Pääkirjoitus
Antti Aro

Soija ja terveys

S

oijapapu on tärkeä peruselintarvike suurelle
osalle maapallon väestöä, erityisesti Aasian
maissa ja Japanissa asuville. Se sisältää runsaasti (40 % energiasta) proteiinia, pehmeitä,
etupäässä monityydyttymättömiä rasvoja ja kuitua. Muista soijan sisältämistä aineista kiinnostusta ovat herättäneet erityisesti isoflavonit, jotka voivat olla vaikutukseltaan toisaalta heikkoja estrogeeneja ja toisaalta antioksidantteja. Soijaproteiinivalmisteissa rasvan ja kuidun osuutta
on pienennetty ja isoflavonien määrä vaihtelee
prosessoinnin mukaan. Runsaasti soijaa käyttävissä väestöissä ateroskleroosi ja hormoneista
riippuvaiset syövät ovat olleet länsimaihin verrattuna harvinaisia, ja tämän on arveltu olevan
osin soijan ja sen isoflavonien ansiota. Isoflavonit ja niistä suolistossa muodostuvat metaboliitit voivat vaikuttaa hormonien aktiivisuuteen,
solunsisäisiin entsyymeihin, proteiinisynteesiin,
kasvutekijöihin, solujen proliferaatioon, erilaistumiseen ja adheesioon, angiogeneesiin, seerumin lipideihin ja LDL:n hapettumiseen (Adlercreutz ja Mazur 1997).
Soijaproteiinin käytön on useissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä seerumin pieneen
kolesterolipitoisuuteen. Andersonin ym. (1995)
tekemässä kontrolloitujen kliinisten kokeiden
meta-analyysissä soijaproteiinin käytön (keskimääräinen annos 47 g/vrk) todettiin vähentäneen seerumin kolesterolia keskimäärin 9 % ja
LDL-kolesterolia 13 % vaikuttamatta merkitsevästi HDL-kolesteroliin. Tämän perusteella
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Soijaproteiini on hyvää, mutta
näytöt terveysvaikutuksista
ovat puutteellisia

kasti tyydyttynyttä rasvaa ja kolesterolia sisältävää ruokavaliota saattaa vähentää sydäntautien
riskiä. Myöhemmissä katsauksissa FDA:n päätelmää meta-analyysin tuloksista on pidetty opti
mistisena (Balk ym. 2005, Sirtori ym. 2005).
Balkin ym. (2005) systemoidussa katsauksissa soijavalmisteiden vaikutukseksi saatiin keskimäärin 2,5 %:n vähenemä LDL-kolesteroli
arvoissa. Isoflavonien arvioitiin aluksi myötävaikuttavan LDL-kolesterolin vähenemiseen, mutta
myöhemmissä tutkimuksissa, joissa on verrattu
runsaasti ja niukasti isoflavoneja sisältäviä soijaproteiinivalmisteita, isoflavonien määrän ei ole
todettu vaikuttavan seerumin lipideihin (Jenkins
ym. 2002, Lichtenstein ym. 2002). Näissä tutkimuksissa soijaproteiinin käyttö eläinproteiinin
sijasta pienensi jonkin verran (noin 5 %) LDLkolesterolipitoisuutta henkilöillä, joiden kolesteroliarvo oli suuri, mutta ei vaikuttanut merkitsevästi normolipideemisten henkilöiden seerumin
lipideihin.
Runsaasti soijan isoflavoneja sisältäviä erityisvalmisteita mainostetaan ja käytetään paljon
vaihdevuosioireiden hoitoon uskoen, että niiden
heikko estrogeenivaikutus auttaisi vaivoihin ilman hormonivalmisteille ominaisia haittoja.
Tutkimustulokset eivät kuitenkaan puolla tällaisia käsityksiä. Systemoitu katsaus, joka käsitti
25 tutkimusta, ei osoittanut soijasta saatujen
fytoestrogeenien vaikuttavan vaihdevuosioireisiin (Krebs ym. 2004). Balk ym. (2005) arvioi
vat 21 tutkimuksen perusteella, että soijavalmisteiden käyttö saattaa lievittää vaihdevuodet
ohittaneiden naisten vaihdevuosioireita, mutta
tutkimusten hajanaisuuden ja puutteiden takia
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meta-analyysin tekeminen ei ollut mahdollista.
Suomessa Nikander ym. (2005) antoivat isoflavoneja vaihdevuodet ohittaneille rintasyöpäpotilaille eivätkä todenneet kolmessa kuukaudessa
vaikutuksia emättimen sytologiaan tai kohdun
limakalvoon. Unferin ym. (2004) tutkimuksessa,
joka kesti viisi vuotta ja jossa isoflavoniannos
oli puolitoistakertainen, todettiin fytoestrogeeneja saaneilla kohdun limakalvon liikakasvua,
mikä asettaa tällaisen hoidon turvallisuuden
kyseenalaiseksi. Rintasyöpävaaraa selvittäneet
tutkimukset eivät ole osoittaneet merkitsevää
yhteyttä soijavalmisteiden käytön ja rintasyöpäriskin välillä (Peeters ym. 2003).
Nykyarvion mukaan soijan käytön mahdolliset terveysvaikutukset eivät johdu isoflavoneista vaan lähinnä soijaproteiinista (Sirtori ym.
2005). Runsaasti isoflavoneja sisältävien erityisvalmisteiden käyttöä ei suositella, koska niiden
vaikutukset ovat kyseenalaisia ja pitkäaikaiseen
käyttöön liittyy riskejä. Soijan luontaisesti sisältäminä määrinä isoflavoneista ei ole todettu
olevan haittoja. Soija on kasvisruokavalioiden
tärkeä komponentti, jonka proteiineista voi
olla hyötyä sekaruokavalioissakin. Proteiinien
vähimmäistarve on helpointa tyydyttää käyttämällä eläinproteiinia, jonka aminohappokoos-

tumus vastaa ihmisen tarpeita. Käytämme kuitenkin proteiineja samoin kuin rasvojakin paljon
vähimmäistarvetta suurempina määrinä, jolloin
ravintoainekoostumusta voidaan arvioida toisin
perustein.
Soijaproteiini eroaa eläinproteiineista siten,
että arginiinin osuus suhteessa lysiiniin ja metioniiniin on suurempi. Tällä saattaa olla vaikutuksia lipidien aineenvaihduntaan ja verisuonten toimintaan. Suurentamalla kasviproteiinien
saantia suhteessa eläinproteiiniin soijaa käyttämällä voidaan muuttaa ruokavalion vaikutuksia kolesteroliaineenvaihduntaan ja ehkä myös
auttaa kohonneen verenpaineen hallinnassa. Appelin ym. (2005) tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että verenpaineeseen edullisesti vaikuttavan
DASH-ruokavalion teho parani suurennettaessa
proteiinin ja erityisesti kasviproteiinin osuutta
energiasta. Sirtori ym. (2005) toteavat kriittisen
katsauksensa päätteeksi, että vähän isoflavoneja sisältävän soijan lisäksi muiden palkokasvien
kuten papujen, herneiden ja kikherneiden käytön ja vaikutusten tutkiminen olisi hyödyllistä
sydän- ja verisuonitautien ilmaantumista hidastavien ravintotekijöiden ja »funktionaalisten»
elintarvikkeiden kehittämiseksi. Lupiinia tutkitaan jo (Hall ym. 2003).
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