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Keskustelua

Riittavatkö ruoan
vitamiinit?

Lääkärilehdessåi nro l-2/89
dosentti Seppänen esittålä, ett¿¡
ravitsemussuositukset takaavat
riittäv¿in vitamiinien ja hiven-
aineiden saannin. Vitamiinimää-
rän riittävyydelle voidaan kuiten-
kin asettaa erilaisia tavoitteita.
Vitamiinimäärä voi riittää 1)
puutostaudin ehkåiisyyn tai 2)
parhaan mahdollisen terveyden
yllåipitoon. Nämä kaksi tavoitetta
ovat käytännössä hyvin erilaiset.

Seppänen tarkastelee vitamii-
nien riittävyyttåi vain puutostau-
tien kannalta. Tämä ajattelu on
ravitsemussuositusten linjan mu-
kaista. Tätä havainnollistaa hy-
vin C-vitamiinin suositus (1,2).
Noin l0 mg C-vitamiinia päivÊissä
suojaa keripukilta. Yleinen suosi-
tus 60 mglpv (l) perustuu ajatuk-
seen, ett¿i tåillöin turvataan riittä-
vä C-vitamiinivarasto keripukin
estâmiseksi.

Tällainen ajattelu ei kuiten-
kaan ota huomioon biokemialli-
sia tosiasioita: kemiallisten reak-
tioiden nopeudet riippuvat pitoi-
suuksista. Suuret C-vitamiinin pi-
toisuudet eivät siis ole passiivise-
na varastona keripukkia vastaan,
vaan lisäävät niiden kemiallisten
reaktioiden nopeuksia, joihin C-
vitamiini osallistuu, ja siten vai-
kuttavat elimistön toimintaan.

Puutostautien ehkfiisyn sijasta
ravitsemuksessa voidaan pyrkiä
optimi-mätiriin, jotka aiheuttaisi-
vat "parhaan mahdollisen tervey-
den" (3,4). Tällä optimi-lãhesty-
mistavalla on selkeâ biokemialli-
nen perusta, koska se ottaa huo-
mioon, ettåi elimistössål reaktio-
nopeudet riippuvat pitoisuuksista
ja syödyistä määristä. Liian al-
haisilla vitamünimäärillä elimis-
tön reaktiot tapahtuvat liian hi-
taasti ja äâritapauksena seuraa
puutostauti. Liian suurilla mäå-
rillli vitamiinin haitalliset reaktiot

tapahtuvat liian nopeasti ja seu-
raa lievÍi tai vakava myrkytys.
Jossakin nãiden äåiritilojen välis-
sã on sellainen vitamiinin pitoi-
suus, joka aiheuttaa parhaat
reaktionopeudet ja parhaan ter-
veyden kyseisen vitamiinin suh-
teen.

Optimiin pyrkiminen voi vai-
kuttaa itsestään selvältä, mutta
todellisuudessa se on ristiriidassa
perinteisen ajattelun kanssa. Ra-
vitsemussuositukset eivät edusta
optimaalisia määriä, eikå se ole
niiden tarkoituskaan. Suositusten
ainoa päämäãrä on taata terveille
ihmisille kohtuullinen suoja sel-
viä puutostauteja vastaan.

Vitamiinien vaikutusta tervey-
teen on selvitetty monissa tutki-
muksissa. Tutkimusten tulkinta
riippuu kuitenkin hyvin paljon
perustavoitteista. Esimerkiksi
useissa tutkimuksissa on havaittu
isojen C-vitamiinimäärien våihen-
tävän vilustumisen oireita. Jos
uskotaan, ettåi C-vitamiinin teh-
tävä on ainoastaan suojata eli-
mistöä keripukilta, on helppo lei-
mata tällaiset tutkimukset huo-
nosti tehdyiksi ja tulokset jopa
mahdottomiksi, koska vilustumi-
nen ei ole keripukin oire. Jos sen
sijaan pyritäåin optimiravitsemuk-
seen, tåillaiset tulokset antavat
aihetta olettaa, ettåi ainakin vilus-
tuneilla ihmisillä C-vitamiinin op-
timimäÊirä on suurempi kuin mitä
ihmiset saavat tavallisesta ruoas-
ta.

Seppänen on varmaan oikeassa
siinä, ettåi monipuolisesta ruoasta
saa riittävästi vitamiineja verrat-
tuna suosituksiin, kuten on en-
nenkin esitetty (5), ja ettåi suosi-
tusten määr¿it riittävät puutos-
tautien ehkãisyyn. Ravitsemus-
suosituksia ei ole aihetta epäillã
tässä suhteessa. Sen sijaan ei ole
mitenkâåin varma, että edes mo-
nipuolisesta ruoasta saa riittäväs-
ti vitamiineja þarhaan terveyden
ylläpitämiseksi. Esimerkiksi C-vi-

tamiinin tiedetään osallistuvan
kolesterolin metaboliaan (6) ja
500 mg,/pv -annosten on joissakin
tutkimuksissa havaittu laskevan
veren kolesterolipitoisuutta hy-
perkolesterolemiasta kärsivillä
(7). Tällaisessa tapauksessa opti-
mi saattaa olla selvästi suurempi
kuin suositus. On esitetty perus-
teita, ettã ihmisellåi C-vitamiinin
optimimåiärä voi yleisestikin olla
suurempi kuin suositus (8). Ei
kuitenkaan pitäisi kysyåi, onko
esimerkiksi C-vitamiini hWä
"lääke" erilaisiin tauteihin, vaan
mikä on optimi-määrä terveille ja
mikä sairaille. Ravitsemussuosi-
tuksissa ei jälkimmäistå kysymys-
tä pohdita.

Valitettavasti vitamiineja myy-
dään monesti vedoten ihmisten
herkkäuskoisuuteen ja usein esi-
tetä¿¡n liiallisia lupauksia. On
kuitenkin syyt¿¡ tehd¿l selvÉiksi py-
ritå¿inkö ravitsemuksella puutos-
tautien ehkäisyyn vai parhaan
terveyden yllåipitoon.
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vat runsaammin suojaravintoai_
neita.

I FL Harri Hemilä esittää ohei_ Harri Hemilä on puheenvuo_
sessa keskustelupuheenuuorãs- rossaan.käsitellyt ensisijaisesti C-
saan näkemyksensä vitamiinien vitamiinia ja sen tarvetta ja suo-
riittävyyden kriteereistäravinno.- sltusten suhdetta C-vitamiinin
sa. VitamiinimäärÊl voi riittâ¿i io_ nlttävyyteen. Keripukin oireet
ko vain puutostaudin ehkäisw-n torjutaan l0 mg:lla C-vitamiinia.
tai sitterr parhaan rnahdollisËn Nykyinel suositeltava määrä 60
terveydentilán yiläpitämiseen. mg1 sisåiltåiä siis melkoisen var-

Vitamiinitutkimuksen alku_ muusmarginaalin ottaen huo_
aikoina tämän vuosisadan ;iñ_ -igol senkin, että C_viramiini on
puolella vitamiinien iiitia"airi eräs herkimmin tuhoutuvia vita-
määräksi arvioitiin todella uai' Tul9Ja ruoanvalmistuksen yhtey_
niin paljon, millä määrällä ouu- qïla.
tosoireet voitiin parantaa. üitu- . Hemilän kirjoituksessa puhu-
miini- ja ravitse-mustutLimu[iãt taan C-vjtamiinin optimimä¿i"r¿istã
ovat kuitenkin naistá 

-r¡"¡-"*" eri biokerriiallisten reaktioiden
edenneethuomattavanoalion. parhaan mahdollisen toiminnan

Ravitsemustieteess¿i 
-ouhutu"., kannalta.,Gerster (2) esitt¿i¿i tut_

ravintoaineen tarpeesta i; t;;il: kimustuloksia, joiden mukaan
toaineen suositeliavasta',''aá.á.._ 100 mg tupakoimattomilla ja 140
tä. Ensin mainittu ravintoaineen mg tupakoivilla henkilöillä takai_
tarve voidaan määritellä imevrv_ sr optimimääråin C_vitamiinia täs_
neeksi mäåiräksi ,auintoui"iiá^ tä vitamiinista riippuvaisten bio_
joka estää puutosoireen ilmenã- kemiallisten reaktioiden toimimi-
misen, tai määräksi ravintoainet- se!!1.
ta, joka ylläpitää tyydyttäviä à- ..Yhdysvalloissa on laajoissa
vintoainevaraìto¡a. 

-Suásiteltãv¿- väestötutkimuksissa todettu, että
la ravintoainemäärällä tarkoite_ vâestö saa ravinnostaan keski_
taan sitä määrää, ¡oka perusiuu määrin ..kaksinkertaisen määrän
arvioituun minimiiarpees"""- l" C_vitamiinia suosituksiin verrat-
siihen lisättyyn u--urrr-urni- 1""3: Myös Suomessa arvioidaan
naaliin. Uusiisa pohjoismaisisä keskimää¡ä-isen C-vitamiinin saan-
ravitsemussuositukiissá (l) ravin- mn yltttåivän suositeltavan mää-
toaineen suosireltava màára tãi_ rän 75 Vo:lla.
koittaa "sitä yksittäisen ravin- On ilman muuta selvãti, ettÍi
toaineen määrää, joka nykyiss¡ joukossa on myös sellaisia, joi-
tiedon pohjalta tyydyttad tunnè- den ruoka ei sisällä C- tai muita-
tun. tarpeen ja ylläpitää hyvää kaan vitamiineja edes minimitar-
ravitsemustilaa käytännöllisesti vetta vastaavasti, esim. laihdutta-
katsoen kaikissa terveissä yksi- jia, anorektikoita, yksinäisiä van-löissä". huksia ym. Heidán kohdallaan
- Suosituksen päteminen eri ti- supplementaatio on paikallaan.
lanteissa edellyttåä kuitenkin eri Totuus on vain sellainen, että ne,
ravintoaineiden ja myös energian jotka vitamiinipillereitä todella
rttttävåiä saantia. Hyvin niukasta tarvitsisivat, eivät niitä yleensä
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ruokavaliosta ei riittävä¿i energia-
määrää saada. Toinen edellytys
on se, että suositukset koskevat
terveitåi ihmisiå. Sairaat, imeyty_
mis- tai aineenvaihdunnan häi-
riöistä kärsivät henkilöt tarvitse-

osta. Vitamiini- ja hivenaineval-
misteita ostavat hyvin toimeen
tulevat, terveydestilän huolehti-
vat ja huolta kantavat henkilöt.
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Ritva Seppänen
dosentti

Kansanparantajan ja
lääkärin yhteistyö

Suomen Lääkärilehdessä 8,289
julkaistiin artikkeli, joka herätti
allekirjoittaneessa huolestuneita
ajatuksia. Kyseisessä kirjoituk-
sessa kollega Antti Hernesniemi
kuvasi esimerkkitapauksen valos-
sa kansanparantajan ja lääkÍirin
yhteistyötä.

En halua puuttua syvällisem-
min kirjoituksessa käytettyyn ter-
minologiaan tai jäsenkorjaajan
"oivalluksiin". Silt¿¡ osin lääke-
tiedettä opiskellut pitää asiaa
suurimmalta osalta humpuukina,
kutcn sanonta Länsi-Suomessa
kuuluu.

Vakavasti otettavaa on kuiten-
kin se valiteltava tapa, jolla kol-
lega Hernesniemi esitt¿iä esimerk-
kitapauksensa, pohtii sitten asiaa
ja vetää johtopääröksiä. Alkeelli-
simpaankin esimerkkitapauksen
esittelyyn pitäisi kuulua perus-
teellinen, luotettava anamneesi,
selkeä status ja riittävän pitkä
luotettava seuranta tulosten var-
mistamiseksi. Mutta onko kirjoi-
tuksessa näin?

Kollega Hernesniemi kertoo


