Kirjeitä ja mielipiteitä

Maito suojaa sydäntä
vuosikymmenien
aikana maito ja erityisesti sen si‑
sältämä rasva on tuomittu sydän‑
terveyden haitaksi. Kuitenkaan
pitävää tieteellistä näyttöä maito‑
rasvan – saati maidon – suorasta
yhteydestä sydänsairauksien esiin‑
tyvyyteen tai sydänkuolleisuuteen
ei ole koskaan ollut olemassa.
Maidon ja maitorasvan vastai‑
nen todistusketju on välillinen ja
monipolvinen. Sen mukaan maito
sisältää rasvaa, joka on »kovaa»
tyydyttynyttä eläinrasvaa. Tyy‑
dyttynyt eläinrasva taas lisää ve‑
ren kokonaiskolesterolipitoisuut‑
ta. Kolesteroli tukkii verisuonia,
mikä puolestaan lisää sydänsai‑
rauksien riskiä. Suurentunut riski
merkitsee suurentunutta sairastu‑
vuutta ja kuolleisuutta sydän‑ ja
verisuonitauteihin. Tämä yleistä‑
vä, välillinen todistusketju tunne‑
taan rasvahypoteesina, joka ideoi‑
tiin 1900‑luvun puolivälissä.
Rasvahypoteesi sisältää tosi
asioita mutta myös epätarkkuuk‑
sia. Runsaat 50 vuotta sitä on
koetettu todistaa oikeaksi. Tur‑
haan. Hypoteesi on edelleen ni‑
mensä mukaisesti todistamaton
olettamus.
Englantilainen tutkijaryhmä
(Elwood ym. 2004a) on ns. Cear
philly ‑tutkimuksessa seurannut
miesten maidonkäyttöä ja sydän‑
tautien ja aivohalvausten ilmaan‑
tuvuutta runsaan 20 vuoden ajan.
Maidon käyttö vähensi merkitse‑
västi sairastuvuutta – ja maito
on nykysuomalaisittain katsot‑
tuna ollut Englannissa rasvaista.
Sama tutkijaryhmä (Elwood ym.
2004b) kokosi kaikki maidon‑
Viimeisten

Duodecim 2007;123:358–9

käyttöä ja em. sairauksien välistä
suhdetta selvittäneet tutkimukset.
Yhteensä kymmenestä tutkimuk‑
sesta vain yksi osoitti, että maito
lisäisi sydänsairauksia. Yhdeksän
tutkimusta ei yhteyttä osoittanut
tai osoitti maidon suojaavan jos‑
sain määrin kyseisiltä sairauksil‑
ta. Juuri julkaistu kreikkalainen
CARDIO2000‑tutkimus (Konto‑
gianni ym. 2006) osoittaa mai‑
don suojaavan sydäntaudeilta.
Viimeaikaiset ruotsalaiset ja
norjalaiset tutkimukset ovat anta‑
neet kovimman iskun maidosta ja
sen rasvasta muodostuneelle har‑
hakäsitykselle. Professori Vessbyn
ryhmä on Ruotsissa kehittänyt
täsmämenetelmän maitorasvan
ja siten maitovalmisteiden käytön
mittaamiseksi. Lehmän pötsikäy‑
misessä syntyy maidolle ominaisia
parittoman hiililuvun rasvahap‑
poja, pentadekaani‑ ja heksade‑
kaanihappoa. Näiden kertyminen
ihmisen rasvavarantoon – esimer‑
kiksi veren rasvoihin tai rasva
kudokseen – osoittaa, paljonko
maitorasvaa hän on syönyt.
Vessbyn ryhmä (Warensjö
ym. 2004) on mitannut näiden
maidolle tyypillisten rasvahap‑
pojen pitoisuuden ensimmäisen
sydäninfarktin saaneiden ja ter‑
veiden verrokkien veren rasvois‑
ta. Terveillä verrokeilla oli näitä
happoja merkitsevästi enemmän
kuin infarktipotilailla, eli terveet
olivat syöneet maitorasvaa mer‑
kitsevästi enemmän kuin infark‑
tin saaneet.
Norjalaisen professori Peder‑
senin tutkijaryhmä (Biong ym.
2006) on tutkimuksissaan pääty‑

nyt samaan tulokseen määritetty‑
ään rasvahapot rasvakudoksesta.
Terveet henkilöt olivat syöneet
maitorasvaa merkitsevästi enem‑
män kuin infarktipotilaat.
Näiden tutkimusten perusteella
siis maitorasva tai ainakin jokin
maitorasvan käyttöön erottamat‑
tomasti liittyvä ravinto‑ tai elä‑
mäntapatekijä suojaa infarktilta.
Maitorasvaankin kohdistuva
rasvahypoteesin väite (sekin välil‑
linen) on, että tyydyttynyt eläin‑
rasva aiheuttaisi sairastuvuutta
ja kuolleisuutta sydäntauteihin.
Onko eläinrasva todella haital‑
lista?
Kansaneläkelaitoksen Setti‑tut‑
kimuksessa (Pietinen ym. 1997)
koottu kaikki aikaisemmat tär‑
keät seurantatutkimukset katta‑
va kirjallisuuskatsaus osoittaa,
että hypoteesia koskevat tulok‑
set ovat keskenään täysin risti‑
riitaiset. Setti‑tutkimuksen oma
kokeellinen osa on ristiriidassa
rasvahypoteesin jokaisen osaväit‑
tämän kanssa.
Ravinnon ja sydänterveyden
välistä suhdetta koskeva, yli
80 000 naiseen kohdistunut tut‑
kimus (Halton ym. 2006) osoitti,
ettei eläinrasva ole yhteydessä in‑
farktiriskiin. Ravinnon suuri hiili‑
hydraattikuorma (glycemic load)
sen sijaan on.
Kokonaiskolesterolin sijalle
rasvahypoteesissa on nykyisin
yhä useammin nostettu kokonais‑
kolesterolin fraktio LDL‑koleste‑
roli. Myös LDL‑kolesteroli jakau‑
tuu fraktioiksi, joista erityisesti
pienikokoinen, tiivisrakenteinen
fraktio sdLDL on yhteydessä sy‑

dänsairauksien lisääntymiseen
(Austin ym. 1988, Williams ym.
2003). Suurikokoinen, vähem‑
män tiiviin rakenteen omaava
LDL‑osa on sitä haitattomampi.
Yksilön LDL‑kolesterolin ra‑
kenneprofiili, suurten ja pienten
partikkelien suhde, on riippuvai‑
nen perimästä ja eräistä ympä‑
ristötekijöistä, kuten ravinnosta.
Perimällemme emme vielä voi
mitään. Nauttimamme ravinnon
voimme sen sijaan valita. Jälleen
kerran em. ruotsalaiset tutkijat
(Sjogren ym. 2004) kulkevat ke‑
hityksen kärjessä. He ovat osoit‑
taneet, että maitorasvan nautti‑
minen johtaa LDL‑profiiliin, jos‑
sa pienten, tiheiden sdLDL‑par‑
tikkelien osuus on pieni. Olisiko
tässä syy maitorasvan sydäntä
suojaavaan vaikutukseen?
Asian tekee vielä erityisen mie‑
lenkiintoiseksi se, että ravitse‑
mussuositusten peräämä vähä‑
rasvainen, runsaasti hiilihydraat‑
teja sisältävä ruokavalio johtaa
usein haitalliseen, lisääntyneeseen
sdLDL‑pitoisuuteen henkilöillä,
joilla suuret LDL‑partikkelit ovat
luontaisesti vallitsevia (Dreon ym.
1994, Krauss 2001). Näyttäisikin
vähintään järkevältä selvittää
henkilön LDL‑partikkelijakauma
ennen nykyisen ravitsemussuosi‑
tuksen mukaisen vähärasvaisen
ruokavalion suosittamista.
Kaiken kaikkiaankin vähäras‑
vaisen ruokavalion edullisuus on
kyseenalainen. Laajassa Womens
Health Initiative ‑tutkimuksessa
(Howard ym. 2006) vähärasvai‑
sella ruokavaliolla ei saavutettu
etua sydän‑ ja aivohalvausten il‑

maantuvuuden tai näiden sairauk
sien aiheuttaman kuolleisuuden
kannalta.
Maitorasvan haitallisuus on
väite, jonka perusteet ovat hor‑
jumassa. Nyt pitäisi tarkastella,
miksi kilvan rasvankulutuksen
vähenemisen ja edulliseksi väite‑
tyn laadullisen muutoksen myötä

väestö on juuri samanaikaisesti li‑
honut ja aikuistyypin diabetes on
lisääntynyt?
Tässä yhtälössä on avoimin
mielin pohdittavaa myös ravit‑
semusasiantuntijoille. Vanha ko‑
varasva‑kokonaiskolesterolioppi
ei nykytilanteessa ilmeisestikään
auta. Maito näyttäisi auttavan.
Kari Salminen, professori
kari.o.salminen@kolumbus.fi
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