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 Fosfori: Uusi kolesteroli? 



Fosforin saantisuositus ja saanti 

Suomessa 

 

• Suositus  aikuisille (2013): 

– 600-700 mg/p 

 

• Mediaanisaanti Suomessa    

– Naisten  n. 1400 mg/p 

– Miehet n.1700 mg/p 

 



Fosforin lähteet ravinnossamme 

• Maitotuotteet , 36% (M), 37 % (N) 

 

• Liha-, kalatuotteet, 17 %(M), 14%(N) 

 

• Viljatuotteet, 20 %(M), 24 %(N) 

 

• Muut  

 

• Proteiini- ja fosforipitoisuus kulkevat käsi kädessä. 
 

 

 
• Helldán et al 2013( Finravinto) 
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Muutamien elintarvikkeiden fosforipitoisuus (THL 2007) 

P (mg/100g) P (mg/100g) 

Maito 90   Naudanliha 172  

Edam  510   Kirjolohi 260 

Emmentaljuusto, 27- 35% 360      Savukinkku 200,0 

Sulatejuusto, 

vähänrasvainen 1570 Kalkkuna 260 

Kauraryyni 430 Pizza 149 

Kaurapuuro 54 Tomaatti 30 

Ruisleipä 229 Appelsiini 23 

Maitosuklaa 300,0 

Vehnäjauho 95 Kolajuoma 15,0 

Munanvalkuainen 11 Virvoitusjuoma 2,0 

Keltuainen 540   Omenamehu 6,0 



Fosforin hyväksikäytettävyys on erilainen 
eri elintarvikkeista 

  

•  Muoto : Orgaaninen fosfaatti 

 

• Hyvä: Liha ja kalatuotteet 

• Hyvä: Maitotuotteet 

• Huono: Viljatuotteet 



Eroavat elintarvikkeiden 
hyväksikäytettävän fosforin suhteen? 



Hyväksikäytettävyys : Maito- ja lihatuotteet  

Karp et al 
2011 



Fosfori lisäaineena – 
esimerkkejä elintarvikkeista 

• Lisäainefosforin käyttö on lisääntynyt 

• Muoto: Epäorgaaninen fosfaatti  

• Esim: 
– Sulatejuustot 

– Tietyt lihatuotteet 

– Valmisruoat 

– Marinadit 

– Tietyt säilykkeet 

– Kolajuomat   

• (E-koodit: E338-343, E450-E452, E541) 

• Saanti on tuntematon 



Additive E code Examples of products 

Antioxidizing agents 

Phosphoric acid E338 cola beverages 

Monosodium phosphate E339 puddings, cookies,  

Disodium phosphate E339 sweet pies 

Trisodium phosphate E339 

Monopotassium phosphate E340 cheese, icecream, 

Dipotassium phosphate E340  breakfast cereals 

Tripotassium phosphate E340 

Monocalcium phosphate E341 enriched soya drinks,  

Dicalcium phosphate E341 salad dressings 

Tricalcium phosphate E341 

Monomagnesium phoshate E343 cheese, icecream,  

Dimagnesium phoshate E343 dry food mixes 

Emulsifiers, stabilizers, thickening agents 

diphosphates: 

disodium E450 meat products 

trisodium E450 (sausages, frankfurters), 

tetrasodium E450 processed cheeses, sausages,  

tetrapotassium E450 marinated meats, 

dicalcium E450 products containing 

calcium di hydrogen E450 baking powder 

triphosphates: 

pentasodium E451 sausages, frankfurters,  

pentapotassium E451 meatballs 

polyphosphates: 

sodium polyphosphate E452 processed cheeses, sausages,  

potassiumpolyphosphate E452 frankfurters, meatballs 

sodium calcium polyphosphate E452 

calcium polyphosphate E452 

starch phoshates: 

mono starch phosphate E1410 cold cuts, barbeque sauces, 

di starch phosphate E1012 ready to eat pizzas, 

phosphated di starch phosphate E1013 hamburgers 

acetylated di starchphosphate E1414 

hydroxy propyl di starch phosphate E1442 

Anti-caking agents 

sodium aluminium phosphate (sour) E541 meat products, cup soups 



Hyväksikäytettävyys : Juomia ja kasviksia 

Karp et al 2011 



Millaisessa ruokavaliossa on paljon 
lisäainefosforia? 

Seminars in Dialysis—Vol 26, No 1 (January–February) 2013 
pp. 54–61 



Pahin lisäainesaantiskenaario ?   

 

( Yhdysvalloissa) 

 





Berdnt & Kumar et al 2007 

No  regulation 

”Everything is 

absorbed” 

Most 

important 

regulation 

Fosforin aineenvaihdunta 



Fosfaatin rooli elimistössä 

• Fosfori  on fosfaattimuodossa elimistössä 

•  Esim: 

– sisältävät fosfaattia : DNA,RNA, proteiinit, 
solukalvossa jne 

– Puskurina veressä 

– Luuston rakennusaine 

– Osallistuu luuston ja mineraaliaineenvaihduntaan 

– Kalsium, D-vitamiini, lisäkilpirauhashormoni, FGF-23, 
vaikuttavat yhdessä mineraaliaineenvaihdunassa 

 

 



Onko fosforin saanti haitallinen terveydelle 
? 



Fosforin saanti  riskinä 
munuaistaudeissa 

• Suonten kalkkiutuminen 

• Sydän- ja verosuonitaudin riski lisääntyy 

• Munuaisperäinen luustotauti 

• kuolleisuus 

 

 



Lisäainefosfaatti on todellinen ja 
salakavala vaara munuaispotilaille ! 



Benini ym :  
Ote yhteenvedosta 

•  Lisäaineita sisältävien elintarvikkeiden,  fosforipitoisuus 
on 70% korkeampi kuin niiden, jotka eivät sisällä 
lisäaineita. 
 

• Ylimääräinen fosforin määrä on imeytyy lähes täydellisti 
suolistosta. 
 

• Viranomaisten pitäisi  kiinnittää  huomiota 
elintarvikkeiden  fosforimäärän ilmoittamisesta  
pakkausmerkinnöissä- luonnollinen  ja  lisättyä fosfori  
 

• Munuaistautipotilaille pitää tiedottaa lisäainefosforista 



Fosfaatti: uusi sydän- ja 
verisuonitaudin riskitekijä 



Ketteler et al 2013 : Johtopäätöksiä mm. 

• On hiljattain huomattu, että myös normaaliväestössä 
korkeisiin, mutta normaalialuella oleviin , veren  
fosforipitoisuuksiiin liittyy lisääntynyt  kuolleisuus, 
etenkin kardiovaskulaarikuolleisuus. 

 

• Taustalla verisuoniston endoteelin toimintahäiriö, 
kalkkiutuminen, sydämen liikakasvu. 

 

• Syy mm: korkea fosfaattipitoisuus  laukaisee suoniston 
lihasten muuttumista luuta muodostuvien solujen 
kaltaisiksi sekä tulehdus.  
 

 



Ketteler et al , jatkoa 

• Ravinnon fosforilla näyttää olevan negatiivisia 
vaikutuksia sekä luuston että verisuoniin 
terveillä   

 

• Korkein turvallinen saanti on tuntematon –
riippuu fosforin lähteestä 

 



Lisäainesaanti ja suonen IMT                   
(intermedia paksuus) (Itkonen ym 2013) 

 



Fosfori ja luusto 

• Mekanismista yksinkertaisesti: 

• Ravinnon fosfori nostaa veren 
fosforipitoisuutta 

• Tämä johtaa siihen että lisäkilpirauhashormoni 
nousee 

• Tämä lisää luuston hajoamista 

 

 



Muutamia aikaisempia tutkimuksia 

 

 

 
• Calvo MS, Kumar R & Heath H 3rd (1988) Elevated secretion 

and action of serum parathyroid hormone in young adults 
consuming high phosphorus, low calcium diets assembled 
from common foods. J Clin Endocrinol Metab 66, 823–829 
 

• Calvo MS, Kumar R & Heath H (1990) Persistently elevated 
parathyroid hormone secretion and action in young women 
after four weeks of ingesting high phosphorus, low calcium 
diets. J Clin Endocrinol Metab 70, 1334–1340. 
 

. 



Luun mineraalitiheys ja kolajuomat 

Tucker et al  2006 

Lower Ca/P -ratio 

BMD was measured at the spine and 3 hip sites 
in 1413 women and 1125 men in the 
Framingham Osteoporosis Study by 
using DXA. 



Kemi et al 2006 

Fosfori vaikuttaa akuutisti kalsium ja luuston 

aineenvaihduntaan annos-vasteellisesti  

 



Kemi et al 2006 





 

 

Miten fosforia sisältävät elintarvikkeet  

vaikuttavat kalsiumin ja luuston 

aineenvaihduntaan?  

 

 



Supplement 

Meat 

Cheese 





Onko  fosforin käyttö lisäaineena 
turvallista ? 

 
• Olemassa oleva tieteellinen näyttö viittaa siihen, 

että lisäaineena fosforilla voi olla 
haittavaikutuksia, mutta  tarvitaan enemmän 
tutkimustietoa. 
 

• EFSA (2013) : …. Lisäainefosfaattien käyttöä 
tullaan arvioimaan korkealla prioriteetilla ennen 
31.12.2018  
– ( As set out by Regulation (EU) No 257/2010, phosphates for use 

as food additives will be re-evaluated by EFSA with high priority 
by 31 December 2018.) 

 


