä vahvistuisi, jos
aiheesta olisi enemmän tai laa
dukkaampia tutkimuksia.
Pidämme tärkeänä, että ravit
semustutkimuksessa tutkimus
näytön arviointi on yhtä laadu
kasta kuin lääke- ja muissa hoi
totutkimuksissa, vaikka yleisissä
ravitsemussuosituksissa onkin
toki kyse terveyden ylläpitämi
sestä.
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