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Punariisilläkö kolesterolia vastaan?
Punaiseksi värjättyä riisiä eli punariisiä on käytetty vuosisatoja Aasiassa ravintona ja lääkkeenä
mm. edistämään sydämen ja verisuonten terveyttä. Punariisi saattaa valmistustapansa vuoksi sisältää statiineja. Sitä sisältäviä luontaistuotteita ja
ravintolisiä markkinoidaankin nykyään länsimaissa veren kolesterolin vähentämiseen. Suomessa
on kaupan viisi punariisiä sisältävää ravintolisää,
joita myydään pääasiassa luontaistuotekaupoissa.
Koska ainakin osa punariisivalmisteista sisältää
noin 5–10 mg lovastatiinia pakkauksessa suositetussa vuorokausiannoksessa, nämä valmisteet
voivat pienentää veren kolesterolipitoisuuksia, ja
niillä voi olla samoja haittoja ja interaktioita kuin
statiinilääkkeillä.
Punaiseksi värjättyä riisiä (red yeast rice, Beni-

Koji, Hong Qu) on käytetty Aasiassa ruoan
väri- ja säilöntäaineena. Kiinalaisten lääkeoppaiden mukaan se auttaa vatsavaivoissa ja edistää sydämen ja verisuonten terveyttä (Lin ym.
2008). Värjättyä riisiä sisältäviä ravintolisiä
myydään Euroopassa luontais- ja terveystuotekaupoissa ja markkinoidaan veren suurentuneen kolesterolipitoisuuden pienentämiseen.
Suomessa punaiseksi värjättyä valkoista riisiä
kutsutaan yleensä punariisiksi. Punariisillä ei
tarkoiteta punertavaa riisilajia, jota käytetään
ravintona tavallisen riisin tavoin.
Suomessa on markkinoilla ainakin viisi punariisiä sisältävää ravintolisää, mm. kauppanimillä Redasin, Red-Riz ja Punariisi + Q10
myytävät. Pakkausmerkintöjen mukaan valmisteet sisältävät yleensä punariisiä 500–
600 mg kapselissa ja 1 000–2 500 mg suositetussa vuorokausiannoksessa. Ulkomailla
myytävien punariisiä sisältävien valmisteiden
kauppanimiä ovat Cholestin (Yhdysvallat),
Hypocol (Norja), Lipascor (Singapore) ja

Xuezhikang (Kiina) (Mak ym. 2005, Liu ym.
2006). Cholestin ja Hypocol sisältävät 600 mg
punariisijauhetta kapselissa (Heber ym. 1999,
Bogsrud ym. 2006). Xuezhikang ja Lipascor
sisältävät punariisin alkoholiuutetta, edellinen
300 mg ja jälkimmäinen 600 mg kapselissa
(Mak ym. 2005, Lu ym. 2008).
Etenkin aasialaisten punariisivalmisteiden
koostumusta on kirjallisuuden ja valmistajien
antamien tietojen perusteella vaikea selvittää
tarkasti. Punariisijauheet ja ‑uutteet saattavat
sisältävää pieniä määriä mm. rasvahappoja ja
kasvisteroleja (Heber ym. 1999, Beijing Peking University WBL Biotech Co. 2009). Lisäksi eräät Xuezhikang-nimellä myytävistä valmisteista sisältävät useita eri lääkekasveja, mm.
orapihlajan hedelmää (fructus Crataegi) ja raparperin juurta (radix et rhizoma Rhei) (Liu
ym. 2006). Jotkin valmisteet voivat virheellisen valmistuksen seurauksena sisältää haitallista homemyrkkyä sitriniiniä, jonka tiedetään
vaurioittavan munuaisia (Heber ym. 2001,
Consumerlab 2008, Tsukahara ym. 2009).

Punariisivalmisteet voivat sisältää
statiineja
Punariisi valmistetaan keitetystä riisistä sekoittamalla siihen Monascus-sukuun kuuluvia hiivoja, jotka värjäävät riisin punaiseksi (Lin ym.
2008). Hiivoista etenkin Monascus purpureus
tuottaa monakoliineja, joita punariisistä on
eristetty kymmenkunta (Ma ym. 2000, Heber
ym. 2001, Monograph 2004). Tunnetuin ja
merkittävin punariisin sisältämistä monakoliineista on monakoliini K, jonka rakenne on
identtinen lovastatiinin kanssa (Heber ym.
2001, Lin ym. 2008).
Punariisivalmisteiden koostumus ja statiinipitoisuus vaihtelee suuresti valmistuksen
yksityiskohtien mukaan (Heber ym. 2001, Lin
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ym. 2008). Useimmat kaupalliset punariisijauhot ja -uutteet sisältävät 0,2–1 % monakoliini
K:ta eli lovastatiinia ja 0,4–2 % monakoliineja
(Heber ym. 1999, Lu ym. 2008). Kaupan on
myös valmisteita, jotka eivät sisällä ollenkaan
monakoliineja eivätkä lovastatiinia (Heber
ym. 2001). Aasiassa ja Euroopassa myytävät
punariisivalmisteet sisältävät yleensä 4–10 mg
lovastatiinia vuorokausiannoksessa (Heber
ym. 1999, Liu ym. 2006, Ong ja Cheah 2008,
EUVL 2009). Reseptilääkkeenä käytetyn
lovastatiinin suositettu hoitoannos on 20–
80 mg/vrk. Suomessa myytävien valmisteiden
pakkauksissa mainitaan, että tuotteet sisältävät
punariisiä mutta mahdollisia statiineja tai niiden määrää ei ilmoiteta.

Lääke vai ravintolisä?
Lovastatiinia sisältävät, kolesterolin vähentämiseen tarkoitetut valmisteet ovat EU:ssa
yleensä lääkkeitä. Suomessa Fimea (ent. Lääkelaitos) on luokitellut eräät lovastatiinia
sisältävät punariisikapselit lääkkeiksi (Lääkelaitoksen päätökset 2006 ja 2008). Päätöksistä on valitettu, ja asiaa käsitellään edelleen
hallinto-oikeudessa. Myös Kiinassa, PohjoisAmerikassa ja Norjassa viranomaiset ovat
katsoneet, että lovastatiinia sisältävät punariisivalmisteet ovat lääkkeitä (US Department of
Health and Human Services, Food and Drug
Administration 1998, Norwegian Medicines
Agency 2007, Beijing Peking University WBL
Biotech Co. 2009).
Tammikuussa 2009 Euroopan yhteisöjen
tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun eräästä saksalaisesta punariisivalmisteesta (EUVL
2009). Tuomioistuimen mukaan kyseistä punariisikapselia, joka sisältää 330–990 mg punariisiä ja 1,33–3,99 mg monakoliini-K:ta vuorokausiannoksessa, ei voida pitää lääkkeenä.

Saattaa pienentää suurentunutta
kolesterolipitoisuutta
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Norjalaisten ja kiinalaisten tutkijoiden lähinnä
kiinankielisiin julkaisuihin perustuvan metaanalyysin mukaan punariisivalmisteista oli
vuoteen 2004 mennessä julkaistu 93 kliinistä
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tutkimusta, joiden aineistot koostuvat primaarista hyperlipidemiaa sairastavista (Liu ym.
2006). Tutkimuksissa oli käytetty kolmea punariisivalmistetta, joiden vuorokausiannokset
sisälsivät 5–10 mg/vrk lovastatiinia. Kaksi valmistetta sisälsi lisäksi useita lääkekasviuutteita.
Punariisivalmisteet pienensivät keskimäärin neljän viikon käytön jälkeen merkitsevästi
kokonaiskolesterolipitoisuutta 0,9 mmol/l ja
LDL-kolesterolipitoisuutta 0,7 mmol/l (Liu
ym. 2006). Lähes kaikki analyysiin kelpuutetut tutkimukset ovat kuitenkin tieteelliseltä tasoltaan huonoja. Vain kaksi niistä on julkaistu
englannin kielellä (Heber ym. 1999, Xu ym.
2000), ja näistäkin vain toinen (Heber ym.
1999) löytyy PubMed-tietokannasta.
Heberin ym. aineistossa oli 83 hyperlipidemiapotilasta, jotka saivat 12 viikon ajan joko
2,4 g punariisiä (sisältää 5 mg lovastatiinia)
vuorokaudessa tai lumetta (Heber ym. 1999).
Lipidivaikutukset olivat samansuuntaisia kuin
kiinalaistutkimuksissa: kokonaiskolesterolipitoisuus pieneni 16 % ja LDL-kolesterolipitoisuus 22 %, eikä HDL-kolesterolissa todettu
muutoksia.
Meta-analyysin jälkeen on julkaistu Pohjois-Amerikassa tehty pieni (62 henkilöä)
lumekontrolloitu tutkimus. Siinä 3,6 g punariisiä (sisältää 6,12 mg lovastatiinia) pienensi kokonaiskolesterolipitoisuutta 15 % ja
LDL-kolesterolipitoisuutta 21 % 24 viikossa
(Becker ym. 2009). Tutkimukseen oli valittu
vain potilaita, jotka olivat joutuneet lopettamaan statiinilääkkeen käytön lihaskipujen
takia. Alle 10 % punariisiä käyttäneistä sai lihaskipuja puolen vuoden seuranta-aikana ja
joutui keskeyttämään valmisteen käytön.
Vuosina 1993–2003 Kiinassa toteutettiin
laaja monikeskustutkimus, johon osallistui lähes 5 000 sydäninfarktin sairastanutta
18–75-vuotiasta potilasta, joiden kokonaiskolesteroliarvo oli 4,4–6,5 mmol/l (Lu ym. 2005
ja 2008, Li ym. 2009 ). Potilaat saivat keskimäärin 4,5 vuotta satunnaistetusti lumetta tai
Xuezhikang-punariisivalmistetta, joka sisälsi
noin 6 mg lovastatiinia vuorokausiannoksessa.
Xuezhikang vähensi ensisijaisia päätetapahtumia eli sydäninfarkteja ja sydänperäisiä kuolemia: hoitoryhmässä näitä esiintyi 5,7 %:lla

ja lumeryhmässä 10,4 %:lla (p ‹ 0,001). Kokonaiskuolleisuus oli hoitoryhmässä 5,2 % ja
lumeryhmässä 7,7 %. Punariisivalmiste pienensi kokonaiskolesterolipitoisuutta 11 % ja
LDL-kolesteroliarvoa 18 % enemmän kuin
lumevalmiste.
Tutkimuksen yllättävän positiiviset tulokset,
etenkin sydäninfarktien merkitsevä vähenemä,
ovat eräillä lääketieteen nettisivustoilla herättäneet epäilyjä tutkimuksen luotettavuudesta
(Consumerlab 2009). Tuloksia on pyritty selittämään sillä, että punariisivalmisteet voivat
lovastatiinin lisäksi sisältää mm. lovastatiinin
hydroksihappoa, muita monakoliineja, rasvahappoja, steroleja ja kasviuutteita, jotka saattavat voimistaa lovastatiinin vaikutuksia (Heber
1999, Liu ym. 2006). Tämä ei kuitenkaan selitä
sitä, miten vain 6 mg lovastatiinia sisältävä valmiste voisi saada aikaan niin merkittävän vaikutuksen, joten lisätutkimuksia tarvitaan.

Samoja haittoja kuin statiineilla
Kiinalaisissa lyhytaikaisissa tutkimuksissa punariisivalmisteiden on raportoitu aiheuttaneen
haittoja 1–36 %:lle tutkituista (Liu ym. 2006).
Yleisimpiä haittoja ovat olleet huimaus, pahoinvointi, vatsavaivat ja ripuli, mutta vakavia
haittoja ei ole todettu (Heber ym. 1999, Liu
ym. 2006, Lu ym. 2008).
Statiinilääkkeiden lailla lovastatiinia sisältävät punariisivalmisteet voivat aiheuttaa maksaja lihashaittoja. Kliinisissä tutkimuksissa joillakuilla valmisteiden käyttäjillä on todettu ohimenevästi maksaentsyymi- ja kreatiinikinaasiarvojen kasvua (Mak ym. 2005, Liu ym. 2006,
Lu ym. 2008). Vuosina 2002–2007 Italian
lääkehaittarekisteriin ilmoitettiin neljä tapaus
ta, joissa punariisivalmisteita käyttäneiden
kreatiinikinaasipitoisuus oli suurentunut 2–6
kuukauden käytön jälkeen (Lapi ym. 2008).
Kolmessa tapauksessa tilanne oli normaalistunut punariisin käytön lopettamisen jälkeen.
Italian tapausten lisäksi on julkaistu yksittäisiä selostuksia punariisin yhteydessä todetuista lihashaitoista (Smith ja Olive 2003, Mueller
2006, Vercelli ym. 2006) ja maksahaitoista
(Roselle ym. 2008, Grieco ym. 2009). Eräässä tapauksessa siklosporiinia käyttänyt mu-

YDINASIAT
88 Luontaistuotekaupoissa myydään punariisivalmisteita, joiden väitetään vähentävän kolesterolia.
88 Punariisi valmistetaan sekoittamalla siihen hiivoja,
joista osa tuottaa statiineja.
88 Osa punariisivalmisteista voi sisältää lovastatiinia
noin 5–10 mg vuorokausiannoksessa, vaikka sitä
ei mainita pakkauksessa.
88 Punariisiä sisältävillä valmisteilla voi olla samoja
vaikutuksia kuin statiineilla.

nuaissiirtopotilas sairastui rabdomyolyysiin
käytettyään punariisiä sisältävää ravintolisää
(Ramesh Prasad ym. 2002).
Statiineja sisältävät punariisivalmisteet voivat ainakin teoriassa voimistaa statiinien ja
eräiden muiden lipidilääkkeiden haittavaikutuksia. Valmisteilla saattaa myös olla samoja
yhteisvaikutuksia lääkkeiden, mm. sytokromi
P450 3A4:n estäjien, kanssa kuin statiinilääkkeillä. Lisäksi maksan vajaatoimintaa sairastavien, lasten ja raskaana olevien naisten pitää
välttää punariisiä sisältäviä valmisteita.

Lopuksi
Osa käyttäjistä pitää luontaistuotteina ja ravintolisinä myytäviä valmisteita ”tehokkaina
luonnontuotteina”, joilla ei ole haittoja kuten
”lääketehtaiden valmistamilla kemiallisilla
lääkkeillä”. Todellisuudessa useimmat Euroopassa myytävät ravintolisät valmistetaan ny
kyään teollisesti ja eräät tuotteet, kuten punariisivalmisteet, voivat sisältää samoja kemiallisia aineita kuin lääkkeet.
Lääkkeiden ja elintarvikkeisiin kuuluvien
ravintolisien ennakkovalvonta eroavat toisistaan. Lääkkeitä saa myydä, kun valmistaja on
tutkimuksissa selvittänyt tuotteen laadun, tehon ja turvallisuuden ja viranomainen on hyväksynyt valmistajan selvitykset. Ravintolisien
myyminen ei edellytä vastaavia tutkimuksia
eikä viranomaisarviointia. Valmistaja vastaa
ravintolisien laadusta ja turvallisuudesta sa-
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moin kuin meijeri vastaa maitotuotteiden tuoreudesta ja puhtaudesta.
Ostaessaan punariisivalmistetta kuluttaja
ei saa tuotteen käytön ja turvallisuuden kannalta oleellisia tietoja. Pakkauksessa ei mainita, sisältääkö tuote kolesterolia vähentävää
ja joissakin tilanteissa haitallista statiinia vai
ei. Punariisivalmisteiden osto ja käyttö onkin
hakuammuntaa, eikä lääkärin pidä suositella
niitä valmisteita potilailleen. ■
ANNA-LIISA ENKOVAARA
LL, tietokirjailija
Tammisalontie 21 B
00830 Helsinki
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Red colored rice, i.e. red rice has been
utilized for centuries as food and
medicine in Asia. Due to its method of
preparation, red rice may contain statins.
Products containing it are currently
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