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Vahemeremaade dieet -

üks tervislikumaid maailmas

Annely Soots, toitumisterapeut
Vahemeremaade dieeti peetakse juba pool sajandit üheks
tervislikumaks toitumise mudeliks - sellise toitumisviisi paljud komponendid mõjutavad tervist mitmel erineval moel.
Tänaseks on kindel, et näiteks koronaarhaiguse
(südame isheemiatõbi) korral on toit üheks oluliseks
riskifaktoriks, ja toitumist Vahemeremaade
traditsioonilise toitumisviisi järgi kujundades on
võimalik saada väga häid tulemusi, seda ka juba
haigestunutel.
Selles artiklis vaatleme kõnealuse dieedi kasulikkust läbi
teaduskirjanduse ning kirjeldame füsioloogilisi mehhanisme,
millel see kasulikkus põhineb.
Esimese laiaulatusliku aastakümnetepikkuse uuringu (Seven
Countries Study1 - Seitsme Maa Uuring) südame-veresoonkonnahaiguste seostest elustiili faktoritega viisid läbi eelmise
sajandi keskpaigas ameeriklane Ancel Keys ja tema kolleegid
USA-s, Soomes, Hollandis, Itaalias, Kreekas, Jugoslaavias ja
Jaapanis. Teadlased demonstreerisid, et seerumi kolesterooli-

tase, vererõhk, diabeet ja suitsetamine on südame veresoonkonnahaiguste riskifaktorid. Ancel Keys ja tema Itaalia kolleeg
Flaminio Fidanza ongi Vahemeremaade dieedi defineerijad.
Tegemist on toitumisviisiga, mis oli valdav Kreekas ja Itaalias
veel 1950-60-ndatel. Nad näitasid, et toitumismustrid
Vahemeremaades, aga ka Jaapanis olid seotud madalama
suremusega, ning avastasid, et südameveresoonkonna haigused on välditavad tervisliku toitumisega. Märkimisväärset
erinevust erinevate piirkondade elanike südame-veresoonkonna tervises põhjendati toitumisharjumuste erinevusega,
eeskätt puu-, aed-, tera- ja kaunviljade ning kala ja oliiviõli
tarbimisega. Vahemeremaade piirkonnas tarbiti küll suurtes
kogustes rasva, kuid küllastumata rasva oliiviõlina, ning südameveresoonkonna haiguste esinemissagedus oli seal teiste
piirkondadega võrreldes tunduvalt väiksem. Leiti aga seos
küllastunud rasvade rohke tarbimise ja südameveresoonkonna haiguste vahel. Hilisemad uuringud on kinnitanud oliiviõlist ja pähklitest saadavate rasvade tervislikkust ja samas ka
liiga väikese rasvasisaldusega dieetide mittetoimimist.
Alates Seitsme Maa Uuringust, mis näitas, et inimestel
Vahemeremaade regioonis oli väiksem suremus südame-ve-
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resoonkonnahaigustesse eeskätt tänu sealsele toitumisviisile,
on hakatud huvi tundma mitte niivõrd üksikute toidu- ja
toitainete tervislikkuse, kuivõrd toitumismustrite vastu tervikuna.
Uutes Põhjamaade toitumissoovitustes2 viidatakse samuti
tervist mõjutavatele toitumismudelitele, mida toetavad
tugevad teaduslikud tõendused. Väidetakse, et seos toitumismustrite ja mitmete krooniliste haiguste riski vahel
(nagu südameinfarkt, koronaarhaigus, postmenopausaalne
rinnavähk ning rasvumine) on tugevalt tõendatud. Risk
haigestuda enamikku kroonilistesse haigustesse on väiksem
selliste toitumismustrite puhul, kus tarbitakse rikkalikult köögivilju (sh rohelised lehtviljad, värsked oad ja herned, kapsas,
sibul, juurviljad, tomat, piprad, avokaado ja oliivid), kaunvilju,
puuvilju ja marju, pähkleid ja seemneid, täisteravilja, kala ja
muid mereande, taimseid õlisid ja madala rasvasisaldusega
piimatooteid. See kõik iseloomustabki Vahemeremaade
traditsioonilist toitumist.
Poole sajandi jooksul pärast Seitsme Maa Uuringut on Vahemeremaade dieedi positiivne toime südame-veresoonkonnale saanud kinnitust paljudes muudeski uuringutes, alates
kõige kuulsamast - Lyon Diet Heart Study´st, mis näitas, et
vaatamata koronaarhaiguse riskitegurite sarnasele profiilile
(kõrgenenud vere lipiididetase, vererõhk ja kehamassiindeks,
samuti suitsetamine) oli Vahemeremaade stiilis toitujatel
südamehaiguse risk 50–70% madalam.3 Sellele järgnes
teine suuremat tuntust kogunud juhuvalikuga üksikpime
1000 südame-veresoonkonnahaiget hõlmanud uuring, kus
pooled uuritavatest pandi nn Indo-Vahemeremaade dieedile, mis oli rikas köögi- ja puuviljade, täisteravilja ja kaunviljade, mandlite ja kreeka pähklite ning sinepi- või sojaõli
poolest. Seda dieeti iseloomustas „tavalise“ Vahemeredieediga võrreldes alfa-linoleenhappe ehk asendamatu oomega-3
(n-3) rasvhappe veelgi suurem osakaal. Viimase tarbimine
oli sekkumisgrupis kaks korda kõrgem kui kontrollgrupis,
kus rakendati tavalist südameprobleemide puhul kasutatavat dieeti. Enne uuringu algust oli ka sekkumisgrupil olnud
sama dieet, kuid nüüd suurendati nende menüüs eelpoolnimetatud toiduainete hulka eesmärgiga anda suuremates
kogustes fütotoitaineid, antioksüdante ja alfa-linoleenhapet
(oomega-3 tüüpi ravhape). Mõlema grupi uuritavatel olid
sarnased riskifaktorid, ning kõikidel soovitati iga päev jalutada või teha kerget sörkjooksu. Teadlased soovisid näidata,
et Lyon Heart Study uuringus kasutatud Vahemeredieet on
koronaararterite haiguste ärahoidmisel efektiivne ka mitteVahemeremaades. Tulemusi hinnati 2 aasta pärast. Selgus, et
dieedigrupis oli südameinfarkti või äkksurma risk võrreldes
kontrollgrupiga märkimisväärselt väiksem. Uurijad järeldasid,
et Indo-Vahemeremaade dieet on koronaararterite (südame
veresoonte) haiguse ennetuses palju efektiivsem kui sel
eesmärgil soovitatavad tavadieedid.4
Viimastel aastatel on avaldatud palju uusi tõenduspõhiseid
andmeid toitumismustrite ja -mudelite olulisest rollist hea
tervise säilitamisel. Saame üha rohkem kinnitust, et toitumismudelid, milles on rohkesti köögi-, kaun- ja puuvilju, marju,
pähkleid ja seemneid, täisteravilju, kala ja muid mereande,
taimseid õlisid ja taimsete õlide baasil valmistatud leivamäärdeid (näiteks seemnetest või oliividest) ning madala rasvasisaldusega piimatooteid, vähendavad Lääne-tüüpi toitu-

mismudeliga võrreldes oluliselt riski haigestuda enamikesse
kroonilistesse haigustesse. Need toitumismustrid annavad
organismile rohkesti hädavajalikke mikrotoitaineid (mineraale ja vitamiine) ning niisugusest toidust saadavad rasvad (sh
asendamatud rasvhapped) ning süsivesikud soodustavad
head tervist. Taimepõhine toiduvalik sisaldab ka rikkalikult
võimsaid bioaktiivseid ühendeid nagu antioksüdandid,
fenoolsed ühendid ja fütoöstrogeenid, mida kaasaegne
teadus seostab paljude krooniliste haiguste vastase kaitsega.
Lääne tüüpi toitumismudeleid aga iseloomustab punase liha
(veise-, sea- ja lambaliha) ning tugevalt töödeldud lihatoodete rohke tarbimine, samuti toiduained, milles organismile
hädavajalike asendamatute toitainete sisaldus on madal,
kuid lisatud suhkru, rasva ja soola sisaldus kõrge. Niisugust
toitumist seostatakse tervisele kahjulike mõjude ja krooniliste haigustega. Muuhulgas on tõendatud, et toiduvalmistamise viisid, millega kaasneb pikaajaline väga kõrgel temperatuuril töötlemine, võivad mõjuda tervisele ebasoodsalt.
Enamike taimsete toiduainete madal energiasisaldus ning
füsioloogiline mõju aitavad ka kehakaalu normis hoida. Kuna
rasvumine ja ülekaal on enamike krooniliste haiguste, sh
paljude vähivormide riskiteguriks, võivad madala kalorsusega
toiduvalikud nende haiguste vastu kaitset pakkuda. 2
Üks võimalus toitumise tervislikkust määrata ongi
vaadelda selle kattuvust Vahemeremaade dieediga.
Hinda oma toitumise sobivust Vahemeredieediga
järgmise artikli lõpus toodud küsimustiku abil. Olgu
öeldud, et vastuste skoori 2-punktiline tõus on vähendanud üldist suremust 8% ja vähki haigestumist 4%.5
Kõige rohkem on kogunenud teaduslikke tõendusi selle kohta, et Vahemere toitumismuster toimib positiivselt südameveresoonkonna tervisele, olles seotud nii südame-veresoonkonnahaiguste madalama esinemissageduse kui väiksema
suremusega. Südame tervist toetavad nii sealset toitumist
iseloomustav liha ja lihatoodete vähene osakaal, rohke aedja puuviljade, pähklite, kaunviljade, kala ja oliiviõli tarbimine,
kui ka toidukordade juurde kuuluv punane vein. Järjest enam
on tõendeid, et nende komponentide omavaheline sünergia
viib kasulikele muutustele ainevahetuses, mis on seotud
südame tervisega - muutused verelipiidide tasemes, rakkude
insuliinitundlikkuse paranemine, oksüdatiivse stressi ja
põletiku vähenemine jmt. Sel viisil mõjutab Vahemeremaade
dieet paljusid südame-veresoonkonnahaiguse riskifaktoreid,
nagu näiteks kõrge kolesteroolitase, kõrge vererõhk, metaboolne sündroom ja diabeet, vähendades märgatavalt nende tervisehäirete ja seeläbi ka südamehaiguste esinemist.6
Diabeedi korral peaks klassikalisele Vahemeremaade dieedile
lisanduma toiduvaliku madala glükeemilise koormuse (GK)
nõue. Kui niisugust dieeti täiendavad teatavad fütotoitained
(sojavalk, fütosteroolid, humala- ja akaatsiaekstraktid) ja
mõõdukas füüsiline koormus, siis on võimalik saavutada
veelgi suuremaid positiivseid muutusi. Näiteks saavutati
sellise sekkumisega rohkem kui kahekordne paranemine
verelipiidide näitajates (kolesterool ja triglütseriidid) - metaboolse sündroomiga uuritavate verenäitajad paranesid juba
12 nädalaga. Paranesid ka põletikule viitavad näitajad ning
suurenes tundlikkus insuliinile.7,8
Toiduained, mida me igapäevaselt tarbime, mõjutavad
tegelikult ka põletikku kehas. Kuna südame-veresoonkonna
probleemid on alati seotud põletikuga, siis on hea teada, et
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põletikku saab toiduga leevendada.9,10 Näiteks kui uuringus
vaadeldi toiduainete põletikulist indeksit (põletikuga seotud
toime näitaja), põletikku soodustavate toiduainete osakaalu
menüüs ja selle seost müokardi infarkti, insuldi ja südamesurmaga, siis leiti, et risk tõusis koos toidu põletikulise potentsiaaliga.9 Tabelis on toodud valik toiduaineid, mis mõjutavad
põletikku kehas – seda kas vähendades või soodustades.
Hinda oma menüüs olevaid toiduaineid ka sellest aspektist..
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Praegu uurib Vahemeremaade dieeti ka PREDIMED
multidistsiplinaarne meeskond Hispaanias
Nende poolt läbi viidud suuremahulised uurimused Vahemeredieedi südamehaigusi ennetavast toimest saavad
alguse 2003. aastast, mil uuringusse värvati rohkem kui
7000 kõrge südame-veresoonkonnahaiguste riskiga, kuid
ilma haigussümptoomideta isikut, keda uuriti 5 aasta
jooksul. Lühend PREDIMED tuleb hispaania keelest (PREvención con DIeta MEDiterránea) ja tähistab pikaajalist
toitumusliku sekkumise uuringut, mille täielik ingliskeelne nimetus on Effects of the Mediterranean diet on the
primary prevention of cardiovascular diseases – Vahemeremaade dieedi mõjud südame-veresoonkonna haiguste
vältimisele. Tegemist on suure juhuvalikuga kliinilise
uuringuga, mille eesmärgiks oli vaadelda, kas Vahemeremaade dieet, mida on täiendatud extra virgin oliiviõli
või pähklitega, hoiab südame-veresoonkonnahaigusi
ära paremini kui madala rasvasisaldusega dieet. Hinnati
ka Vahemeremaade dieedi efektiivsust üldise suremuse,
diabeedi, vähi ning dementsuse jt neurodegeneratiivsete
haiguste esinemissageduse vähendamisel.10
PREDIMED uuringud annavad tugeva tõenduse traditsioonilise Vahemeremaade dieedi toimele südame-veresoonkonnahaiguste riski vähendamisel - see vähenes
38%. Kooskõlalistele tõendustele toetudes väidetakse, et
Vahemeredieedi rakendamine on efektiivne, teostatav
ning otstarbekas vahend südameveresoonkonna haiguste ärahoidmisel.11 Seda dieeti järginud grupi tervisenäitajad paranesid märgatavalt, mida ei saa aga öelda madala
rasvasisaldusega dieedil olnud grupi näitajate kohta.12,13
Kuna oksüdatiivne stress ja veresoonte kahjustused
arvatakse olevat seotud ka ealise kognitiivsete võimete
langusega ning neid loetakse dementsuse riskifaktoriteks, võib oletada, et Vahemeredieet mõjutab ka vaimset
seisundit ning kognitiivset võimekust. Näiteks määrati
ühes juhuvalikuga kontrollitud PREDIMED uuringus 447
heade vaimsete võimetega, kuid kõrge südame-veresoonkonnahaiguse riskiga uuritavat kahte erinevasse
Vahemeremaade dieeti järgivasse gruppi, kus dieeti
täiendati vastavalt kas extra virgin oliiviõli (1 liiter nädalas)
või pähklitega (30 g/päevas) Kontrollgrupil aga vähendati
toidu rasvasisaldust. Uuringus osalejatele tehti erinevaid
kognitiivset võimekust määravaid teste, mille kokkuvõtted näitasid, et mõlemas Vahemeredieeti järginute
grupis oli kognitiivne võimekus kontrollgrupist parem,
kontrollgrupis aga langes see algsest tasemest märgatavalt madalamale.14
Kuidas aga on lood punase veiniga, mida peetakse üheks
Vahemeremaade dieedi tervistavaks komponendiks?
Seda küsimust vaatles PREDIMED ristläbilõikeuuring,
millesse kaasati 5801 kõrge südame-veresoonkonnahaiguse riskiga eakat, kellest 3897-l esines metaboolne
sündroom. Leiti, et võrreldes nendega, kes veini ei tarbi,
esines punase veini mõõdukatel tarbijatel ( 1-2 klaasi
päevas) metaboolset sündroomi, normist suuremat
vööümbermõõtu, HDL kolesterooli (nn hea kolesterool)
madalat taset, kõrget vererõhku ja veresuhkru liiga kõrget
taset vähem. Nimetatud seos oli tugevam naistel, alla
70-aastastel uuritavatel ja nendel, kes olid varem olnud
suitsetajad.15
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