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Kova rasva lisää yhdellä kolesterolia, toisella ei. Nyt 
tiedetään, miksi toiset voivat syödä voita huoletta.
Krista Korpela-Kosonen KUVAT a-lehtien Kuvatoimitus

Sama ruoka, 

”Kaupallisia  
geenitestejä ei voi 
suositella kenellekään.”

 L ounasaika. kolmekymppiset kollegat 
suvi ja susanna syövät yhdessä työpaikan 
henkilöstöravintolassa. naiset haarukoivat 
tänään kumpikin vuohenjuustosalaattia, ei-
vätkä arvaa, että se vaikuttaa heidän elimis-
töissään aivan eri tavalla. 

Vuohenjuusto sisältää runsaasti kovaa, 
tyydyttynyttä rasvaa, joka saa suvin veren kolesteroli-
tason kohoamaan. susannan kolesteroli taas pysyy nor-
maalilukemissa. suvilla on siis riski sairastua sydän- ja 
verisuonitauteihin. susannalla ei samaa uhkaa ole, ras-
vaisista herkuista huolimatta. 

sama ravinto vaikuttaa eri yksilöiden terveyteen eri ta-
voin, ja yhtenä syynä siihen ovat erot geneettisessä peri-
mässämme. suvi kuuluu niihin, joilla on rasva-aineen-
vaihduntaan vaikuttavasta apoE-nimisestä geenistä ne-
lostyyppi. apoE on yksi tärkeimmistä ravinnon tyydyt-
tyneen rasvan ja veren kolesteroliarvon yhteyteen vai-
kuttavista geeneistä.

Ω Meillä suomalaisilla on valitettavan paljon geenin 
nelostyyppiä, joka yhdessä ravinnon tyydyttyneen rasvan 
kanssa nostaa veren haitallisen LDL-kolesterolin mää-
rää. samasta geenistä on myös kakkostyyppi, joka vai-
kuttaa täysin päinvastaisesti: mitä enemmän ravinnossa 
on tyydyttynyttä rasvaa, sitä matalampi on veren LDL-
kolesterolipitoisuus, selittää erikoistutkija Vera Mikki-
lä Turun yliopistosta.

Esimerkkihenkilömme susanna kuuluu niihin onnekkai-
siin, joilla on apoE-geenin kakkostyyppi. siksi hän voi huo-
letta syödä rasvaisia juustoja ja muuta kovaa rasvaa reilus-
ti joka päivä, eivätkä hänen kolesteroliarvonsa silti kohoa.

eri vaikutus 
Ω Geneettiset aineenvaihduntaerot tuovat uuden kään-

teen ikuiseen kiistaan siitä, saako voita ja muuta kovaa 
rasvaa syödä vai ei, Vera Mikkilä toteaa.

RaVinnon ja GEEniEn yhTEisVaikuTuksia on 
tutkittu kiivaasti reilut kymmenen vuotta sekä suomes-
sa että maailmalla. kahdelta uudelta tieteenalalta, nut-
rigenomiikalta ja nutrigenetiikalta odotetaan vastauk-
sia esimerkiksi siihen, voitaisiinko kroonisten sairauk-
sien riskiä pienentää yksilöllisesti suunniteltujen ruoka-
valio- ja hoito-ohjeiden avulla.

Ω Tällä hetkellä ravinnon ja geenien yhteisvaikutuk-
sista ei vielä tiedetä niin paljon, että yksilöllisiä ruoka-
valio-ohjeita voitaisiin antaa, Mikkilä sanoo.

yksi syy tähän on se, että sama geeni voi elimistössä 
vaikuttaa hyvin moneen eri asiaan. Esimerkiksi rasva-ai-
neenvaihduntaa säätelevän apoE-geenin toiminta on yh-
distetty myös luuston terveyteen ja syöpäriskiin. 

Ω Emme voi olla varmoja, että tunnemme tämän gee-
nin kaikki vaikutukset. siksi tietyn sairauden riskin vä-
hentämiseen annetut ruokavalio-ohjeet voivatkin olla 
haitallisia jonkin toisen sairauden riskin kannalta.

Mikkilän mukaan geenitutkimuksen tuomaa tietoa 
voidaan kuitenkin jo nyt hyödyntää koko väestön tasolla.
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”On hyvä 
tuntea omat 
riskitekijänsä, 
olipa sukutausta 
kuinka terve 
tahansa.”

» 

TuTkiMuksET kERToVaT, että suurella osalla suo-
malaisista on apoE-geenistä se tyyppi, joka reagoi hai-
tallisesti ravinnon tyydyttyneeseen rasvaan. 

Meidän kannattaa välttää ravinnossamme kovia ras-
voja, jotta kolesterolitasomme eivät nouse liikaa. Rans-
kalaiset puolestaan voivat nauttia huolettomammin 
voita, kermaa ja juustoa, koska heidän geneettinen 
taustansa on tässä suhteessa erilainen. 

Ranskattarien hoikkuuden ja hyvinvoinnin salai-
suuksia eivät olekaan myöhäiset illalliset ja korkoken-
käkävely, vaan he pysyvät kunnossa geenityyppinsä 
vuoksi. 

sELLaisiakin GEEnEjä TunnETaan, jotka vai-
kuttavat elimistössä vain yhteen tiettyyn asiaan, esi-
merkiksi laktoosin pilkkomiseen tarvittavan entsyy-
min toimintaa säätelevä geeni. joka viidennellä suo-
malaisella on geenistä tyyppi, jonka toiminta lopahtaa 
jo lapsuusiässä. seurauksena on laktoosi-intoleranssi.

kyseinen alttius voidaan todeta verinäytteestä tehtä-
vällä yksinkertaisella geenitestillä. jos ihmisellä on lak-
toosi-intoleranssia aiheuttava geenityyppi, häntä osa-
taan neuvoa siirtymään vähälaktoosiseen ruokavalioon.

harva terveyteen liittyvä riski on vielä näin helposti 
testattavissa. silti kaupallisia geenitestejä on jo taval-
lisenkin kuluttajan saatavilla. niitä voi tilata esimer-
kiksi internetistä.

Vera Mikkilä ei suosittele kaupallisia geenitestejä ke-
nellekään. Testien perusteella ei voi päätellä terveysris-
keistään juuri mitään, sillä niissä selvitetään vain muu-
tamia geenejä. kaikenkattavaa testiä ei ole tarjolla. 

Testitulos voi lisäksi aiheuttaa turhaa ahdistusta. 
Vaikka siitä ilmenisi alttius sairastua johonkin tiettyyn 
sairauteen, täsmähoitoa ei välttämättä olekaan tarjolla.

oMaan sukuTausTaansa TuTusTuMaLLa saa 
runsaasti tietoa terveysriskeistään. Paljon kertoo jo 
se, mistä päin suomea isovanhemmat ovat kotoisin. 

Ω suomessa on geneetti-
sesti isot erot idän ja län-
nen välillä. itä-suomes-
sa on esimerkiksi enem-
män apoE-geenin nelos-
tyyppiä, joka saa ravinnon 
kovan rasvan kanssa ve-
ren kolesteroliarvot koho-
amaan. jos suvussa on li-
säksi nuorena sydänkoh-
taukseen kuolleita, kovan 
rasvan käytössä kannattaa 
olla varovainen, Vera Mikkilä painottaa. 

jokaisen on hyvä tuntea omat riskitekijänsä, olipa su-
kutausta kuinka terve tahansa. siksi on viisasta mitta-
uttaa muun muassa verenpaine ja veren kolesteroliar-
vot säännöllisesti. 

kuinka TuLisi suhTauTua ViRaLLisiin ravitse-
mussuosituksiin,  jos oma sukutausta antaa vihjeitä sii-
tä, miten kannattaa syödä ja elää pysyäkseen terveenä? 
ja kuinka oikeaan ne edes osuvat, kun kerran ravinnon 
terveysvaikutukset ovat geeniperimästämme johtuen 
pitkälti yksilöllisiä?

Ω Ravitsemussuositusten suuret linjat ovat käyttökel-
poiset kaikille, vaikka yksilöllistä hienosäätöä voidaan-
kin tarvita. Pitää muistaa, että suositukset on tarkoitet-
tu väestötasolle, kuten joukkoruokailun suunnitteluun 
ja seurantaan, mutta ei sellaisenaan jokaiselle yksilölle 
sopiviksi, Mikkilä sanoo.

hän muistuttaa, että ravinnon yksilölliset terveysvai-
kutukset eivät edes johdu pelkästään geeneistämme. Ter-
veyteemme vaikuttavat yhtä lailla muut elintapamme se-
kä psykososiaalinen ympäristömme eli kaikki elämäm-
me psyykkiset ja sosiaaliset tekijät.

Ω kaikesta ei voida syyttää eikä kiittää geenejä, vaan 
taustalla on valtava syy-seuraussuhteiden verkko, Mik-
kilä tähdentää.

Sama ruoka vaikuttaa eri ihmisiin eri 
tavalla, ja erilaiset ruoka-aineet saavat 
saman ihmisen geeneissä aikaan erilaisia 
reaktioita. Itä-Suomen yliopistossa Kuo-
piossa tehtiin tutkimus, jossa 47 koehen-
kilöä kokeili 12 viikon ajan kahta erilaista 
ruokavaliota. Ruokavaliot sisälsivät yh-
tä paljon energiaa ja ravintokuitua, mutta 
toisessa syötiin runsaasti vehnää ja kau-
raa, toisessa taas ruista.

Vehnädieetin havaittiin aktivoivan kaik-
kiaan 62:a eri geeniä, joilla on elimistös-

sä vaikutusta muun muassa tulehdus- ja 
stressireaktioihin. Ruisdieetti puoles-
taan hillitsi 71 sellaisen geenin toimin-
taa, joilla on yhteys häiriintyneeseen 
insuliinineritykseen.  

Kliinisen ravitsemustieteen dosentti 
marjukka kolehmainen Itä-Suomen yli-
opistosta kertoo, että ruisdieetti paransi 
koehenkilöiden insuliinineritystä, ja insu-
liinitasot pysyivät rukiin syönnin jälkeen 
matalampina kuin vehnäaterian jälkeen.  
Lisäksi havaittiin, että ruisdieetin aikana 

elimistön rasvasolut ja koehenki- 
löiden vyötärönympärys pienenivät. 

Kolehmaisen mukaan perintei- 
nen ravitsemustieteellinen tutkimus  
ei olisi antanut yhtä tarkkaa kuvaa siitä, 
mitä elimistössä tapahtuu erilaisten ruo-
kavalioiden nauttimisen jälkeen. 

– Ravinnon ja geenien yhteisvaikutus-
ten tunteminen lisää tietämystä terveyttä 
edistävästä ruokavaliosta, mutta ei mil-
lään tavalla vähennä sen merkitystä,  
Kolehmainen sanoo.

ravinto villitsee tai hillitsee geenejä
Tummaa vai vaaleaa leipää? Ruis hillitsee häiriögeenejä ja auttaa kaventamaan vyötäröä.



TermiT TuTuikSi
NuTrigeNeTiikka tutkii, kuinka  
ihmisen yksilöllinen perimä vaikuttaa siihen, 
millaisia vaikutuksia ruoalla on hänen tervey-
teensä. Yksi esimerkki on rasva-aineenvaih-
duntaa säätelevä apoE-geeni, joka yhdessä 
tyydyttyneen rasvan kanssa voi nostaa tai 
laskea veren kolesterolitasoa. 

NuTrigeNomiikka tutkii, miten ruoka vai-
kuttaa geenien toimintaan. Samaan asiaan 
viittaa myös uudempi termi ravitsemustie-
teellinen systeemibiologia. Ruoka voi aktivoi-
da tai hillitä geenien toimintaa.

epigeNeeTTiNeN ohjelmoiTumiNeN 
tarkoittaa perimästä riippumattomien ympä-
ristön säätelytekijöiden vaikutusta geenien 
toimintaan. Epigeneettinen tekijä voi käyn-
nistää tai sammuttaa geenin, mutta ei muut-
taa sitä. Epigeneettiset tekijät voivat myös 
peruuntua ja purkautua pois toisin kuin gee-
nit. Joidenkin epigeneettisten ohjelmien on 
havaittu periytyvän, vaikka pitkään uskottiin, 
että ympäristön aiheuttamat muutokset eivät 
periydy sukupolvesta toiseen.

GeeNit vaiKuttavat 
mieltymyKsiiN
yksi ei voi sietää kasvisten hieman 
karvasta makua, toinen taas pistelee 
kasviksia poskeensa helposti puo-
li kiloa päivittäin. Myös makumiel-
tymykset ovat osittain geneettisesti 
määräytyneitä.

Perimästä johtuen yhdet maistavat 
karvaan voimakkaammin kuin toi-
set. se vaikuttaa myös ruoan valin-
taan, sanoo erikoistutkija Vera Mik-
kilä Turun yliopistosta.

Mikkilän mukaan makumielty-
mysten genetiikka on uusi, nouseva 
tutkimusala, jolta odotetaan paljon. 
hän on mukana toteuttamassa suur-
ta eurooppalaista tutkimusta, jossa 
selvitetään muun muassa kalan suo-
simisen geneettistä taustaa.

Geenit voisivat olla yksi selitys sil-
le, miksi jotkut rakastavat ja toiset 
inhoavat kalaa, tutkija sanoo.
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ympäristö KytKee   
GeeNejä päälle ja pois
Ravinnon lisäksi muutkin ympäristötekijät voivat 
vaikuttaa geenien toimintaan sammuttamalla ja ak-
tivoimalla niitä. jopa tunteet, kuten stressi, voivat 
jättää jälkensä geenien toimintaan. 

Tällaista epigeneettistä ohjelmoitumista tapah-
tuu paljon jo sikiöaikana. sikiöaikainen geenien oh-
jelmoituminen vaikuttaa sairastumisalttiuteen, mut-
ta väistämätön kohtalo se ei ole. ohjelmoitumis-
ta on myöhemmin mahdollista purkaa esimerkik-
si elintavoilla. 

Tutkimusten perusteella tiedetään, että sikiöajan 
ravinnonpuute yhdistettynä varhaislapsuuden nope-
aan kasvuun lisää alttiutta sairastua muun muassa 
diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä joi-
hinkin syöpiin. Myös ylipainoriski kasvaa.

ympäristötekijöiden aiheuttama geenien oh-
jelmoituminen voi vaikuttaa jopa sukupolvien 
yli. isovanhempien syömä ruoka ja kokema stres-
si voi määrittää myös lastenlasten taipumuksia ja 
terveyttä. 

kokeissa havaitut periytyvät ympäristövaikutuk-
set mullistavat käsityksiä perinnöllisyydestä siinä 
määrin, että moni biologian oppikirja saattaa men-
nä lähiaikoina uusiksi. 

1 
Selvitä mistä päin Suo-
mea isovanhempasi 
ovat kotoisin. Itäisillä 

suvuilla on suurempi perin-
nöllinen taipumus sairastua 
kovien rasvojen aiheutta-
maan sydän- ja verisuoni-
tautiin. Syö niukasti kovia 
rasvoja ja tarkista koleste-
roliarvosi ja verenpainee-
si varsinkin, jos juuresi ovat 
idässä. Sama ohje hyödyt-
tää kaikkia, lännestä itään.

2 
Olitko syntyessäsi  
alipainoinen? Sait 
ehkä sikiönä gee-

neihisi esivirityksen, jo-
ka altistaa lihomiselle ja 
sydänsairauksille. Liikun-
ta torjuu tehokkaasti sai-

raudelle altistavien geenien 
käynnistymistä.

3 
Odottavan äidin on 
syytä välttää vähä- 
hiilihydraattista  

dieettiä. Sen on todettu  
sammuttavan sikiön gee-
neistä sellaisia, joita tar-
vitaan tasapainoiseen 
kehitykseen. Myös rento ja 
hyvä olo raskausaikana vä-
littyy epigeneettisen oh-
jelmoitumisen välityksellä 
pitkälle lapsen tulevaisuu-
teen. ○

Lähteet: Virve Pohjanpalon artikkeli 
Olet mitä mummosi söi, Yliopisto-
lehti 3/2013. Jani Kaaron artikkeli 
Ruoka säätää geenejäsi,  
Tiede-lehti 4/2012.

Käynnistä hyvät geenit
Perityt riskit oikenevat elintavoilla.  

Terveellinen 
aamupala 

UUTUUS − Eloisa Proteiinipuuro 
- terveellinen aamupala

Leaderin uudet runsasproteiiniset Eloisa-pikapuurot on 
pakattu käteviin annospusseihin – ne on helppo valmistaa 

ja kantaa mukana! Yksi puuroannos sisältää n. 20 g 
proteiinia. Saatavana kaksi herkullista makua 

− vadelma ja kaneli-omena.

American Diabetes Associationin julkaiseman tutkimuksen 
mukaan päivittäin aamupalaa nauttivat syövät usein 

maltillisemmin päivän kuluessa ja välttyvät keskivartalo-
lihavuudelta, ylipainolta, diabetekselta, metaboliselta 

oireyhtymältä ja verenpainetaudilta todennäköisemmin 
kuin aamiaista korkeintaan kolmesti viikossa nauttivat. 

Valmistettu Suomessa


