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KÄYTETYT LYHENTEET:

A adreenihappo

ALA alfalinoleenihappo

ALK1 activin receptor-like kinase 1

CE kolesteroliesteri

CETP cholesteryl ester transfer protein, kolesteroliesterien siirtäjäproteiini

COX syklo-oksigenaasi

CSO Camelina sativa –öljy

CVD cardiovascular disease, sydän- ja verisuonisairaus

CYP7 kolesteroli 7α-hydroksylaasi

DGLA dihomogammalinoleenihappo

DHA dokosaheksaeenihappo

DPA dokosapentaeenihappo

EPA eikosapentaeenihappo

ESI electrospray ionisation sähkösumutusionisaatio

FAT fatty acid translocase, rasvahappojen translokaasi

FATP fatty acid transport protein, rasvahappojen siirtäjäproteiini

GLA gammalinoleenihappo,

HDL high-density lipoprotein, suuren tiheyden lipoproteiini

IDL intermediate lipoprotein, keskisuuren tiheyden lipoproteiini

ICAM solujenvälinen adheesiomolekyyli

LA linolihappo

LDL low-density lipoprotein, pienen tiheyden lipoproteiini

LCAT lecithin:cholesterol acyltransferase, lesitiinikolesteroliasyylitransferaasi

LOX lipoksigenaasi

LPC lysofosfatidyylikoliini

LpL lipoproteiinilipaasi

LPS lipopolysakkaridi

LT leukotrieeni



5

MMP matriksi metalloproteinaasi

MTP microsomal triglyceride transfer protein, mikrosomaalinen triglyseridien siirtäjäproteiini

MUFA kertatyydyttymätön rasvahappo

NF-κB nuclear factor-κB, tumatekijä κB

NPC1L1 Niemann-Pick C1:n kaltainen 1 proteiini

PC fosfatidyylikoliini

PCTV prechylomicron transport vesicle, esikylomikronin kuljetusrakkula

PE fosfoetanolamiini

PG prostaglandiini

PLA2 fosfolipaasi A2

PPAR-γ peroxisome proliferator-activated receptor γ, peroksisomin proliferaattoriaktivoitu reseptori γ

PUFA monityydyttymätön rasvahappo

RV resolviini

SFA tyydyttynyt rasvahappo

SMaasi sfingomyelinaasi

SR-B1 scavenger receptor B1, haaskareseptori B1

SREBP sterol regulatory element binding protein, sterolin säätelyelementtiä sitova proteiini

TAG triasyyliglyseroli

TLR 4 Toll-like reseptori 4

TNF-α tuumorinekroositekijä α

TX tromboksaani

VCAM vaskulaarinen soluadheesiomolekyyli

VLDL very high-density lipoprotein, hyvin suuren tiheyden lipoproteiini

VSMC vaskulaariset sileälihassolut
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1. JOHDANTO

Ateroskleroosi on valtimoiden seinämien sairaus, jossa veren lipoproteiineja, erityisesti LDL (low density

lipoprotein) -partikkeleita kertyy seinämän sisäkerrokseen eli intimaan. Intimassa lipoproteiinit sitoutuvat

valtimon seinämän rakenteisiin, jossa ne voivat hapettua tai hydrolysoitua paikallisten proteaasien ja

lipaasien vaikutuksesta. Tällaiset muokkautuneet lipoproteiinit voiva päätyä makrofagien syömiksi ja

vuosikymmenten kuluessa aiheuttaa tulehduksellisen ateroomaplakin kehittymisen. Kasvaessaan plakki

voi kaventaa valtimonontelon läpimittaa heikentäen veren virtausta suonessa tai revetessään aiheuttaa

veritulpan. Vaikka plasman korkea LDL-kolesterolipitoisuus on ensisijainen ateroskleroosin riskitekijä

(Ference, Ginsberg et al. 2017) ja kolesterolipitoisuuden lasku lääkkeillä yleinen hoitomuoto, jättää LDL-

kolesterolipitoisuuden pienentäminen silti osalle potilaista huomattavan sydän- ja verisuonitautien (CVD)

jäännösriskin (Kaasenbrood, Boekholdt et al. 2016). Tulehdusreaktio edistää ateroomaplakin kehittymistä

epävakaaksi, repeämisalttiiksi ja kliinisesti vaaralliseksi. Yhteys tulehdusmarkkerien ja pitkälle edenneen

ateroskleroosin välillä on havaittu sekä hiirillä (Viola, Lemnitzer et al. 2016), että ihmisillä (Fredman,

Hellmann et al. 2016). Optimitilassa tulehdusta seuraisi resoluutio, jossa erikoistuneet lipidit, proteiinit ja

signaalikaasut ohjaavat tulehduksen päättymistä (Bäck, Yurdagul et al. 2019). Pitkälle edenneessä

ateroskleroosissa tulehdusta ja tulehduksen resoluutiota edistävät prosessit ovat kuitenkin

epätasapainossa. Tästä on merkkinä apoptoottisten vaahtosolujen jääminen intimaan niiden poistumisen

sijaan, mikä aiheuttaa nekroottisen ytimen muodostumisen. CVD:n riskiä ei siis selitä pelkästään plasman

lipoproteiinien ja LDL-kolesterolin pitoisuus, vaan myös epätasapaino tulehduksen ja sen resoluution

välillä.

Ruokavalio on merkittävä CVD:n riskiin vaikuttava tekijä. CVD:n riskiä vähentävät ravinnon

monityydyttymättömät rasvahapot (PUFA), erityisesti n-3-ryhmä, joiden vaikutukset ulottuvat veren

kolesterolipitoisuuden pienentämisestä tulehdusprosessien hillitsemiseen (Mozaffarian, Rimm et al.

2006). Tyydyttyneet rasvahapot (SFA) puolestaan lisäävät CVD-riskiä, sillä ne nostavat veren LDL-

kolesterolipitoisuutta (Sacks, Lichtenstein et al. 2017), sekä lisäävät tulehdusta valtimoseinämässä (Li,

Beauchamp et al. 2002, Hayek, Hussein et al. 2005). LDL-partikkeleissa n-3 PUFA:t osaksi voivat

vähentää partikkelin taipumusta kiinnittyä valtimoseinämään, sekä hillitä tulehdusprosesseja ja näin ollen

hidastaa ateroskleroosin kehittymistä ja tehdä plakista stabiilimman (Thies, Garry et al. 2003). Suurimmat

n-3 ryhmän terveyshyödyt on todettu olevan pitkäketjuisilla eikosapentaeeni (EPA, 20:5n-3) - ja

dokosaheksaeenihapolla (DHA, 22:6n-3), joiden saannilla on yhteys väestössä parempaan sydän- ja

verisuoniterveyteen (Mozaffarian, Wu et al. 2011, Bhatt et al. 2019). EPA:n ja DHA:n paras ja lähes

ainoa ravintolähde on rasvainen kala. Ihminen voi myös syntetisoida elimistössään EPA:ta ja DHA:ta
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kasviperäisestä alfalinoleenihaposta (ALA, 18:3n–3), mutta synteesi on usein tehotonta ja voi vaihdella

mm. sukupuolen, iän ja ravinnon n-6/n-3 rasvahapposuhteen mukaan (Russo et al. 2009).

ALA:n terveysvaikutukset ovatkin kiistanalaisempia ja vähemmän tutkittuja (Pan, Chen et al. 2012a),

mutta plasman lipidien ALA:n on myös havaittu pienentävän CVD:n riskiä (Schwab, Lauritzen et al.

2014). Kasviperäisten n-3 rasvahappojen terveysvaikutusten tutkimiselle on tarvetta, sillä kalaperäisiin n-

3 rasvahappoihin verrattuna niiden etuna ovat mm. alhaisemmat tuotantokustannukset, parempi

maailmanlaajuinen saatavuus, sekä pienemmät ympäristövaikutukset.

Kylmäpuristettu Camelina sativa –kasvin (suom. ruistankio) öljy (CSO) sisältää useimpiin kasviöljyihin

verrattuna runsaasti ALA:ta, jopa enemmän kuin n-6 PUFA linolihappoa (LA), joten se on mahdollisesti

hyvä ravintolähde muuttamaan ravinnosta saatujen n-3 ja n-6 rasvahappojen suhdetta (Budin, Breene et

al. 1995). Tässä tutkimuksessa Camelina sativa –öljyä (CSO) syöneiden tutkimushenkilöiden veren LDL-

partikkelien lipidiprofiilien muutoksia määritettiin massaspektrometrisin keinoin. LDL-partikkelien

lipidikoostumus voi vaikuttaa LDL:n taipumukseen aiheuttaa ateroskleroosia (Melchior, Sawyer et al.

2013, Flood, Gustafsson et al. 2004, Ruuth, Nguyen et al. 2018). Ateroskleroottisten vaurioiden eli

plakkien rasvahappokoostumus mukailee ruokavalion rasvahappojen suhteita, ja erityisesti n-3 PUFA:a

sisältävien lipidien suuri määrä ateroskleroottisessa plakissa voi tehdä siitä vakaamman (Thies, Garry et

al. 2003). Nämä vaikutukset selittyvät todennäköisesti mm. n-3 PUFA:n tulehduksen resoluutiota

edistävillä prosesseilla. Tutkimus LDL partikkelien rasvahappokoostumuksen ja ateroskleroosin

yhteydestä voi tuoda käyttöön uusia sydän- ja verisuonitautien etenemistä kuvaavia biomarkkereita, mikä

voi parantaa riskin arviointia ja hoitovasteiden seuraamista, sekä johtaa uusien hoitokeinojen

kehittämiseen. Ruokavaliotutkimus CSO:lla voi tarjota tietoa kasviöljyn käytön vaikutuksesta LDL-

partikkelin koostumukseen ja siten edistää ateroskleroosin ja CVD:n ravitsemushoitoa.



8

2. IHMISEN RASVA-AINEENVAIHDUNTA

2.1. Ravinnon rasvojen sulatus ja imeytyminen

Ravinnosta saatuja rasvoja prosessoidaan ruuansulatuskanavassa ja myöhemmin vielä solujen sisällä

ennen kuin ne ovat elimistölle käyttökelpoisessa muodossa. Suurin osa ravinnon, kuten myös ihmisen

rasvasta on triasyyliglyserolien (TAG) muodossa. Molekyyli koostuu glyserolista, johon on sitoutuneena

kolme rasvahappoketjua. TAG:n sulatus alkaa syljen ja mahan lipaasien pilkkoessa sitä. Lipaasit

hydrolysoivat ensisijaisesti glyserolin 3-asemassa olevia rasvahappoja tuottaen diasyyliglyseroleja ja

vapaita rasvahappoja (Edwards-Webb, Thompson et al. 1977). Rasvan emulgoituminen käynnistyy

mahalaukussa ruuan mukana tulleiden fosfolipidien ja hydrofobisten proteiinien sekä mahan liikkeiden

vaikutuksesta (Meyer, Stevenson et al. 1976). TAG:t, joissa on lyhyitä tai keskipitkiä rasvahappoja voivat

imeytyä jo mahalaukussa ilman hydrolyysia (Fernando-Warnakulasuriya, Staggers et al. 1981), mutta

suurin osa rasvojen hajotuksesta ja imeytymisestä tapahtuu ohutsuolessa.

Ruokasulan saapuessa ohutsuoleen kolekystokiniini ja sekretiini käynnistävät haiman entsyymien,

bikarbonaatin ja sappisuolojen erittymisen suoleen (Go, Hofmann et al. 1970).  Sappisuolat yhdessä sapen

fosfatidyylikoliinin (PC) kanssa emulgoivat rasvan pieniksi pisaroiksi (Linthorst, Bennett Clark et al.

1977). Tämä suurentaa rasvan kokonaispinta-alaa, jolloin haiman lipolyyttiset entsyymit pääsevät

toimimaan tehokkaammin rasvapisaroiden pinnalla (Borgstrom et al. 1980). Haiman lipaasi kolipaasiin

sitoutuneena kiinnittyy rasvapisaran pinnalle ohutsuolessa ja hydrolysoi TAG-molekyylien 1- ja 3-

asemissa olevia rasvahappoja tuottaen vapaita rasvahappoja ja 2-monoasyyliglyserolia.

Kolesteroliesteraasi hydrolysoi kolesteroliesterit (CE, joita suurin osa ravinnon kolesterolista on) vapaaksi

kolesteroliksi ja rasvahapoiksi. Suurin osa suolen fosfolipideistä on PC:tä, joista fosfolipaasi A2

aktivoiduttuaan pohjukkaissuolessa irrottaa 2-asemassa olevan rasvahapon, jolloin muodostuu vapaa

rasvahappo ja lysofosfatidyylikoliini (LPC) (van Deenen, de Haas et al. 1963, van den Bosch, Postema et

al. 1965). Rasvojen hajotuksessa syntyneet tuotteet muodostavat sappisuolojen kanssa seosmisellejä

(Mazer, Carey et al. 1983), joissa monoasyyliglyserolien ja lysofosfolipidien hydrofobiset osat ovat

suuntautuneet keskustaan päin ja polaarisemmat osat ulospäin. Seosmisellien pintaa peittävät pääasiassa

sappisuolat, joiden hydrofobinen osa on kohti misellin keskustaa ja hydrofiilinen puoli kohti vesifaasia.

Misellin keskustan muodostavat hyvin hydrofobiset molekyylit, kuten pitkäketjuiset rasvahapot,

kolesteroli ja osa rasvaliukoisista vitamiineista. Misellit vapauttavat lipidimolekyylejä enterosyyttien

pintaan.
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Vapaista rasvahaposta ja kolesterolista osa imeytyy diffuusion ja osa aktiivisen kuljetuksen avulla.

Rasvahappoja kuljettavat CD36 eli FAT (fatty acid translocase) ja erityisesti pitkäketjuisia (yli 22-hiilisiä)

FATP (fatty acid transport protein) (Stremmel et al. 1988, Faergeman, DiRusso et al. 1997, Schaffer,

Lodish et al. 1994), kun taas kolesteroli ja muut sterolit siirtyvät enterosyytteihin NPC1L1-

kuljettajaproteiinin (Niemann-Pick C1 like 1 protein) välityksellä (Altmann, Davis et al. 2004). Ravinnon

TAG:sta noin 95% imeytyy ruuansulatuksessa ja vain 5% erittyy ulosteisiin, kun taas kolesterolista

imeytyy arviolta vain noin 25-80%. Se, että kolesteroli siirtyy entreosyyttiin rasvahappoja ja

monoglysereitä heikommin saattaa johtua sen hitaammasta siirtymisestä misellistä ulos epiteelisolun

pintaan (Young, Hui et al. 1999). Rasvahappojen ja monoasyyliglyserolien poistuttua misellin liukoisuus

vähenee ja se hajoaa, ja sappihapot imeytyvät takaisin enterosyytteihin ja porttilaskimoa pitkin maksaan.

Suolessa olevasta kolesterolista vain noin kolmasosa on peräisin ravinnosta ja suurin osa on maksasta

peräisin olevaa endogeenistä kolesterolia. Kolesterolia erittyy muiden sterolien mukana takaisin

ohutsuoleen spesifisten kuljettajien ABC-G5- ja ABC-G8 –proteiinien avulla. Ne erittävät ravinnon

steroleja suolen epiteelisoluista suolen onteloon ja maksan tuottamia steroleja maksasta sappeen (Lee, Lu

et al. 2001). Mutaatiot ABC-G5 –tai ABC-G8-proteiinien geeneissä aiheuttavat sitosterolemiaa, jossa

kolesterolin ja muiden sterolien imeytyminen suolesta on lisääntynyt ja plasman ja kudosten

kolesterolipitoisuus suurentunut (Lu, Lee et al. 2001).

2.2. Ravinnon lipidien kuljetus

Normaali kolesteroliaineenvaihdunta koostuu kahdesta reitistä, joista toisessa ravinnosta peräisin oleva

kolesteroli kuljetetaan maksaan kylomikroneissa ja kylomikronijäänteissä. Kylomikronit muodostuvat

enterosyyteissä. Enterosyyttien sisällä rasvahapot ovat sitoutuneita FABP-kuljetusproteiineihin (fatty

acid-binding protein), jotka estävät rasvapallosten muodostumista sytosoliin. Solulimakalvostossa vapaat

rasvahapot sekä 2-monoasyyliglyserolit kootaan takaisin TAG:ksi, ja rasvahapot sekä lysofosfolipidit

fosfolipideiksi. Kolesteroliasyylitransferaasi (ACAT, acyl-CoA:cholesterol acyltransferase) esteröi osan

enterosyyttiin imeytyneestä kolesterolista (Norum, Lilljeqvist et al. 1979). Solulimakalvostossa

muodostuu MTP:n (microsomal triglyceride transfer protein) avulla kylomikroni, lipoproteiinihiukkanen,

johon liittyy TAG:ta, fosfolipidejä ja CE:tä ja pinnalle enterosyytin tuottama apolipoproteiini B-48, jota

tarvitaan kylomikronin muodostumisessa ja epiteelienvälisessä kuljetuksessa (Morel, Demignot et al.

2004). Kylomikroni siirtyy solulimakalvostosta Golgiin PCTV:n (prechylomicron transport vesicle)

avulla (Kumar, Mansbach et al. 1999), josta se kuroutuu eritysvesikkelissä ja sulautuu basolateraaliseen
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membraaniin. Suolen epiteelisolusta kylomikroni siirtyy lamina proprian kautta imusuonistoon, josta se

päätyy verenkiertoon rintatiehyeestä (Hussain, Kancha et al. 1996, Fisher, Ginsberg et al. 2002,

Mansbach, Gorelick et al. 2007). Veressä kylomikronin pintaan tarttuu VLDL- (very low density

lipoprotein) ja HDL (high density lipoprotein) -hiukkasista irronneita apoCII –molekyylejä (Cohn,

Marcoux et al. 1999, Xiao, Hsieh et al. 2011), joiden avulla kylomikroni aktivoi kudosten

lipoproteiinilipaasia (LpL) (Kinnunen, Jackson et al. 1977). Rasva- ja lihaskudoksen hiussuonten

sisäpinnalla sijaitseva LpL hydrolysoi kylomikronien TAG:ta vapaiksi rasvahapoiksi ja glyseroliksi

(Mead, Irvine et al. 2002). Rasvahapot päätyvät kudosten soluihin, jolloin rasvakudoksessa ne

varastoidaan TAG:na, mutta lihaksessa ne käytetään pääasiassa energiaksi (Fredrickson, Havel et al.

1956). Glyseroli kulkee veren mukana maksaan. LpL:n hydrolysoidessa TAG:ta kylomikronin koko

pienenee ja osa lipideistä päätyy ABCA1:n avulla apoA1:lle, joista muodostuu preβ HDL-hiukkasia.

ApoCII irtoaa kylomikronin pinnalta ja tilalle tulee apoE-molekyyli, jonka avulla kylomikronijäänne

pääsee maksaan.

2.3. Endogeenisten lipidien kuljetus

Kolesterolin toista metaboliareittiä kutsutaan endogeeniseksi, koska siihen kuuluu maksassa tuotettujen

lipidien kuljetus perifeerisiin kudoksiin. Maksa tuottaa TAG:ta sekä rasvakudoksen rasvahapoista, että

ravinnon hiilihydraateista (Schwarz, Linfoot et al. 2003). Muihin kudoksiin kuljetettavaa TAG:ta varten

muodostetaan maksassa MTP:n avulla VLDL-partikkeleita, joita ympäröi apoB-100-proteiini (Gordon,

Jamil et al. 1994). Maksasta lähdettyään keskeneräinen VLDL vastaanottaa pinnalleen verenkierrossa

kulkevilta HDL-partikkeleilta apoCII:n ja apoE:n. ApoCII:ta tarvitaan LpL:n aktivoimiseen (LaRosa,

Levy et al. 1970). VLDL:n TAG:t hydrolysoituvat kudosten LpL:n avulla ja niistä irronneet rasvahapot

siirtyvät kudoksiin ja glyseroli maksaan. Lipolyysin yhteydessä osa VLDL:n kuoren lipideistä siirtyy

HDL:lle (Patsch, Gotto et al. 1978). CE:n siirtäjäproteiinin (CETP, cholesteryl ester transfer protein)

avulla CE:tä siirtyy HDL:ltä VLDL:lle (Tall, Sammett et al. 1984, Rinninger, Pittman et al. 1989) ja

VLDL:ltä TAG:ta HDL:lle. VLDL:n menettäessä TAG:ta CE:n suhteellinen osuus kasvaa, jolloin sitä

aletaan kutsua IDL:ksi (intermediate density lipoprotein). IDL muokkaantuu edelleen maksassa

maksalipaasin hydrolysoidessa sen TAG:ta (Eisenberg, Bilheimer et al. 1973). Osa IDL:stä siirtyy

maksaan, mutta osa jatkaa verenkierrossa. IDL-partikkeleilla on yhden apoB-100:n lisäksi useampi apoE-

molekyyli, mikä mahdollistaa IDL:n sitoutumisen LDL-reseptoriin suurella affiniteetilla. Veressä IDL

menettää lisää TAG:ta, jolloin sen CE-pitoisuus kasvaa. Lipoproteiini muuttuu LDL:ksi, jossa TAG:ta on

jäljellä enää hyvin vähän ja partikkelin ydin koostuu lähes kokonaan CE:stä, apoE on irronnut ja pinnalla

on vain apoB-100. ApoE:n irtoaminen vähentää merkittävästi affiniteettia LDL-reseptoriin (Goldstein,
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Kita et al. 1983). LDL-partikkelin lipideistä n. 60% on CE:tä, josta suurin osa sijaitsee partikkelin

yhtimessä (Goldstein, Brown et al. 1977) (Kuva 1). Ydin sisältää myös TAG:ta ja vapaita rasvahappoja.

Partikkelin kuori koostuu pääasiassa fosfolipideistä, joista PC on runsain ryhmä. Toiseksi runsain

fosfolipidiryhmä on sfingomyeliinit (SM) ja pienempiä kuorikerrosta muodostavia ryhmiä ovat LPC ja

fosfoetanolamiinit (PE).

LDL kuljettaa kolesterolia perifeerisiin kudoksiin. LDL-partikkeli pääsee soluun sitoutumalla LDL-

reseptoriin, jolloin sen CE:t hydrolysoidaan lysosomeissa vapaiksi kolesteroleiksi ja rasvahapoksi. Solut

voivat käyttää kolesterolia mm. steroidihormonien, sappihappojen, D-vitamiinin ja rakenteellisten

kalvolipidien tuottamiseen. Vaihtoehtoisesti LDL kulkeutuu transsytoottisesti endoteelisolun läpi mm.

SR-B1:n (scavenger receptor B1), ALK1:n (activin receptor-like kinase 1), sekä suoran kaveoli-

välitteisen transsytoosin avulla (Zhang, Sessa et al. 2018). Pienen kokonsa ansiosta se siirtyy

transsytoottisesti hiussuonten endoteelisolujen läpi ekstrasellulaaritilaan. Soluihin kulkeutumattomat

LDL-partikkelit päätyvät maksaan, jossa kolesterolia varastoidaan CE:nä. Maksan kolesterolista osa

eritetään sappeen, osasta muodostetaan sappihappoja ja osa pakataan VLDL:ään, joka päätyy takaisin

verenkiertoon ja muihin kudoksiin.
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Kuva 1. Kaavakuva LDL-partikkelin molekyylien järjestymisestä 37 °C:ssä. Kuvatun partikkelin halkaisija on 20

nm, ja se sisältää yksikerroksisen ulkokalvon (läpimitaltaan 2 nm; kellertävä tausta). Partikkelissa on proteiineja

keskimäärin 20 %, fosfolipidejä (LYSO-PC, PC, SM) 20 %, kolesteroliestereitä (CE) 40 %, esteröimätöntä

kolesterolia 10 % (UC) ja triasyyliglyseroleja (TG) 5 % (Hevonoja, Pentikäinen et al. 2000).
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2.4. Kolesterolin kuljetus kudoksista maksaan

Noin puolet elimistön syntetisoimasta kolesterolista syntyy perifeerisissä kudoksissa, mutta koska suurin

osa kudoksista ei käytä kolesterolia esim. steroidihormonien syntetisoimiseen, on kolesterolin

kuljettaminen ulos soluista tärkeää homeostaasin kannalta. HDL kuljettaa kolesterolia pois perifeerisistä

kudoksista. HDL-partikkelit voivat muodostua joko maksassa, ohutsuolen soluissa tai verenkierrossa

kylomikronien ja VLDL:n kuoren paloista (Hamilton, Williams et al. 1976). Kylomikronit luovuttavat

HDL:lle verenkierrossa apoA1-proteiinin, jonka avulla HDL vastaanottaa soluista lipidejä (Oram,

Mendez et al. 1991). ApoA1 sitoutuu perifeeristen solujen ABCA1- kalvoproteiiniin, joka siirtää

kolesterolia soluista HDL:lle (Bodzioch, Orso et al. 1999). Verenkierrossa HDL:ään liittyy LCAT

(lecithin:cholesterol acyltransferase), joka esteröi HDL:n pinnalla olevia kolesteroleja CE:ksi (Czarnecka,

Yokoyama et al. 1995). CE:t siirtyvät HDL:n ytimeen, mikä mahdollistaa uusien kolesterolimolekyylien

vastaanottamisen ja HDL:n koon kasvamisen. HDL luovuttaa CE:n kuljettajaproteiinin (CETP)

välityksellä CE:tä apoB100 sisältäville lipoproteiineille (VLDL, IDL ja LDL), jotka vievät ne maksaan.

HDL:n tärkeimmät tehtävät ovat kolesterolin kuljetus kudoksista, sekä lipoproteiinien pinnan

apolipoproteiinien (apoE, apoCII) talteenotto ja varastointi.

3. ATEROSKLEROOSI

Ateroskleroottinen sydän- ja verisuonitauti on yleisin kuolinsyy länsimaissa, ja lisääntyy tällä hetkellä

kehitysmaissa (WHO 2018). Tärkein tapahtuma ateroskleroosin synnyn käynnistymisessä on apoB-

proteiinia ja kolesterolia sisältävien lipoproteiinien takertuminen ja kertyminen valtimon seinämään.

Nämä seinämään kertyneet lipoproteiinit, sekä niiden muokkautuessa, esimerkiksi hapettuessa, syntyvät

sivutuotteet aiheuttavat ympärillään sarjan vasteita, jotka johtavat ateroomaplakin muodostumiseen ja

kasvuun. Ateroomaplakin aiheuttama paksuuntuma valtimon seinämässä pienentää valtimonontelon

läpimittaa ja voi heikentää veren virtausta. Pahimmassa tapauksessa aterooma repeää ja tukkii valtimon.

Vakavimmat seuraukset syntyvät sepelvaltimon tai aivovaltimon tukkeutuessa. Sepelvaltimotaudissa

tukos voi aiheuttaa kohtalokkaan arytmian ja äkillisen kuoleman (Boateng et al. 2013). Tästä selvinneille

potilaille kehittyy sydänlihaksen iskeeminen nekroosi. Sydän voi kompensoida menetetyn osan

kasvamalla kokoa, jolloin sydämen toimintakyky voi palautua. Taudin jokaisessa vaiheessa potilas voi

kuitenkin kuolla sydämen vajaatoimintaan tai ongelmiin sydämen sähköisessä johtojärjestelmässä
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(rytmihäiriö). Sepelvaltimoiden kaventuminen voi joskus tuottaa vain iskeemistä kipua, erityisesti

rasituksessa (angina pectoris) ilman infarktia. Tämä on merkki vakavasta vauriosta ja sydänkohtauksen

kohonneesta riskistä (Boateng et al. 2013).

Endoteelisolut säätelevät ja ylläpitävät erittämillään bioaktiivisilla yhdisteillä verisuonten rakennetta ja

toimintaa, kuten suonen seinämän tulehdusta, sileälihassolujen jakautumista, verisuonten laajentumista ja

supistumista, sekä veren hyytymistä. Endoteelin homeostasian ylläpidossa yksi olennaisimmista tekijöistä

on typpioksidisyntaasientsyymi (eNOS) (Loscalzo et al. 2001). Typpioksidin (NO) vapautuminen estää

tumatekijä κB:n (NF-κB:n) säätelemien tulehdusmolekyylien ja adheesiomolekyylien (ICAM-1, VCAM-

1) ilmentymisen, ehkäisee verihiutaleiden aktivoitumista sekä edistää vasodilaatiota. Terveissä

verisuonissa nämä prosessit toimivat tasapainossa, mutta jotkin tekijät, kuten suuri LDL-

kolesterolipitoisuus, hyperglykemia, hapetusstressi ja tupakointi voivat aiheuttaa häiriöitä suonen

endoteelin ja mm. eNOS:n toiminnassa. Veren korkean LDL-pitoisuuden on havaittu vähentävän NO:n

käytettävyyttä joko heikentämällä eNOS:n aktiivisuutta tai pienentämällä eNOS mRNA:n ja proteiinin

ilmentymistä (Vidal, Colome et al. 1998). Kohonnut veren LDL-partikkelien pitoisuus siis vaurioittaa

endoteelia ja lisää lipoproteiinien pääsyä ja kasautumista valtimon seinämään. Kaikki halkaisijaltaan alle

70 nm kokoiset lipoproteiinit (HDL, LDL, IDL, suurin osa jäännös-VLDL:stä ja pienimmät

jäännöskylomikronit) voivat läpäistä endoteelin ja kulkeutua verestä valtimon intimaan (Bäck et al. 2019).

Aterogeenisten lipoproteiinien pidättymisen valtimon seinämiin saa aikaan apoB100-proteiinin

sitoutuminen suurella affiniteetilla solunulkoisen matriksin proteoglykaaneihin (Faber et al. 1949,

Gustafsson, Levin et al. 2007), sekä mahdollisiin muihin rakenneosiin (Smith, Staples 1981, Nievelstein-

Post, Mottino et al. 1994). Proteoglykaani muodostuu proteiinista, johon on sitoutuneena negatiivisesti

varatuista disakkaridiyksiköistä, glykosaminoglykaaneista koostuvia hiilihydraattiketjuja.

Glykosaminoglykaanit muodostavat ionisidoksia aterogeenisten lipoproteiinien positiivisesti varattujen

osien kanssa. Intiman ympäristössä lipoproteiini-proteoglykaanikompleksit ovat alttiita

muokkaantumiselle, kuten aggregoitumiselle, hapettumiselle ja entsymaattiselle pilkkoutumiselle, jotka

tekevät LDL-partikkeleista entistä aterogeenisempia. Tärkeimpiä lipolyttisiä entsyymejä valtimon

seinämässä ovat lipoproteiinilipaasi (LpL) (Corey, Zilversmit et al. 1977), sfingomyelinaasi (SMaasi)

(Portman, Alexander et al. 1970) ja fosfolipaasi A2 (PLA2) (Gustafsson, Boren et al. 2004). SMaasi

aiheuttaa LDL-mikroaggregaattien muodostumista (Xu, Tabas et al. 1991) ja yhdessä LpL:n kanssa

SMaasi aiheuttaa voimakasta LDL:n ja Lp(a):n pidättymistä ja kertymistä valtimosolujen

proteoglykaaneihin ja matriksiin (Tabas, Li et al. 1993, Ruuth, Nguyen et al. 2018). SMaasin

vaikutuksesta SM hajoaa koliinifosfaatiksi ja keramideiksi. Keramidien suurentunut pitoisuus voi lisätä

tulehdusta indusoimalla NF-κB:n ilmentymistä, sekä stimuloida apoptoosia tai mitogeneesiä (Hannun
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1994, Joseph, Wright et al. 1994) Suuri veren keramidipitoisuus on yhteydessä sydän- ja

verisuonitapahtumiin (Summers 2018).

Myös suuri plasman PLA2-pitoisuus on merkittävä riskitekijä sepelvaltimotaudissa (Gustafsson, Boren et

al. 2004). PLA2 hydrolysoi LDL:n kuoren PC:tä LPC:ksi ja entsyymin vaikutuksesta LDL-partikkelit

myös pienenevät. Nämä muutokset johtavat apoB100:n konformaatiomuutokseen, joka voimistaa

apoB100:n tarttumista proteoglykaaneihin. Proteoglykaaneihin tarttumisen seurauksena LDL altistuu

myös hapettumiselle (Hurt-Camejo, Camejo et al. 1992). Hapettunut LDL vetää puoleensa monosyyttejä

(Quinn, Parthasarathy et al. 1987), sileälihassoluja (Autio, Jaakkola et al. 1990), sekä T-lymfosyyttejä

(McMurray, Parthasarathy et al. 1993). Myös happamuus normaalin intiman syvissä osissa, sekä

ateroskleroottisessa plakissa lisää apoB:tä sisältävien lipoproteiinien lipolyysiä, proteolyysiä ja muita

muutoksia, mikä lisää niiden affiniteettiä proteoglykaaneille ja siten kasautumista valtimon seinämään

(Öörni, Rajamaki et al. 2015).

 Sekä endoteelisolujen vaurioituminen, että intimaan kasautuneet modifioituneet lipidipartikkelit saavat

endoteelisolut ilmentämään adheesiomolekyylejä, sekä erittämään sytokiineja ja kemokiineja, jotka

houkuttelevat paikalle monosyytteja (Badimon, Storey et al. 2011). Monosyytit tarttuvat endoteeliin

adheesiomolekyylien avulla, tunkeutuvat endoteelin alle, jossa ne kypsyvät makrofageiksi, ja alkavat

ottaa muokkaantuneita LDL-partikkeleita sisäänsä. Runsas lipidien kertyminen makrofagien sisään

muuttaa ne vaahtosoluiksi, mikä stimuloi niitä vapauttamaan mm. kasvutekijöitä, sytokiineja,

metalloproteinaaseja ja happiradikaaleja (Badimon, Storey et al. 2011), sekä tuottamaan proteoglykaaneja

(Owens, Wagner et al. 1991). Pidättyneet ja muuntuneet lipoproteiinit (Tertov, Orekhov et al. 1988), sekä

niiden lähellä sijaitsevat makrofagit (Rennick, Campbell et al. 1988) voivat vetää puoleensa

sileälihassoluja ja muuttaa niitä supistumiskykyisestä proliferatiiviseen muotoon, mikä mm. lisää

sileälihassolujen LDL:ä sitovien proteoglykaanien (Camejo, Fager et al. 1993), sekä mahdollisesti LpL:n

synteesiä (Yla-Herttuala, Lipton et al. 1991). Sileälihassoluja vaeltaa kemokiinien vaikutuksesta suonen

seinämän mediakerroksesta intimaan ja ne lisäävät solunulkoisen matriksin synteesiä. Valtimon

seinämään jääneet lipoproteiinit voivat siis aiheuttaa suoraan tai epäsuorasti kaikki varhaisille vaurioille

tunnusomaiset piirteet ja tehostaa lipoproteiinien tarttumista ja aggregoitumista stimuloimalla paikallista

proteoglykaanien ja LpL:n synteesiä.

Aterooman kehittymiseen epävakaaksi ja kliinisesti vaaralliseksi plakiksi vaikuttaa makrofagien

fenotyyppi, jonka määrittävät tulehdusta edistävien ja resoluutiota edistävien signaalien suhde (Bäck,

Yurdagul et al. 2019). Resoluutio on normaalin tulehdusvasteen ohjaama tapahtuma, joka mahdollistaa

elimistön tulehdusreaktion loppuun saattamisen, sekä minimoi kudosten vaurioitumista. Resoluutiota

ohjaavat lipidiperäiset molekyylit, joiden tuottoa säätelevät niiden rasvahappoesiasteiden, kuten n-3
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PUFA:n saatavuus, sekä spesifien lipoksigenaasien toiminta (Serhan et al. 2007). Resoluutiota edistävät

lipidiaineet ovat AA:sta johdettu lipoksiini A4, sekä DHA:sta johdetut resolviinit D1 ja D2 ja EPA:sta

johdettu resolviini E1. Makrofagien kalvoreseptoreihin sitoutuessaan nämä molekyylit mm. hillitsevät

tulehdussytokiinien eritystä, vähentävät hapetusstressiä, sekä tehostavat nekroottisten solujen poistoa,

efferosytoosia (Bäck, Yurdagul et al. 2019). Ateroomaplakki, jossa resoluutio on tulehdusta

voimakkaampaa, on kooltaan pieni, sillä on paksu sidekudoskuori ja pieni ydin. Kuoren makrofagit ovat

pääosin anti-inflammatorisia M2-tyyppiä, sileälihassoluja on paljon ja kollageeni on vahingoittumatonta.

Suurin osa valtimoiden tukoksia aiheuttavista ateroomista on epävakaita, repeämiselle alttiita plakkeja,

joiden rakenteelle on tyypillistä suuri nekroottinen ydin, sekä ohut sidekudoskatto (Kolodgie, Virmani et

al. 2004). Tällainen rakenne on tunnusomaista plakille, jossa tulehdusprosessit ovat vallalla. Epävakaa

plakki sisältää proinflammatorisia M1-tyypin makrofageja, vähemmän sileälihassoluja, ja sen kollageeni

on hajonnutta (Bäck, Yurdagul et al. 2019). Vaskulaariset sileälihassolut (VSMC) osallistuvat mm.

solunulkoisen matriksin kollageenin tuottamiseen, joten näiden solujen vähyys plakissa heikentää

sidekudoskaton suojaavaa vaikutusta (Plutzky 1999). Ateroomaplakeissa T-solujen erittämä interferoni γ

voi vähentää kollageenin synteesiä. Solunulkoisen matriksin tuotannon heikkenemisen lisäksi matriksia

voi myös hajota entsymaattisesti. Sekä makrofagit, että VSMC:t tuottavat matriksin metalloproteinaaseja

(MMP), jotka pilkkovat matriksin rakenneosia. Epävakaassa, proinflammatorisessa plakissa

vaahtosoluiksi muuttuneet makrofagit kuolevat nekroottisesti apoptoosin sijaan (Plutzky 1999).

Nekroottinen solu hajoaa ja vapauttaa sisältönsä ulkopuolelleen, mikä lisää tulehdusreaktioita. Vähäisen

efferosytoosin seurauksena kuolleet vaahtosolut jäävät intimaan ja muodostavat nekroottisen ytimen.

Plakkia peittävä ohut sidekudoskerros ja sen päällä oleva endoteelisolukerros ovat ainoa raja verenkierron

hyytymistekijöiden ja erittäin trombogeenisen, runsaasti kudostekijää sisältävän lipidiytimen välissä.

Plakin sidekudoskaton paksuus ja endoteelisolukerroksen eheys ovatkin pääasiallisia plakin stabiiliuden

määrittäjiä. Ohut kansi on altis repeämään ja aiheuttamaan veritulpan.
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4. MONITYYDYTTYMÄTTÖMÄT RASVAHAPOT

4.1. Monityydyttymättömien rasvahappojen lähteet ja metabolia

Monityydyttymättömien rasvahappojen kaksi pääryhmää ovat n-6 ja n-3 PUFA:t ja ne ovat peräisin sekä

kasvi- että eläinravinnosta. Kasvit tuottavat LA:ta ja ALA:ta, mistä syystä näitä rasvahappoja on runsaasti

siemenissä, pähkinöissä ja kasviöljyissä. Nisäkkäiltä puuttuvat LA:n ja ALA:n synteesiin tarvittavat

desaturaasientsyymit, joten nämä rasvahapot on saatava ravinnosta. Suurin osa kasveista tuottaa enemmän

LA:ta kuin ALA:ta, ja siten LA on usein ihmisen ruokavaliossa vallitsevin PUFA (Baker, Miles et al.

2016). Länsimaiset ihmiset saavat ravinnostaan arviolta 10 g LA:ta ja 1 g ALA:ta päivässä (Baker, Miles

et al. 2016). Pidempiketjuisten n-3 PUFA:n lähteitä ovat pääasiassa kylmän veden kalat, jotka saavat

EPA:n ja DHA:n planktonravinnosta (Sargent 1997).

Nisäkässolut pystyvät muuntamaan ALA:ta ja LA:ta pidentämällä ja desaturoimalla hiiliketjuja. LA

metaboloidaan desaturaatio- ja elongaatio (pidentämis)- vaiheiden kautta pääasiassa AA:ksi (Kuva 2).

Samojen entsyymien avulla voidaan ALA muuttaa EPA:ksi ja edelleen DHA:ksi. Nisäkkäillä

desaturaatio- ja elongaatioreaktiot tapahtuvat pääasiassa maksassa. ALA:n muuntaminen EPA:ksi ja

erityisesti DHA:ksi on suhteellisen tehotonta, ja koska samat entsyymit toimivat sekä n-3 että n-6

synteesireiteillä, voi ruokavalion runsas LA heikentää n-3 PUFA:n synteesiä entisestään. Suurin osa

ALA:sta päätyy β-oksidaation kautta energiaksi ja alle 10% muutetaan EPA:ksi (Burdge, Jones et al.

2002) ja DHA:ksi enintään 4% (Emken, Adlof et al. 1994) tai ei juuri ollenkaan (Burdge, Jones et al.

2002). Veren ja kudosten EPA:n ja DHA:n pitoisuudet määräytyvät siis pääasiassa niiden saannista

ruokavaliosta. Hedelmällisessä iässä olevilla naisilla ALA:n muuntaminen pidempiketjuisiksi

rasvahapoiksi on kuitenkin tehokkaampaa kuin muilla aikuisilla; heidän ravintonsa ALA:sta arvioidaan

muuntuvan EPA:ksi 21%, dokosapenteenihapoksi (DPA 22:5n-3) 6% ja DHA:ksi 9% (Burdge, Wootton

et al. 2002). Raskaus asettaa vaatimuksia naisen PUFA:n, erityisesti DHA:n saannille, sillä kehittyvän

sikiön DHA:n tarve on suuri, erityisesti aivoissa ja verkkokalvossa (Uauy, Hoffman et al. 2001,

Lauritzen, Hansen et al. 2001).
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Kuva 2. Ihmisen PUFA n-6:n ja n-3:n aineenvaihduntareitit (Guillou, Zadravec et al. 2010, Weylandt, Chiu et al.

2012). LA = linoleenihappo, GLA = gammalinoleenihappo, DGLA = Dihomogammalinoleenihappo, AA =

arakidonihappo, A = adreenihappo, ALA = alfalinoleenihappo, EPA, = eikosapentaeenihappo, DPA =

dokosapentaeenihappo, DHA = dokosaheksaeenihappo, LT = leukotrieeni, PG = prostaglandiini, TX =

tromboksaani, RV = resolviini.

Ruokavalion muiden rasvahappojen määrät voivat vaikuttaa n-3 PUFA:n metaboliaan. Runsaasti LA:ta

sisältävä ruokavalio voi substraattikilpailun ja Δ-6 desaturaasin inhiboinnin kautta vähentää ALA:n

muuntamista pidempiketjuisiksi rasvahapoiksi (Emken, Adlof et al. 1994). Myös liian suuri ALA:n saanti

ravinnosta saattaa vähentää EPA:n ja DHA:n tuotantoa, sillä suuri ALA:n määrä lisää sen

hapettumisnopeutta, jolloin ALA:n kertyminen plasmaan hidastuu (Vermunt, Mensink et al. 2000).

Lisäksi rasvahappojen kilpailu kiinnittymisasemista kalvojen fosfolipidimolekyyleissä voi vähentää

EPA:n ja erityisesti DHA:n tuotantoa ja liittymistä osaksi kalvoja (McMurchie, Rinaldi et al. 1990).

EPA:a liitetään kalvojen fosfolipideihin suuremmasssa määrin kuin DHA:ta. DHA:ta myös muunnetaan

eli retrokonvertoidaan takaisin EPA:ksi ja DPA:ksi (Brossard, Croset et al. 1996). Tämän

retrokonvertoinnin DHA:sta EPA:han on arvioitu vaihtelevan 0,5 %:n ja 12 %:n välillä, ravinnosta saadun

DHA:n määrään suhteutettuna (Burdge 2004, Gerster 1998). DHA:n synteesi voi siis olla muita

rasvahappoja herkemmin riippuvainen ravinnon rasvahappokoostumuksesta. Rotilla havaittiin, että

ALA:n saannin lisääntyminen ruokavaliossa lisäsi DHA:n tuotantoa, mutta vain kun PUFA:n osuus
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kokonaisenergiasta oli alle 3 % (Gibson, Neumann et al. 2013). Yksi selitys DHA:n tuotannon

vähenemiselle PUFA:n kokonaismäärän kasvaessa voi olla DHA:n pitkä tuotantoreitti, joka kilpailee

useassa vaiheessa entsyymeistä muiden substraattien kanssa (Voss, Reinhart et al. 1991). DHA:n synteesi

vaatii kahdessa vaiheessa Δ-6-desaturaasin toimintaa; ensimmäisen kerran kun ALA muunnetaan 18:4n-

3:ksi, ja toisen kerran, kun 24:5n-3 muunnetaan 24:6n-3:ksi (Guillou, Zadravec et al. 2010) (Kuva 2).

DHA:n tuotanto kilpailee Δ-6-desaturaasista sekä LA:n, että ALA:n muiden synteesireittien kanssa.

Lisäksi 18-hiilisillä PUFA:lla on havaittu olevan suurempi affiniteetti Δ-6-desaturaasille kuin 24-hiilisillä

substraateilla (Geiger, Mohammed et al. 1993), joten DHA ei ole ensisijainen Δ-6-desaturaasin toiminnan

tuote.

Edelliset havainnot viittaisivat siihen, että ihmisen elimistön kyky muuntaa ALA:ta EPA:ksi ja erityisesti

DHA:ksi heikkenee liiallisen PUFA:n saannin seurauksena. Muuntamistehokkuuksissa on kuitenkin

havaittu merkittäviä yksilöllisiä eroja jopa silloin, kun taustaruokavalio on ollut samanlainen (Emken,

Adlof et al. 1994). Kun otetaan huomioon yksilöiden välinen vaihtelu muuntamistehokkuudessa sekä

mahdollinen ruokavalion suuri PUFA:n määrä ja erityisesti LA/ALA-suhde, voi ALA olla riittämätön

korvaamaan ravinnon valmiita pitkäketjuisten n-3 PUFA:n lähteitä.

ALA:n lisääntyneen saannin on havaittu kuitenkin suurentavan plasman ja solukalvojen fosfolipidien

EPA:n lisäksi myös DPA:n pitoisuutta (Burdge, Jones et al. 2002). DPA:n on arveltu toimivan

varastomuotona, joka tarvittaessa voidaan muuntaa EPA:ksi. Siten, vaikka ALA näyttäisi lisäävän EPA:n

pitoisuutta vain vähän, voi suurentunut DPA:n pitoisuus ylläpitää EPA:n saantia pidempään (Fischer,

Vischer et al. 1987).

Ravinnon rasvahappojen on osoitettu liittyvän osaksi myös LDL-partikkelien lipidejä (Egert, Kannenberg

et al. 2009). Lisääntynyt ALA:n saanti, jopa vain 4 g vuorokausiannos, voi suurentaa EPA:n

kokonaispitoisuutta LDL:ssä. Suurikaan ALA:n vuorokausiannos (20 g) ei ole saanut aikaan merkittävää

muutosta DHA:n pitoisuudessa (Egert, Somoza et al. 2007, Kratz, Cullen et al. 2002). ALA:n saannin

lisääntyminen voi taas pienentää LDL:n palmitoleenihapon (16:1n-7), γ-linoleenihapon (18:3n-6) ja

arakidonihapon (20:4n-6) suhteellisia osuuksia.

Camelina sativa -kasvin kylmäpuristettu öljy on erinomainen ALA:n lähde moniin muihin kasviöljyihin

verrattuna. Useimmat ALA:n lähteet sisältävät suhteessa enemmän LA:ta, mutta Camelinaöljyn

rasvahapoista 30%-40% on ALA:ta, kun taas LA:ta siinä on 15-25% (Budin, Breene et al. 1995).
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Taulukko 1. Camelinan ja joidenkin muiden öljykasvien rasvahappokoostumuksia (Budin, Breene et al. 1995,

Orsavova, Misurcova et al. 2015)

                                                                 Rasvahappo (paino-%)

Kasvi     16:0     18:0   18:1   LA 18:2 ALA 18:3        20:1

Camelina 6.4 2.8 15.9 20.9 30.7 13.6

Rapsi 6.2 0.0 61.3 21.6 6.6 0.0

Pellava 5.1 4.6 24.3 16.3 45.1 0.0

Soija 10.4 4.0 27.2 45.5 7.2 0.0

Auringonkukka 6.1 3.8 17.4 69.3 0.0 0.0

Oliivi 16.5 2.3 66.4 16.4 1.6 0.3

4.2. Monityydyttymättömien rasvahappojen vaikutukset sydän- ja verisuoniterveyteen

Runsaasti PUFA:a, erityisesti n-3 EPA:ta ja DHA:ta sisältävän ravinnon tiedetään vähentävän CVD:n

riskiä mm. vähentämällä veren LDL-kolesterolin pitoisuutta ja hillitsemällä tulehdusta (Mozaffarian, Wu

et al. 2011). Terveyshyötyjen saavuttamiseksi EPA:n ja DHA:n tarpeen on arvioitu olevan 250 mg/vrk.

Tällä annoksella CVD:n riskin on havaittu pienenevän 36 %:lla (Mozaffarian, Rimm et al. 2006).

Verrattaessa pelkästään statiineja käyttäviin henkilöihin, 4 g/vrk EPA:ta statiinien rinnalla käyttävien

tutkimushenkilöiden CVD-tapahtumat vähentyivät 25%:lla (Bhatt, Steg et al. 2019). Ihmisen punasolujen

kalvojen EPA:n ja DHA:n pitoisuuksien onkin havaittu olevan käänteisesti verrannollisia

sydänkohtauksen riskin suuruuteen (Block, Harris et al. 2008). Myös n-6 PUFA:n saannin on osoitettu

suojaavan CVD:ltä väestötasolla, mutta n-3 PUFA:an verrattuna tulokset ovat ristiriitaisempia. Runsas n-

6 PUFA:n saanti yhdistettynä erityisesti pieneen n-3 PUFA:n saantiin on joissakin tutkimuksissa ollut

yhteydessä suurentuneeseen CVD:n riskiin, erityisesti tulehdusta edistävien vaikutustensa vuoksi

(Patterson, Wall et al. 2012). Runsas n-6 PUFA:n saanti voi lisätä myös verisuonten supistumista ja veren
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viskositeettia. AA toimii esiasteena useille suonten supistumista, tulehdusta ja verihiutaleiden

aggregoitumista edistäville molekyyleille, jotka voivat aiheuttaa ateroskleroosia ja korkeaa verenpainetta,

ja siten lisätä CVD:n riskiä. Ravinnon n-6/n-3-suhteen merkitys terveydelle voi siis olla suurempi kuin

yksittäisten rasvahappojen saannin (Russo 2009). Pienemmän n-6/n-3-suhteen on havaittu vähentävän

VEGF:n ja tulehdusmerkkiaineiden pitoisuutta, sekä vähentävän verihiutaleiden aggregaatiota

(Simopoulos 2008).

Myös ALA voi olla hyödyllinen sydän- ja verisuoniterveydelle, vaikkakin sen itsenäisistä

terveysvaikutuksista ei ole yhtä selvää näyttöä kuin EPA:n ja DHA:n kohdalla. Koska ALA on esiaste

EPA:lle ja DHA:lle, on sen terveysvaikutuksia pidetty EPA:sta ja DHA:sta johtuvina. Toisaalta ALA:ta ei

ole myöskään pidetty todellisena EPA:n ja DHA:n lähteenä, koska niiden synteesi ALA:sta on

rajoittunutta. Ravinnon ALA:n, jonka saantia on seurattu ALA:n pitoisuuksilla plasmassa ja

rasvakudoksessa, on kuitenkin havaittu olevan yhteydessä pienempään CVD:n riskiin (Pan, Chen et al.

2012b) ja nämä terveyshyödyt voisivat olla saavutettavissa 2–3 g vuorokausiannoksella (Mozaffarian

2005). ALA:n on havaittu olevan jopa EPA:ta ja DHA:ta tehokkaampi pienentämään veren LDL-

kolesterolin ja apoB:n pitoisuuksia (Goyens, Mensink et al. 2006). ALA:lla ja EPA/DHA:lla voi olla

myös yhteisiä terveysvaikutuksia, kuten antiarytmisiä ominaisuuksia (McLennan, Dallimore et al. 1995),

tromboosia inhiboivia (Holy, Forestier et al. 2011) ja endoteelin toimintaa (Thies, Miles et al. 2001) sekä

tulehdustekijöitä hillitseviä vaikutuksia (Rallidis, Paschos et al. 2003). Väestötasolla ravinnon ALA:n on

todettu suojaavan sydänperäisiltä kuolemilta väestöryhmissä, joissa EPA:n ja DHA:n saanti ravinnosta on

vähäistä (Zatonski, Campos et al. 2008).

Ravinnon n-3 PUFA:n ateroskleroosia ehkäisevien vaikutuksen taustalla on useita mekanismeja. Yksi

merkittävä tekijä on veren LDL-pitoisuuden pieneneminen. Erityisesti EPA ja DHA näyttäisivät

vähentävän kolesterolin imeytymistä suolistosta vähentämällä enterosyyttien NPC1L1-kuljettajaproteiinin

tuotantoa (Yang, Chen et al. 2018). PUFA vähentää myös lipoproteiinien TAG:n pitoisuutta kolmella

tavalla: vähentämällä substraattien (rasvahappojen) saatavuutta lisääntyneen β-oksidaation seurauksena,

vähentämällä vapaiden rasvahappojen kuljetusta maksaan, sekä vähentämällä maksan

rasvahapposynteesiä (Dai, Su et al. 2009). Seerumin suuren TAG-pitoisuuden on tunnistettu olevan

itsenäinen sydän- ja verisuonitautien riskitekijä (Hokanson, Austin et al. 1996), erityisesti silloin, kun

HDL-kolesterolipitoisuus on samanaikaisesti matala. DHA:n on havaittu suurentavan veren HDL-

kolesterolin pitoisuutta (Mori, Woodman et al. 2006).

PUFA lisää LDL-reseptorien määrää ja aktiivisuutta, kun taas SFA:lla on päinvastainen vaikutus

(Fernandez, West et al. 2005). Yksi mahdollinen mekanismi on hepatosyytin plasmamembraanin

juoksevuuden lisääntyminen PUFA:n vaikutuksesta, mikä voi muuttaa LDL:n sitoutumiskykyä
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reseptoriin. PUFA lisää maksan X reseptorin (LXR) ilmentymistä. LXR säätelee solunsisäistä

kolesterolipitoisuutta saaden aikaan kolesteroli 7α-hydroksylaasin (CYP7) ilmentymisen (Fernandez,

West et al. 2005). CYP7 on ensimmäinen ja reaktion nopeutta rajoittava entsyymi kolesterolia

sappisuoloiksi muuttavalla reitillä, joten sen lisääntyminen pienentää maksan kolesterolipitoisuutta.

PUFA vähentää lipogeneesiä ja kolesterolisynteesiä heikentämällä transkriptiofaktori SREBP:n (sterol

regulatory element binding proteins) ilmentymistä, vähentäen näin MUFA:n, TAG:n ja CE:n pitoisuutta

plasmassa ja maksassa. PUFA:sta n-3 ryhmä vähentää SREBP:n ilmentymistä paremmin kuin n-6 ryhmä

(Fernandez, West et al. 2005). Nämä vaikutukset vähentävät lipogeneesiä ja VLDL:n erittymistä maksasta

ja lisäävät LDL-reseptoreiden määrää, mikä lisää lipoproteiinien poistamista verestä.

On havaittu, että n-3 PUFA ehkäisee lipidien kertymistä valtimoseinämään mm. vähentämällä LpL:n

aktiivisuutta ja siten lipoproteiinipartikkelien muokkaantumista (Chang, Seo et al. 2010), (Kuva 3).

Ehkäpä merkittävin n-3 PUFA:n vaikutus sydän- ja verisuonitautien kannalta on niiden osallistuminen

elimistön tulehdusprosessien säätelyyn (Calder 2017). Sekä n-6 että n-3 PUFA:t ovat tärkeitä

kalvofosfolipidien ainesosia ja n-6 AA on yleensä kalvojen runsaslukuisin PUFA. Vasteena

tulehdusstimulukseen, jonka välittävät sekä entsyymin aktivaatio (esim. fosfolipaasi A2, joka vapauttaa

AA:n kalvofosfolipideista), että entsyymejä koodaavan geenien ilmentymisen säätely, AA irtoaa kalvosta

ja toimii substraattina syklo-oksigenaasi- (COX), lipoksigenaasi- (LOX) ja sytokromi P450 -entsyymeille,

jotka muokkaavat AA:sta tulehdusmediaattoreita, eikosanoideja (Calder 2017). Eikosanoideihin kuuluvat

prostaglandiinit (PGs), tromboksaanit ja leukotrieenit (LTs).

EPA:n ja DHA:n lisääntynyt saanti ruokavaliosta kasvattaa näiden rasvahappojen pitoisuutta

tulehdukseen osallistuvien solujen kalvofosfolipideissä. Tämä tapahtuu osittain AA:n pitoisuuden

kustannuksella, jolloin kalvon yleisimmän eikosanoidiesiasteen saatavuus vähenee. Lisäksi EPA

heikentää AA:n metaboliaa ja COX-2 geenin ilmentymistä (Calder 2017). Myös EPA toimii substraattina

eikosanoideja tuottaville syklo-oksigenaaseille, lipoksigenaaseille ja sytokromi P450:lle, mutta EPA:n

johdannaiset ovat rakenteellisten erojensa vuoksi biologisilta vaikutuksiltaan heikompia kuin AA:n

johdannaisilla. Yksi syy on se, että eikosanoidireseptoreilla on yleensä pienempi affiniteetti EPA:n

johdannaisiin.

Eikosanoidiprofiilin säätelyn lisäksi n-3 PUFA vaikuttaa myös tulehdusproteiinien, kuten sytokiinien ja

adheesiomolekyylien tuotantoon. EPA:n ja DHA:n on osoitettu vähentävän proinflammatoristen

sytokiinien tuumorinekroositekijä (TNF)-α:n, interleukiini (IL)-1 β:n ja IL-6:n tuotantoa vasteena

lipopolysakkarideihin (LPS), sekä lisäävän anti-inflammatorisen IL-10:n tuotantoa (Calder 2017).

Erityisesti DHA:n on havaittu vähentävän adheesiomolekyylien, kuten vaskulaarisen

soluadheesiomolekyyli (VCAM)-1:n ja solujenvälisen adheesiomolekyyli (ICAM)-1:n geeniekspressiota
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endoteelisolujen ja tulehdussolujen pinnoilla. Vähäisempi adheesiomolekyylien ilmentyminen heikentää

tulehdussolujen kiinnittymistä endoteelisoluihin. Päinvastaisia vaikutuksia on taas havaittu n-6 AA:lla,

joka voi lisätä tulehdusta ja monosyyttien kiinnittymistä endoteelisoluihin (Grenon, Aguado-Zuniga et al.

2012).

On selvinnyt, että n-3 PUFA säätelee tulehdusproteiinien ilmentymistä säätelemällä niitä koodaavien

geenien ekspressiota tulehdussoluissa (Calder 2017). Yksi tärkeimmistä tulehdukseen liittyvien

proteiinien, kuten monien sytokiinien, adheesiomolekyylien ja COX-2:n geenien säätelijöistä on NF-κB.

NF-κB on inaktiivisena sytosolissa kolmiosaisena molekyylinä, jonka yksi alayksiköistä on inhibitorinen.

Tulehdusstimulus, kuten LPS:n sitoutuminen Toll-like receptori (TLR) 4:n aloittaa signaalikaskadin,

jossa inhibitorinen alayksikkö fosforyloituu ja jäljelle jäänyt NF-κB dimeeri pääsee siirtymään tumaan ja

aktivoimaan tulehdusgeenien ekspressiota. EPA ja DHA voivat vaikuttaa NF-κB:n aktivoitumiseen

mahdollisesti estämällä inhibitorisen alayksikön fosforyloitumista (Calder 2017).

Toinen mekanismi, jolla DHA ja EPA voivat vaikuttaa NF-κB:n toimintaan liittyy transkriptiotekijään

PPAR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor γ), joka vaikuttaa anti-inflammatorisesti

todennäköisesti häiritsemällä NF-κB:n siirtymistä tumaan (Calder 2017). PPAR-γ aktivoituu n-3 PUFA:n

vaikutuksesta, mikä vuorostaan vähentää NF-κB aktivoitumista ja tulehdussytokiinien TNF-α:n ja IL-6:n

tuottoa.

Anti-inflammatoristen lipidivälittäjien lisäksi n-3 PUFA toimii esiasteina tulehduksen resoluutiota

edistäville johdannaisille. Näihin molekyyleihin kuuluvat EPA:sta tuotetut E-ryhmän resolviinit, sekä

DHA:sta tuotetut D-ryhmän resolviinit, protektiinit ja maresiinit (Merched, Ko et al. 2008, Weylandt,

Chiu et al. 2012). Myös resolviinit, protektiinit ja maresiinit syntetisoituvat COX ja LOX –reittejä pitkin.

DHA:sta tuotetut resolviini D1 ja protektiini D1 vähentävät tulehdussytokiinien, kuten IL-1β ja TNF-α,

sekä adheesiomolekyylien tuottoa. Ne myös lisäävät anti-inflammatoristen sytokiinien ilmentymistä

makrofageissa ja suonen endoteelisoluissa, estävät neutrofiilien vaeltamista endoteelin läpi

tulehduspaikalle, sekä tehostavat makrofagien fagosytoosia ja efferosytoosia (Merched, Ko et al. 2008,

Weylandt, Chiu et al. 2012, Fredman, Tabas 2017), (Kuva 3). Nämä edesauttavat tulehdusreaktion

päättymistä ja ehkäisevät kudosvaurioita.
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Kuva 3. Yhteenveto n-3 PUFA:n mahdollisista hyödyllisistä ateroskleroosia ehkäisevistä vaikutuksista. Valtimon

LpL:n ilmentymistä, sekä makrofagien kiinnittymistä vähentävän vaikutuksensa ansiosta n-3 PUFA hidastaa lipidien

siirtymistä ja kertymistä valtimoseinämään. Vähentämällä proinflammatoristen sytokiinien tuotantoa monosyyteissä,

makrofageissa ja dendriittisoluissa (DC), sekä vähentämällä tulehdussolujen, neutrofiilien (NE) ja monosyyttien

(MO) värväystä ja dendriittisolujen kypsymistä, n-3 PUFA myös hillitsee valtimoseinämän tulehdusta. Lisäksi n-3

PUFA ja niistä tuotetut eikosanoidit, resolviinit ja protektiinit vähentävät tulehdusta ja edistävät resoluutiota

ateroomaplakissa. (Chang, Deckelbaum et al. 2013).

PUFA:t voivat vaikuttaa ateroskleroosin kehittymiseen liittyessään osaksi LDL-partikkelin lipidejä.

Tiettyjen LDL-partikkelien lipidikoostumuksen piirteiden onkin havaittu olevan yhteydessä sydän- ja

verisuonitautien esiintymiseen (Coronado-Gray, van Antwerpen 2003, Melchior, Sawyer et al. 2013,

Flood, Gustafsson et al. 2004). Niillä voi olla vaikutusta mm. LDL-partikkelin alttiuteen aggregoitua ja

aiheuttaa tulehdusta, ja näin muuttaa ateroomaplakin stabiiliutta ja kehityksen suuntaa. Ravinnon n-3

PUFA:n hyödyt sydän- ja verisuoniterveyteen on todettu sekä väestötasolla, että molekulaarisia

mekanismeja tutkittaessa. Sen sijaan ravinnon rasvahappojen vaikutuksista LDL-partikkelin

lipidikoostumukseen ja toimintaan tiedetään vähemmän.

Tässä ruokavaliokokeessa tutkittiin LDL-partikkelien lipidikoostumuksen muutoksia CSO:ta syöneillä

ihmisillä. Aikaisemmin on osoitettu, että CSO voi pienentää veren LDL:n pitoisuutta (Karvonen, Aro et
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al. 2002, Schwab, Lankinen et al. 2018). Tämän tutkimuksen toivotaan tuovan uutta tietoa CSO:n

vaikutuksista LDL-partikkelin lipidiluokkien, kuten PC:n, LPC:n, SM:n TAG:n ja CE:n pitoisuuksiin.

Lipidiluokkakoostumus voi vaikuttaa mm. LDL-partikkelin aggregaatioalttiuteen, jota ainakin suuren

SM/PC –suhteen on havaittu lisäävän (Deevska, Sunkara et al. 2012, Ruuth, Nguyen et al. 2018). Lisäksi

tavoitteena on selvittää lipidimolekyylien sisältämien rasvahappojen pitoisuuksien muutoksia.

Lisääntyvätkö CSO:n sisältämät rasvahapot LDL-partikkelien lipideissä, ja missä lipidiluokissa muutos

on selkein? Lisääkö CSO:n sisältämän ALA:n saanti pidempiketjuisten n-3 PUFA:n, kuten EPA:n ja

DHA:n synteesiä ja liittymistä osaksi lipidejä? Uusi tieto kasviperäisen n-3 ALA:n vaikutuksista LDL-

partikkelissa, ja sen kyvystä lisätä pidempiketjuisten n-3 PUFA johdannaistensa pitoisuutta on

merkittävää erityisesti tulehduksen hallintaan kohdistetun ruokavaliohoidon tutkimuksessa.

5. MATERIAALIT JA MENETELMÄT

5.1. Koejärjestely

Tässä työssä tutkittiin LDL-hiukkasten lipidikoostumusta näytteistä, jotka oli saatu Itä-Suomen yliopiston

tutkimuksesta (Schwab, Lankinen et al. 2018). Tutkimushenkilöinä oli 38 suomalaista 40-75 vuotiasta

vapaaehtoista, joilla paastoverenglukoosin pitoisuus oli 5.6-6.9 mmol/l. Muita kriteerejä oli painoindeksi

25-36 kg/m2, paastoveren kokonaiskolesterolin pitoisuus < 7 mmol/l, LDL-kolesteroli < 5.0 mmol/l ja

TAG:t < 4.0 mmol/l. Pääasiallinen poissulkeva kriteeri oli krooninen sairaus, ruokavaliokokeen

noudattamista estävä terveydentila, alkoholinkäyttö (> 40 g/vrk), sekä yli 5 %:n painonpudotus 6

edeltävänä kuukautena.

Koehenkilöiden etsiminen alkoi vuonna 2012 ja itse koe päättyi kesäkuussa 2014. Koetta edeltävässä

vaiheessa tutkimushenkilöt noudattivat tavanomaista ruokavaliotaan neljän viikon ajan, jona aikana

öljyravintolisiä, sekä kasvistanoleja tai -steroleja sisältävien tuotteiden nauttiminen oli kielletty. Tämän

jälkeen tutkimushenkilöt jaettiin sattumanvaraisesti Camelina sativa -öljyryhmään (CSO) tai

kontrolliryhmään 12 viikon ajaksi. Tutkimushenkilöt kävivät tutkimusklinikalla viikkoina 0 ja 12 jolloin

heiltä otettiin verinäytteet 10 tunnin yöpaaston jälkeen. Kokeen aikana henkilöiden fyysinen aktiivisuus,

alkoholin käyttö, tupakointi, ruumiinpaino ja lipidimetaboliaan vaikuttavien lääkkeiden käyttö pyrittiin
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pitämään muuttumattomana. CSO-ryhmä söi Camelina sativa -öljyä (27 g) saadakseen 10 g ALA:ta

päivässä. Sekä kontrolli- että CSO-ryhmä saivat syödä yhden kala-aterian viikossa ja heitä neuvottiin

syömään vähärasvaista lihaa. Tutkimushenkilöt pitivät ruokapäiväkirjaa kaksi päivää ennen verinäytteen

ottoa. Näytteiden kerääminen tapahtui Itä-Suomen yliopistossa.

Näytteistä oli eristetty LDL-partikkelit ultrasentrifuugilla (d=1.019-1.063) Helsingissä, Wihurin

tutkimuslaitoksessa (Manninen, Lankinen et al. 2019).

5.2. Lipidien eristys

LDL-partikkelien lipidit uutettiin Folchin (Folch, Lees et al. 1957) menetelmällä, jossa lipidit eristetään ja

puhdistetaan muista näytteen molekyyleistä kloroformin ja metanolin avulla. Tässä kokeessa plasman

LDL-pitoisuus mitattiin, jotta lopullisten uutettujen massaspektrometrissä käytettyjen näytteiden

pitoisuudet voitaisiin yhdenmukaistaa. Folch-uuttamisen alussa näyteliuoksen on oltava tilavuudeltaan

450 μl. Näytteistä siirrettiin puolet liuoksen tilavuudesta, eli yleensä 190 μl kimax-putkeen. Osassa

näytteitä tilavuus oli kuitenkin tätä pienempi, jolloin näytteen tilavuus mitattiin ja tästä tilavuudesta

pipetoitiin puolet. Näytteeseen lisättiin millipore- (MQ) vettä kasvattamaan kokonaistilavuus 450 μl:n.

Tämän jälkeen lisättiin metanolia 3 ml ja kloroformia 6 ml. Liuosta inkuboitiin pimeässä 30 minuutin

ajan, jonka jälkeen niihin lisättiin 1,8 ml MQ vettä. Putket sentrifugoitiin 10 min 3000 rpm, mikä erotti

liuoksen kahdeksi faasiksi. Alempi kloroformia ja lipidejä sisältävä faasi pipetoitiin uuteen putkeen, ja

alkuperäisen putkeen jäljelle jääneeseen yläfaasiin lisättiin 4,5 ml teoreettista alafaasia

(kloroformi:metanoli:vesi 86:14:1), minkä jälkeen putki sentrifugoitiin uudelleen 10 min 3000 rpm.

Sentrifugoinnin seurauksena muodostunut alafaasi yhdistettiin ensimmäisen alafaasin kanssa. Näyte

haihdutettiin lähes kuivaksi typpivirran alla, minkä jälkeen siihen lisättiin välittömästi 2 ml

kloroformi:metanolia 1:2. Liuosta jaettiin 2 ml kahteen pieneen näytepulloon (1 ml kumpaankin), pullot

merkittiin, suljettiin tiiviisti korkilla ja parafilmillä, ja siirrettiin pakkaseen -80 ˚C.

5.3. Massaspektrometria

Lipidiuutteiden lipidilajikoostumus määritettiin käyttämällä kolmoiskvadrupolimassaspektrometriä

(Agilent 6490 Triple Quad LC/MS with iFunnel technology, Agilent Technologies Inc.)

Massaspektrometriaa käytetään ionisoitujen molekyylilajien analyysiin, jossa molekyylit erotetaan niiden

massan ja varauksen (m/z) suhteen perusteella. Kunkin ionin intensiteetti mitataan. Tutkittavien

molekyylien ionisointiin on useita tekniikoita ja yleisimmin käytetyt ovat sähkösumutusionisaatio
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(electrospray ionisation, ESI), normaalissa ilmanpaineessa tapahtuva kemiallinen ionisaatio (atmospheric-

pressure chemical ionisation, APCI), ja normaalissa ilmanpaineessa tapahtuva fotoionisaatio

(atmospheric-pressure photoionization, APPI). Ionilähteen valintaan vaikuttavat mm. näytteen

ominaisuudet, kuten molekyylipaino, poolisuus ja lämpöstabiilius. Suuri molekyylipaino, poolisuus ja

lämpöstabiilius mahdollistavat ESI:n käytön, kun taas APCI ja APPI soveltuvat vähemmän poolisille ja

molekyylipainoltaan pienemmille molekyyleille. Kokeessa käytettiin kolmoiskvadrupoli ESI –laitetta,

jossa on kolme kvadrupolia (Q), eli neljän yhdensuuntaisen metallisauvan sarjaa. Kvadrupolin

sähkökentät erottelevat ioneja niiden m/z-suhteen perusteella ionien kulkiessa sauvojen keskellä. Q1

valikoi prekursori ioneja, Q2 hajottaa eli transitoi valitut ionit tytärioneiksi ja Q3 tunnistaa valitut

tytärionit ja vain tytärionit päätyvät detektorille.

Lipidiuutteet sulatettiin huoneenlämmössä ja yhdessä standardiseoksen kanssa syötettiin MS-laiteeseen.

MS-laitteeseen syötettävän liuoksen kokonaistilavuus tuli olla 300 μl, joka saavutettiin lisäämällä

kloroformia ja metanolia (1:2). Lisätyn näytteen lipidiuutteen määrä riippui alkuperäisestä

lipoproteiiniliuoksen määrästä, joka oli käytettävissä lipidiuutossa. Lopullisen laitteeseen ruiskutetun

liuoksen lipidipitoisuuksien tulisi olla lähes yhtä suuret, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Liian

suuressa lipidikonsentraatiossa rakenteeltaan erilaiset lipidilajit kilpailevat varauksesta, ja alkavat

vaikuttaa toistensa ionisoitumisen asteeseen. Alkuperäisen LDL-näytteen tilavuuden ollessa 190 µL,

käytettiin siitä 38 µL ja loput liuoksen tilavuudesta täytettiin C:M:lla (1:2). Koska lipidiuutossa monien

näytteiden tilavuus oli pienempi kuin 190 μl, täytyi näyteliuoksia käyttää myös

massaspektrometrialiuoksiin eri suhteissa, jolloin tarkka MS-laitteessa käytetty määrä näytettä saatiin

laskemalla: V lipidiuute = (190 µL/V alkuperäinen LDL) x 38 µL. Näytteeseen lisättiin myös

lipidistandardiseokset (4 µL Splash-seosta [SPLASH LipidoMIXTM Internal Standard – Avanti Polar

Lipids, Inc. 700 Industrial Park Drive, Alabaster, Alabama 35007-9105, USA, joka sisälsi selosteen

mukaan ilmaisten lipidejä PC15:0-18:1(d7), PE15:0-18:1(d7), Lyso PC18:1(d7), Chol Ester18:1(d7),

TAG15:0-18:1(d7)-15:0 ja SM18:1-18:1(d9)] ja 4 µL Cer/Sph -seosta [Ceramide/Sphingoid Internal

Standard Mixture I LM-6002]), sekä 20 μl NH3 auttamaan tiettyjen lipidien ionisoitumista ja estämään

natriumadduktien syntyä. Liuos siirrettiin massaspektrometrilaitteeseen käyttämällä Harvard syringe -

pumppua nopeudella 10 μl/min. Näyte kulki ensin ionilähteen läpi ionisoituakseen ja sen jälkeen massa-

analysoijan läpi, missä näytteen ionit (prekursori-ionit) eroteltiin toisistaan kevyemmästä painavampaan

(scan) m/z-suhteensa perusteella, ja hajotettiin, jolloin hajoamisesta syntyneet ionit (tytärionit) valikoitiin

havainnoitaviksi lipidiluokkaspesifisten rakenneosien m/z-arvon tai niiden massan mukaisen hävikin

mukaan. Ionit päätyivät detektoriin havaittaviksi ja kullekin lipidiluokalle pyrittiin rekisteröimään sille

spesifiä rakenneosaa massaltaan vastaava pyyhkäisy (scan): m/z 184 PC:lle, SM:lle ja LPC:lle (Brügger,

Erben et al. 1997) m/z 369 CE:lle (Duffin, Obukowicz et al. 2000), ja m/z 141 PE:lle. TAG:lle ei ole
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spesifistä pyyhkäisyä, mistä syystä se rekisteröitiin positiivisesta MS-pyyhkäisystä ammoniumadduktina

(Duffin, Henion et al. 1991). Skannaus asetettiin ulottumaan m/z 400-800. Näytteistä kerätyt

massaspektrit analysoitiin LIMSA-ohjelmalla (Haimi, Uphoff et al. 2006). LIMSA-ohjelmaa käytettiin

tunnistamaan lipidilajit ja laskemaan niiden pitoisuudet sisäisten standardien avulla. Ohjelman

molekyylien intensiteettiä kuvaavien piikkien havaitsemisparametreja mukautettiin näytteiden

spektriominaisuuksien mukaan. Tämän jälkeen näytteiden mahdollisesti sisältämät määrältään

luotettavasti havaittavissa olevat lipidilajit valittiin ohjelman valmiista lipidikirjastosta, ja sisäiset

standardit määritettiin niiden tunnetuilla pitoisuuksilla. Kirjastosta puuttuneet lipidilajit lisättiin sinne

manuaalisesti kuvaamalla molekyylin rakenne. Jokainen MS-skannaus käsiteltiin erikseen ja tallennettiin

Excel-tiedostona, jolloin jokainen tiedosto sisälsi vain yhden lipidiluokan koostumusdatan. Ryhmien

väliset koostumusmuutokset analysoitiin käyttämällä parillista t-testiä ja riskitasoa P<0.05 pidettiin

tilastollisesti merkitsevänä. Lisäksi laskettiin Fold change –arvo, jossa kokeen jälkeisen näytteen (viikko

12) suhteellinen pitoisuus jaettiin koetta edeltävän näytteen (viikko 0) suhteellisella pitoisuudella.

6. TULOKSET

6.1. Camelinaöljyn vaikutukset LDL-partikkelin lipidiluokkien suhteisiin

LDL-partikkelin pinnan lipidit koostuvat fosfolipideistä, joista PC muodostaa suurimman ryhmän ja sitä

seuraavat SM ja LPC, sekä vapaa kolesteroli. Pinta sisältää myös muita fosfolipidiluokkia sekä

keramideja, joita ei kuitenkaan niiden vähäisen määrän vuoksi otettu tutkimuksessa tarkasteluun.

Myöskään vapaata kolesterolia ei tutkimuksessa mitattu, sillä ESI-MS ei sitä havaitse. LDL-partikkelin

ytimessä sijaitsevat lähinnä CE ja TAG. Vertailtaessa LDL-partikkelin lipidien pääluokkia, tutkimuksessa

ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja CSO- ja kontrolliryhmän välillä (Kuvat 4 ja 5).
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Kuva 4. LDL-partikkelien lipidiluokkien suhteelliset osuudet (mol%) ja niiden muutokset (fold change) kontrolli- ja

camelinaöljyryhmässä ennen ruokavaliokoetta ja sen jälkeen. Vertailussa ovat lysofosfatidyylikoliinit (LPC),

fosfatidyylikoliinit (PC), sfingomyeliinit (SM), triasyyliglyserolit (TAG) ja kolesteroliesterit (CE).
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Kuva 5. LDL-partikkelien fosfolipidiluokkien (lysofosfatidyylikoliinien LPC, fosfatidyylikoliinien PC ja

sfingomyeliinien SM) suhteelliset osuudet (mol%) ja niiden muutokset (fold change) kontrolli- ja

camelinaöljyryhmässä ennen ruokavaliokoetta ja sen jälkeen.
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6.2. Camelinaöljyn vaikutus LDL-partikkelin kuorikerroksen lipidilajikoostumuksiin

Vaikka lipidiluokkien suhteelliset osuudet eivät muuttuneet merkittävästi, havaittiin LDL-partikkelin

kuorikerroksen lipidiluokkien (LPC, PC, SM) sisällä muutoksia lipidilajikoostumuksissa. CSO-ryhmän

tyydyttyneiden LPC-lajien (kuva 6) mooliosuudet pienenivät hieman, mikä oli LPC 16:0:n kohdalla

tilastollisesti merkitsevää. Vastaavasti monityydyttymättömien LPC-lajien osuudet kasvoivat, joskaan

niissä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. CSO-ryhmän LPC 18:3:n (ALA) Fold change-arvo, joka

kertoo suhteellisen määrän muutoksesta tutkimuksen aikana, oli keskimäärin 1,4 kertaa suurempi kuin

kontrolliryhmässä.

PC-lajikoostumuksessa (Kuva 7) ei havaittu selkeitä muutoksia lajien tyydyttymättömyyden asteessa.

Tilastollisesti merkitsevää kasvua oli CSO-ryhmän PC 36:2:n mooliosuudessa, ja merkittävää

pienenemistä esiintyi PC-lajeissa 32:1, 38:3, 40:5e ja 40:6e (P<0,05). Myös 38:6 väheni tilastollisesti

merkitsevästi, mutta niin se teki myös kontrolliryhmässä. Myös kontrolliryhmän 40:6:n pitoisuus pieneni.

CSO-ryhmän molekyylien 32:1, 34:1 ja 38:3 mooliosuudet pienenivät Fold change -arvoissa kontrolliin

nähden tilastollisesti merkitsevästi, kun taas 36:5:n mooliosuus suureni keskimäärin 1,2-kertaiseksi.

CSO:ta syöneillä useiden tyydyttyneiden SM-lajien (15:0, 16:0, 21:0, 23:0 ja 24:0) pitoisuudet pienenivät

tilastollisesti merkitsevästi (Kuva 8). Tyydyttymättömistä SM-lajeista 16:1:n ja 18:1:n mooliosuudet

pienenivät, mutta 20:1:n, 24:1:n ja 24:2:n kasvoivat merkitsevästi. Esimerkiksi, SM 24:1:n mooliosuus

kasvoi 17%:sta 21%:iin. Fold change –arvoissa mooliosuudet pienenivät 16:0:n, 16:1:n, ja 23:0:n, sekä

kasvoi 24:1:n kohdalla CSO-ryhmässä kontrolliin nähden. Fosfatidyylietanolamiinien (Kuva 9)

rasvahappokoostumuksissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia.
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Kuva 6. LDL-partikkelien lysofosfatidyylikoliinilajien (LPC) osuudet ja niiden muutokset kontrolli- ja

camelinaöljyryhmässä ennen ruokavaliokoetta ja sen jälkeen. Tilastolliset merkitsevyydet on saatu käyttäen t-testiä,

mooliosuuksien osalta parillista testiä ja fold change -muutosten osalta paritonta testiä.



33

Kuva 7. LDL-partikkelien fosfatidyylikoliinien (PC) lipidilajien osuudet ja niiden koostumusmuutokset kontrolli- ja

camelinaöljyryhmässä ennen ruokavaliokoetta ja sen jälkeen. Tilastolliset merkitsevyydet kuten Kuvassa 6.
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Kuva 8. LDL-partikkelien sfingomyeliinien (SM) lipidilajien osuudet ja niiden koostumusmuutokset kontrolli- ja

camelinaöljyryhmässä ennen ruokavaliokoetta ja sen jälkeen. Tilastolliset merkitsevyydet kuten Kuvassa 6.

* Lajissa SM 24:2 toinen kaksoissidoksista on osin sfingosiinirungossa ja osin asyyliketjussa, eli tämä laji on

kahden eri molekyylilajin seos.
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Kuva 9. LDL-partikkelien fosfoetanolamiinien (PE) lipidilajien osuudet ja niiden koostumusmuutokset kontrolli- ja

camelinaöljyryhmässä ennen ruokavaliokoetta ja sen jälkeen. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei ollut.
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6.3. Camelinaöljyn vaikutukset LDL-partikkelin ytimen lipidilajikoostumuksiin

Camelinaöljyä syöneiden tutkimushenkilöiden LDL-partikkelien ytimessä tapahtui enemmän muutoksia

kontrolliin nähden kuin edeltävissä kuorikerroksen lipidiluokissa. Ytimen CE:n tyydyttymättömyys

lisääntyi selkeästi (Kuva 10), sillä  molekyylien 14:0, 16:0, 16:1 ja 18:1 mooliosuudet pienenivät. CE

18:2:n ja 18:3:n eli LA:ta ja ALA:ta sisältävien CE:n mooliosuudet kasvoivat tilastollisesti merkitsevästi,

mutta CE 22:6:n (DHA) mooliosuus laski CSO-ryhmässä. CSO-ryhmän Fold change -arvot pienenivät

molekyylien 14:0, 16:1 ja 18:1 kohdalla, kun taas molekyylien 18:2, 18:3 ja 20:5 arvot suurenivat

tilastollisesti merkitsevästi kontrolliryhmään verrattuna. Suurin muutos havaittiin CE 18:3:n kohdalla; sen

suhteellinen osuus kasvoi 1.5-kertaisesti.

Myös TAG:n tyydyttymättömien lipidilajien osuus lisääntyi CSO-ryhmässä (Kuva 11). Tilastollisesti

merkitsevää laskua tapahtui CSO-ryhmän molekyylien TAG 50:1 ja TAG 50:2 mooliosuuksien kohdalla,

kun taas 52:4:n mooliosuus suureni. CSO-ryhmän tyydyttymättömien TAG-lajien mooliosuudet

suurenivat, mutta eivät tilastollisesti merkitsevästi. CSO-ryhmän 50:2:n Fold change -arvo pieneni

kontrolliin verrattuna. Kuvasta 12 voidaan kuitenkin todeta, että TAG:n monityydyttymättömien

lipidilajien (4-7 kaksoissidosta) mooliosuus kokonaisuudessaan suureni tilastollisesti merkitsevästi

CSO:ta syöneillä henkilöillä kontrolliin nähden.
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Kuva 10. LDL-partikkelien kolesteroliestereiden lipidilajien osuudet ja niiden koostumusmuutokset kontrolli- ja

camelinaöljyryhmässä ennen ruokavaliokoetta ja sen jälkeen. Tilastolliset merkitsevyydet kuten Kuvassa 6.
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Kuva 11. LDL-partikkelien triasyyliglyserolien lipidilajien osuudet ja niiden koostumusmuutokset kontrolli- ja

camelinaöljyryhmässä ennen ruokavaliokoetta ja sen jälkeen. Tilastolliset merkitsevyydet kuten Kuvassa 6.
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Kuva 12. LDL-partikkelien monityydyttymättömien (4-7 kaksoissidosta) triasyyliglyserolilajien (TAG)

mooliosuudet ja niiden muutokset kontrolli- ja camelinaöljyryhmässä ennen ruokavaliokoetta ja sen jälkeen.

Tilastolliset merkitsevyydet laskettiin parillisella t-testillä.
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7. JOHTOPÄÄTELMÄT

Tässä ihmisillä tehdyssä ruokavaliokokeessa tutkittiin runsaasti ALA:ta sisältävän CSO:n vaikutuksia

LDL-partikkelien lipidiluokkien PC, LPC, PE, SM, CE ja TAG mooliosuuksiin sekä

lipidilajikoostumuksiin. Aiempien tutkimusten perusteella lisääntynyt PUFA:n saanti ravinnosta voi

pienentää SM:PC –suhdetta, kun taas runsas SFA:n saanti voi lisätä seerumin SM-pitoisuutta ja siten

SMaasin aktiivisuutta sekä LDL:n aggregoitumista (Deevska, Sunkara et al. 2012). PUFA:n saannin on

aiemmin havaittu myös pienentävän TAG:n mooliosuuksia (Gardner, Kraemer et al. 1995). Muutokset

LDL:n lipidilajikoostumuksessa voivat vaikuttaa LDL-partikkelien aggregoitumisalttiuteen. Tässä

tutkimuksessa CSO:lla tehty ruokavaliomuutos ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi suurimpien

lipidiluokkien suhteisiin.

Lipidiluokkien lipidilajeissa sen sijaan tapahtui muutoksia. Lipidilajikoostumus muuttui enemmän ytimen

lipideissä kuoren fosfolipideihin verrattuna. Tämä on loogista, sillä fosfolipidien asyyliketjut vaikuttavat

merkittävästi membraanin fysikaalisiin ja biokemiallisiin ominaisuuksiin ja näin kuorilipidit ovat

tarkemmin säädelty (Zuijdgeest-van Leeuwen, Dagnelie et al. 1999, Hodge, Sanders et al. 1993, Katan,

Deslypere et al. 1997), ja ytimen TAG:n ja CE:n koostumuksiin vaikuttavat enemmän äskettäin

ravinnosta saadut rasvahapot (Zuijdgeest-van Leeuwen, Dagnelie et al. 1999, Subbaiah, Kaufman et al.

1993). On myös havaittu, että iskeemisiä sydäntautitapahtumia voivat ennustaa paremmin seerumin

fosfolipidien lipidilajikoostumus (suuri SFA-pitoisuus ja pieni PUFA-pitoisuus), kuin ytimen CE:n tai

TAG:n lipidilajikoostumus. Sepelvaltimotapahtumasta kärsineiden henkilöiden seerumin fosfolipidien

SFA:n 16:0 ja 18:0 pitoisuuksien on havaittu olevan huomattavasti suurempia ja LA:n, ALA:n, sekä

pidempien PUFA:n pitoisuudet pienempiä kuin heidän terveillä verrokeillaan (Miettinen, Naukkarinen et

al. 1982). CSO:ta syöneiden LDL-partikkelien fosfolipidien asyyliketjuissa oli havaittavissa SFA:n

mooliosuuksien kohdalla pienenevä ja PUFA:n suhteen suureneva trendi, joista tilastollisesti merkitseviä

muutoksia olivat mm. LPC 16:0:n pieneneminen ja LPC 18:3:n suurentuminen. Tämä voisi viitata CVD-

riskin pienentymiseen.

Tässä tutkimuksessa LDL-partikkelien kuoren PC:n lipidilajien tyydyttymättömyys ei muuttunut

selkeästi. CSO sisältää paljon 18:0, 18:2 ja 18:3 –rasvahappoja. CSO:n syönti lisäsikin tilastollisesti

merkitsevästi (P<0,05) useiden sellaisten lipidilajien mooliosuuksia, jotka sisältävät vastaavia

asyyliketjuja, mutta samalla pienensi pitempiketjuisia EPA ja DHA-asyyliketjuja sisältävien lipidilajien

mooliosuuksia. Kiinnostava havainto oli myös kontrolliryhmässä, jossa PUFA-asyyliketjujen, erityisesti

asyyliketjua 22:6 (DHA) sisältävien lipidilajien mooliosuudet pienenivät. Tämä johtuu todennäköisesti

ruokavaliokokeen aikaisesta rajoituksesta kalan syönnissä sekä CSO- että kontrolliryhmällä. Rasvainen

kala on pääasiallinen n-3 EPA:n ja DHA:n lähde ruokavaliossa, eikä lisääntynyt ALA:n saanti CSO:sta
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näytä suurentavan tarpeeksi EPA:n, eikä erityisesti DHA:n synteesiä korvaamaan ruokavaliorajoituksista

johtuvia pitkäketjuisten n-3 PUFA:n puutoksia. CSO-ryhmän tyydyttyneiden LPC-lajien mooliosuudet

pienenivät ja PUFA-asyyliryhmiä sisältävien LPC:en mooliosuudet suurenivat, mutta tilastollisesti

merkitsevästi tämä näkyi vain LPC 18:3:n suhteellisessa osuudessa. LPC 18:3 muodostaa vain pienen

osan LDL-partikkeleiden LPC:stä (0,3%), mutta sen osuus kasvoi CSO-ryhmässä noin 1,5-kertaiseksi.

Tyydyttyneitä asyyliketjuja sisältävien lipidien mooliosuuksien havaittiin pienenevän myös CSO-ryhmän

SM:n lipidilajeissa. Tyydyttymättömien lipidilajien 20:1, 24:1 ja 24:2 mooliosuudet kasvoivat

merkitsevästi. CSO sisältää runsaasti 20:1:a, joten sen lisääntyminen eri lipidilajeissa oli odotettavaa,

samoin 24:1, jota tuotetaan 20:1:sta hiiliketjua pidentämällä. Aiemmin on havaittu tyydyttyneiden SM:n,

erityisesti 18:0, 20:0, 22:0 ja 24:0 olevan aterogeenisiä (Hanamatsu, Ohnishi et al. 2014), joten SM-

lipidilajien mooliosuudet muuttuivat verisuoniterveydelle suotuisaan suuntaan.

CE:n lipidilajeihin CSO:lla oli selkeä SFA:n ja MUFA:n mooliosuuksia pienentävä, sekä PUFA LA:n,

ALA:n ja EPA:n mooliosuuksia suurentava vaikutus. CSO-ryhmässä CE 22:6:n (DHA) mooliosuus

kuitenkin pieneni. Myös TAG:n lipidilajien tyydyttymättömyys suureni CSO:n vaikutuksesta, kun

erityisesti lipidilajien 16:0, 16:1, 18:0, 18:1 ja 18:2 mooliosuudet pienenivät ja sellaisten TAG:iden, jotka

mahdollisesti sisältävät 18:3-asyyliketjuja, mooliosuus suureni.

Tutkimuksen tuloksissa näkyi selkeästi CSO:n sisältämän ALA:n vaikutus ja sen liittyminen osaksi LDL-

partikkelin lipidejä. CSO sisältää myös LA:ta ja näin myös LA-asyyliketjuja sisältävien lipidilajien

mooliosuudet lisääntyivät. Nämä tulokset tukevat aiempien tutkimusten havaintoja lipidikoostumuksen

muutoksista ALA:n lisääntyneen saannin seurauksena (Egert, Kannenberg et al. 2009). Pidempiketjuisia

EPA- ja DHA-asyyliryhmiä sisältävien lipidilajien mooliosuudet eivät suurentuneet yhtä selkeästi. EPA:n

mooliosuus suureni CE:n, TAG:n ja LPC:n lipidilajeissa. DHA:n mooliosuus suureni vähemmän ja se

jopa pieneni PC:n ja CE:n lipideissä. Aiemmin ALA:n on havaittu lisäävän EPA:n mooliosuutta, mutta ei

DHA:n (Egert, Kannenberg et al. 2009). Tämä voi johtua DHA:n rajoittuneesta synteesistä (Emken,

Adlof et al. 1994), DHA:n hitaasta liittymisestä kalvoihin (McMurchie, Rinaldi et al. 1990), DHA:n

takaisinmuuntamisesta EPA:ksi (Brossard, Croset et al. 1996), sekä DHA:n synteesiä inhiboivasta

runsaasta LA:n määrästä (Emken, Adlof et al. 1994). Ristiriitaisesti myös kudosten liian runsas ALA:n

määrä voi vähentää EPA:n ja DHA:n tuotantoa, sillä suurina pitoisuuksina ALA:n hapettuminen

lisääntyy, jolloin sitä jää suhteellisesti vähemmän PUFA-synteesiä varten (Vermunt, Mensink et al.

2000). ALA:n pidennys- ja desaturaatioreittien tehokkuus voi myös vaihdella yksilöiden välillä. Eräs

rasvahappodesaturaasi FADS1:n genotyyppi johtaa tehottomampaan pitkäketjuisen PUFA:n

biosynteesiin, ja tätä esiintyy noin 11% eurooppalaisperäisestä väestöstä (Sergeant, Hugenschmidt et al.

2012). Näillä yksilöillä ALA:n syntetisointi EPA:ksi ja DHA:ksi voi olla heikompaa. Lisäksi DHA:n
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vähäinen muuntaminen ALA:sta voi johtua siitä, että sitä saadaan tarpeellinen määrä suoraan ravinnosta,

kuten kalasta (Pawlosky, Hibbeln et al. 2003). Tässä tutkimuksessa kalan syöntiä oli rajoitettu, mikä

myös voi vähentää merkittävästi ruuasta saatavan DHA:n määrää. Kalan syönnin rajoitus

ruokavaliokokeen aikana havaittiin erityisesti PC lipidiluokan asyyliketjuissa, joiden DHA:ta sisältävien

PC-lajien mooliosuus pieneni sekä CSO- että kontrolliryhmässä.

Kilpailu entsyymeistä n-3 ja n-6 PUFA:n välillä voi vähentää määrällisesti pienemmän ryhmän synteesiä

ja sijoittumista kalvoille. Tämä saattoi näkyä tutkimuksessa ainakin LA:ta sisältävän lajin TAG 50:2

pienentymisenä seurauksena suurentuneesta ALA:n saannista. Toisaalta kokeessa ALA:n lähteenä

käytetty CSO sisältää myös LA:ta, minkä vuoksi myös n-6 PUFA-asyyliketjuja sisältävien lipidilajien

mooliosuus suureni joissakin lipidiluokissa.

Vaikka eri ravintoaineiden nauttimisesta kertovia kudoksista mitattuja biomarkkereita pidetään yleisesti

luotettavampina kuin ruokavalioarvioita, parhaasta ALA:n mittaamismenetelmästä ei ole vielä varmuutta.

Koska suurin osa syödystä ja absorboidusta ALA:sta hapettuu ja vain pieni osa muutetaan EPA:ksi

(Burdge, Calder et al. 2005), voi ALA:n pitoisuus veressä ja rasvakudoksessa kuvastaa huonosti ALA:n

saantia ravinnosta. ALA:n vaihtelevat mooliosuudet eri kudoksissa ja niiden eri lipidifraktioissa voivat

riippua ennemminkin eri biologisista reiteistä ALA:n metaboliassa ja liittymisessä kalvoihin (Hodson,

Skeaff et al. 2008). Veren biomarkkerien pitoisuuksien käyttöä voi rajoittaa myös se, että ne kuvastavat

yleensä vain viimeisten viikkojen ravinnon saantia. Kroonisten sairauksien riskien selvittämiseksi

parempi vaihtoehto voisi olla pitkäaikaisempien varastojen, kuten rasvakudoksen biomarkkerien

seuraaminen.

CSO-ryhmän PUFA-asyyliketjuja sisältävien lipidilajien mooliosuuksien kasvaessa, tyydyttyneitä

asyyliketjuja sisältävien lipidilajien mooliosuudet pienenivät, millä voi olla CVD:n riskiä vähentävä

vaikutus. Mekanistisia yhteyksiä SFA:n metabolian ja ateroskleroosin välillä voi olla useita. SFA voi

vähentää LDL reseptorien ilmentymistä, mikä vähentää LDL:n ottoa kudoksiin ja aiheuttaa siten

hyperkolesterolemiaa (Malmros, Wigand et al. 1957). Lisäksi SFA:n on osoitettu aktivoivan reseptoreja

PRR (pattern recognition receptoreja) ja TLR4 (toll-like receptor 4) (Fessler, Rudel et al. 2009). Mikä voi

edistää tulehdusta ja makrofagien kerääntymistä valtimoseinämään (Li, Beauchamp et al. 2002, Hayek,

Hussein et al. 2005). Lisäksi suuri tyydyttyneiden CE-lipidilajien pitoisuus voi vahvistaa LDL-partikkelin

aggregaatiotaipumusta muuttamalla partikkelin ytimen faasitransitiolämpötilan ruumiinlämpöä

korkeammaksi ja näin vaikuttaa apoB:n konformaatioon (Coronado-Gray, van Antwerpen et al. 2003,

Melchior, Sawyer et al. 2013, Flood, Gustafsson et al. 2004).
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CSO:n vaikutuksesta myös useiden MUFA-asyyliketjuja sisältävien lipidilajien mooliosuudet pienenivät.

Tämän voi selittää runsas PUFA:n saanti, joka vähentää stearyyli-koentsyymi-A desaturaasin geenin

ekspressiota ja siten sen aktiivisuutta, jolloin MUFA:n muodostuminen SFA:sta vähenee (Jeffcoat, James

1978, Landschulz, Jump et al. 1994). Tämän seurauksena kalvolipidien tyydyttymättömyyden aste säilyy

vakaana. MUFA:n vaikutukset ateroskleroosin riskiin ovat kiistellympiä kuin PUFA:n ja SFA:n, sillä

useimmissa epidemiologisissa tutkimuksissa MUFA:a sisältävä ruokavalio laskee veren

kolesterolipitoisuutta ja suojaa CVD:ltä, mutta eläinmalleissa ja in vitro -kokeissa myös MUFA:n on

havaittu olevan aterogeeninen (Brown, Shelness et al. 2007). Vaikka syitä epidemiologisten ja koe-

eläintutkimusten välisten tulosten ristiriidoille ei tiedetä, on arveltu, että muut runsaasti MUFA:a

sisältävän ruokavalion, kuten Välimeren ruokavalion tekijät voisivat kumota MUFA:n mahdolliset

proaterogeeniset vaikutukset.

LDL-partikkelit, joissa on paljon CE 18:1 ovat usein suurempia ja sitoutuvat aktiivisemmin valtimoiden

proteoglykaaneihin, ja siten kertyvät helpommin valtimon seinämään ja muodostavat ateroskleroottisia

vaurioita (Degirolamo, Shelness et al. 2009, Melchior, Sawyer et al. 2013). CE 18:1:n suhteellisen

osuuden plakkien kokonais-CE:stä on havaittu vastaavan plasman CE 18:1:n osuutta (≈30%) (Rapp,

Connor et al. 1983, Lehti, Nguyen et al. 2018). CE-lajia 16:1, on löydetty vain pitkälle edenneistä

ateroskleroottisista plakeista, mutta ei normaaleista valtimoista. CE 16:1 on yhdistetty sydäninfarktiin

sekä akuuttiin sepelvaltimo-oireyhtymään (Miller, Thomas et al. 2012, Ohrvall, Berglund et al. 1996).

Tässä tutkimuksessa CSO:n saanti pienensi LDL-partikkelien CE 16:1:n ja 18:1:n mooliosuuksia, millä

voisi siis olla CVD:lta suojaava vaikutus.

MUFA:a sisältävät CE:t saattavat pidentää LDL:n viipymisaikaa valtimosenämässä, mikä voi nopeuttaa

ateroskleroosin kehittymistä (Edwards, Gebre et al. 1991, Manning, Gebre et al. 1994, Parks, Gebre et al.

1991). Toisaalta MUFA:t voivat oksidatiivisen stabiiliutensa ansiosta suojata LDL-partikkeleita

hapettumisen aiheuttamilta modifikaatioilta, ja siten suojata ateroskleroosilta (Moreno, Lopez-Miranda et

al. 2008). Runsaasti PUFA-asyyliketjuja sisältävät LDL-partikkelit voivat taas olla alttiimpia

hapettumiselle ja sen myötä ateroskleroosin kehittymistä edistäviä (Hau, Smelt et al. 1996, Thomas,

Thornburg et al. 1994). Vaikka tämä onkin teoriassa mahdollista, PUFA:n runsas määrä LDL:n ytimen

CE:ssä vähentää LDL-partikkelien affiniteettia proteoglykaaneihin (Melchior, Sawyer et al. 2013). Näin

ollen, vaikka tällaiset LDL-partikkelit olisivat alttiimpia hapettumiselle, viipyvät ne valtimoseinämissä

vähemmän aikaa, jolloin mahdollisia oksidatiivisia muutoksia ei ehdi syntyä. CSO pienensi MUFA:n ja

suurensi PUFA:n mooliosuuksia CE-lajeissa, mikä voisi tehdä LDL:stä vähemmän aterogeenisen.

Lipidiluokkakoostumuksen muutokset voivat muokata LDL-partikkelin fysikaalista rakennetta ja siten

mm. alttiutta tarttua ympäröivään matriksiin. Myös apoB-100:n rakenne on herkkä sekä lämpötilalle, että
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poikkeamille neutraalin lipidiytimen järjestymisessä (Weisgraber, Rall et al. 1987). LDL-partikkelin

ytimen fysikaalinen tila on riippuvainen sen sisältämästä lipidiluokkakoostumuksesta ja on osoitettu, että

suuri tyydyttyneitä ja kertatyydyttymättömiä asyyliketjuja sisältävien CE:n mooliosuus johtaa

kiteisemmän ytimen muodostumiseen (anisotrooppinen), kun taas siirtyminen kohti suurempaa PUFA-

CE:n mooliosuutta muuttaa ydintä nestemäisemmäksi (isotrooppinen). Näin ollen suuret SFA- ja MUFA-

CE:n mooliosuudet ytimessä voivat johtaa apoB-100:n konformaatiomuutokseen, jossa se ulottuu

kauemmaksi ulos fosfolipidikerroksesta (Kumar, Butcher et al. 2011). Tämä voi tarjota enemmän

sitoutumiskohtia proteoglykaaneille LDL-partikkelin pinnalla, mikä voi edistää LDL:n takertumista

valtimoseinän intimaan. CSO:ta syöneiden henkilöiden LDL-partikkelien ytimen CE:n ja myös TAG:n

SFA- ja MUFA:n mooliosuudet pienenivät ja PUFA-CE:n ja PUFA-TAG:n kasvoivat, mikä voi tehdä

partikkelin ytimestä nestemäisemmän ja siten heikommin valtimon intimaan takertuvan ja vähemmän

aterogeenisen.

Ravinnon rasvahapot voivat vaikuttaa myös LDL-partikkelien ja kylomikronijäännösten sisäänottoon

valtimoseinämän intimaan. Makrofagit syövät nopeammin kylomikronijäännöksiä, joiden SFA:n

mooliosuus on suuri, kuin sellaisia, joiden n-3 PUFA:n mooliosuus on suuri, mikä johtaa suurempaan

lipidien kertymiseen soluihin (De Pascale, Avella et al. 2006). LDL-partikkelien suuri SFA:n mooliosuus

lisää valtimoiden lipoproteiinilipaasin (LpL:n) ekspressiota (Seo, Qi et al. 2005), kun taas n-3 PUFA:t

vähentävät LpL:n aktiivisuutta ja lipoproteiinipartikkelien sisäänottoa (Chang, Seo et al. 2010). TAG:n

hajottamisen lisäksi LpL toimii myös LDL:n ja muiden lipoproteiinien solun pintaan ankkuroivana

molekyylinä (Yagyu, Chen et al. 2003, Merkel, Heeren et al. 2002). Runsaasti SFA:a sisältävän

ruokavalion on havaittu lisäävän hiiren valtimoseinämän LpL:n määrää ja samalla LDL-kolesterolin

sisäänottoa valtimoseinämän intimaan (Seo, Qi et al. 2005). Vastakohtaisesti n-3 PUFA:t vähensivät

valtimoseinämän tulehdussoluja ja siten myös makrofagien erittämää valtimoiden LpL:n määrää, minkä

seurauksena valtimoihin siirtynyt kolesterolimäärä pieneni ja tulehdus väheni. Myös LpL itsessään lisää

makrofagien määrää valtimoiden seinämässä (Chang, Seo et al. 2010). Lisäksi on havaittu, että n-3

PUFA:a syöneillä henkilöillä EPA:n osuus kaulavaltimon plakkien fosfolipideissä on suurempi kuin

oliiviöljyä syöneillä verrokeilla. EPA-asyyliketjuja sisältävät fosfolipidit plakissa vähensivätkin plakin

vaahtosolujen, T-solujen, MMP:n, IL-6 ja ICAM-1:n määrää ja lisäsivät plakin stabiiliutta (Cawood, Ding

et al. 2010). CSO:n syönti lisäsikin tulehdusta vähentävien PUFA-, erityisesti EPA-asyyliketjuja

sisältävien lipidilajien mooliosuuksia.

Camelina sativa-öljyä syöneillä koehenkilöillä LDL-partikkelien lipidiluokkien suhteet eivät muuttuneet,

mutta lipidiluokkakoostumus muuttui. Muutokset olivat sydän- ja verisuoniterveydelle suotuisia, sillä

PUFA-asyyliketjuja sisältävien lipidilajien mooliosuus suureni SFA- ja MUFA-asyyliketjuja sisältävien
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lajien mooliosuuksien pienentyessä. Selvimmät muutokset tapahtuivat partikkelin ytimen lipideissä,

TAG:ssa ja CE:ssa. ALA:n lisäksi myös sen johdannaisen EPA:n mooliosuudet lipideissä lisääntyivät.

Koska CSO sisältää myös LA:ta, suureni ymmärrettävästi myös sen osuus asyyliketjuissa. Plasman

lipidien PUFA:n, erityisesti EPA:n ja DHA:n pitoisuuksien on havaittu olevan käänteisesti yhteydessä

sydän- ja verisuonitapahtumiin. Kohonneeseen CVD:n riskiin ovat taas olleet yhteydessä erityisesti TAG-

ja CE- lajit, joissa on lyhyt SFA- tai MUFA-asyyliketju (Razquin, Liang et al. 2018). Tämä tutkimus

osoitti, että ALA:ta sisältävän Camelina sativa -öljyn lisääminen ruokavalioon, 30 g/vrk 12 viikon ajan,

voi muuttaa LDL-partikkelin lipidiluokkien koostumusta, tyydyttymättömämpään, ja siten mahdollisesti

sydän- ja verisuoniterveydelle hyödyllisempään suuntaan.



46

8. KIITOKSET

Haluan kiittää graduohjaajiani dosentti Reijo Käkelää ja dosentti Katariina Öörniä tarjoamastaan

kiinnostavasta gradumahdollisuudesta, hyödyllisestä ja kehittävästä ohjauksesta, sekä

kärsivällisestä ja empaattisesta tukemisesta projektin aikana. Kiitokset myös professori Ursula

Schwabille tutkimuskokonaisuuden järjestämisestä ja toteuttamisesta, Sanna Sihvolle

menetelmien opettamisesta, sekä muille lipidomiikkaryhmän jäsenille Malin Tverinille, Hanna

Ruhaselle, Minna Holopaiselle, Feven Tigistu-Sahlelle ja Monika Bhalkelle neuvonannosta ja

lämpimästä ilmapiiristä. Kiitos kaikille!



47

9. LÄHTEET

ALTMANN, S.W., DAVIS, H.R., Jr, ZHU, L.J., YAO, X., HOOS, L.M., TETZLOFF, G., IYER, S.P.,
MAGUIRE, M., GOLOVKO, A., ZENG, M., WANG, L., MURGOLO, N. and GRAZIANO, M.P., 2004.
Niemann-Pick C1 Like 1 protein is critical for intestinal cholesterol absorption. Science (New York, N.Y.),
303(5661), pp. 1201-1204.

AUTIO, I., JAAKKOLA, O., SOLAKIVI, T. and NIKKARI, T., 1990. Oxidized low-density lipoprotein
is chemotactic for arterial smooth muscle cells in culture. FEBS Letters, 277(1-2), pp. 247-249.

BADIMON, L., STOREY, R.F., VILAHUR, G., 2011. Update on lipids, inflammation and
atherothrombosis. Thrombosis and Haemostasis, 105(1), pp. 34-42.

BAKER, E.J., MILES, E.A., BURDGE, G.C., YAQOOB, P. and CALDER, P.C., 2016. Metabolism and
functional effects of plant-derived omega-3 fatty acids in humans. Progress in Lipid Research, 64, pp 30-
56

BHATT, DL, STEG, PG, MILLER, M, BRINTON, EA, JACOBSON, TA, KETCHUM, SB, DOYLE, R
Jr, JULIANO, R., JIAO, L., GRANOWITZ, C., TARDIF, J., BALLANTYNE, C.; REDUCE-IT
Investigators, 2019. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. The New
England Journal of Medicine. 3;380(1), pp. 11-22.

BLOCK, R.C., HARRIS, W.S., REID, K.J., SANDS, S.A. and SPERTUS, J.A., 2008. EPA and DHA in
blood cell membranes from acute coronary syndrome patients and controls. Atherosclerosis, 197(2), pp.
821-828.

BOATENG, S, SANBORN, T. 2013. Acute myocardial infarction. Disease-a-Month, 59(3), pp. 83-96.

BODZIOCH, M., ORSO, E., KLUCKEN, J., LANGMANN, T., BOTTCHER, A., DIEDERICH, W.,
DROBNIK, W., BARLAGE, S., BUCHLER, C., PORSCH-OZCURUMEZ, M., KAMINSKI, W.E.,
HAHMANN, H.W., OETTE, K., ROTHE, G., ASLANIDIS, C., LACKNER, K.J. and SCHMITZ, G.,
1999. The gene encoding ATP-binding cassette transporter 1 is mutated in Tangier disease. Nature
Genetics, 22(4), pp. 347-351.

BORGSTROM, B., 1980. Importance of phospholipids, pancreatic phospholipase A2, and fatty acid for
the digestion of dietary fat: in vitro experiments with the porcine enzymes. Gastroenterology, 78(5 Pt 1),
pp. 954-962.

BROSSARD, N., CROSET, M., PACHIAUDI, C., RIOU, J.P., TAYOT, J.L. and LAGARDE, M., 1996.
Retroconversion and metabolism of [13C]22:6n-3 in humans and rats after intake of a single dose of
[13C]22:6n-3-triacylglycerols. The American Journal of Clinical Nutrition, 64(4), pp. 577-586.

BROWN, J.M., SHELNESS, G.S. and RUDEL, L.L., 2007. Monounsaturated fatty acids and
atherosclerosis: opposing views from epidemiology and experimental animal models. Current
Atherosclerosis Reports, 9(6), pp. 494-500.

BRÜGGER, ERBEN, G, SANDHOFF, R, WIELAND, FT, LEHMANN. WD. 1997. Quantitative
analysis of biological membrane lipids at the low picomole level by nano-electrospray ionization tandem
mass spectrometry. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
94(6), pp. 2339-44.



48

BUDIN, J.T., BREENE, W.M. and PUTNAM, D.H., 1995. Some compositional properties of camelina
(Camelina sativa L. Crantz) seeds and oils. Journal of the American Oil Chemists' Society, 72(3), pp.
309-315.

BURDGE, G., 2004. Alpha-linolenic acid metabolism in men and women: nutritional and biological
implications. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 7(2), pp. 137-144.

BURDGE, G.C. and CALDER, P.C., 2005. Conversion of alpha-linolenic acid to longer-chain
polyunsaturated fatty acids in human adults. Reproduction, Nutrition, Development, 45(5), pp. 581-597.

BURDGE, G.C., JONES, A.E. and WOOTTON, S.A., 2002. Eicosapentaenoic and docosapentaenoic
acids are the principal products of alpha-linolenic acid metabolism in young men. The British Journal of
Nutrition, 88(4), pp. 355-363.

BURDGE, G.C. and WOOTTON, S.A., 2002. Conversion of alpha-linolenic acid to eicosapentaenoic,
docosapentaenoic and docosahexaenoic acids in young women. The British Journal of Nutrition, 88(4),
pp. 411-420.

BÄCK, M., YURDAGUL, A., TABAS, I., ÖÖRNI, K., KOVANEN, P.T., 2019. Inflammation and its
resolution in atherosclerosis: mediators and therapeutic opportunities. Nature Reviews Cardiology, 16(7),
pp. 389-406.

CALDER, P.C., 2017. Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man.
Biochemical Society Transactions, 45(5), pp. 1105-1115.

CAMEJO, G., FAGER, G., ROSENGREN, B., HURT-CAMEJO, E. and BONDJERS, G., 1993. Binding
of low-density lipoproteins by proteoglycans synthesized by proliferating and quiescent human arterial
smooth muscle cells. The Journal of Biological Chemistry, 268(19), pp. 14131-14137.

CAWOOD, A.L., DING, R., NAPPER, F.L., YOUNG, R.H., WILLIAMS, J.A., WARD, M.J.,
GUDMUNDSEN, O., VIGE, R., PAYNE, S.P., YE, S., SHEARMAN, C.P., GALLAGHER, P.J.,
GRIMBLE, R.F. and CALDER, P.C., 2010. Eicosapentaenoic acid (EPA) from highly concentrated n-3
fatty acid ethyl esters is incorporated into advanced atherosclerotic plaques and higher plaque EPA is
associated with decreased plaque inflammation and increased stability. Atherosclerosis, 212(1), pp. 252-
259.

CHANG, C.L. and DECKELBAUM, R.J., 2013. Omega-3 fatty acids: mechanisms underlying 'protective
effects' in atherosclerosis. Current Opinion in Lipidology, 24(4), pp. 345-350.

CHANG, C.L., SEO, T., DU, C.B., ACCILI, D. and DECKELBAUM, R.J., 2010. n-3 Fatty acids
decrease arterial low-density lipoprotein cholesterol delivery and lipoprotein lipase levels in insulin-
resistant mice. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 30(12), pp. 2510-2517.

COHN, J.S., MARCOUX, C. and DAVIGNON, J., 1999. Detection, quantification, and characterization
of potentially atherogenic triglyceride-rich remnant lipoproteins. Arteriosclerosis, Thrombosis, and
Vascular Biology, 19(10), pp. 2474-2486.

COREY, J.E. and ZILVERSMIT, D.B., 1977. Effect of cholesterol feeding on arterial lipolytic activity in
the rabbit. Atherosclerosis, 27(2), pp. 201-212.

CORONADO-GRAY, A. and VAN ANTWERPEN, R., 2003. The physical state of the LDL core
influences the conformation of apolipoprotein B-100 on the lipoprotein surface. FEBS Letters, 533(1-3),
pp. 21-24.

CZARNECKA, H. and YOKOYAMA, S., 1995. Lecithin:cholesterol acyltransferase reaction on cellular
lipid released by free apolipoprotein-mediated efflux. Biochemistry, 34(13), pp. 4385-4392.



49

DAI, J., SU, Y.X., BARTELL, S., LE, N.A., LING, W.H., LIANG, Y.Q., GAO, L., WU, H.Y.,
VELEDAR, E. and VACCARINO, V., 2009. Beneficial effects of designed dietary fatty acid
compositions on lipids in triacylglycerol-rich lipoproteins among Chinese patients with type 2 diabetes
mellitus. Metabolism: Clinical and Experimental, 58(4), pp. 510-518.

DE PASCALE, C., AVELLA, M., PERONA, J.S., RUIZ-GUTIERREZ, V., WHEELER-JONES, C.P.
and BOTHAM, K.M., 2006. Fatty acid composition of chylomicron remnant-like particles influences
their uptake and induction of lipid accumulation in macrophages. The FEBS Journal, 273(24), pp. 5632-
5640.

DEEVSKA, G.M., SUNKARA, M., MORRIS, A.J. and NIKOLOVA-KARAKASHIAN, M.N., 2012.
Characterization of secretory sphingomyelinase activity, lipoprotein sphingolipid content and LDL
aggregation in ldlr-/- mice fed on a high-fat diet. Bioscience Reports, 32(5), pp. 479-490.

DEGIROLAMO, C., SHELNESS, G.S. and RUDEL, L.L., 2009. LDL cholesteryl oleate as a predictor
for atherosclerosis: evidence from human and animal studies on dietary fat. Journal of Lipid Research,
50, pp. 434-9.

DUFFIN, KL., HENION, JD, SHIEH, JJ. 1991, Electrospray and tandem mass spectrometric
characterization of acylglycerol mixtures that are dissolved in nonpolar solvents. Analytical Chemistry,
63(17), pp. 1781-8.

DUFFIN K, OBUKOWICZ, M., RAZ, A, SHIEH, JJ. 2000. Electrospray/tandem mass spectrometry for
quantitative analysis of lipid remodeling in essential fatty acid deficient mice. Analytical Biochemistry.
279(2), pp. 179-88.

EDWARDS, I.J., GEBRE, A.K., WAGNER, W.D. and PARKS, J.S., 1991. Reduced proteoglycan
binding of low-density lipoproteins from monkeys (Macaca fascicularis) fed a fish oil versus lard diet.
Arteriosclerosis and Thrombosis: A Journal of Vascular Biology, 11(6), pp. 1778-1785.

EDWARDS-WEBB, J.D. and THOMPSON, S.Y., 1977. Studies on lipid digestion in the preruminant
calf. 2. A comparison of the products of lipolysis of milk fat by salivary and pancreatic lipases in vitro.
The British Journal of Nutrition, 37(3), pp. 431-440.

EGERT, S., KANNENBERG, F., SOMOZA, V., ERBERSDOBLER, H.F. and WAHRBURG, U., 2009.
Dietary alpha-linolenic acid, EPA, and DHA have differential effects on LDL fatty acid composition but
similar effects on serum lipid profiles in normolipidemic humans. The Journal of Nutrition, 139(5), pp.
861-868.

EGERT, S., SOMOZA, V., KANNENBERG, F., FOBKER, M., KROME, K., ERBERSDOBLER, H.F.
and WAHRBURG, U., 2007. Influence of three rapeseed oil-rich diets, fortified with alpha-linolenic acid,
eicosapentaenoic acid or docosahexaenoic acid on the composition and oxidizability of low-density
lipoproteins: results of a controlled study in healthy volunteers. European Journal of Clinical Nutrition,
61(3), pp. 314-325.

EISENBERG, S., BILHEIMER, D.W., LEVY, R.I. and LINDGREN, F.T., 1973. On the metabolic
conversion of human plasma very low-density lipoprotein to low density lipoprotein. Biochimica et
Biophysica Acta, 326(3), pp. 361-377.

EMKEN, E.A., ADLOF, R.O. and GULLEY, R.M., 1994. Dietary linoleic acid influences desaturation
and acylation of deuterium-labeled linoleic and linolenic acids in young adult males. Biochimica et
Biophysica Acta, 1213(3), pp. 277-288.

FABER, M., 1949. The human aorta; sulfate-containing polyuronides and the deposition of cholesterol.
Archives of Pathology, 48(4), pp. 342-350.



50

FAERGEMAN, N.J., DIRUSSO, C.C., ELBERGER, A., KNUDSEN, J. and BLACK, P.N., 1997.
Disruption of the Saccharomyces cerevisiae homologue to the murine fatty acid transport protein impairs
uptake and growth on long-chain fatty acids. The Journal of Biological Chemistry, 272(13), pp. 8531-
8538.

FERENCE, B.A., GINSBERG, H.N., GRAHAM, I., RAY, K.K., PACKARD, C.J., BRUCKERT, E.,
HEGELE, R.A., KRAUSS, R.M., RAAL, F.J., SCHUNKERT, H., WATTS, G.F., BOREN, J., FAZIO,
S., HORTON, J.D., MASANA, L., NICHOLLS, S.J., NORDESTGAARD, B.G., VAN DE SLUIS, B.,
TASKINEN, M.R., TOKGOZOGLU, L., LANDMESSER, U., LAUFS, U., WIKLUND, O., STOCK,
J.K., CHAPMAN, M.J. and CATAPANO, A.L., 2017. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic
cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus
statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. European Heart Journal, 38(32),
pp. 2459-2472.

FERNANDEZ, M.L. and WEST, K.L., 2005. Mechanisms by which dietary fatty acids modulate plasma
lipids. The Journal of Nutrition, 135(9), pp. 2075-2078.

FERNANDO-WARNAKULASURIYA, G.J., STAGGERS, J.E., FROST, S.C. and WELLS, M.A., 1981.
Studies on fat digestion, absorption, and transport in the suckling rat. I. Fatty acid composition and
concentrations of major lipid components. Journal of Lipid Research, 22(4), pp. 668-674.

FESSLER, M.B., RUDEL, L.L. and BROWN, J.M., 2009. Toll-like receptor signaling links dietary fatty
acids to the metabolic syndrome. Current Opinion in Lipidology, 20(5), pp. 379-385.

FISCHER, S., VISCHER, A., PREAC-MURSIC, V. and WEBER, P.C., 1987. Dietary docosahexaenoic
acid is retroconverted in man to eicosapentaenoic acid, which can be quickly transformed to prostaglandin
I3. Prostaglandins, 34(3), pp. 367-375.

FISHER, E.A. and GINSBERG, H.N., 2002. Complexity in the secretory pathway: the assembly and
secretion of apolipoprotein B-containing lipoproteins. The Journal of Biological Chemistry, 277(20), pp.
17377-17380.

FLOOD, C., GUSTAFSSON, M., PITAS, R.E., ARNABOLDI, L., WALZEM, R.L. and BOREN, J.,
2004. Molecular mechanism for changes in proteoglycan binding on compositional changes of the core
and the surface of low-density lipoprotein-containing human apolipoprotein B100. Arteriosclerosis,
Thrombosis, and Vascular Biology, 24(3), pp. 564-570.

FOLCH, J., LEES, M. and SLOANE STANLEY, G.H., 1957. A simple method for the isolation and
purification of total lipides from animal tissues. The Journal of Biological Chemistry, 226(1), pp. 497-
509.

FREDMAN, G., HELLMANN, J., PROTO, J.D., KURIAKOSE, G., COLAS, R.A., DORWEILER, B.,
CONNOLLY, E.S., SOLOMON, R., JONES, D.M., HEYER, E.J., SPITE, M. and TABAS, I., 2016. An
imbalance between specialized pro-resolving lipid mediators and pro-inflammatory leukotrienes promotes
instability of atherosclerotic plaques. Nature Communications, 7, pp. 12859.

FREDMAN, G. and TABAS, I., 2017. Boosting inflammation resolution in atherosclerosis: The next
frontier for therapy. The American Journal of Pathology, 187(6), pp. 1211-1221.

FREDRICKSON, D.S. and HAVEL, R.J., 1956. The metabolism of chylomicra. I. The removal of
palmitic acid-1-C14 labeled chylomicra from dog plasma. The Journal of Clinical Investigation, 35(9),
pp. 1025-1032.



51

GARDNER, C.D. and KRAEMER, H.C., 1995. Monounsaturated versus polyunsaturated dietary fat and
serum lipids. A meta-analysis. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 15(11), pp. 1917-
1927.

GEIGER, B.S. MOHAMMED, S. SANKARAPPA, H. SPRECHER, 1993. Studies to determine if rat
liver contains chain-length-specific acyl-CoA 6-desaturases. Biochim. Biophys. Acta, 1170(2), pp. 137-
142.

GERSTER, H., 1998. Can adults adequately convert alpha-linolenic acid (18:3n-3) to eicosapentaenoic
acid (20:5n-3) and docosahexaenoic acid (22:6n-3)? International Journal for Vitamin and Nutrition
Research, 68(3), pp. 159-173.

GIBSON, R.A., NEUMANN, M.A., LIEN, E.L., BOYD, K.A. and TU, W.C., 2013. Docosahexaenoic
acid synthesis from alpha-linolenic acid is inhibited by diets high in polyunsaturated fatty acids.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 88(1), pp. 139-146.

GO, V.L., HOFMANN, A.F. and SUMMERSKILL, W.H., 1970. Pancreozymin bioassay in man based
on pancreatic enzyme secretion: potency of specific amino acids and other digestive products. The
Journal of Clinical Investigation, 49(8), pp. 1558-1564.

GOLDSTEIN, J.L. and BROWN, M.S., 1977. The low-density lipoprotein pathway and its relation to
atherosclerosis. Annual Review of Biochemistry, 46, pp. 897-930.

GOLDSTEIN, J.L., KITA, T. and BROWN, M.S., 1983. Defective lipoprotein receptors and
atherosclerosis. Lessons from an animal counterpart of familial hypercholesterolemia. The New England
Journal of Medicine, 309(5), pp. 288-296.

GORDON, D.A., JAMIL, H., SHARP, D., MULLANEY, D., YAO, Z., GREGG, R.E. and WETTERAU,
J., 1994. Secretion of apolipoprotein B-containing lipoproteins from HeLa cells is dependent on
expression of the microsomal triglyceride transfer protein and is regulated by lipid availability.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(16), pp. 7628-7632.

GOYENS, P.L. and MENSINK, R.P., 2006. Effects of alpha-linolenic acid versus those of EPA/DHA on
cardiovascular risk markers in healthy elderly subjects. European Journal of Clinical Nutrition, 60(8), pp.
978-984.

GRENON, S.M., AGUADO-ZUNIGA, J., HATTON, J.P., OWENS, C.D., CONTE, M.S. and HUGHES-
FULFORD, M., 2012. Effects of fatty acids on endothelial cells: inflammation and monocyte adhesion.
The Journal of Surgical Research, 177(1), pp. e35-43.

GUILLOU, H., ZADRAVEC, D., MARTIN, P., JACOBSSON, A., 2010. The key roles of elongases and
desaturases in mammalian fatty acid metabolism: Insights from transgenic mice. Progress in Lipid
Research, 49(2), pp. 186-199

GUSTAFSSON, M., BOREN, J., 2004. Mechanism of lipoprotein retention by the extracellular matrix.
Current Opinion in Lipidology, 15(5), pp. 505-514.

GUSTAFSSON, M., LEVIN, M., SKALEN, K., PERMAN, J., FRIDEN, V., JIRHOLT, P., OLOFSSON,
S.O., FAZIO, S., LINTON, M.F., SEMENKOVICH, C.F., OLIVECRONA, G. and BOREN, J., 2007.
Retention of low-density lipoprotein in atherosclerotic lesions of the mouse: evidence for a role of
lipoprotein lipase. Circulation Research, 101(8), pp. 777-783.

HAIMI, P., UPHOFF, A., HERMANSSON, M., SOMERHARJU, P., 2006. Software tools for analysis of
mass spectrometric lipidome data. Analytical Chemistry, 78, pp. 8324-8331.



52

HAMILTON, R.L., WILLIAMS, M.C., FIELDING, C.J. and HAVEL, R.J., 1976. Discoidal bilayer
structure of nascent high-density lipoproteins from perfused rat liver. The Journal of Clinical
Investigation, 58(3), pp. 667-680.

HANAMATSU, H., OHNISHI, S., SAKAI, S., YUYAMA, K., MITSUTAKE, S., TAKEDA, H.,
HASHINO, S. and IGARASHI, Y., 2014. Altered levels of serum sphingomyelin and ceramide
containing distinct acyl chains in young obese adults. Nutrition & Diabetes, 4, pp. e141.

HANNUN, Y.A., 1994. The sphingomyelin cycle and the second messenger function of ceramide. The
Journal of Biological Chemistry, 269(5), pp. 3125-3128.

HAU, M.F., SMELT, A.H., BINDELS, A.J., SIJBRANDS, E.J., VAN DER LAARSE, A.,
ONKENHOUT, W., VAN DUYVENVOORDE, W. and PRINCEN, H.M., 1996. Effects of fish oil on
oxidation resistance of VLDL in hypertriglyceridemic patients. Arteriosclerosis, Thrombosis, and
Vascular Biology, 16(9), pp. 1197-1202.

HAYEK, T., HUSSEIN, K., AVIRAM, M., COLEMAN, R., KEIDAR, S., PAVOLTZKY, E. and
KAPLAN, M., 2005. Macrophage foam-cell formation in streptozotocin-induced diabetic mice:
stimulatory effect of glucose. Atherosclerosis, 183(1), pp. 25-33.

HEVONOJA, T., PENTIKÄINEN, M.O., HYVÖNEN, M.T., KOVANEN, P.T. and ALA-KORPELA,
M., 2000. Structure of low-density lipoprotein (LDL) particles: basis for understanding molecular
changes in modified LDL. Biochimica et Biophysica Acta, 1488(3), pp. 189-210.

HODGE, J., SANDERS, K. and SINCLAIR, A.J., 1993. Differential utilization of eicosapentaenoic acid
and docosahexaenoic acid in human plasma. Lipids, 28(6), pp. 525-531.

HODSON, L., SKEAFF, C.M. and FIELDING, B.A., 2008. Fatty acid composition of adipose tissue and
blood in humans and its use as a biomarker of dietary intake. Progress in Lipid Research, 47(5), pp. 348-
380.

HOKANSON, J.E. and AUSTIN, M.A., 1996. Plasma triglyceride level is a risk factor for cardiovascular
disease independent of high-density lipoprotein cholesterol level: a meta-analysis of population-based
prospective studies. Journal of Cardiovascular Risk, 3(2), pp. 213-219.

HOLY, E.W., FORESTIER, M., RICHTER, E.K., AKHMEDOV, A., LEIBER, F., CAMICI, G.G.,
MOCHARLA, P., LUSCHER, T.F., BEER, J.H. and TANNER, F.C., 2011. Dietary alpha-linolenic acid
inhibits arterial thrombus formation, tissue factor expression, and platelet activation. Arteriosclerosis,
Thrombosis, and Vascular Biology, 31(8), pp. 1772-1780.

HURT-CAMEJO, E., CAMEJO, G., ROSENGREN, B., LOPEZ, F., AHLSTROM, C., FAGER, G. and
BONDJERS, G., 1992. Effect of arterial proteoglycans and glycosaminoglycans on low density
lipoprotein oxidation and its uptake by human macrophages and arterial smooth muscle cells.
Arteriosclerosis and Thrombosis: A Journal of Vascular Biology, 12(5), pp. 569-583.

HUSSAIN, M.M., KANCHA, R.K., ZHOU, Z., LUCHOOMUN, J., ZU, H. and BAKILLAH, A., 1996.
Chylomicron assembly and catabolism: role of apolipoproteins and receptors. Biochimica et Biophysica
Acta, 1300(3), pp. 151-170.

JEFFCOAT, R. and JAMES, A.T., 1978. The control of stearoyl-CoA desaturase by dietary linoleic acid.
FEBS Letters, 85(1), pp. 114-118.

JOSEPH, C.K., WRIGHT, S.D., BORNMANN, W.G., RANDOLPH, J.T., KUMAR, E.R., BITTMAN,
R., LIU, J. and KOLESNICK, R.N., 1994. Bacterial lipopolysaccharide has structural similarity to
ceramide and stimulates ceramide-activated protein kinase in myeloid cells. The Journal of Biological
Chemistry, 269(26), pp. 17606-17610.



53

KAASENBROOD, L., BOEKHOLDT, S.M., VAN DER GRAAF, Y., RAY, K.K., PETERS, R.J.,
KASTELEIN, J.J., AMARENCO, P., LAROSA, J.C., CRAMER, M.J., WESTERINK, J., KAPPELLE,
L.J., DE BORST, G.J. and VISSEREN, F.L., 2016. Distribution of estimated 10-year risk of recurrent
vascular events and residual risk in a secondary prevention population. Circulation, 134(19), pp. 1419-
1429.

KARVONEN, H.M., ARO, A., TAPOLA, N.S., SALMINEN, I., UUSITUPA, M.I. and SARKKINEN,
E.S., 2002. Effect of alpha-linolenic acid-rich Camelina sativa oil on serum fatty acid composition and
serum lipids in hypercholesterolemic subjects. Metabolism: Clinical and Experimental, 51(10), pp. 1253-
1260.

KATAN, M.B., DESLYPERE, J.P., VAN BIRGELEN, A.P., PENDERS, M. and ZEGWAARD, M.,
1997. Kinetics of the incorporation of dietary fatty acids into serum cholesteryl esters, erythrocyte
membranes, and adipose tissue: an 18-month controlled study. Journal of Lipid Research, 38(10), pp.
2012-2022.

KINNUNEN, P.K., JACKSON, R.L., SMITH, L.C., GOTTO, A.M., Jr and SPARROW, J.T., 1977.
Activation of lipoprotein lipase by native and synthetic fragments of human plasma apolipoprotein C-II.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 74(11), pp. 4848-4851.

KOLODGIE, F.D., VIRMANI, R., BURKE, A.P., FARB, A., WEBER, D.K., KUTYS, R., FINN, A.V.
and GOLD, H.K., 2004. Pathologic assessment of the vulnerable human coronary plaque. Heart (British
Cardiac Society), 90(12), pp. 1385-1391.

KRATZ, M., CULLEN, P., KANNENBERG, F., KASSNER, A., FOBKER, M., ABUJA, P.M.,
ASSMANN, G. and WAHRBURG, U., 2002. Effects of dietary fatty acids on the composition and
oxidizability of low-density lipoprotein. European Journal of Clinical Nutrition, 56(1), pp. 72-81.

KUMAR, N.S. and MANSBACH, C.M.,2nd, 1999. Prechylomicron transport vesicle: isolation and
partial characterization. The American Journal of Physiology, 276(2 Pt 1), pp. G378-86.

KUMAR, V., BUTCHER, S.J., ÖÖRNI, K., ENGELHARDT, P., HEIKKONEN, J., KASKI, K., ALA-
KORPELA, M. and KOVANEN, P.T., 2011. Three-dimensional cryoEM reconstruction of native LDL
particles to 16A resolution at physiological body temperature. PLoS ONE, 6(5), pp. e18841.

LANDSCHULZ, K.T., JUMP, D.B., MACDOUGALD, O.A. and LANE, M.D., 1994. Transcriptional
control of the stearoyl-CoA desaturase-1 gene by polyunsaturated fatty acids. Biochemical and
Biophysical Research Communications, 200(2), pp. 763-768.

LAROSA, J.C., LEVY, R.I., HERBERT, P., LUX, S.E. and FREDRICKSON, D.S., 1970. A specific
apoprotein activator for lipoprotein lipase. Biochemical And Biophysical Research Communications,
41(1), pp. 57-62.

LAURITZEN, L., HANSEN, H.S., JORGENSEN, M.H. and MICHAELSEN, K.F., 2001. The
essentiality of long chain n-3 fatty acids in relation to development and function of the brain and retina.
Progress in Lipid Research, 40(1-2), pp. 1-94.

LEE, M.H., LU, K., HAZARD, S., YU, H., SHULENIN, S., HIDAKA, H., KOJIMA, H., ALLIKMETS,
R., SAKUMA, N., PEGORARO, R., SRIVASTAVA, A.K., SALEN, G., DEAN, M. and PATEL, S.B.,
2001. Identification of a gene, ABCG5, important in the regulation of dietary cholesterol absorption.
Nature Genetics, 27(1), pp. 79-83.

LEHTI, S., NGUYEN, S.D., BELEVICH, I., VIHINEN, H., HEIKKILA, H.M., SOLIYMANI, R.,
KÄKELÄ, R., SAKSI, J., JAUHIAINEN, M., GRABOWSKI, G.A., KUMMU, O., HÖRKKÖ, S.,
BAUMANN, M., LINDSBERG, P.J., JOKITALO, E., KOVANEN, P.T. and ÖÖRNI, K., 2018.



54

Extracellular Lipids Accumulate in Human Carotid Arteries as Distinct Three-Dimensional Structures and
Have Proinflammatory Properties. The American Journal of Pathology, 188(2), pp. 525-538.

LI, L., BEAUCHAMP, M.C. and RENIER, G., 2002. Peroxisome proliferator-activated receptor alpha
and gamma agonists upregulate human macrophage lipoprotein lipase expression. Atherosclerosis,
165(1), pp. 101-110.

LINTHORST, J.M., BENNETT CLARK, S. and HOLT, P.R., 1977. Triglyceride emulsification by
amphipaths present in the intestinal lumen during digestion of fat. Journal of Colloid and Interface
Science, 60(1), Pp 1-10.

LOSCALZO, J., 2001. Nitric oxide insufficiency, platelet activation, and arterial thrombosis. Circulation
Research, 88(8), pp. 756-762.

LU, K., LEE, M.H., HAZARD, S., BROOKS-WILSON, A., HIDAKA, H., KOJIMA, H., OSE, L.,
STALENHOEF, A.F., MIETINNEN, T., BJORKHEM, I., BRUCKERT, E., PANDYA, A., BREWER,
H.B.,Jr, SALEN, G., DEAN, M., SRIVASTAVA, A. and PATEL, S.B., 2001. Two genes that map to the
STSL locus cause sitosterolemia: genomic structure and spectrum of mutations involving sterolin-1 and
sterolin-2, encoded by ABCG5 and ABCG8, respectively. American Journal of Human Genetics, 69(2),
pp. 278-290.

MALMROS, H. and WIGAND, G., 1957. The effect on serum-cholesterol of diets containing different
fats. Lancet (London, England), 273(6984), pp. 1-7.

MANNINEN, S., LANKINEN, M., DE MELLO, V., ÅGREN, J., LAAKSONEN, D., SCHWAB, U.,
ERKKILÄ, A., 2019. The effect of Camelina sativa oil and fish intakes on fatty acid compositions of
blood lipid fractions. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 29(1), pp. 51-61.

MANNINEN, S., LANKINEN, M., ERKKILÄ, A., NGUYEN, SD., RUUTH, M., DE MELLO, V.,
ÖÖRNI, K., SCHWAB, U., 2019. The effect of intakes of fish and Camelina sativa oil on atherogenic
and anti-atherogenic functions of LDL and HDL particles: A randomized controlled trial. Atherosclerosis,
281, pp. 56-61.

MANNING, J.M., GEBRE, A.K., EDWARDS, I.J., WAGNER, W.D., RUDEL, L.L. and PARKS, J.S.,
1994. Dietary polyunsaturated fat decreases interaction between low density lipoproteins and arterial
proteoglycans. Lipids, 29(9), pp. 635-641.

MANSBACH, C.M.,2nd and GORELICK, F., 2007. Development and physiological regulation of
intestinal lipid absorption. II. Dietary lipid absorption, complex lipid synthesis, and the intracellular
packaging and secretion of chylomicrons. American Journal of Physiology. Gastrointestinal and Liver
Physiology, 293(4), pp. G645-50.

MAZER, N.A. and CAREY, M.C., 1983. Quasi-elastic light-scattering studies of aqueous biliary lipid
systems. Cholesterol solubilization and precipitation in model bile solutions. Biochemistry, 22(2), pp.
426-442.

MCLENNAN, P.L. and DALLIMORE, J.A., 1995. Dietary canola oil modifies myocardial fatty acids and
inhibits cardiac arrhythmias in rats. The Journal of Nutrition, 125(4), pp. 1003-1009.

MCMURCHIE, E.J., RINALDI, J.A., BURNARD, S.L., PATTEN, G.S., NEUMANN, M., MCINTOSH,
G.H., ABBEY, M. and GIBSON, R.A., 1990. Incorporation and effects of dietary eicosapentaenoate
(20:5(n-3)) on plasma and erythrocyte lipids of the marmoset following dietary supplementation with
differing levels of linoleic acid. Biochimica et Biophysica Acta, 1045(2), pp. 164-173.



55

MCMURRAY, H.F., PARTHASARATHY, S. and STEINBERG, D., 1993. Oxidatively modified low
density lipoprotein is a chemoattractant for human T lymphocytes. The Journal of Clinical Investigation,
92(2), pp. 1004-1008.

MEAD, J.R., IRVINE, S.A. and RAMJI, D.P., 2002. Lipoprotein lipase: structure, function, regulation,
and role in disease. Journal of Molecular Medicine (Berlin, Germany), 80(12), pp. 753-769.

MELCHIOR, J.T., SAWYER, J.K., KELLEY, K.L., SHAH, R., WILSON, M.D., HANTGAN, R.R. and
RUDEL, L.L., 2013. LDL particle core enrichment in cholesteryl oleate increases proteoglycan binding
and promotes atherosclerosis. Journal of Lipid Research, 54(9), pp. 2495-2503.

MERCHED, A.J., KO, K., GOTLINGER, K.H., SERHAN, C.N. and CHAN, L., 2008. Atherosclerosis:
evidence for impairment of resolution of vascular inflammation governed by specific lipid mediators. The
FASEB Journal, 22(10), pp. 3595-3606.

MERKEL, M., HEEREN, J., DUDECK, W., RINNINGER, F., RADNER, H., BRESLOW, J.L.,
GOLDBERG, I.J., ZECHNER, R. and GRETEN, H., 2002. Inactive lipoprotein lipase (LpL) alone
increases selective cholesterol ester uptake in vivo, whereas in the presence of active LpL it also increases
triglyceride hydrolysis and whole particle lipoprotein uptake. The Journal of Biological Chemistry,
277(9), pp. 7405-7411.

MEYER, J.H., STEVENSON, E.A. and WATTS, H.D., 1976. The potential role of protein in the
absorption of fat. Gastroenterology, 70(2), pp. 232-239.

MIETTINEN, T.A., NAUKKARINEN, V., HUTTUNEN, J.K., MATTILA, S. and KUMLIN, T., 1982.
Fatty-acid composition of serum lipids predicts myocardial infarction. British Medical Journal (Clinical
Research ed.), 285(6347), pp. 993-996.

MILLER, C.D., THOMAS, M.J., HIESTAND, B., SAMUEL, M.P., WILSON, M.D., SAWYER, J. and
RUDEL, L.L., 2012. Cholesteryl esters associated with acyl-CoA:cholesterol acyltransferase predict
coronary artery disease in patients with symptoms of acute coronary syndrome. Academic Emergency
Medicine, 19(6), pp. 673-682.

MOREL, E., DEMIGNOT, S., CHATEAU, D., CHAMBAZ, J., ROUSSET, M. and DELERS, F., 2004.
Lipid-dependent bidirectional traffic of apolipoprotein B in polarized enterocytes. Molecular Biology of
the Cell, 15(1), pp. 132-141.

MORENO, J.A., LOPEZ-MIRANDA, J., PEREZ-MARTINEZ, P., MARIN, C., MORENO, R., GOMEZ,
P., PANIAGUA, J.A. and PEREZ-JIMENEZ, F., 2008. A monounsaturated fatty acid-rich diet reduces
macrophage uptake of plasma oxidised low-density lipoprotein in healthy young men. The British Journal
of Nutrition, 100(3), pp. 569-575.

MORI, T.A. and WOODMAN, R.J., 2006. The independent effects of eicosapentaenoic acid and
docosahexaenoic acid on cardiovascular risk factors in humans. Current Opinion in Clinical Nutrition
and Metabolic Care, 9(2), pp. 95-104.

MOZAFFARIAN, D., 2005. Does alpha-linolenic acid intake reduce the risk of coronary heart disease? A
review of the evidence. Alternative Therapies in Health and Medicine, 11(3), pp. 24-30; quiz 31, 79.

MOZAFFARIAN, D. and RIMM, E.B., 2006. Fish intake, contaminants, and human health: evaluating
the risks and the benefits. Jama, 296(15), pp. 1885-1899.

MOZAFFARIAN, D. and WU, J.H., 2011. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: effects on
risk factors, molecular pathways, and clinical events. Journal of the American College of Cardiology,
58(20), pp. 2047-2067.



56

NIEVELSTEIN-POST, P., MOTTINO, G., FOGELMAN, A. and FRANK, J., 1994. An ultrastructural
study of lipoprotein accumulation in cardiac valves of the rabbit. Arteriosclerosis and Thrombosis : A
Journal of Vascular Biology, 14(7), pp. 1151-1161.

NORUM, K.R., LILLJEQVIST, A.C., HELGERUD, P., NORMANN, E.R., MO, A. and SELBEKK, B.,
1979. Esterification of cholesterol in human small intestine: the importance of acyl-CoA:cholesterol
acyltransferase. European Journal of Clinical Investigation, 9(1), pp. 55-62.

OHRVALL, M., BERGLUND, L., SALMINEN, I., LITHELL, H., ARO, A. and VESSBY, B., 1996. The
serum cholesterol ester fatty acid composition but not the serum concentration of alpha tocopherol
predicts the development of myocardial infarction in 50-year-old men: 19 years follow-up.
Atherosclerosis, 127(1), pp. 65-71.

ÖÖRNI, K., RAJAMAKI, K., NGUYEN, S.D., LÄHDESMÄKI, K., PLIHTARI, R., LEE-RUECKERT,
M. and KOVANEN, P.T., 2015. Acidification of the intimal fluid: the perfect storm for atherogenesis.
Journal of Lipid Research, 56(2), pp. 203-214.

ORAM, J.F., MENDEZ, A.J., SLOTTE, J.P. and JOHNSON, T.F., 1991. High density lipoprotein
apolipoproteins mediate removal of sterol from intracellular pools but not from plasma membranes of
cholesterol-loaded fibroblasts. Arteriosclerosis and Thrombosis: A Journal of Vascular Biology, 11(2),
pp. 403-414.

ORSAVOVA, J., MISURCOVA, L., AMBROZOVA, J.V., VICHA, R. and MLCEK, J., 2015. Fatty
acids composition of vegetable oils and its contribution to dietary energy intake and dependence of
cardiovascular mortality on dietary intake of fatty acids. International Journal of Molecular Sciences,
16(6), pp. 12871-12890.

OWENS, R.T. and WAGNER, W.D., 1991. Metabolism and turnover of cell surface-associated heparan
sulfate proteoglycan and chondroitin sulfate proteoglycan in normal and cholesterol-enriched
macrophages. Arteriosclerosis and Thrombosis: A Journal of Vascular Biology, 11(6), pp. 1752-1758.

PAN, A., CHEN, M., CHOWDHURY, R., WU, J.H., SUN, Q., CAMPOS, H., MOZAFFARIAN, D. and
HU, F.B., 2012a. alpha-Linolenic acid and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-
analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 96(6), pp. 1262-1273.

PAN, A., CHEN, M., CHOWDHURY, R., WU, J.H., SUN, Q., CAMPOS, H., MOZAFFARIAN, D. and
HU, F.B., 2012b. alpha-Linolenic acid and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-
analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 96(6), pp. 1262-1273.

PARKS, J.S., GEBRE, A.K., EDWARDS, I.J. and WAGNER, W.D., 1991. Role of LDL subfraction
heterogeneity in the reduced binding of low-density lipoproteins to arterial proteoglycans in cynomolgus
monkeys fed a fish oil diet. Journal of Lipid Research, 32(12), pp. 2001-2008.

PATSCH, J.R., GOTTO, A.M., Jr, OLIVERCRONA, T. and EISENBERG, S., 1978. Formation of high
density lipoprotein2-like particles during lipolysis of very low-density lipoproteins in vitro. Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America, 75(9), pp. 4519-4523.

PATTERSON, E., WALL, R., FITZGERALD, G.F., ROSS, R.P. and STANTON, C., 2012. Health
implications of high dietary omega-6 polyunsaturated fatty acids. Journal of Nutrition and Metabolism,
2012, pp. 539426.

PAWLOSKY, R.J., HIBBELN, J.R., LIN, Y., GOODSON, S., RIGGS, P., SEBRING, N., BROWN, G.L.
and SALEM, N., Jr, 2003. Effects of beef- and fish-based diets on the kinetics of n-3 fatty acid
metabolism in human subjects. The American Journal of Clinical Nutrition, 77(3), pp. 565-572.



57

PLUTZKY, J., 1999. Atherosclerotic plaque rupture: emerging insights and opportunities. The American
Journal of Cardiology, 84(1), pp 15-20.

PORTMAN, O.W. and ALEXANDER, M., 1970. Metabolism of sphingolipids by normal and
atherosclerotic aorta of squirrel monkeys. Journal of Lipid Research, 11(1), pp. 23-30.

QUINN, M.T., PARTHASARATHY, S., FONG, L.G. and STEINBERG, D., 1987. Oxidatively modified
low density lipoproteins: a potential role in recruitment and retention of monocyte/macrophages during
atherogenesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(9),
pp. 2995-2998.

RALLIDIS, L.S., PASCHOS, G., LIAKOS, G.K., VELISSARIDOU, A.H., ANASTASIADIS, G. and
ZAMPELAS, A., 2003. Dietary alpha-linolenic acid decreases C-reactive protein, serum amyloid A and
interleukin-6 in dyslipidaemic patients. Atherosclerosis, 167(2), pp. 237-242.

RAPP, J.H., CONNOR, W.E., LIN, D.S., INAHARA, T. and PORTER, J.M., 1983. Lipids of human
atherosclerotic plaques and xanthomas: clues to the mechanism of plaque progression. Journal of Lipid
Research, 24(10), pp. 1329-1335.

RAZQUIN, C., LIANG, L., TOLEDO, E., CLISH, C.B., RUIZ-CANELA, M., ZHENG, Y., WANG,
D.D., CORELLA, D., CASTANER, O., ROS, E., AROS, F., GOMEZ-GRACIA, E., FIOL, M.,
SANTOS-LOZANO, J.M., GUASCH-FERRE, M., SERRA-MAJEM, L., SALA-VILA, A., BUIL-
COSIALES, P., BULLO, M., FITO, M., PORTOLES, O., ESTRUCH, R., SALAS-SALVADO, J., HU,
F.B. and MARTINEZ-GONZALEZ, M.A., 2018. Plasma lipidome patterns associated with
cardiovascular risk in the PREDIMED trial: A case-cohort study. International Journal of Cardiology,
253, pp. 126-132.

RENNICK, R.E., CAMPBELL, J.H. and CAMPBELL, G.R., 1988. Vascular smooth muscle phenotype
and growth behaviour can be influenced by macrophages in vitro. Atherosclerosis, 71(1), pp. 35-43.

RINNINGER, F. and PITTMAN, R.C., 1989. Mechanism of the cholesteryl ester transfer protein-
mediated uptake of high-density lipoprotein cholesteryl esters by Hep G2 cells. The Journal of Biological
Chemistry, 264(11), pp. 6111-6118.

RUSSO, G.L., 2009. Dietary n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids: from biochemistry to clinical
implications in cardiovascular prevention. Biochemical Pharmacology, 77(6), pp. 937-946.

RUUTH, M., NGUYEN, S.D., VIHERVAARA, T., HILVO, M., LAAJALA, T.D., KONDADI, P.K.,
GISTERA, A., LÄHTEENMÄKI, H., KITTILÄ, T., HUUSKO, J., UUSITUPA, M., SCHWAB, U.,
SAVOLAINEN, M.J., SINISALO, J., LOKKI, M.L., NIEMINEN, M.S., JULA, A., PEROLA, M., YLÄ-
HERTTULA, S., RUDEL, L., ÖÖRNI, A., BAUMANN, M., BARUCH, A., LAAKSONEN, R.,
KETELHUTH, D.F.J., AITTOKALLIO, T., JAUHIAINEN, M., KÄKELÄ, R., BOREN, J., WILLIAMS,
K.J., KOVANEN, P.T. and ÖÖRNI, K., 2018. Susceptibility of low-density lipoprotein particles to
aggregate depends on particle lipidome, is modifiable, and associates with future cardiovascular deaths.
European Heart Journal, 39(27), pp. 2562-2573.

SACKS, F.M., LICHTENSTEIN, A.H., WU, J.H.Y., APPEL, L.J., CREAGER, M.A., KRIS-
ETHERTON, P.M., MILLER, M., RIMM, E.B., RUDEL, L.L., ROBINSON, J.G., STONE, N.J., VAN
HORN, L.V. and AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2017. Dietary Fats and Cardiovascular Disease:
A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation, 136(3), pp. e1-e23.

SARGENT, J.R., 1997. Fish oils and human diet. The British Journal of Nutrition, 78(1), pp. 5-13.

SCHAFFER, J.E. and LODISH, H.F., 1994. Expression cloning and characterization of a novel adipocyte
long chain fatty acid transport protein. Cell, 79(3), pp. 427-436.



58

SCHWAB, U., LAURITZEN, L., THOLSTRUP, T., HALDORSSONI, T., RISERUS, U., UUSITUPA,
M. and BECKER, W., 2014. Effect of the amount and type of dietary fat on cardiometabolic risk factors
and risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and cancer: a systematic review. Food &
Nutrition Research, 58(10)

SCHWAB, U.S., LANKINEN, M.A., DE MELLO, V.D., MANNINEN, S.M., KURL, S., PULKKI, K.J.,
LAAKSONEN, D.E. and ERKKILÄ, A.T., 2018. Camelina Sativa oil, but not fatty fish or lean fish,
improves serum lipid profile in subjects with impaired glucose metabolism-A randomized controlled trial.
Molecular Nutrition & Food Research, 62(4), pp. 10.1002/mnfr.201700503.

SCHWARZ, J.M., LINFOOT, P., DARE, D. and AGHAJANIAN, K., 2003. Hepatic de novo lipogenesis
in normoinsulinemic and hyperinsulinemic subjects consuming high-fat, low-carbohydrate and low-fat,
high-carbohydrate isoenergetic diets. The American Journal of Clinical Nutrition, 77(1), pp. 43-50.

SEO, T., QI, K., CHANG, C., LIU, Y., WORGALL, T.S., RAMAKRISHNAN, R. and DECKELBAUM,
R.J., 2005. Saturated fat-rich diet enhances selective uptake of LDL cholesteryl esters in the arterial wall.
The Journal of Clinical Investigation, 115(8), pp. 2214-2222.

SERGEANT, S., HUGENSCHMIDT, C.E., RUDOCK, M.E., ZIEGLER, J.T., IVESTER, P.,
AINSWORTH, H.C., VAIDYA, D., CASE, L.D., LANGEFELD, C.D., FREEDMAN, B.I., BOWDEN,
D.W., MATHIAS, R.A. and CHILTON, F.H., 2012. Differences in arachidonic acid levels and fatty acid
desaturase (FADS) gene variants in African Americans and European Americans with diabetes or the
metabolic syndrome. The British Journal of Nutrition, 107(4), pp. 547-555.

SERHAN, C.N., 2007. Resolution phase of inflammation: novel endogenous anti-inflammatory and
proresolving lipid mediators and pathways. Annual Review of Immunology, 25, pp. 101-137.

SIMOPOULOS, A.P., 2008. The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular
disease and other chronic diseases. Experimental Biology and Medicine (Maywood, N.J.), 233(6), pp.
674-688.

SMITH, E.B. and STAPLES, E.M., 1981. Haemostatic factors in human aortic intima. Lancet (London,
England), 1(8231), pp. 1171-1174.

STREMMEL, W., 1988. Uptake of fatty acids by jejunal mucosal cells is mediated by a fatty acid binding
membrane protein. The Journal of Clinical Investigation, 82(6), pp. 2001-2010.

SUBBAIAH, P.V., KAUFMAN, D. and BAGDADE, J.D., 1993. Incorporation of dietary n-3 fatty acids
into molecular species of phosphatidyl choline and cholesteryl ester in normal human plasma. The
American Journal of Clinical Nutrition, 58(3), pp. 360-368.

SUMMERS, S.A., 2018 Could Ceramides Become the New Cholesterol? Cell Metabolism, 27(2), pp.
276-280,

TABAS, I., LI, Y., BROCIA, R.W., XU, S.W., SWENSON, T.L. and WILLIAMS, K.J., 1993.
Lipoprotein lipase and sphingomyelinase synergistically enhance the association of atherogenic
lipoproteins with smooth muscle cells and extracellular matrix. A possible mechanism for low density
lipoprotein and lipoprotein(a) retention and macrophage foam cell formation. The Journal of Biological
Chemistry, 268(27), pp. 20419-20432.

TALL, A.R., SAMMETT, D., VITA, G.M., DECKELBAUM, R. and OLIVECRONA, T., 1984.
Lipoprotein lipase enhances the cholesteryl ester transfer protein-mediated transfer of cholesteryl esters
from high density lipoproteins to very low-density lipoproteins. The Journal of Biological Chemistry,
259(15), pp. 9587-9594.



59

TERTOV, V.V., OREKHOV, A.N., RYONG, L.H. and SMIRNOV, V.N., 1988. Intracellular cholesterol
accumulation is accompanied by enhanced proliferative activity of human aortic intimal cells. Tissue &
Cell, 20(6), pp. 849-854.

THIES, F., GARRY, J.M., YAQOOB, P., RERKASEM, K., WILLIAMS, J., SHEARMAN, C.P.,
GALLAGHER, P.J., CALDER, P.C. and GRIMBLE, R.F., 2003. Association of n-3 polyunsaturated
fatty acids with stability of atherosclerotic plaques: a randomised controlled trial. Lancet (London,
England), 361(9356), pp. 477-485.

THIES, F., MILES, E.A., NEBE-VON-CARON, G., POWELL, J.R., HURST, T.L., NEWSHOLME,
E.A. and CALDER, P.C., 2001. Influence of dietary supplementation with long-chain n-3 or n-6
polyunsaturated fatty acids on blood inflammatory cell populations and functions and on plasma soluble
adhesion molecules in healthy adults. Lipids, 36(11), pp. 1183-1193.

THOMAS, M.J., THORNBURG, T., MANNING, J., HOOPER, K. and RUDEL, L.L., 1994. Fatty acid
composition of low-density lipoprotein influences its susceptibility to autoxidation. Biochemistry, 33(7),
pp. 1828-1834.

UAUY, R., HOFFMAN, D.R., PEIRANO, P., BIRCH, D.G. and BIRCH, E.E., 2001. Essential fatty acids
in visual and brain development. Lipids, 36(9), pp. 885-895.

VAN DEENEN, L., DE HAAS, G. and HEEMSKERK, C.H., 1963. Hydrolysis of synthetic mixed-acid
phosphatides by phospholipase A from human pancreas. Biochimica et Biophysica Acta, 67, pp. 295–304.

VAN DEN BOSCH, H., POSTEMA, N.M., DE HAAS, G.H. and VAN DEENEN, L.L., 1965. On the
positional specificity of phospholipase A from pancreas. Biochimica et Biophysica Acta, 98(3), pp. 657-
659.

VERMUNT, S.H., MENSINK, R.P., SIMONIS, M.M. and HORNSTRA, G., 2000. Effects of dietary
alpha-linolenic acid on the conversion and oxidation of 13C-alpha-linolenic acid. Lipids, 35(2), pp. 137-
142.

VIDAL, F., COLOME, C., MARTINEZ-GONZALEZ, J. and BADIMON, L., 1998. Atherogenic
concentrations of native low-density lipoproteins down-regulate nitric-oxide-synthase mRNA and protein
levels in endothelial cells. European Journal of Biochemistry, 252(3), pp. 378-384.

VIOLA, J.R., LEMNITZER, P., JANSEN, Y., CSABA, G., WINTER, C., NEIDECK, C., SILVESTRE-
ROIG, C., DITTMAR, G., DORING, Y., DRECHSLER, M., WEBER, C., ZIMMER, R., CENAC, N.
and SOEHNLEIN, O., 2016. Resolving lipid mediators maresin 1 and resolvin D2 prevent
atheroprogression in mice. Circulation Research, 119(9), pp. 1030-1038.

VOSS, A., REINHART, M., SANKARAPPA, S., SPRECHER, H., 1991. The metabolism of
7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid to 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid in rat liver is independent
of a 4-desaturase. Journal of Biological Chemistry, 266, pp. 19995-20000

WEISGRABER, K.H. and RALL, S.C., Jr, 1987. Human apolipoprotein B-100 heparin-binding sites. The
Journal of Biological Chemistry, 262(23), pp. 11097-11103.

WEYLANDT, K.H., CHIU, C.-., GOMOLKA, B., WAECHTER, S.F. and WIEDENMANN, B., 2012.
Omega-3 fatty acids and their lipid mediators: Towards an understanding of resolvin and protectin
formation. Omega-3 fatty acids and their resolvin/protectin mediators. Prostaglandins and Other Lipid
Mediators, 97(3-4), pp. 73-82.

WHO (2018). WHO Mortality Database.



60

XIAO, C., HSIEH, J., ADELI, K. and LEWIS, G.F., 2011. Gut-liver interaction in triglyceride-rich
lipoprotein metabolism. American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 301(3), pp.
E429-46.

XU, X.X. and TABAS, I., 1991. Sphingomyelinase enhances low density lipoprotein uptake and ability to
induce cholesteryl ester accumulation in macrophages. The Journal of Biological Chemistry, 266(36), pp.
24849-24858.

YAGYU, H., CHEN, G., YOKOYAMA, M., HIRATA, K., AUGUSTUS, A., KAKO, Y., SEO, T., HU,
Y., LUTZ, E.P., MERKEL, M., BENSADOUN, A., HOMMA, S. and GOLDBERG, I.J., 2003.
Lipoprotein lipase (LpL) on the surface of cardiomyocytes increases lipid uptake and produces a
cardiomyopathy. The Journal of Clinical Investigation, 111(3), pp. 419-426.

YANG, F., CHEN, G., MA, M., QIU, N., ZHU, L. and LI, J., 2018. Fatty acids modulate the expression
levels of key proteins for cholesterol absorption in Caco-2 monolayer. Lipids in Health and Disease,
17(1), pp. 32-018-0675-y.

YLÄ-HERTTUALA, S., LIPTON, B.A., ROSENFELD, M.E., GOLDBERG, I.J., STEINBERG, D. and
WITZTUM, J.L., 1991. Macrophages and smooth muscle cells express lipoprotein lipase in human and
rabbit atherosclerotic lesions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America, 88(22), pp. 10143-10147.

YOUNG, S.C. and HUI, D.Y., 1999. Pancreatic lipase/colipase-mediated triacylglycerol hydrolysis is
required for cholesterol transport from lipid emulsions to intestinal cells. The Biochemical Journal, 339
(Pt 3)(Pt 3), pp. 615-620.

ZATONSKI, W., CAMPOS, H. and WILLETT, W., 2008. Rapid declines in coronary heart disease
mortality in Eastern Europe are associated with increased consumption of oils rich in alpha-linolenic acid.
European Journal of Epidemiology, 23(1), pp. 3-10.

ZHANG, X., SESSA, W.C. and FERNANDEZ-HERNANDO, C., 2018. Endothelial transcytosis of
lipoproteins in atherosclerosis. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 5, pp. 130.

ZUIJDGEEST-VAN LEEUWEN, S.D., DAGNELIE, P.C., RIETVELD, T., VAN DEN BERG, J.W. and
WILSON, J.H., 1999. Incorporation and washout of orally administered n-3 fatty acid ethyl esters in
different plasma lipid fractions. The British Journal of Nutrition, 82(6), pp. 481-488.


