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Terveystuoteasiantuntija

Muistiinpanot on kirjoitettu tavallisen TerveysSummit katsojan toimesta toisille katsojille. Huomioithan, että muistiinpanot

EIVÄT ole lääketieteen ammattilaisen kirjoittamat ja oikeellisin tieto on aina haastattelussa, jonka pohjalta muistiinpanot on

tehty! TerveysSummit ei ole vastuussa elämäntapamuutoksista, tai mistään muista toimista jotka näiden muistiinpanojen

pohjalta tehdään.

Rannikkomännyn kuoriuutteen terveyshyödyt

Pycnogenol on rannikkomännyn kuoriuute. Se tulee Ranskasta ja sen on kehittänyt sveitsiläinen

yritys nimeltä Horphag Research Ltd. Tuote kehitettiin 60-luvun alussa lääkkeeksi, jolloin sitä

käytettiin laskimoverenkierron hoitoon. Kun tuotetta tutkittiin lisää ja sille löytyi muita käyttöalueita,

siitä tehtiin ravintolisä. Se on edelleen myös lääke mutta pääosin ravintolisä. Tuote tuli Suomeen

vuonna 1987 ja meillä se on aina luokiteltu ravintolisäksi. Uusia tutkimuksia tulee jatkuvasti ja

tuotetta kehitetään.

Suomessa on tutkittu eniten juuri männyn terveysvaikutuksia. Kaikista havupuista löytyy paljon

lääkinnällisiä ja terapeuttisia ominaisuuksia.

Miten Pycnogenol löydettiin?

Pycnogenolilla on pitkä historia. 1700-luvulla eräs ranskalainen tutkimusretkikunta oli Kanadan

rannikolla tutkimusmatkalla. He joutuivat jäämään sinne rankan talven yli ja heille alkoi tulla

keripukkia, jolloin osa miehistöstä kuoli. Kapteeni oli yhteydessä paikalliseen intiaaniin, joka opasti

heitä valmistamaan männyn kuoresta ja neulasista teetä. Tätä annettiin miehistölle, jolloin loput

heistä jäivät henkiin ja he palasivat myöhemmin Ranskaan.

1950-luvun lopulla Bordeauxin yliopiston professori sattui lukemaan tämän matkakertomuksen ja

alkoi tutkia tapausta. Bordeauxin lähellä kasvaa valtava suojeltu rannikkomäntymetsä. Metsä on

puhdas eikä siellä ole käytetty esimerkiksi kasvinsuojeluaineita eikä sinne pääse laskeumia.
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Professori lähti kehittämään rannikkomännyn kuoresta ainetta. Hän kehitti uuttamismenetelmän ja

löysi flavonoidiyhdistelmän jonka nimesi Pycnogenoliksi. Tätä tutkittiin lisää ja alun perin Saksasta

oleva lääketehtailija alkoi tekemään yhteistyötä hänen kanssaan rahoittamalla hanketta. He kehittivät

yhdessä tuotteen laskimoverenkierto-ongelmien hoitoon, johon tuote toimi erityisen hyvin. Yritys on

alusta alkaen investoinut vuosittain uusiin tutkimuksiin.

Tuotteen valmistusprosessi

Hörkkö on ollut tuotteen kanssa tekemisessä jo vuodesta 1990 alkaen. Tuolloin tuote oli turkulaisen

lääketehtaan Leiraksen valikoimissa ja Hörkkö päätyi sinne töihin. Leiraksen yhteistyö jatkui

sveitsiläisten kanssa. Vuonna 1994 aloitettiin yhteistyö Hankintatukun kanssa, joka valmistaa

ravintolisiä lääkestandardien mukaisesti.

On olemassa tarkat ohjeet siitä, kenelle raaka-ainetta myydään ja sen täytyy käytännössä olla

lääketehdas. Kaikki vaiheet kuten valmistus ja laboratoriotoiminta täyttää Ranskassa farmaseuttisen

laadun vaatimukset. Prosessi on hyvin tarkasti valvottu.

Puita ei kaadeta Pycnogenolin takia vaan he toimivat yhteistyössä sahojen kanssa. Valitaan tietyt

alueet ja puut mistä otetaan männynkuorta. Puita kaadetaan joka tapauksessa. Puut kuoritaan

saman tien ja alle 24 tunnin sisällä niiden pitää olla kuivassa varastossa. Uuttamissuhde on todella

voimakas. Yhteen kiloon tuotetta tarvitaan 1000 kiloa männyn kuorta.

Usein kysytään eikö suomalaisesta ja ruotsalaisesta männystä voisi valmistaa tätä. Ongelmana on se

että täällä männyt kaadetaan yleensä syksyllä tai talvella ja ne voivat olla jopa kuukausia pinossa

ennen sahalle vientiä. Jo parin päivän sisällä kaadosta alkaa muodostua homeita ja sieniä ja

hyönteiset aloittavat tuhonsa. Tällöin tuhatkertaista uutetta tehtäessä raaka-aine ei ole enää

puhdasta. Suomessa ei myöskään ole tehty Pycnogenolista tutkimuksia ja täällä sen kehittämiseen

menisi kauan.

Hörkkö on käynyt muutamia kertoja kyseisessä Ranskan rannikkomäntymetsässä. Alue on nyt noin 2

miljoonan hehtaarin laajuinen.

Muun muassa Pirkko Mannola on ollut pitkään tämän tuotteen käyttäjä ja on saanut tuotteesta

paljon hyötyä. Tuotetta myydään noin parissa sadassa maassa tällä hetkellä. Erillisiä tuotteita

maailmalla on reilusti yli toista tuhatta. Pycnogenol on yksi ravintolisäpuolen tutkituimpia

raaka-aineita.

Mihin kaikkeen Pycnogenolia voidaan käyttää?

Pubmedista löytyi heidän raaka-aineelle haastattelupäivänä 486 tutkimusta ja tutkimuksia tehdään

jatkuvasti lisää. Tällä hetkellä on tekeillä esimerkiksi aivojen toimintaan ja migreeniin liittyvä

tutkimus. Tehdään myös lisää suun terveyteen liittyviä tutkimuksia, missä oireina on muun muassa

suun kuivuminen, ientulehdukset ja halitoosi.
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Suun terveys vaikuttaa ihmisen koko terveyteen koska juuri suusta kaikki kulkeutuu limakalvojen

kautta verenkiertoon.

Pitkään kestänyt hiljainen tulehdus on vaarallinen. Esimerkiksi suurimmalla osalla tupakoitsijoista

on krooninen ientulehdus. Monet sydänsairaudet ja aivo-ongelmat voivat johtua suun ongelmista.

Yksi Pycnogenol tuotteista on suusuihke. Hörkkö otti aiemmin yhteyttä Turun yliopiston

hammaslääketieteen laitokseen ja siellä eräs dosentti innostui tuotteesta ja he alkoivat testata

tuotetta. Myös turkulainen hammasklinikka otti tuotteen testaukseen saaden hyviä tuloksia muun

muassa ientulehduksien hoidossa.

Suuri käyttäjäryhmä oli sotaveteraanit. Ikääntyessä monilla suun ikenen kudos heikkenee ja tulee

helposti tulehdusta. Proteesin käyttäjätkin voivat suihkuttaa tuotetta ikeniin ja he olivat huomanneet

kipujen helpottavan.

Suihke myös hillitsee allergista reaktiota ja nykyään sitä käytetään paljon juuri siihen. Se on hyvä

erityisesti lapsille ja astmaatikoille. Allergia- ja astmareaktio on hyvin nopea tulehdusreaktio.

Suihkeella pystytään vaimentamaan tulehdusreaktiota, jolloin allerginen reaktio vaimenee ja

histamiinin purkautuminen estyy.

Kaikki Pycnogenolin tehdyt tutkimukset ja vaikutukset perustuvat 1-5 käyttömekanismiin.

Pycnogenolin 5 perusmekanismia

1. Se on voimakas antioksidantti. Se on voimakkain luontainen vesiliukoinen antioksidantti, mitä

kaupalliselta puolelta löytyy. Se estää ja hidastaa elimistön hapettumista. Maailmalla Pycnogenolia

kutsutaan myös nimellä antioksidanttien äiti.

2. Laskee voimakkaasti tulehdustiloja.

3. Uudistaa kollageenia ja lisää kollageenin määrää elimistössä. Kollageenia on muun muassa

ihossa, nivelissä, sidekudoksissa ja sydänlihaksessa. Iän karttuessa kollageenin tuotanto heikkenee ja

se haurastuu. Tämä näkyy mm. ihon kunnon heikkenemisenä ja kuivumisena koska kollageeni ja

hyaluronihapon tuotanto liittyvät toisiinsa. Hyaluronihappo pitää kudokset kosteina. Tuote pystyy

palauttamaan kollageenin tuotannon hidastamalla sen haurastumista ja poistumista.

Tuotetta käytetään Suomessa eniten allergioihin, kuten heinänuhan hillitsemiseen. Se myös

kosteuttaa ihoa ja estää UV- säteilyn polttavaa vaikutusta.

4. Lisää typpioksidin tuottoa. Elimistö tuottaa itse typpioksidia aminohapoista, pääosin L-arginiinista

ja L-sitrulliinista joita saamme ravinnosta kuten muun muassa pähkinöistä. Typpioksidi pitää

verisuonet auki ja rentoina. Iän karttuessa typpioksidin määrä heikkenee jolloin verisuonet

sulkeutuvat ja niiden tilavuus pienenee, verenkierto heikkenee ja verenpaine nousee. Pycnogenol

voimistaa tätä synteesiä ja avaa verisuonia jolloin myös verenkierto ja hiusverenkierto paranee.

Saadaan enemmän happea kudoksiin ja myös kuona-aineiden poistuminen paranee.
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Esimerkiksi Italiassa Pycnogenolin pääasiallinen käyttö on suonikohjujen estäminen ja hoito. Sitä on

käytetty myös mm. peräpukamien ja silmänpohjarappeumien hoitoon.

5. Pycnogenol vaimentaa elimistön alfaglukosidaasientsyymiä todella voimakkaasti. Entsyymin

tarkoitus on muuttaa nauttimamme tärkkelys nopeasti imeytyvään muotoon jotta saamme nopeasti

energiaa. Kuten evoluution kehittämissä pakene tai taistele-reaktioissa jolloin verensokeri ensin

nousee nopeasti, sitten laskee alas ja sen jälkeen alkaa tasaantua. Pycnogenolin on todettu

vaimentavan elimistön alfaglukosidaasientsyymiä noin 95 % tehokkaammin kuin siihen käytettävä

lääke.

Se tasaa verensokerin heilahtelua ja laskee verensokereita. Diabeetikot ja metabolisen oireyhtymän

omaavat hyötyvät todella paljon tuotteen kaikista 5 vaikutusmekanismista. Maailmalla monilla

lääkäreillä on myös tuote käytössä. Keski-Euroopassa on iso lääkäriryhmittymä, jolle Hörkkö on

luennoinut aiheesta ja tuote on jo vakiintunut siellä.

Annostus

Tuoteperheeseen kuuluu useita eri tuotteita. Perustuotteessa Pycnogenolin vahvuus on 40 mg

tablettia kohden, joka on yleinen Pohjoismaissa. Tuotteet sopivat jatkuvaan käyttöön.

Ylläpitoannoksen suositus on 1 mg painokiloa kohden päivässä. Reissulle lähtiessä annostusta voi

lisätä.

Tuotteen terapeuttinen annos on 100-200 mg päivässä. Koska tuote on alun perin kehitetty

lääkkeeksi, niin sille on tehty kaikki mahdolliset turvallisuustutkimukset. Se ei ole karsinogeeninen,

teratogeeninen, mutageeninen eikä millään tavalla toksinen. Jotta saataisiin ensimmäiset akuutin

myrkytyksen oireet niin aikuisen pitäisi syödä noin 7500 tablettia yhdellä kertaa.

Yleensä yli 300 mg annosta ei ole tarvittu koska vaikutus ei enää kasva. Tuotteen ottamista ei

suositella ihan tyhjään vatsaan ja se nautitaan riittävän nesteen kanssa. Suositellaan ottamaan

aamulla elimistön aktivoivan vaikutuksen takia.

Terveysvinkit arkeen

2 elimistöä rappeuttavaa tekijää ovat hapetus ja inflammaatio eli tulehdustila. Ne tulisi pitää

hallinnassa. Ikääntyessä aivojen ja mitokondrioiden kunnossa pitäminen on todella tärkeää ja

kannattaakin käyttää tuotteita jotka vahvistavat niitä.

Pycnogenol ei vaikuta suoranaisesti mitokondrioiden toimintaan mutta se kuuluu niiden

tukijoukkoon. Tärkeitä ovat mm. kalaöljy, D-vitamiini, magnesium ja seleeni ja kaikki mikä vahvistaa

immuuni puolustusta.
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Haastattelun lähteet

Pubmedissa olevia tutkimuksia Pycnogenolista:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=pycnogenol
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