Myrkyllisen makea HFCS

Halpa
teollisesti
tuotettu
maissisiirappi
eli
fruktoosisiirappi on vaivihkaa syrjäyttänyt sakkaroosin
tärkeimpänä makeutusaineena USAssa ja sen kulutus lisääntyy
myös Euroopassa. Sitä käytetään niin yleisesti prosessoiduissa
ruoissa, että on vaikeaa löytää sellaista ruokaa, johon
fruktoosisiirappia ei olisi lisätty.
HFCS sisältää toksisia jäämiä, kuten elohopeaa sekä
kemikaaleja, joita tutkijat eivät ole edes tunnistaneet. HFCS
on tutkimuksissa yhdistetty lihavuus- ja diabetesepidemioiden
lisäksi alkoholista riippmattomaan rasvamaksaan, munaiskiviin
ja kihtiin sekä lukemattomiin muihin sairauksiin ja sen
tiedetään puhkovan suoliston seinämiä.
Fruktoosin

aineenvaihdunta

poikkeaa

glukoosin

aineenvaihdunnasta.
HFCS imeytyy ohutsuolesta elimistöön
nopeammin kuin sokeri, ja koska sen aineenvaihdunta
eli
fruktolyysi tapahtuu maksassa, se myös rasittaa maksaa.
Teollinen HFCS voi sisältää fruktoosia jopa 90 %, josta
laimennetaan elintarvikkeissa käytettävää fruktoosisiirappia.
Prosessoitu fruktoosisiirappi eroaa luonnollisesta hedelmien
ja marjojen sisältämästä fruktoosista, joka esiintyy monia
ravinteita ja kuituja sisältävänä kompleksina. Teollisessa

maissisiirapissa fruktoosi on vapaana nopeasti imeytyvänä
sokerimolekyylinä.
Maissisiirappi eli glukoosi-fruktoosisiirappi (high fructose
corn syrup (HFCS) on tärkkelysmakeuttaja, jota valmistetaan
glukoosisiirappi -nimisestä tärkkelyksestä kemiallisesti.
Siinä osa glukoosista on entsyymien avulla muunnettu
fruktoosiksi.
Elintarviketeollisuus
käyttää
tätä
(isoglukoosia) lähes kaikessa, sillä sitä on nestemäisenä
helppo kuljettaa ja käyttää. Normaalissa pöytäsokerissa on
kaksi sokerimolekyyliä (fruktoosi ja glukoosi), joita sitoo
vahva sidos. Maissisiirapissa suhde on yleensä 55 % fruktoosia
ja 45 % glukoosia ilman sidosta, jolloin ruoansulatuskanavan
ei erikseen tarvitse pilkkoa sitä, vaan se imeytyy selvästi
nopeammin. Fruktoosin ja glukoosin suhde voi olla jopa 90-10.
Sekä tavallisessa pöytäsokerissa että maissisiirapissa on 4
kaloria grammassa, mutta aineenvaihdunnassa ne toimivat eri
tavoin.

Historia ja prosessointi
Richard O. Marshall ja Earl R. Kooi kehittivät fruktoosimaissisiirapin (HFCS) jo 1957, mutta massatuotanto
epäonnistui, koska makeuttajan tuottaminen vaati katalyytiksi
fosfaatteja muistuttavaa arsenaattia , joka on äärimmäisen
myrkyllinen arsenkkihapon suolo tai esteri. Teollinen
tuotantoprosessi kehitettiin Japanissa 1965-1970 (Yoshijuki
Takasaki, Agency of Industrial Science and Technology of
Ministry of International Trade and Industry of Japan).
Tuotatoprosessissa keitetään maissista tärkkelystä, josta
saadaan glukoosipitoista maissisiirappia, johon lisätyt
entsyymit muodostavat glukoosista fruktoosia. HFCS 42 sisältää
42 % fruktoosia ja HFCS 90 sisältää 90 % fruktoosia.
Prosessissa käytettyjä entsyymejä ovat: alfa-amylaasi,
glukoamylaasi ja xyloosi isomeraasi. Vaikka sekä ihmisten että
eläinten elimistö pystyy tuottamaan molempia amylaaseja,
tuotetaan teolliset amylaasit mikrobifermentaatiolla. Xyloosi

isomeraasi on ihmiskeholle tuntematon entsyymi.
Muutamassa vuosikymmenessä fruktoosi- eli maissisiirapin
(HFCS) kulutus Yhdysvalloissa on kohonnut asukasta kohden
nollasta yli 27 kiloon vuodessa. Vastaavana ajanjaksona
lihavien lukumäärä on kolminkertaistunut ja aikuistyypin
diabetes seitsemänkertaistunut. Sama ilmiö on nähtävillä myös
Suomessa. 1980-luvun alussa diabetesta sairasti n. 80 000
suomalaista, kun nyt sairastuneita arvioidaan olevan puoli
miljoonaa. Fruktoosisiirappi ei ole ainoa selittävä tekijä,
mutta sen kulutus korreloi vahvasti sekä diabetes- että
lihavuusepidemioiden kanssa. Tämä halpa makeuttaja ilmestyi
ruokavalioomme 1970-luvulla ja nykyään on äärimmäisen vaikeaa
löytää elintarvikkeita, joihin sitä ei olisi lisätty.
Syinä HFCS:n lisääntyneeseen kulutukseen ovat ensinnäkin sen
halpa hinta elintarviketuottajille ja toiseksi valtava
kuluttajille,
terveydenhoidonsekä
ravitsemuksen
ammattilaisille suunnattu markkinointi- ja lobbauskampanja,
johon Corn Refiners Association on ryhtynyt. Kampanjaan kuluu
virheellistä
tietoa
välittävät
verkkosivut
(www.sweetsurprise.com, www.cornsugar.com), lobbaus alan
ammattilaisille sekä tv- ja internetmarkkinointi. Lobbaamisen
aggressiivisuudesta antaa hyvän kuvan se, että Yhdysvalloissa
arviolta 700 000 lääkäriä sai Corn Refiners Associationilta
12-sivuisen HFCS:n
propagandakirjelmän.
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Euroopan Unioni
Euroopan Unioni on rajoittanut isoglukoosin (HFCS) käyttöä 303
000 tonniin vuodessa ja sokeri on yhä ykkösmakeuttaja täällä
(sokeria tuotettiin Euroopassa keskimäärin 18,6 miljoonaa
tonnia vuosittain 1999-2001 välisenä aikana). glukoosifruktoosisiirappi (GFS) sisältää vain 42 % fruktoosia.
Fruktoosi-glukoosisiirappi (FGS) sisältää fruktoosia vähintään
55 %.Nimet hämmentävät, mutta sekä fruktoosisiirappi että
maissisiirappi ja isoglukoosi ovat maissista prosessoituja

nestemäisiä makeutusaineita,
fruktoosipitoisuuden suhteen.

jotka

saattavat

erota

Fruktoosi ja glukoosi
Fruktoosi ja glukoosi ovat molemmat sokereita, joita saadaan,
kun
hiilihydraatit
pilkotaan
ruoansulatuskanavassa
ohutsuolessa verenkiertoon imeytyvään muotoon. Glukoosi on
elimistön tärkein energianlähde. Haiman erittämä insuliini
kuljettaa glukoosin verenkierrosta soluihin ja elimiin;
ylimääräinen glukoosi varastoituu glykogeeneiksi. Kun
glykogeenivarastot täyttyvät, verenkiertoon jäänyt glukoosi
kulkee maksan läpi ja muuttuu lipogeneesissä triglyserideiksi,
joka on toinen energian varastomuoto, eli läski. Glukoosia
käyttävät solut, elimet ja aivot energiantuotantoon, mutta
toisin kuin yleensä oletetaan, hiilihydraatit/glukoosi eivät
ole välttämätön ravintoaine, vaan maksa pystyy tuottamaan
tarvittavan energian glukoneogeneesissä. Soluissa glukoosi
muuttuu ATP:ksi (adenosiini trifosfaatti-koentsyymiksi), josta
mitokondriot tuottavat solun tarvitsemaa energiaa. ATP
osallistuu mm. fermentaatioon ja soluhengitykseen ja se
muodostuu kolmesta fosfaattiryhmästä, joita entsyymit
käyttävät. Tavallisessa sakkaroosissa eli pöytäsokerissa on
yksi fruktoosi ja yksi glukoosimolekyyli, joita yhdistää vahva
sidos. Fruktoosi kulkeutuu suoraan maksaan, jossa se

metabolisoituu
triglyserideiksi.
Tämä
lisää
veren
triglyseriditasoja ja kasvattaa alkoholista riippumattoman
rasvamaksan riskiä.
Fruktoosi vaikuttaa näläntunteeseen eri tavoin kuin glukoosi:
se ei poista näläntunnetta, mikä johtaa helposti ylensyömiseen
ja keskivartalolihavuuden kehittymiseen. Maksaan kerääntyvä
fruktoosi lisää virtsahapon tuotantoa ja aiheuttaa kihtiä.
Maksassa fruktoosi heikentää myös glukoosin aineenvaihduntaa,
mikä johtaa lopulta insuliiniresistenssiin ja aikuistyypin
diabetekseen. Tämä on osoitettu mm. tutkimuksessa, jossa
joukko terveitä nuoria miehiä jaettiin kahteen ryhmään ja
toiselle ryhmälle syötettiin runsaasti glukoosia sisältävää
ravintoa ja toiselle runsaasti fruktoosia sisältävää ravintoa.
Jo viikon jälkeen ero ryhmien insuliinisensitiivisyydessä oli
huomattava.
Fruktoosia
saanut
ryhmä
osoitti
insuliiniresistenssin merkkejä, kun taas glukoosia saaneella
ryhmällä muutoksia insuliinivasteessa ei todettu. 2004
tehdyssä korrelaatiotutkimuksessa verrattiin prosessoitujen
hiilihydraattien kulutusta diabeteksen esiintyvyyteen vuosien
1909
ja
1997
välillä.
maissisiirappipohjaisten

Tänä
aikana
erilaisten
makeutusaineiden
määrä

elintarvikkeissa kasvoi 2100 %. Tutkimuksessa kontrolloitiin
rasvojen ja proteiinien vaikutus, jolloin korreloivaksi
tekijäksi lisääntyneen diabeteksen kanssa jäi vain lisääntynyt
maissisiirapin kulutus ja vähentynyt kuidunsaanti.

HFCS
hiipi
vaivihkaa
amerikkalaisen elämään

jokaisen

1970-luvulle asti yleisin makeutusaine oli pöytäsokeri eli
sakkaroosi. Maissisiirapin keksimisen jälkeen tilanne muuttui,
ja edullista teollista makeutusainetta ryhdyttiin lisäämään
lähes
kaikkeen
kuviteltavissa
olevaan
leivistä
virvoitusjuomiin, makeisista leivonnaisiin, leikkeleistä
leipiin, valmisruoista jogurtteihin ja jopa hammastahnoihin.
Vuosien 1970 ja 1990 välillä HFCS:n käyttö on lisääntynyt
enemmän kuin 1000 %.

Suurimman osan historiastamme olemme saaneet fruktoosia
hedelmistä ja marjoista 15 grammaa päivässä, kun sen saanti
vuonna 1997 oli jo 81 grammaa päivässä. Merkittävä ero HFCS:N
ja hedelmistä saatavan fruktoosin kesken on siinä, että
hedelmistä saatava fruktoosi on monista ravinteista ja
kuiduista muodostuva kompleksi, kun taas maissisiirapissa
fruktoosi on vapaina nopeasti imeytyvinä molekyyleinä. Sen
jälkeen, kun HFCS tuli ruokapöytiin lihavuus, aikuistyypin
diabetes, munuaistaudit ja alkoholista rippumattomasta
rasvamaksa ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.

HFCS tutkimus ja terveysongelmat
HFCS:n yhteyttä moniin terveysongelmiin tutkitaan ja on jo
selvinnyt, että se on merkittävä kausaalinen vaikuttaja
metabolisen oireyhtymän kehittymisessä, joka puolestaan on
huomattava riskitekijä sydän- ja verisuonitautien sekä

aikuistyypin diabeteksen kehittymiselle. Monissa tutkimuksissa
on myös osoitettu, että runsaasti maissisiirappia sisältävä
ravinto korreloi lihavuuden ja insuliiniresistenssin kanssa ja
aiheuttaa munuaiskiviä, kihtiä sekä alkoholista riippumatonta
rasvamaksaa.
Princetonin yliopiston tutkimuksissa on havaittu, että
erilaiset makeuttajat vaikuttavat samoilla kalorimäärillä eri
tavoin painon lisääntymiseen. Rottakokeissa havaittiin, että
rotat, joita ravittiin maissisiirapilla lihoivat huomattavasti
nopeammin ja enemmän, kuin rotat joita ruokittiin tavallisella
pöytäsokerilla. Lisäksi havaittiin, että maissisiirapilla
ravituilla rotilla rasva kerääntyi epänormaalisti vatsan
alueelle ja verenkiertoon jäi enemmmän triglyseridejä.
Oxfordin ja Etelä-Kalifornian yliopistojen tutkijat puolestaan
ilmoittivat löytäneensä selkeän korrelaation eri maiden
maissisiirapin ja diabetes-esiintyvyyden väliltä; ts. mitä
enemmän maissisiirappia käytetään, sitä enemmän maassa
esiintyy aikuistyypin diabetesta. Runsaasti maissisiirappia
käyttävissä maissa aikuistyypin diabeteksen esiintyvyys oli
tutkimuksen mukaan n. 20 % korkeampi.
40 vuodessa lihavien ja sairaalloisen lihavien määrä on 2-3
kertaistunut. Vuonna 1970 lihavia oli väestöstä vajaat 15 %,
kun nyt amerikkalisista karkeasti kolmannes on sairaalloisen
lihavia (Centers for Disease Control and Prevention).
Kalifornian
yliopiston
UCLA:n
tutkijoiden
mukaan
maissisiirapin ainesosana oleva fruktoosi eli hedelmäsokeri
voi runsaasti käytettynä vaikeuttaa aivotoimintaaan
heikentävästi jo kuudessa viikossa (Journal of Physiology).

HFCS on merkittävä yhteinen nimittäjä sydän- ja
verisuonitaudeissa, ylipainossa, eräissä syövissä (mm.
haimasyöpä), dementiassa, alkoholista riippumattomassa
rasvamaksassa
ja
maksatulehduksissa,
hampaiden
reikiintymisessä jne. Se ei varmasti ole ainoa sairastuttava
aine, mutta ei sen syömiselle mitään perusteluja ole.
Dr. Mark Hyman, Dr. Bruce Ames (maailman johtavia
ravitsemustutkijoita) sekä Jeffrey Bland (Linus Paulingin
oppilas, ravitsemukseen erikoistunut biokemisti) keskustelivat
HFCS:n vaikutuksista terveyteen. Heidän mukaansa tuoreet
tutkimukset osoittavat, että HFCS voi laukaista laajan koko
elimistön tulehdusreaktion.
1. Sokerit ovat terveydelle haitallisia suurina määrinä.
Ruokosokeri ja HFCS vaikuttavat molemmat negatiivisesti
terveyteen, – etenkin kun sokereiden kulutus on 64 kiloa
/ henkilö / vuosi / Yhdysvallat. Sokereiden kulutus on
kasvanut räjähdysmäisesti muutamassa vuosikymmenessä
yhdessä virvoitusjuomien, makeisten, leivonnaisten yms.
kulutuksen kanssa.Virvoitusjuomissa on n. 17
teelusikallista sokeria. Elimistömme ei ole sopeutunut
hyödyntämään tällaista sokerikuormaa. Kun muinaiset esiisämme saivat sokereita luonnollisista lähteistä (esim.
hunaja) n. 20 teelusikallista vuodessa, lapsetkin
kuluttavat moninkertaisen määrän sokeria päivässä. HFCS

mudostaa jo 15 – 20 % amerikkalaisten päivittäisestä
energiasaannista.
2. HFCS ja pöytäsokeri eroavat valmistusprosesseiltaan,
biokemiallisilta
ominaisuuksiltaan
ja
molekyylirakenteiltaan. Elimistö käyttää niitä eri
tavoin. HFCS on teollisesti tuotettu makeutusaine, joka
valmistetaan maissinvarsista, ruoista ja kannoista
prosessissa, jota ei oikeastaan edes tunneta, koska
valmistustapa on salainen. Sen verran tiedetään, että
sokerit
erotellaan
kemiallisilla
entsyymeillä
kasvinvarsista yms. arvottomista osista.Biokemiallisesti
pöytäsokeri, eli sakkaroosi muodostuu kahdesta
sokerimolekyylistä (glukoosia ja fruktoosia on
yhtäläinen määrä), joiden välillä on vahva sidos.
Ruoansulatuskanavan entsyymit pilkkovat sokerin
glukoosiksi
ohutsuolesta

ja fruktoosiksi, jotka imeytyvät
verenkiertoon.HFCS 55:n biokemiallinen

koostumus on 55 % fruktoosia ja 45 % glukoosia.
sidoksettomassa muodossa. Koska kemiallista sidosta ei
ole, imeytyminen on nopeampaa. Fruktoosi päätyy
verenkierrosta suoraan maksaan, jossa osa fruktoosista
muokataan glukoosiksi. Osa fruktoosista muutetaan maksan
lipogeneesissä rasvaksi, jossa sokereista muodostuu
triglyseridejä
ja
kolesterolia.
Triglyseridit
varastoituvat maksaan ja muihin elimiin sekä elinten
ympärille keskivartalolihavuutena. Tämä aiheuttaa
alkoholista riippumatonta rasvamaksaa, jota USAssa
sairastaa jo 70 miljoonaa ihmistä.Nopeasti imeytyvä
glukoosi johtaa verensokerin äkilliseen nousuun, jolloin
haima erittää insuliinia kuljettamaan sokerimolekyylejä
soluihin. Verensokerin kiivas heittelehtiminen pitää
nälkää yllä. Fruktoosi on makeampaa kuin glukoosi ja
HFCS on halvempaa kuin perinteinen sokeriruosta tai
–juurikkaasta valmistettu sokeri. Tästä syystä myös
HFCS-makeutusaineella makeutetut tuotteet ovat halvempia
ja makeampia (ja addiktioivempia) kuin perinteisellä
sokerilla makeutetut tuotteet.

Käytännössä tämä on johtanut mm. virvoitusjuomien koon
kaksinkertaistumiseen hinnan pysyessä miltei ennallaan
(pikaruokaravintolat jne.). Lisääntynyt sokerien kulutus
puolestaan näkyy diabetes- ja lihavuusepidemioina:
–
elimistö käyttää sokereita energialähteinä, mutta kun
glykogeenivarastot ovat täynnä, muuttaa maksa
ylimääräisen glukoosin triglyserideiksi, eli läskiksi,
joka on toinen varastoenergian muoto. Jatkuvasti koholla
olevat verensokeri ja insuliinitasot johtavat
insuliiniresistenssiin, metaboliseen oireyhtymään ja
aikuistyypin diabetekseen.
Dr. Bruce Ames (Children’s Hospital Oakland Research
Institute) on tutkimusryhmineen havainnut, että vapaiden
HFCS-fruktoosimolekyylien imeyttäminen suolistossa
vaatii enemmän energiaa ja siksi sen imeytyminen vaatii
kahden fosfaattimolekyylin
(adenosiini

”lainaamista” ATP:stä
trifosfaatti,

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/biology/atp.h
tml), joka on eräänlainen solujen energiavarasto. Tämä
kuluttaa ja vaurioittaa suoliston seinämiä, josta näin
tulee vuotava; ts. suolisto päästäää patogeenejä
verenkiertoon. Tutkimuksissa on havaittu, että suuri
määrä
vapaita
fruktoosimolekyylejä
puhkoo
suolenseinämiin pieniä reikä, jolloin suolistobakteerit.
proteiinit ja erilaiset patogeenit pääsevät vapaasti
verenkiertoon aiheuttaen tulehdusreaktioita, jotka
lisäävätsyöpien riskiä, ylipainoa, diabetesta, sydän- ja
verisuonitauteja, dementiaa jne. Hedelmissä fruktoosi on
osa ravinnekompleksia, johon kuuluu myös mm. kuituja, ja
siksi se ei aiheuta vastaavaa reaktiota elimistössä.
3. HFCS sisältää jäämiä erilaisista myrkyistä (mm.
elohopea). FDA:n tutkija yritti saada HFCS:a
tutkittavaksi, mutta tästä kieltäydyttiin. Vasta, kun
tutkija
esittäytyi
uuden
virvoitusjuomatehtaan
edustajaksi, hän sai tutkittavaksi HFCS-makeutusainetta.

Tutkimus osoitti sen sisältävän myrkyllisiä määriä mm.
elohopeaa, jota siihen oli jäänyt valmistusprosessissa.
Kun HFCS ajettiin kemiallisen analysaattorin läpi
(chromatograph) outoja kemikaaleja ilmaisevia piikkejä
tuli näkyviin; ne eivät olleet glukoosia tai fruktoosia,
eivätkä tutkijat tiedä mikä kemikaali piikit aiheutti.
Vain valmistajat tietävät.

Keskustele aiheesta Ruokasodan foorumilla: Diabetes!

