
Elämäntapahoito on avainase-
massa kohonneen verenpaineen 
ja muiden kardiometabolisten 
riskitekijöiden ehkäisyssä ja hoi-

dossa. Elintarvikkeiden, jotka sisältä-
vät maidon kaseiiniproteiinista peräisin 
olevia bioaktiivisia laktotripeptidejä iso-
leusiini-proliini-proliini (ile-pro-pro) ja 
valiini-proliini-proliini (val-pro-pro), on 
havaittu laskevan verenpainetta kliini-
sissä kokeissa. Verenpainetta alentavaa 
vaikutusta ei ole kuitenkaan osoitettu 
yhdenmukaisesti kaikissa julkaistuissa 
tutkimuksissa. 

Laktotripeptidien vaikutusmekanismin 
on arveltu perustuvan osin angioten-
siiniä konvertoivan entsyymin estoon. 
Kasvisteroleita tai -stanoleita sisältävät 
elintarvikkeet pienentävät tunnetusti 
LDL-kolesterolipitoisuutta vähentä-
mällä sekä ravinnon että sapen mukana 
kulkeutuvan kolesterolin imeytymistä 
suolesta kilpailemalla kolesterolin 
kanssa seosmiselleihin siirtymisestä.  

Liiallinen lakritsivalmisteiden 
nauttiminen on tunnettu ruokavali-
operäinen verenpainetta nostava te-
kijä. Lakritsivalmisteiden sisältämä 
glykyrritsiini metaboloituu suolis-
tossa glykyrretiinihapoksi, joka estää 
11β-hydroksisteroidi-dehydrogenaasi-

tyyppi-2 (11β-HSD2)-entsyymin toi-
mintaa ja siten kortisolin muuttumista 
inaktiiviseksi kortisoniksi. Solusisäisen 
kortisolipitoisuuden kasvaessa sen si-
toutuminen mineralokortikoidiresep-
toreihin lisääntyy, minkä perusteella 
mahdollisia lakritsihypertension taus-
tamekanismeja ovat solunulkoisen 
nestetilavuuden, ääreisverenkierron 
vastuksen tai valtimojäykkyyden lisään-
tyminen tai muutokset sydämen tai au-
tonomisen hermoston toiminnassa. 

Koska tutkimustulokset laktotripep-
tidien vaikutuksesta verenpaineeseen 
ovat ristiriitaisia, väitöskirjatutkimuk-
sen tavoitteena oli selvittää 1) renii-
ni-angiotensiini-aldosteroni (RAA)-
järjestelmää mahdollisesti estävien 
laktotripeptidien vaikutus verenkier-
toelimistön säätelyyn henkilöillä, joil-
la on metabolinen oireyhtymä (MBO) 
käyttäen laaja-alaista ja kajoamatonta 
hemodynamiikan mittausprotokollaa 
levossa ja kallistuskokeen aikana. Lak-
totripeptidit (5 ja 25 mg/vrk) lisättiin 
hapanmaitovalmisteeseen. Koska rin-
nakkainen LDL-kolesterolipitoisuuden 
pieneneminen odotettavasti lisää hyö-
dyllisiä kardiovaskulaarisia vaikutuksia, 
tutkimusvalmisteet sisälsivät myös kas-
visteroliesteriä (2 g/vrk). Lakritsin aihe-
uttama verenpaineen kohoaminen on 

Elina Hautaniemi
FT, laillistettu ravitsemusterapeutti
Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja 
terveysteknologian tiedekunta
Tampereen yliopistollinen sairaala, 
Ravitsemusterapiayksikkö

Säännöllinen lakritsialtistus 
johti verenpaineen nousuun 
usean mekanismin kautta

VÄITÖS

Haemodynamic influences of liquorice 
and fermented milk products containing 
lactotripeptides and plant sterol esters
Tampereen yliopisto 29.3.2019,  
Vastaväittäjänä professori Jussi Pihlajamäki

Hautaniemi E. Haemodynamic Influences 
of Liquorice and Fermented Milk Products 
Containing Lactotripeptides and Plant Sterol 
Esters. Tampere University Dissertations 22. 
Punamusta Oy – Yliopistopaino, Tampere 2019. 
Väitöskirja on ladattavissa osoitteessa http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-03-0945-9.   

Erikoislääkäri 3/2019 • 29 vsk 99



aikaisemmin liitetty solunulkoisen nes-
tetilavuuden lisääntymiseen, joka esiin-
tyy yhdessä RAA-järjestelmän vaimene-
misen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena 
oli selvittää minkälaiset muutokset ve-
renkiertoelimistön toiminnassa johta-
vat verenpaineen nousuun säännöllisen 
lakritsialtistuksen jälkeen 2) levossa ja 
3) kallistuskokeen aikana terveillä hen-
kilöillä. Lisäksi tutkittiin 4) heikentää-
kö lakritsialtistus nitroglyseriinin tai 
salbutamolin aiheuttamaa verisuonten 
laajenemista.     

Aineisto ja menetelmät
Väitöskirja koostui neljästä osatyös-
tä. Tutkimukset olivat eettisen toimi-
kunnan hyväksymiä ja ne toteutettiin 
Tampereen yliopiston Lääketieteen ja 
terveysteknologian tiedekunnassa ja 
Tampereen yliopistollisen sairaalan 
sisätautien vastuualueella ja kliinisen 
fysiologian yksikössä. Tutkimushen-
kilöt rekrytoitiin Pirkanmaan alueel-
ta paikallislehtien ja ilmoitustauluille 
laitettavien ilmoituksien avulla sekä 
työterveyshuollosta. Henkilön sovel-
tuvuus tutkimukseen varmistettiin la-
boratoriotutkimuksin ja strukturoidun 
haastattelun avulla (I), osatöissä II-IV 
tehtiin kliininen lääkärin tutkimus. 
Sairaushistoria, lääkitys ja elämäntavat 
kartoitettiin.    

Ensimmäiseen osatyöhön osallistui 
104 henkilöä (ikä≈51 vuotta), joilla oli 
MBO (International Diabetes Fede-
ration -perusteinen) ja systolinen/di-
astolinen verenpaine ≥140/85 mmHg. 
Tutkimus toteutettiin satunnaistettu-
na, kaksoissokkoutettuna ja lumekont-
rolloituna kolmen ryhmän rinnakkais-
tutkimuksena. Tutkittavat nauttivat 12 
viikon ajan hapanmaitovalmistetta, joka 
sisälsi ile-pro-pro ja val-pro-pro laktot-
ripeptidejä joko 5 tai 25 mg/vrk sekä 
kasvisteroliesteriä 2 g/vrk (LTP5+PSe 

ja LTP25+PSe), tai plasebo-hapanmai-
tovalmistetta ilman laktotripeptidejä 
ja kasvisteroliesteriä. Laktotripeptidit 
lisättiin tutkimusvalmisteisiin peptidi-
jauhetiivisteenä. Laktotripeptidit ero-
tettiin Lactobacillus helveticus -kannalla 
hapatetusta maidosta, konsentroitiin 
nanosuodatuksen avulla ja kuivattiin 
peptidijauheeksi. Hapanmaitovalmis-
teet valmisti Valio Oy. Valmisteiden 
päivittäinen käyttömäärä oli 2x125 ml, 
ja valmisteet ohjattiin nauttimaan osa-
na tutkittavan tavanomaisia ruoka- ja 
liikuntatottumuksia. 

Osatöissä II-IV lakritsiryhmän nor-
motensiiviset henkilöt (n=22, ikä≈35 
vuotta) söivät päivittäin kahden viikon 
ajan lakritsivalmistetta, joka sisälsi gly-
kyrritsiiniä 290-370 mg/vrk. Tutkittavat 
saivat valita käyttämänsä lakritsin kah-
desta kaupallisesta valmisteesta (Kou-
volan lakritsi ja Halvan lakritsi), jolloin 
nautitun lakritsin määrä vaihteli välillä 
120-300 g/vrk tuotteen glykyrritsiini-
pitoisuudesta riippuen. Verrokkeina 
toimivat henkilöt (osatöissä II ja III 
n=30, ikä≈34 vuotta ja osatyössä IV n=21, 
ikä≈47 vuotta) jatkoivat tavanomaisia 
ruokatottumuksiaan.

Verenkiertoelimistön toimintaa mi-
tattiin käyttäen jatkuvaa tonometristä 
ranneverenpaineen mittausta,  pulssi-
aallon analyysijärjestelmää ja koko ke-
hon impedanssikardio-
grafiaa. Autonomisen 
hermoston toimintaa 
arvioitiin rekisteröimällä 
sydämen sykevälivaihte-
lua. Mittaukset suoritet-
tiin sekä makuulla että 
60° ylittävässä kallistus-
kulmassa kallistettavan 
tutkimuspöydän avulla (passiivinen tilt-
koe: lepo 5 min, tilt 5 min, lepo 5 min). 
Osatyössä I hemodynamiikan rekiste-
röinti suoritettiin tutkimusviikoilla 0, 

8 ja 12, lisäksi verenpainetta seurattiin 
kotimittausten avulla. Osatöissä II-IV 
hemodynamiikan mittaus tehtiin kah-
den viikon lakritsialtistuksen tai verro-
keilla 1-3 viikon seurantajakson alussa ja 
lopussa. Osatyössä IV tilt-koe suoritet-
tiin yhdistettynä lääkealtisteisiin (sub-
linguaalinen nitroglyseriini 0,25 mg ja 
inhaloitu salbutamoli 400 µg). 

Tilastollisina menetelminä käytettiin 
kovarianssianalyysiä, toistomittausten 
varianssianalyysiä, riippumattomien 
ryhmien ja verrannollisten parien t-
testiä, Bonferroni-korjausta, Pearsonin 
khin neliö -testiä sekä Spearmanin jär-
jestyskorrelaatiota. Sydämen minuutti-
tilavuutta ja ääreisverenkierron vastus-
ta arvioitiin käyttäen indeksimuuttujia, 
joissa henkilön kehon pinta-ala otettiin 
huomioon muuttujan kaavassa.     

Tulokset 
Laktotripeptidejä ja kasvisteroliesteriä 
sisältävät hapanmaitovalmisteet eivät 
laskeneet verenpainetta, ääreisveren-
kierron vastusta tai minuuttitilavuut-
ta plaseboon verrattuna (I). Tulokset 
olivat yhdenmukaisia sekä laboratorio- 
että kotimittauksissa. Tutkimusvalmis-
teet laskivat kuitenkin hieman plasman 
LDL-kolesterolipitoisuutta (I). 

Lakritsin käytön vaikutuksia selvit-
täneissä osatöissä kontrollihenkilöil-

lä ei havaittu merkitseviä 
muutoksia hemodynaami-
sissa suureissa seurannan 
aikana. Kahden viikon la-
kritsialtistus nosti painoa 
1,5 kg ja lisäsi solunulkoista 
nestetilavuutta 0,6 kg kont-
rolliryhmään verrattuna 
(II). Lakritsia nauttineiden 

henkilöiden perifeerinen ja sentraali-
nen systolinen ja diastolinen verenpai-
ne nousivat 7/4 ja 8/4 mmHg levossa (II). 
Lisäksi aortan pulssipaine (4 mmHg) ja 

       Jo kahden viikon säännöl-
linen lakritsialtistus terveillä 
henkilöillä johti verenpai-
neen nousuun, joka välittyi 
usean mekanismin kautta.
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augmentaatioindeksi (5 %) nousivat 
levossa osoittaen voimistunutta ää-
reisverisuonista takaisin heijastuvaa 
paineaaltoa (II). Lakritsialtistus suu-
rensi pulssiaallon etenemisnopeutta ja 
pystyasennossa myös aortan ominaista 
virtausvastusta (III). Lakritsin nautti-
minen lisäsi myös ääreisverenkierron 
vastusta, mutta ei vaikuttanut merkit-
sevästi minuuttitilavuuteen (III).      

Kallistuskokeen aikana korostui la-
kritsialtistuksen aiheuttama augmen-
taatioindeksin nousu (III). Lisäksi kal-
listuskokeen aikana sydämen sykkeen 
nousu jäi vähäisemmäksi, ja samanai-
kaisesti sympaattisen hermoston aktii-
visuutta kuvaava matalataajuuksinen 
sykevälivaihtelu väheni lakritsia naut-
tineilla henkilöillä (III). Lakritsialtis-
tukseen liittyvä ääreisverenkierron 
vastuksen kohoaminen havaittiin myös 
nitroglyseriinin, mutta ei salbutamolin 
annon jälkeen (IV). Lakritsialtistuksen 
jälkeen virtsan kortisoni- ja kortisoli-
metaboliittien suhde pieneni osoittaen 
11β-HSD2-entsyymin estoa (IV).     

Osatöissä I ja III havaittiin, että kal-
listuskokeessa havaitut ääreisverenkier-

ron vastuksen ja minuuttitilavuuden 
muutokset olivat systemaattisesti eri-
laisia ryhmien välillä sekä tutkimuksen 
alussa että lopussa. Ääreisverenkierron 
vastus nousi pystyasennossa enemmän 
LTP5+PSe- kuin LTP25+PSe-ryhmässä 
tutkimusviikolla 0 ja tutkimusviikolla 
12 (I). Vastaava tulos havaittiin lakrit-
si- ja kontrolliryhmän välillä sekä tut-
kimusviikolla 0 että tutkimusviikolla 2 
(III). Minuuttitilavuus myös laski pys-
tyasennossa enemmän lakritsi- kuin 
kontrolliryhmässä tutkimusviikoilla 0 ja 
2 (III). Löydökset viittaavat siihen, että 
verenkiertoelimistön reagointitapa pys-
tyasentoon nousun yhteydessä säilyy 
tutkituille ominaisena eri ajanhetkinä.

Johtopäätökset         
Väitöskirjatutkimuksessa laktotripepti-
dejä ja kasvisteroliesteriä sisältävät ha-
panmaitovalmisteet eivät laskeneet ve-
renpainetta henkilöillä, joilla oli MBO, 
mutta tutkimusvalmisteiden havaittiin 
pienentävän hieman plasman LDL-ko-
lesterolipitoisuutta.  

Jo kahden viikon säännöllinen lakrit-
sialtistus terveillä henkilöillä johti ve-

renpaineen nousuun, joka välittyi usean 
mekanismin kautta. Lakritsin nauttimi-
nen lisäsi solunulkoista nestetilavuutta 
ja valtimojäykkyyttä, kasvatti ääreisve-
risuonista takaisin heijastuvaa paineaal-
toa sekä lisäsi ääreisverenkierron vas-
tusta, jonka taustalla oli mahdollisesti 
heikentynyt vaste typpioksidille, mutta 
ei β2-adrenoreseptorin stimulaatiolle. 
Verenkiertoelimistön toiminnan mit-
taaminen pelkästään levossa aliarvioi 
lakritsin aiheuttamia muutoksia, koska 
tutkimuksessa havaittu takaisin hei-
jastuvan paineaallon kasvu ja sydämen 
sykkeen säätelyn muutos korostuivat 
pystyasennossa.

Henkilöiden tavassa reagoida pys-
tyasentoon nousuun on systemaattisia 
eroja: pystyasentoon liittyvän ääreisve-
renkierron vastuksen nousun suuruus 
ja minuuttitilavuuden laskun määrä 
näyttävät pysyvän hyvin samanlaisina 
vähintään 12 viikon ajan.     
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