Ravitsemustietoa
TULE-terveydeksi

Savonlinnan
kansanterveyssäätiö
Tietopaketti ja sen oheismateriaalit
on tuotettu Ravitsemustietoa
TULE-terveydeksi -hankkeessa,
joka toteutettiin Kuopion
Reumayhdistyksen ja Reumaliiton
yhteistyönä vuosina 2016–2017
Savonlinnan kansanterveyssäätiön
myöntämällä hankerahoituksella.

ravitsemustietoa tule-terveydeksi -hanketiimi

Puheenjohtaja Anne Huusko, Kuopion Reumayhdistys
Varapuheenjohtaja Tiina Kosonen, Kuopion
Reumayhdistys
Professori Ursula Schwb, Itä-Suomen Yliopisto
Reumatologi Antti Puolitaival, KYS
Viestintäpäällikkö Riitta Katko, Suomen Reumaliitto
Kehitysjohtaja Jaana Hirvonen, Suomen Reumaliitto
Projektipäällikkö Laura Heikkilä, Ravitsemustietoa
tule-terveydeksi -hanke, Kuopion Reumayhdistys

© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.

TIETOSISÄLLÖT
TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ RUOKAVALIO | 4

4
7
8
10
11
12
14

Terveyttä edistävät ruokavalinnat
Kasviksia puoli kiloa päivässä
Ravinnon rasvoilla on väliä
Huomio hiilihydraattien laatuun
Paljonko proteiinia?
Kalsiumia ja D-vitamiinia luustolle

27
27
29
30
30

Fibromyalgia
Kihti
Lastenreuma
Nivelrikko
Osteoporoosi
Tulehdukselliset reumasairaudet ja
systeemiset sidekudossairaudet

REUMALÄÄKKET JA RAVITSEMUS | 47

Elävä ravinto (raakaravinto)
FODMAP-ruokavalio
Gluteeniton ruokavalio
Kasvisruokavaliot
Maidoton ruokavalio
Paasto ja pätkäpaasto
Tärkkelysköyhä ruokavalio
Vähähiilihydraattinen ja ketogeeninen
ruokavalio

REUMASAIRAUKSIEN RAVITSEMUSTIETO | 25

25
26

33
33
37
42
43
44

Suolaa säästeliäästi

ERITYISRUOKAVALIOT | 15

15
16
18
21
23
24
24
24

RAVITSEMUSTIETOA SAIRAUSRYHMITTÄIN | 33

Riittävä energian ja ravintoaineiden saanti

LASTEN JA NUORTEN MATERIAALI | 50

50
52

Terveyttä edistävä ruokavalio
Välipalavinkit nuorille

RAVITSEMUSTIEDON LUKUTAITO | 53

53

54
55

Ravitsemustiedon luotettavuuden
arviointi
Viisi väittämää
Pakkausmerkintöjen lukeminen

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
RAVITSEMUKSESTA | 56

Ruokavalion vaikutus tulehdukseen ja
kipuun
Luustoterveys
Sydän- ja verisuoniterveys
Painonhallinta
Ruoansulatuskanavan oireet
Syömisen ongelmat

© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ RUOKAVALIO
Terveyttä edistävät ruokavalinnat

T

erveyttä edistävässä ruokavaliossa olennaista on kokonaisuus, eivätkä yksittäiset ruoka-aineet tee ruokavaliosta terveellistä tai epäterveellistä. Säännöllinen
ateriarytmi pitää virkeänä ja helpottaa syömisen hallintaa. Kohtuulliset annoskoot ja
syöminen tasaisin väliajoin edistävät myös painonhallintaa ja vatsan normaalia toimintaa. Pitkät ateriavälit ja liian pienet annokset altistavat napostelulle ja liialliselle
syömiselle seuraavalla aterialla. Monipuolinen ja vaihteleva ruokavalio tarjoaa myös
maukkaita makuja.
Monipuolista ruokavaliota ja ruoka-aineryhmien suhteita toisiinsa kuvataan ruokakolmiolla. Kolmion pohjalla olevia ruoka-aineita suositaan päivittäisissä ruokavalinnoissa. Sen huipulla olevat ruoka-aineet voivat olla silloin tällöin käytettyinä osa
monipuolista ruokavaliota, mutta eivät kuulu päivittäin nautittuina terveyttä edistävään ruokavalioon. Pääateriat on hyvä koota lautasmallin mukaan.
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Kasvikset, hedelmät ja marjat
Ruokavalion perustan muodostavat kasvikset, hedelmät ja marjat, joita suositellaan syötävän vähintään puoli kiloa päivittäin. Käytännössä tämä tarkoittaa 5–6
annosta, jotka voi koota nauttimalla jokaisella aterialla jotain kasvista, hedelmää
tai marjaa. Yksi annos on esimerkiksi keskikokoinen omena, 1 dl mustikoita tai 1,5
dl salaattia. Monipuolisuutta saadaan käyttämällä vaihdellen eri raaka-aineita sekä
kypsennettynä ruoan raaka-aineina että sellaisenaan.
Kasvikset, hedelmät ja marjat sisältävät runsaasti elimistölle välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita suhteessa energiaan. Niiden sisältämä kuitu tuo kylläisyyden
tunnetta, tasaa verensokerin nousua aterian jälkeen ja edistää vatsan toimintaa.
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Viljavalmisteet ja peruna
Ruokakolmion seuraavan tason muodostavat täysjyväviljavalmisteet, kuten täysjyväleipä, -hiutaleet, -suurimot, -mysli, -pasta ja -riisi sekä peruna. Täysjyväviljasta
saadaan runsaasti kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita. Runsaskuituisessa tuotteessa on kuitua vähintään 6 g/100 g. Viljavalmisteiden valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota suolapitoisuuteen ja valita vähemmän suolaa sisältäviä vaihtoehtoja.
Suositeltava määrä viljavalmisteita on noin 6 annosta naisille
ja 9 annosta miehille päivittäin. Kuusi annosta voi koostua
esimerkiksi lautasellisesta täysjyväpuuroa aamiaisella, 1 dl
keitettyä täysjyväriisiä ja 1 viipale täysjyväleipää lounaalla,
1 dl keitettyä täysjyväpastaa päivällisellä ja 1 pala täysjyvänäkkileipää iltapalalla. Miesten yhdeksään annokseen päästään esimerkiksi suurentamalla riisi- ja pasta-annoksia ja
lisäämällä aamiaiselle sekä välipalalle yhdet täysjyväleipäviipaleet.
Perunasta saadaan hiilihydraatteja, C-vitamiinia ja useita kivennäisaineita. Perunan
käytöllä ei ole tutkimuksissa ollut erityisiä terveyttä edistäviä, mutta ei sitä heikentäviäkään vaikutuksia. Näin ollen perunaa voi käyttää osana monipuolista ruokavaliota. Perunan valmistuksessa kannattaa suosia keittämistä ja uunissa kypsentämistä ilman kerma- ja rasvalisiä. Rasvaisia perunaruokia, kuten ranskanperunoita, on
hyvä käyttää vain satunnaisesti.

Maitovalmisteet
Maitovalmisteet ovat hyviä proteiinin, kalsiumin, jodin, D-vitamiinin, riboflaviinin,
B12-vitamiinin ja sinkin lähteitä. Aikuisen kalsiumin tarpeen kattaa
5–6 dl nestemäisiä maitovalmisteita (esim. maito, piimä, jogurtti,
viili ja rahka) ja 2–3 viipaletta juustoa päivittäin. Maitovalmisteista
on hyvä suosia rasvattomia ja vähärasvaisia vaihtoehtoja, koska
rasvaisista maitovalmisteista saadaan runsaasti tyydyttynyttä eli
kovaa rasvaa. Vähärasvaisia ovat nestemäiset maitovalmisteet,
joissa on rasvaa enintään 1 % ja juustot, joissa on rasvaa enintään
17 %. Maitovalmisteet voi korvata kasviperäisillä tuotteilla, kuten
soija-, kaura- tai riisivalmisteilla, joihin on lisätty kalsiumia.

Liha, kala, kananmuna ja palkokasvit
Liha, kala, kananmuna ja palkokasvit ovat hyviä proteiinin lähteitä. Punaista lihaa
(naudan-, sian- ja lampaanliha) suositellaan käytettävän harkiten. Sopiva määrä
kypsennettyä punaista lihaa ja lihavalmisteita on enintään 500 g viikossa, mikä
vastaa 700–750 g raakaa lihaa. Koska punaisen lihan rasva on pääasiassa tyydyttynyttä eli kovaa rasvaa, on sitä käyttäessä hyvä suosia vähärasvaisia vaihtoehtoja
ja lihavalmisteissa kiinnittää huomiota myös suolan määrään. Punaisen lihan sijaan
parempi valinta on nahaton siipikarjan (broilerin ja kalkkunan) liha, koska siinä on vähemmän rasvaa ja rasvan laatu
on parempi.
Kala on proteiinin lisäksi hyvä tyydyttymättömän eli pehmeän rasvan ja D-vitamiinin lähde. Sitä suositellaan syötäväksi vähintään 2–3 kertaa viikossa. Eri kalalajien ravinto- ja vierasainepitoisuudet vaihtelevat, minkä takia niitä suositellaan käytettävän monipuolisesti.
Kananmunasta saadaan monia tarpeellisia ravintoaineita, mutta osalla suomalaisista sen keltuaisen sisältämä kolesteroli imeytyy tehokkaasti. Jos veren kolestero© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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liarvo on kohonnut tai suvussa on korkeaa kolesterolia, on kananmunien käyttö hyvä
rajoittaa 2–4 kappaleeseen viikossa. Palkokasveja (soija, pavut, linssit ja herneet)
suositellaan käytettävän pääaterioilla viikoittain. Noin desilitra kypsennettyjä palkokasveja vastaa aikuisen yhtä liha-annosta.

Kasviöljyt, margariinit, pähkinät ja siemenet
Ravintorasvoista terveyttä edistäviä valintoja ovat kasviöljyt ja niistä tehdyt kasvirasvalevitteet, koska niistä saadaan runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja.
Näitä rasvahappoja tarvitaan esimerkiksi sydän- ja verisuonielimistön normaaliin
toimintaan sekä vastustuskyvyn ylläpitämiseen. Tyydyttymättömistä rasvahapoista
linolihappo ja alfalinoleenihappo ovat välttämättömiä rasvahappoja. Elimistö ei voi
muodostaa niitä itse, vaan ne on saatava ravinnosta. Niitä saadaan vain pehmeistä
kasviperäisistä rasvoista.
Leipärasvaksi suositellaan vähintään 60 % rasvaa sisältävää margariinia tai kasvirasvalevitettä, jossa on sydänmerkki. Ruoanvalmistuksessa kannattaa suosia kasviöljyjä tai pullomargariinia ja vähintään 60 % rasvaa sisältävää rasiamargariinia, joissa on sydänmerkki. Hyvä pehmeän
rasvan lähde on myös öljypohjainen salaatinkastike. Pehmeää rasvaa saadaan riittävästi käyttämällä päivittäin ½-1
rkl öljypohjaista salaatinkastiketta, 5-6 tl kasvirasvalevitettä
leivillä ja ruoanvalmistuksessa kasviöljyjä, juoksevaa margariinia tai kasvirasvalevitettä.
Pähkinät, mantelit ja siemenet ovat myös hyviä pehmeän rasvan lähteitä. Ne kannattaa nauttia sellaisenaan ilman suola-, suklaa- tai muuta kuorrutusta. Sopiva
käyttömäärä on noin 2 rkl (30 g) päivässä. Tästä määrästä puolet voi olla öljykasvien, kuten pellavan- ja auringonkukan, siemeniä.

Juomat
Nesteen tarve on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat esimerkiksi ikä, liikunnan määrä ja
ympäristön lämpötila. Useimmiten nestettä saadaan riittävästi juomalla 1–1,5 litraa
eli 5–8 lasillista päivittäin ruoasta saatavan nesteen lisäksi. Janon sammuttamiseksi
paras juoma on vesi. Kivennäisvesi sopii myös janojuomaksi, jos se ei sisällä sokeria,
suolaa tai hampaita vahingoittavia happoja. Suositeltavia ruokajuomia ovat rasvaton tai enintään 1 % rasvaa sisältävä maito tai piimä, vesi tai suolaton kivennäisvesi.
Soija-, riisi-, kaura- ja muista kasvipohjaisista juomista hyviä valintoja ovat sokerittomat, kalsiumilla täydennetyt vaihtoehdot.
Virvoitus- ja urheilujuomien, mehujen ja maustettujen kivennäisvesien happamuus
vahingoittaa hammaskiillettä. Tämän takia niitä ei suositella
juotavan toistuvasti. Hampaille haitallisia happoja (sitruuna-,
omena-, askorbiini- ja fosforihappoa) on juomissa sekä luonnostaan että lisättynä. Hiilihappo ei vahingoita hampaita.
Sokerisista juomista saadaan helposti paljon energiaa, mikä
altistaa lihomiselle. Sokeri on myös haitallista hampaille.
Täysmehuja ja nektareita ei suositella janojuomiksi, koska ne
sisältävät luonnostaan sekä sokeria että happoja. Niitä voi
juoda aterian yhteydessä lasillisen (2 dl) päivittäin. Sokeriset
juomat voi korvata energiattomilla light- eli kevytjuomilla. Ne
ovat useimmiten happamia, minkä takia nekin on hyvä juoda
aterian yhteydessä.
Kahvia ja teetä voi käyttää kohtuudella päivittäin. Kahveista on suositeltavaa käyttää suodatinkahvia pannukahvin sijaan ja juoda kahvinsa ilman sokeria, rasvaista
© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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maitoa tai kermaa. Hyviä valintoja kahvi- tai teemaidoksi ovat rasvaton, ykkös- tai
kevytmaito. Kahvin ja teen sisältämän kofeiinin takia niitä ei suositella alle 15-vuotiaille lapsille, raskaana oleville ja kofeiiniherkille henkilöille.

Kasviksia puoli kiloa päivässä

K

asvikset, hedelmät ja marjat sisältävät runsaasti elimistölle välttämättömiä
vitamiineja ja kivennäisaineita suhteessa energiaan. Niiden sisältämä kuitu tuo
kylläisyyden tunnetta, tasaa verensokerin nousua aterian jälkeen ja edistää vatsan
toimintaa. Kasvisten, hedelmien ja marjojen käytöllä on useita terveyttä edistäviä
vaikutuksia, minkä takia niitä suositellaan syötävän vähintään puoli kiloa päivittäin.
Vitamiini-kivennäisainevalmisteilla ei saada samaa terveyshyötyä kuin kasvikunnan
tuotteiden käytöllä eikä kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä voi korvata ravintolisillä.
Päivän kasvisannokset voi koota esimerkiksi seuraavasti:
Esimerkkejä päivän kasvisannoksista

••
••
••••
••

Esimerkkipäivä 1:

1 dl marjoja puuron
päällä
lautasellinen keittoa,
jossa kasviksia
2 dl hedelmäsalaattia
2 dl tuoresalaattia
lämpimällä aterialla
tomaatti viipaloituna
leivälle

••••
••••
••

Esimerkkipäivä 2:

2 satsumaa
ruokaisa salaatti
porkkana välipalaksi
2 dl juuresraastetta
lämpimällä aterialla
1,5 dl marjoja
jogurtin kanssa

••
••
••••
••

Esimerkkipäivä 3:

2 dl marjoja
smoothiessa
kurkku- ja
tomaattiviipaleita
eväsleivän välissä
omena
puoli lautasta
uunijuureksia
lämpimällä aterialla
kourallinen
pikkuporkkanoita

Vaikka suomalaisten kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö on nelinkertaistunut
1950-luvulta ja lisääntynyt edelleen viime vuosina, monilla käyttö jää vähäiseksi.
Kasvisten käyttöä on hyvä lisätä pienin askelin, jolloin niistä muodostuu helpommin
osa arkea.
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Alle on koottu vinkkejä käytön lisäämiseksi.

•• ••
••
•• ••
••••
••
••
••
•• ••
••
•• ••
••••

Vinkkejä kasvisten, hedelmien ja marjojen lisäämiseen

Pidä helposti saatavilla
Kuori porkkanoita, pilko kukkakaalia tai viipaloi lanttu valmiiksi jääkaappiin
Laita hedelmät esille pöydälle
Käytä ruoanvalmistuksessa
Sopivat keittoihin, kastikkeisiin ja laatikkoruokiin
Makua saa esimerkiksi tomaatista, sipulista tai paprikasta
Lisää kasvisruokia ruokalistalle
Aloita kasviksilla: ota ensin puolet lautasesta kasviksia ja sitten pääruokaa
Valmista jälkiruokia hedelmistä ja marjoista
Laita välipalalla kasviksia leivän päälle ja marjoja jogurtin sekaan
Käytä leivonnassa
Lisää juuresraastetta sämpylätaikinaan tai marjoja muffinitaikinaan
Tee smoothie
Sovi itsesi kanssa tavoite, esim.:
Tällä viikolla syön päivittäin välipalaksi hedelmän
Ostan aina kauppareissulla maistettavaksi jotain uutta vihannesta
Lisään kasvisten määrää lämpimillä aterioilla viikon mittaan

Ravinnon rasvoilla on väliä

E

limistö tarvitsee rasvaa muun muassa solujen rakennusaineeksi, hormonien
muodostukseen ja energianlähteeksi. Suositeltava määrä rasvaa on 25–40 %
ruoan energiasta. Tätä pienempi rasvan saanti vaikeuttaa välttämättömien rasvahappojen ja rasvaliukoisten vitamiinien saantia, eikä siitä ole hyötyä sydän- ja verisuoniterveyden kannalta. Rasvan määrää olennaisempaa on sen laatu.
Ravinnon rasvat koostuvat rasvahapoista, jotka voidaan rakenteensa perusteella
jakaa kolmeen luokkaan: tyydyttyneet, kertatyydyttymättömät ja monityydyttymättömät. Enimmäkseen tyydyttyneitä rasvahappoja sisältäviä rasvoja kutsutaan
kovaksi rasvaksi ja enimmäkseen tyydyttymättömiä rasvahappoja sisältäviä rasvoja
pehmeiksi rasvoiksi. Kovan rasvan tunnistaa siitä, että se on jääkaappilämpötilassa
kovaa, kuten voi, kookosöljy ja lihan rasva. Pehmeät rasvat ovat jääkaappilämpötilassa pehmeitä, kuten kasvimargariini, tai jopa juoksevia, kuten öljy. Kova rasva
on yleensä eläinperäistä ja pehmeä rasva kasvirasvaa. Poikkeuksen tästä tekevät
kookos- ja palmurasvat, jotka ovat kasviperäistä kovaa rasvaa, ja kalan rasva, joka
on pehmeää rasvaa.
Ruoan kova rasva nostaa veren kolesterolipitoisuutta ja kovan rasvan korvaaminen
pehmeällä rasvalla vastaavasti laskee sitä. Pehmeää rasvaa ovat myös välttämättömät rasvahapot: linolihappo (omega-6-rasvahappo) ja alfalinoleenihappo (omega-3-rasvahappo). Elimistö ei voi niitä itse valmistaa, joten ne on saatava ravinnosta.
Välttämättömien rasvahappojen saannin turvaa 6 tl margariinia (vähintään 60 %
rasvaa) ja 1–2 rkl öljyä tai öljypohjaista salaatinkastiketta päivittäin.
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Alla olevaan laatikkoon on koottu vinkkejä, miten rasvan laatua voi parantaa käytännössä.
Rasvan laadun parantaminen käytännössä

••
••
••
••
••

Lisää pehmeää rasvaa

valitse leivälle vähintään 60 % rasvaa sisältävä margariini tai kasvirasvalevite,
jossa on sydänmerkki
käytä ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa kasviöljyjä tai juoksevaa margariinia
tai suositeltavaa leipärasvaa
lisää salaatin päälle ½–1 rkl öljyä tai öljypohjaista salaatinkastiketta
syö kalaa vähintään 2–3 kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen
syö 2 rkl maustamattomia pähkinöitä, siemeniä ja manteleita päivittäin

Vähennä kovaa rasvaa

••
••
••
••
••

valitse rasvattomia tai vähärasvaisia (≤1 %) maitovalmisteita sekä
vähärasvaista (≤17 %) juustoa
vaihda runsasrasvainen liha ja lihavalmisteet vähärasvaiseen (rasvaa ≤10 %)
lihaan, siipikarjaan tai kalaan
valitse leikkeleeksi enintään 4 % rasvaa sisältäviä vaihtoehtoja
vähennä voin, voi-kasviöljyseoksen ja kerman käyttöä
käytä runsasrasvaisia ruokia, leivonnaisia ja makeisia vain satunnaisesti

Omega-3- ja omega-6-rasvahapot ovat tyydyttymättömiä rasvahappoja. Omega-nimitys on peräisin niiden kemiallisesta rakenteesta ja kuvaa ensimmäisen
kaksoissidoksen sijaintia hiiliketjussa. Näitä rasvahappoja saadaan samoista lähteistä kuin muita tyydyttymättömiä rasvahappoja: kasviöljyistä, margariineista,
kalasta, pähkinöistä ja siemenistä. Omega-3-rasvahappojen hyviä lähteitä ovat
esimerkiksi rypsi-, pellavansiemen- ja camelinaöljy sekä saksanpähkinät, kun taas
omega-6-rasvahappoja saadaan rypsi-, auringonkukka- ja soijaöljystä. EPA eli eikosapentaeenihappo ja DHA eli dokosaheksaeenihappo ovat pidempiketjuisia omega-3-rasvahappoja, joita saadaan erityisesti kalasta.
Seuraavan sivun kuvassa on esitetty erilaisten kasviöljyjen ja voin rasvahappokoostumukset.

••
••
••
••

Punainen väri kuvaa tyydyttyneiden rasvahappojen eli kovan rasvan osuutta
rasvasta.
Kertatyydyttymättömien rasvahappojen osuutta kuvataan keltaisella.
Monityydyttymättömien omega-3-rasvahappojen osuutta kuvataan vaalean
vihreällä ja omega-6-rasvahappojen osuutta tumman vihreällä.
Keltainen ja vihreä väri yhdessä kuvaavat pehmeän rasvan osuutta. Suositeltava
suhde on vähintään kaksi kolmasosaa pehmeää ja korkeintaan yksi kolmasosa
kovaa rasvaa.
© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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Kasviöljyjen rasvahappokoostumukset

Lähde: Sydänliitto

Rasvahappokoostumuksen perusteella paras valinta on rypsiöljy tai sitä vastaava
rapsiöljy. Näistä öljyistä saadaan hyvin omega-3-rasvahappoihin kuuluvaa alfalinoleenihappoa, josta monilla suomalaisilla on puutetta. Muita alfalinoleenihapon
lähteitä ovat pellavansiemen-, camelina-, soija-, saksanpähkinä- ja hampunsiemenöljyt. Oliivi-, avokado-, kurpitsansiemen- ja auringonkukkaöljyt ovat myös hyviä
pehmeän rasvan lähteitä, mutta sisältävät vain vähän alfalinoleenihappoa. Näitä
öljyjä voi käyttää alfalinoleenihappoa sisältävän öljyn rinnalla.

Huomio hiilihydraattien laatuun

R

avinnon hiilihydraatteja ovat sokerit, tärkkelys ja ravintokuitu. Hiilihydraattien
ensisijainen tehtävä on tuottaa energiaa elimistön toimintaan. Monista hiilihydraatin lähteistä saadaan myös elimistölle välttämättömiä kuituja, vitamiineja
ja kivennäisaineita. Hiilihydraattien saantisuositus on 45-60 % ruoan energiasta.
Finravinto 2012 -tutkimuksen mukaan suomalaiset saavat suurimman osan hiilihydraateista viljavalmisteista. Muita lähteitä ovat hedelmät ja marjat, maitovalmisteet,
sokeri ja makeiset.
Hiilihydraattien laatu on tärkeää. Suositeltavia hiilihydraatin lähteitä ovat täysjyväviljavalmisteet, kasvikset, hedelmät ja marjat. Täysjyväviljassa käytetään jyvän
kaikki osat, mutta valkoisessa viljassa vain jyvän ydinosa. Suurin osa viljan kuidusta,
vitamiineista ja kivennäisaineista on jyvän kuoriosassa, joten täysjyväviljavalmisteissa on enemmän näitä ravintoaineita kuin valkoisessa viljassa. Valkoisesta viljasta
valmistettuja tuotteita ja runsassokerisia tuotteita kannattaa käyttää harkiten.
Runsaskuituinen = kuitua vähintään 6 g/100 g
Täysjyväleipä = leipä, jossa on täysjyväviljaa vähintään 50 %
© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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Kuitu tasaa verensokerin nousua aterian jälkeen ja edistää suolen toimintaa. Se pienentää ruoan energiapitoisuutta ja lisää kylläisyyden tunnetta aterian jälkeen, mikä
helpottaa painonhallintaa. Runsaskuituinen ruokavalio ehkäisee tyypin 2 diabetesta
ja parantaa diabetesta sairastavien sokeriaineenvaihduntaa. Suolistossa kuitu sitoo
kolesterolia ja sappihappoja, mikä vähentää kolesterolin imeytymistä ja laskee veren
LDL-kolesterolipitoisuutta. Runsas kuidun saanti pienentää myös suolistosyövän
riskiä.
Sokerista saadaan runsaasti energiaa, mutta ei ollenkaan suojaravintoaineita. Runsas sokerin saanti huonontaa ruokavalion laatua ja altistaa lihomiselle. Jatkuva
sokerin käyttö myös nostaa verensokeritasoja ja vahingoittaa hampaita. Sokerin
saantisuositus on alle 10 % ruoan energiasta. Aikuisella 2000 kcal:n ruokavaliossa
tämä tarkoittaa korkeintaan 50 g eli hieman yli puoli desiä sokeria päivittäin.
Hedelmien, marjojen, kasvisten ja maitovalmisteiden
sisältämää luontaista sokeria ei tarvitse välttää!

Lisättyä sokeria saadaan muun muassa sokerisista juomista, makeisista, viljavalmisteita, hedelmä- tai marjaruoista ja maitovalmisteista. Lisätyn sokerin käyttöä kannattaa vähentää kiinnittämällä huomiota erityisesti makeisten, sokeroitujen maitovalmisteiden, keksien ja leivonnaisten käyttöön. Lisäksi on hyvä vähentää sokeristen
mehujen, virvoitusjuomien ja energiajuomien käyttöä.

Paljonko proteiinia?

P

roteiinia tarvitaan muun muassa energian tuottoon, kudosten uusiutumiseen ja
vastustuskyvyn normaaliin toimintaan. Terveen aikuisen suositeltava proteiinin
saanti on 10–20 % ruoan energiasta tai 1,1–1,3 g painokiloa kohti. Esimerkiksi 60
kg painava henkilö tarvitsee 66–78 grammaa proteiinia päivittäin. Sekaruokavaliosta saadaan yleensä riittävästi proteiinia, kun syödään kulutuksen mukaan. Ikääntyessä proteiinin tarve korostuu, koska syödyn ruoan määrä myös usein pienenee.
Ikääntyneille proteiinin saantisuositus on 1,2–1,4 g painokiloa kohti. Proteiinin tarve
voi lisääntyä sairauden takia.
Hyviä proteiinin lähteitä ovat maito ja maitovalmisteet, liha, broileri, kala, kananmuna ja palkokasvit. Alla olevaan taulukkoon on koottu esimerkkejä hyvistä proteiinin lähteistä ja proteiinimäärät annosta kohti.

••
••
••
••
••

Proteiinin lähteitä
Maito, piimä

2 dl

6g

Jogurtti

2 dl

8g

Maitorahka

1 dl

10 g

Kova juusto

2 viipaletta

4g

2 rkl

3g

Raejuusto
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••
••
••
••
••
••

Proteiinin lähteitä
Liha, kypsä

100 g

25–30 g

Broileri, kypsä

100 g

25–30 g

Kala, kypsä

100 g

20–25 g

Papu/linssi, keitetty

100 g

8g

Kananmuna

1 kpl

7g

1 siivu

2g

Täyslihaleikkele

Lähde: Elintarvikkeiden koostumustietokanta Fineli

Riittävä proteiinin saanti on tärkeää. Proteiini lisää kylläisyyden tunnetta, mikä
helpottaa painonhallintaa. Runsaasta proteiinin saannista ei kuitenkaan ole hyötyä,
koska ylimääräinen proteiini varastoidaan rasvaksi. Runsas proteiinin saanti kuormittaa munuaisia ja yksipuolistaa ruokavaliota. Jos energiaa ei saada riittävästi, proteiinia käytetään energian tuottoon.
Kaupoissa on tarjolla erilaisia proteiinipitoisia tuotteita kuten proteiinijuomia, -patukoita ja -rahkoja. Proteiinipatukka tai -rahka voi olla esimerkiksi välipalana, mutta
runsasta käyttöä ei suositella. Osa proteiinituotteista sisältää runsaasti myös sokeria tai tyydyttynyttä rasvaa. Säännöllisesti käytettynä kannattaa kiinnittää huomiota tuotteessa olevan sokerin ja rasvan määrään. Proteiini- ja välipalapatukoista
kannattaa valita kuitupitoisia vaihtoehtoja.

Kalsiumia ja D-vitamiinia luustolle

K

alsiumia tarvitaan luuston rakennusaineeksi sekä muun muassa lihasten, hermoston ja verenkiertoelimistön normaaliin toimintaan. Maitovalmisteet ovat
hyviä kalsiumin lähteitä. Kalsiumia saadaan myös kalasta, kaalikasveista ja tofusta.
Kalsiumin saantisuositus on 10–20-vuotiaille 900 mg/vrk ja aikuisille 800 mg/vrk.
Aikuisilla päivittäisen tarpeen turvaa esimerkiksi 5–6 dl nestemäisiä maitovalmisteita ja 2–3 viipaletta juustoa. Alla olevaan taulukkoon on koottu hyviä kalsiumin
lähteitä ja niiden sisältämät kalsiummäärät annoksessa.

••
••
••
••
••

Kalsiumin lähteitä
Maito, piimä

2 dl

240 mg

200 g

240 mg

Maitorahka

1 dl

120 mg

Kova juusto

2 viipaletta

120–180 mg

2 rkl

15-20 mg

Jogurtti

Raejuusto

© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.

Sisällysluetteloon

12|

••
••
••
••
••
••

Kalsiumin lähteitä
Kirjolohi, kypsä

100 g

150 mg

Muikku, kypsä

100 g

200 mg

Tofu

100 g

350 mg

Soijapapu, keitetty

1 dl

55 mg

Manteli

2 rkl

55 mg

1–1,5 dl (60 g)

25 mg

Valkokaali, lehtikaali,
parsakaali

Lähde: Elintarvikkeiden koostumustietokanta Fineli

D-vitamiinia tarvitaan kalsiumin imeytymiseen ja luun muodostumiseen. D-vitamiinin suositeltava kokonaissaanti on alle 75-vuotiailla 10 μg/vrk ja 75 vuotta täyttäneillä 20 μg/vrk. D-vitamiinin saanti turvataan ensisijaisesti ravinnolla ja tarvittaessa
käytetään ravintolisää. Kaikille 75-vuotta täyttäneille kuitenkin suositellaan D-vitamiinilisää, 10–20 μg/vrk ruokavalion D-vitamiinipitoisuudesta riippuen. Suomalaisessa ruokavaliossa D-vitamiinin lähteitä ovat D-vitaminoidut maitovalmisteet,
D-vitaminoidut leipärasvat ja kala. Alla olevaan taulukkoon on koottu hyviä D-vitamiinin lähteitä ja D-vitamiinimäärät annosta kohti.

••
••
••
••
••
••
••

Maito*, piimä

2 dl

2-4 μg

200 g

2 μg

1 tl

0,5–1 μg

Silakka

100 g

15 μg

Ahven

100 g

15 μg

Siika

100 g

15 μg

Muikku

100 g

10 μg

Lohi- tai kirjolohifilee

100 g

8 μg

Kuha

100 g

7 μg

Jogurtti

Leipärasva

Lähde: Elintarvikkeiden koostumustietokanta Fineli

••
••

D-vitamiinin lähteitä

* Luomutuotteisiin ei lisätä D-vitamiinia. Syksystä 2016 alkaen poikkeuksena on rasvaton homogenoitu luomumaito, johon lisätään D-vitamiinia.
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Jos D-vitamiinia ei saada ravinnosta riittävästi, käytetään D-vitamiinivalmistetta.
Suositeltava D-vitamiinivalmisteen määrä on alle 2-vuotiaille lapsille 10 μg/vrk ja
2–17-vuotiaille 7,5 μg/vrk ympäri vuoden. 18–74-vuotiaille D-vitamiinivalmistetta
suositellaan 10 μg/vrk loka-marraskuussa, jos päivittäisessä käytössä ei ole D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitettä ja/tai kalaa. 75 vuotta täyttäneille D-vitamiinivalmistetta suositellaan 20 μg/vrk ympäri vuoden tai 10 μg/vrk, jos käytössä
on säännöllisesti D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitettä ja/tai kalaa. Raskaana oleville ja imettäville naisille suositellaan D-vitamiinilisää 10 μg/vrk ympäri
vuoden kokonaissaannin turvaamiseksi.
Suositukset D-vitamiinivalmisteen käytöstä on koottu alla olevaan taulukkoon.
Suositukset D-vitamiinivalmisteen käytöstä

••
••
••
••
••

Ikäryhmä

D-vitamiinivalmisteen käyttö

2 vk – 2 v

10 μg/vrk ympäri vuoden

2 – 17 v

7,5 μg/vrk ympäri vuoden

18 – 74 v

10 μg/vrk vuoden pimeimpänä aikana (lokamarraskuu), jos ei käytetä päivittäin D-vitaminoituja
maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa
20 μg/vrk ympäri vuoden

≥ 75 v

10 μg/vrk riittää, jos käytetään säännöllisesti
D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitettä
ja/tai kalaa

Raskaana olevat ja
imettävät naiset

10 μg/vrk ympäri vuoden

Suolaa säästeliäästi

S

uola nostaa verenpainetta, joten suolan saantia vähentämällä voidaan ehkäistä
verenpaineen nousua ja hoitaa kohonnutta verenpainetta. Runsas suolan saanti
kuormittaa myös munuaisia ja altistaa osteoporoosille.
Suurin yksittäinen suolan lähde Suomessa on leipä, joten siitä kannattaa valita vähäsuolaisia vaihtoehtoja (suolaa <1,0 %). Muita suolan lähteitä ovat lämpimät ruoat,
leivät, juustot, makkarat, leikkeleet, suolaa sisältävät mausteseokset, liemivalmisteet ja maustekastikkeet sekä runsassuolaiset naposteltavat. Vaikka ruokaan ei
lisäisi yhtään suolaa, kertyy sitä huomaamatta elintarvikkeista piilosuolana. Suositus suolan saannista aikuisille on korkeintaan 5 g eli teelusikallinen päivässä. Tähän
määrään sisältyy elintarvikkeiden piilosuola ja ruokaan lisätty näkyvä suola. Suolan
käyttöä kannattaa vähentää asteittain pienin muutoksin. Makuaisti tottuu vähempään suolaan muutamassa viikossa.
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Suolan saannin vähentäminen käytännössä

•• Vertaile
••
•• Vähennä
•• Käytä
•• Suosi
•• Mausta
•• Vähennä
•• Käytä
•• Vaihda

elintarvikkeiden suolapitoisuuksia ja valitse vähemmän suolaa sisältäviä
vaihtoehtoja
erityisesti leivän suolapitoisuus kannattaa huomioida ja valita vähäsuolaisia,
alle 1,0 % suolaa sisältäviä, vaihtoehtoja
leikkeleiden ja juustojen käyttöä leivällä ja laita tilalle kasviksia

runsassuolaisia naposteltavia vain satunnaisesti

ruoanvalmistuksessa mahdollisimman vähän käsiteltyjä raaka-aineita, jolloin
voit itse vaikuttaa lisätyn suolan määrään
suolattomilla mausteilla, kuten yrteillä, pippureilla, tomaatilla tai
sitruunamehulla
suolaisten mausteseosten, maustekastikkeiden ja liemivalmisteiden
käyttöä
tavallisen suolan sijaan vastaava määrä mineraalisuolaa
pöydällä oleva suolasirotin pippurimyllyyn tai yrttimausteeseen

ERITYISRUOKAVALIOT
Erityisruokavaliossa vältetään yhtä tai useampaa ruoka-ainetta terveydellisistä,
eettisistä, ekologisista tai uskonnollisista syistä. Erityisruokavalioiden riskinä on ruokavalion yksipuolistuminen, mikä altistaa liian vähäiselle energiansaannille ja ravintoaineiden puutoksille. Tärkeää onkin taata ruokavalion monipuolisuus sekä riittävä
energian ja ravintoaineiden saanti. Monipuolisuuden varmistamiseksi vältettävät
ruoka-aineet korvataan ravitsemuksellisesti vastaavilla elintarvikkeilla. Jos tämä ei
ole mahdollista, on ruokavalion täydentäminen ravintolisällä tarpeen.

Elävä ravinto (raakaravinto)

E

lävän ravinnon ruokavaliossa käytetään vain kuumentamattomia kasvikunnan
tuotteita. Ruokaa valmistetaan esimerkiksi liottamalla, hienontamalla, idättämällä tai maitohappokäymisen avulla. Ruokavalion on tutkimuksissa havaittu vähentävän nivelreuman oireita. Vaikutusta voivat selittää ruokavalion antioksidantit,
runsaan kuidun saannin vaikutukset suoliston bakteerikantaan tai pienestä energian
saannista johtuva laihtuminen. Riittävä energian ja ravintoaineiden saanti raakaravinnosta on erittäin vaikeaa ja vaatii ruokavalion huolellista suunnittelua. Ruokavaliota tulee aina täydentää ravintolisillä. Kuumentamattomasta ruoasta voi myös
saada salmonella- tai muun bakteeritartunnan, mikä voi aiheuttaa niveltulehduksen.
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FODMAP-ruokavalio

F

ODMAP-ruokavaliossa vältetään paksusuolessa fermentoituvia hiilihydraattiyhdisteitä. Lyhenne muodostuu englanninkielisistä sanoista fermentoituvat oligo-,
di- ja monosakkaridit sekä polyolit. Ruokavaliota käytetään vähentämään vatsaoireita henkilöillä, joilla on ärtyvän suolen oireyhtymä.
FODMAP-yhdisteet ja niiden lähteitä:
Yhdisteryhmä

Lähteet

Polyolit eli sokerialkoholit
(ksylitoli, sorbitoli, laktitoli,
maltitoli, isomalti)

••
••••

omena, päärynä, kivelliset hedelmät kuten
luumu ja persikka
sienet, kukkakaali
pastillit, purukumit, jotkut lääkkeet

Laktoosi

••

laktoosia sisältävät maitotuotteet

Runsaasti fruktoosia

Fruktaanit eli inuliini ja
frukto-oligosakkaridit
(FOS)

Galakto-oligosakkaridit
(GOS)

••••
••
••••
••
••••

glukoosi-fruktoosisiirappi
hunaja
mango
vehnä, ohra, ruis
vesimeloni, persikka, persimoni
kuivatut hedelmät

kaalit, palkokasvit, herneet
kuitulisänä esim. ruoansulatusjogurteissa,
mysleissä ja kevytmehukeitoissa

Ruokavalion ongelmana on usein kaikkien FODMAP-yhdisteiden karsiminen ruokavaliosta, jolloin ruokavalio yksipuolistuu. Keskeistä onkin joustavuus ja ruokavalion
laajentaminen oireiden sallimissa rajoissa, jotta ruokavalio ei jää yksipuoliseksi ja
ravintoaineiden saanti puutteelliseksi. Vatsaoireiden aiheuttajien tunnistamiseksi
vältetään 4–6 viikon ajan kaikkia yhdisteitä, jotta vatsan tilanne rauhoittuu. Tämän
jälkeen kokeillaan ruoka-aineita tai ruoka-aineryhmiä yksitellen ja pyritään laajentamaan ruokavaliota asteittain.
Kuidun, vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti turvataan käyttämällä sopivia viljavalmisteita sekä kasviksia, hedelmiä ja marjoja päivittäin. Kuitulisänä voi käyttää
esimerkiksi kaurakuitua. Kuitua saadaan myös pähkinöistä ja siemenistä. Kalsiumin
saannin turvaamiseksi laktoosia sisältävät maitotuotteet korvataan laktoosittomilla. FODMAP-ruokavalion riittävyyden arvioimiseen ja laajentamiseen saa apua
ravitsemusterapeutilta.
© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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Sopivat ruoka-aineet ovat yksilöllisiä. Alla olevaan taulukkoon on koottu esimerkkejä ruoka-aineista, jotka useimmiten sopivat FODMAP-ruokavalioon. Ruokavalion
monipuolisuuden säilyttämiseksi on hyvä pyrkiä syömään jotain kaikista ruoka-aineryhmistä.
Esimerkkejä FODMAP-ruokavalioon sopivista ruoka-aineista
Ruoka-aineryhmä

Kasvikset

Hedelmät ja marjat

Viljavalmisteet

Maitovalmisteet

Rasvat, pähkinät ja
siemenet

Liha, siipikarja,
kala, kananmuna ja
kasviproteiinit

••
••
••

Esimerkkejä sopivista ruoka-aineista

••
••
••
••••
••
••
••••
••••

lehtisalaatti, tomaatti, kurkku, peruna,
porkkana, lanttu, nauris, kesäkurpitsa,
munakoiso, palsternakka, paprika, lehtikaali,
punakaali, pinaatti, kevät- ja kesäsipulit, chili
appelsiini, ananas, banaani, kiivi, klementiini,
viinirypäleet, raparperi, papaija, passion
mansikka, mustikka, puolukka, vadelma

riisi, maissi, hirssi, tattari, teff, kvinoa
osalle sopivat myös kaura ja täysjyvävehnä
laktoositon maito, piimä, jogurtti, viili, rahka,
rae- ja tuorejuusto, kova juusto
korvaavista valmisteista mantelijuoma ja
soijaproteiinista valmistettu soijajuoma
kasviöljyt ja -margariinit
maa-, pekaani- ja saksanpähkinä,
auringonkukan-, pinjan-, seesamin- ja
unikonsiemen

liha, siipikarja, kala, kananmuna
tofu, quorn, tempeh

MUISTA NÄMÄ
ruokavalion laajentaminen mahdollisimman monipuoliseksi oireiden
sallimissa rajoissa
vitamiinien, kivennäisaineiden ja kuidun saannin turvaamiseksi
sopimattomat kasvikset, hedelmät, marjat ja viljavalmisteet
korvataan sopivilla vastaavilla ruoka-aineilla
kalsiumin saannin turvaamiseksi tavallisten maitotuotteiden
sijaan käytetään laktoosittomia maitotuotteita tai monipuolisesti
täydennettyjä korvaavia valmisteita
© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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Gluteeniton ruokavalio

G

luteeni on vehnän, ohran ja rukiin sisältämä viljan proteiini. Gluteenittomassa
ruokavaliossa ei käytetä gluteenipitoisia viljoja ja niistä valmistettuja ruokia.
Ne korvataan gluteenittomilla viljoilla, joita ovat esimerkiksi tattari, hirssi, maissi,
riisi, teff, kvinoa ja gluteeniton kaura. Keliakiassa gluteeni vaurioittaa ohutsuolen
sisäpinnalla olevaa suolinukkaa, minkä takia keliakian hoitona on elinikäinen tarkka
gluteeniton ruokavalio.
Viljavalmisteet ovat merkittävä kuidun ja suojaravintoaineiden lähde. Tämän takia
gluteenittomassa ruokavaliossa niitä ei jätetä pois, vaan gluteenia sisältävät viljavalmisteet korvataan gluteenittomilla. Viljavalmisteista valitaan täysjyvätuotteita
tai tuotteita, joihin on lisätty kuituvalmisteita. Kuituvalmisteita voi myös itse lisätä
ruokiin tai käyttää leivonnassa. Gluteenittomaan ruokavalioon sopivia kuitulisiä ovat
psyllium, ksantaani, perunakuitu, kaurakuitu, gluteeniton kauralese, sokerijuurikaskuitu ja guarkumi.

••
••

MUISTA NÄMÄ
ravintoaineiden saannin turvaamiseksi päivittäin kasviksia,
hedelmiä ja marjoja vähintään puoli kiloa sekä gluteenittomia
täysjyväviljavalmisteita naisilla noin 6 ja miehillä noin 9 annosta
viljavalmisteista suositaan runsaasti kuitua sisältäviä vaihtoehtoja ja
tarvittaessa käytetään kuitulisää

Syventävää tietoa: Mitä tiedämme gluteenista?

Gluteeni ja sen mahdolliset vaikutukset terveyteen ovat olleet viime vuosina enenevästi esillä mediassa. Länsimaissa yhä useampi on siirtynyt gluteenittomaan ruokavalioon omatoimisesti. Osa on tehnyt muutoksen vaivojensa takia ja osa varmuuden
vuoksi yleistä hyvinvointia edistämään. Jokainen päättää itse mitä suuhunsa laittaa,
mutta lähtökohtaisesti kannattaa pitäytyä tieteelliseen näyttöön perustuvissa ruokavaliosuosituksissa. Tässä kirjoituksessa käydään läpi yleisimmät gluteeniin liittyvät ongelmat.

Keliakia
Keliakia on autoimmuunisairaus, jossa ravinnosta saatavien kotimaisten viljojen
(vehnä, ohra, ruis) varastoproteiinien gliadiinin ja gluteniinin muodostama gluteeni
aiheuttaa ohutsuolen tulehdusreaktion taudille perinnöllisen alttiuden omaavalle
henkilölle. Tämä johtaa ohutsuolen nukkavaurioon. Keliakian ilmaantuvuus on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana. Suomessa keliakia on yleisintä maailmassa, ja diagnoosi on noin 0,5 %:lla aikuisväestöstä. Tutkimusten perusteella
keliakian esiintyvyyden pitäisi kuitenkin olla jopa noin 2 %:lla väestöstä.
Keliakialla on yhteys muihin autoimmuunisairauksiin. Esimerkiksi tyypin 1 diabetesta, kilpirauhasen vajaatoimintaa ja maksan autoimmuunitulehduksia sairastavilla
on lisääntynyt riski sairastua keliakiaan. Myös nivelreuman ja keliakian yhteyttä on
pohdittu, mutta asiasta ei ole vakuuttavaa näyttöä. Riski keliakian kehittymiselle
liittyy vahvasti tiettyihin suomalaisilla yleisiin HLA-perintötekijöihin, jotka ovat kui© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.

Sisällysluetteloon

18|

tenkin yleisiä myös niillä, jotka eivät koskaan sairastu keliakiaan. Keliakian riski on
suurentunut, jos lähisukulaisella on keliakia. Keliakiaa sairastavan sisaruksilla on n.
20 %:n ja lapsilla 4-17 %:n riski sairastua keliakiaan.
Rajuoireinen keliakia on nykyään harvinainen. Taudin oireet ovat yleensä lieviä tai
olemattomia. Tauti todetaan monesti sattumalta esim. keliakiaa sairastavan lähisukulaisten vasta-aineseulonnassa tai muusta syystä tehdyn mahalaukun ja ohutsuolen tähystystutkimuksen (gastroskopian) yhteydessä. Vain harvalla potilaalla
on ripulia. Lapsilla voi olla vatsakipuja tai kasvun häiriintymistä. Aikuisilla voi olla
monenlaisia epämääräisiä oireita ja löydöksiä. Ruuansulatuskanavan oireina voi olla
vatsakipuja, ummetusta tai suutulehdus. Keliakia voi löytyä myös selvitettäessä
raudanpuutetta, osteoporoosia (luukato) tai lapsettomuutta. Hoitamaton keliakia
voi aiheuttaa myös laktaasi-entsyymin puutoksen ja laktoosi-intoleranssioireet. Kun
ohutsuolen nukka korjaantuu, tämä vaiva parantuu. Keliakia voi aiheuttaa vitamiinipuutoksia, jotka mahdollisesti aiheuttavat neurologisia tai psykiatrisia ongelmia.
Oireena saattavat joskus olla myös nivelkivut ja niveltulehdukset, mutta ilmeisesti
nivelreumaa ei kuitenkaan ole keliakiaa sairastavilla vertailuväestöä enempää.
Keliakiaan liittyy ohutsuolen imusolmukesyövän (lymfooman) riski, joka tosin on pienempi kuin aiemmin on luultu. Syövän riski liittyy lähinnä gluteenittoman ruokavalion laiminlyömiseen ja harvinaiseen refraktaari-keliakiaan, jossa ohutsuolen nukka
ei parane gluteenittomasta ruokavaliosta huolimatta. Keliakia lisää myös ohutsuolen
adenokarsinooman riskiä, mutta tämä syöpä on keliakiaa sairastavillakin erittäin
harvinainen.
Keliakiaa epäiltäessä määritetään verikokeella immunoglobuliini-A-pitoisuus ja
tämän ryhmän vasta-aineet transglutaminaasille ja/tai endomysiumille. Vasta-aineiden ollessa selvästi koholla on keliakia hyvin todennäköinen ja sen takia joissain
maissa on jo siirrytty diagnosoimaan keliakia pelkästään vasta-aineiden perusteella.
Normaali testitulos ei kuitenkaan aivan sataprosenttisesti sulje pois keliakian mahdollisuutta. Suomessa diagnoosin varmistamiseksi vaaditaan yhä gastroskopian
eli mahalaukun tähystyksen yhteydessä otetuissa ohutsuolen koepaloissa todettu
nukkavaurio sekä lisääntynyt tulehdussolukko.
Keliakian hoitona on täysin gluteeniton ruokavalio loppuelämän ajan. Vehnää, ruista
ja ohraa on vältettävä, myös ruokien ainesosina. Valtaosa keliaakikoista sietää
gluteenitonta kauraa. Ruokavalion noudattaminen vaatii huomattavaa tarkkuutta
ja potilas tarvitsee ainakin aluksi ravitsemusterapeutin ohjausta. Gluteenittoman
ruokavalion avulla oireet helpottavat muutaman viikon kuluessa. Ohutsuolen nukkavaurion korjaantuminen voi kuitenkin kestää jopa kaksi vuotta. Oireita aiheuttava
gluteenin määrä vaihtelee ihmisten välillä. Joka tapauksessa täysin gluteeniton ruokavalio on tärkeä ohutsuolen nukan korjaantumiseksi ja ohutsuolessa olevan lievänkin tulehdusreaktion sammuttamiseksi.

Ihokeliakia
Keliakia voi ilmetä myös iholla. Ihokeliakiassa (dermatitis herpetiformis) iholla ilmenee kovasti kutiavaa rakkulaihottumaa, jota on useimmiten polvien ja kyynärtaipeiden ojentajapuolella. Noin 80 %:lla ihokeliakiaa sairastavista on myös ohutsuolen
limakalvolla selvästi keliakiaan sopiva löydös ja lopuillakin ainakin lisääntyneesti
tulehdussoluja.
Ihokeliakia diagnosoidaan ottamalla terveen näköiseltä iholta koepala, jossa voidaan
nähdä taudille tyypillinen immunoglobuliini-A –kertymä. Myös tämän keliakiamuodon hoitona on elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Kutina voi olla niin voimakasta,
että alkuun saatetaan tarvita ihotautilääkärin määräämää dapsoni-tablettihoitoa.
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Gluteeniherkkyys ilman keliakiaa
Gluteenittomien tuotteiden välttäminen on tällä hetkellä muodikasta ja perustuu
osalla virheelliseen käsitykseen, että gluteeni olisi terveydelle vaarallista myös
keliakiaa sairastamattomille. Varsin moni henkilö kokee, että gluteenipitoiset viljat aiheuttavat heillä vatsavaivoja, jotka helpottuvat gluteenia välttäessä, vaikka
näillä henkilöillä ei ole keliakiaa tai vilja-allergiaa. Iso-Britanniassa 13 % väestöstä
on ilmoittanut olevansa gluteeniherkkä ja 4 % väestöstä on gluteenittomalla ruokavaliolla. Gluteeniton ruokavalio aiheuttaa kuitenkin omat haasteensa ja voi johtaa
esimerkiksi liian vähäiseen kuidun saantiin. Internetin hakukoneella löytyy lukuisia
sivustoja, jotka mainostavat gluteenitonta ruokavaliota myös nivelreumaoireisiin.
Tällaisiin väitteisiin ei kuitenkaan ole tukea tieteellisistä tutkimuksista. Vuonna 2001
julkaistussa tutkimuksessa gluteenittomalla kasvisruokavaliolla olleiden niveloireet
helpottivat enemmän kuin normaalia sekaruokavaliota noudattaneiden. Pelkän gluteenittoman ruokavalion tehosta ei ole tietoa.
Muutamia vuosikymmeniä sitten lääketieteellisissä lehdissä raportoitiin ihmisistä,
jotka saivat oireita gluteenia sisältävistä viljatuotteista, vaikkei heillä ollut todettavissa olevaa keliakiaa. Vuonna 2011 julkaistiin sokkoutettu altistustutkimus, jossa
osoitettiin, että on olemassa gluteenista oireilevia ihmisiä, joilla ei ole keliakiaa tai
vilja-allergiaa. Sittemmin useampia peräkkäisiä ruoka-ainealtistuksia sisältäneessä
sokkoaltistuskokeessa todettiin kuitenkin, että miltei kaikilla gluteeniherkiksi itsensä kokevista oireet johtuivatkin ennen kaikkea suolessa kaasua muodostavista
lyhytketjuisista hiilihydraateista (ns. FODMAP-yhdisteet), joita myös kotimaiset
viljat ovat. Vain 8 % gluteeniherkiksi itsensä ajatelleista arvioitiin saavan oireensa
gluteenista. On arvioitu, että gluteeniherkkyyttä esiintyy korkeintaan muutamalla
prosentilla väestöstä. Ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsii sen sijaan jopa 10 %
väestöstä ja ilmeisesti valtaosa gluteeniherkiksi itsensä kokevista ovatkin siis ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsiviä. On myös pohdittu, voiko gluteeniherkkien oireita
aiheuttaa jotkin muut viljan ainesosat kuin gluteeni, kuten amylaasi-trypsiini-estäjä,
tärkkelys tai viljan oma bakteerikanta. Jotkut asiantuntijat ehdottavatkin, että gluteeniherkkyyden sijaista pitäisi puhua viljaherkkyydestä.
Gluteeniherkkien kokemat oireet voivat olla hyvinkin hankalia, mutta eivät vaarallisia. Oireet ovat epäspesifejä ja yleisimpiä ovat vatsan turvotus, mahakipu, ripuli,
suoliston toiminnan vaihtelu ja ummetus. Suoliston ulkopuolisista oireista yleisempinä ovat väsymys, yleinen huonovointisuus ja päänsärky. Osa on raportoinut myös
nivel- ja lihaskipuja.
Ainoa luotettava keino gluteeniherkkyyden diagnosoimiseksi olisi sokkoaltistus,
joka on kuitenkin hankala toteuttaa. Gluteeniherkkyyden toteaminen perustuukin
lähinnä potilaan kertomaan ja muiden syiden poissulkuun. Olennaista on sulkea pois
keliakia. Tämä ei välttämättä onnistu luotettavasti, jos henkilö on jo omatoimisesti
noudattanut gluteenitonta ruokavaliota. Lisäksi arvioidaan vilja-allergian mahdollisuus, mutta se on aikuisväestössä harvinainen. Lisäksi kannattaa testata ruokavaliomuutoksilla, voiko oireilu johtua ravinnon FODMAP-hiilihydraateista. Mikäli tämän
kartoituksen jälkeen vaikuttaa, että viljatuotteet tekevät hankalia vatsaoireita, niitä
voi vältellä, kunhan pitää huolen riittävästä kuidun saannista. Ruokavalion noudattamisen ei kuitenkaan tarvitse olla ehdotonta kuten keliakiassa. Lisäksi oireisiin voi
auttaa niitä aiheuttavien viljojen nauttiminen erilaisessa muodossa. Osalle esimerkiksi hapatettu ruisleipä voi aiheuttaa oireita, mutta he kuitenkin sietävät hapattamatonta leipää tai ruisnäkkileipää.
Gluteenista, kuten monista muistakin ravitsemusasioista, keskustellaan paljon tunteella. Tieteellinen näyttö gluteeniherkkyydestä on kuitenkin varsin vaatimatonta
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ja vielä on useita selvitettäviä asioita liittyen oireiden syihin ja suoliston limakalvon
muutoksiin. Vaikuttaa siltä, että gluteeni- tai viljaherkkyys on todellinen, vaikkakin
ärtyvän suolen oireyhtymää harvinaisempi ongelma. Olennaista on muistaa, että
automaattisesti ei tarvitse siirtyä gluteenittomaan ruokavalioon ja että ruokavaliossa saattaa olla monia muitakin vatsaoireita selittäviä ruoka-aineita kuin gluteeni.

Kasvisruokavaliot

K

asvisruokavaliossa vältetään eläinperäisiä ruokia ja ne korvataan kasvikunnan
tuotteilla. Ruokavalion voi toteuttaa monella eri tapaa. Yleisimpiä kasvisruokavalioiden käsitteitä on koottu alla olevaan laatikkoon. Monipuolisesti koostetusta
laktovegetaarisesta, lakto-ovovegetaarisesta tai niitä laajemmista kasvisruokavalioista saadaan kaikki tarvittavat ravintoaineet. Vegaaniruokavalion koostaminen
vaatii huolellista suunnittelua ja ravintoaineiden saantia tulee aina täydentää ravintolisillä.

KÄSITTEITÄ

•• Vegaaniruokavalio =
•• Laktovegetaarinen =
•• Lakto-ovovegetaarinen =
•• Pescovegetaarinen =
•• Pollovegetaarinen =
•• Semivegetaarinen =

käytetään vain kasvikunnan tuotteita

maitovalmisteita

käytetään kasvikunnan tuotteita ja

käytetään kasvikunnan tuotteita,
maitovalmisteita ja kananmunaa
käytetään kasvikunnan tuotteita,
maitovalmisteita, kananmunaa ja kalaa
käytetään kasvikunnan tuotteita,
maitovalmisteita, kananmunaa ja siipikarjan lihaa
käytetään kasvikunnan tuotteita,
maitovalmisteita, kananmunaa, kalaa ja siipikarjan lihaa

Vegaaniruokavalio
Monipuolinen vegaaniruokavalio koostuu täysjyväviljatuotteista, vihanneksista
ja juureksista, palkokasveista, hedelmistä ja marjoista, pähkinöistä ja siemenistä,
kasvirasvoista ja kasviperäisistä raaka-aineista valmistetuista korvaavista elintarvikkeista, kuten juomista ja jogurteista. Aterian kokoamisessa voi käyttää apuna
vegaanin lautasmallia: kolmasosa proteiinipitoista ruokaa, kolmasosa hiilihydraattilisäkettä ja kolmasosa kasviksia. Lisäksi täysipainoiseen ateriaan kuuluvat monipuolisesti täydennetty kasvijuoma ja leipä, jolla on kasvirasvalevitettä tai margariinia.
Viidestä kuuteen täysipainoista ateriaa turvaavat riittävän energian ja ravintoaineiden saannin. Ravintoaineista erityisesti B12-vitamiinin, D-vitamiinin, kalsiumin,
jodin, raudan, sinkin, seleenin, riboflaviinin ja proteiinin saantiin tulee kiinnittää huomiota.
B12-vitamiinia saadaan luontaisesti vain eläinkunnan tuotteista, joten vegaaniruokavaliossa sen saanti tulee varmistaa B12-vitamiinivalmisteella. Myös D-vitamiinin saanti tulee useimmiten turvata ravintolisällä. Kalsiumia vegaaniruokavaliossa
saadaan kalsiumilla täydennetyistä elintarvikkeista ja kalsiumia sisältävistä kasvikunnan tuotteista, kuten soijatuotteista ja kaaleista. Tarvittaessa käytetään lisäksi
kalsiumvalmistetta.
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Vegaaniruokavaliossa jodin saantia tulee täydentää jodivalmisteella. Jodin lähteitä
ravinnossa ovat jodioitu ruokasuola ja merilevävalmisteet. Merilevävalmisteiden
ja merilevää sisältävien tuotteiden jodipitoisuus vaihtelee suuresti, joten pitoisuus
tulee tarkistaa pakkauksesta ja noudattaa annosteluohjeita. Merilevävalmisteita,
joiden jodipitoisuutta ei ole ilmoitettu, on syytä välttää.
Raudan lähteitä vegaaniruokavaliossa ovat esimerkiksi soijavalmisteet, pavut, linssit, siemenet ja täysjyvävilja. Kasviperäinen rauta imeytyy eläinkunnan rautaa heikommin, mutta C-vitamiinipitoinen ruoka samalla aterialla parantaa imeytymistä.
Kahvi, tee ja kalsium vastaavasti heikentävät raudan imeytymistä. Sinkin ja seleenin
lähteitä vegaaniruokavaliossa ovat täysjyvävilja, pähkinät ja siemenet. Riboflaviinia
(B2-vitamiinia) saadaan esimerkiksi pavuista, sienistä ja monipuolisesti täydennetyistä kasvijuomista.
Riittävä proteiinin saanti turvataan käyttämällä monipuolisesti kasvikunnan tuotteita ja syömällä energian kulutusta vastaavasti. Hyviä proteiinin lähteitä vegaaniruokavaliossa ovat pavut, linssit, herneet, tofu ja muut soijavalmisteet, täysjyvävilja,
pähkinät, mantelit ja siemenet. Kasviperäinen proteiini imeytyy hieman eläinproteiinia huonommin. Yhdistelemällä palkokasveja, täysjyväviljaa ja pähkinöitä tai siemeniä varmistetaan hyvälaatuisen proteiinin saanti.
Välttämättömien rasvahappojen saanti varmistetaan käyttämällä päivittäin rypsiöljyä ja siitä valmistettua rasvalevitettä. Pähkinät ja siemenet ovat myös hyvä välttämättömien rasvahappojen lähde vegaaniruokavaliossa.

••
••
••
••
••

VEGAANIRUOKAVALIOSSA
MUISTA NÄMÄ
monipuolisesti täysjyväviljatuotteita, vihanneksia ja juureksia,
palkokasveja, soijavalmisteita, hedelmiä ja marjoja, pähkinöitä,
manteleita ja siemeniä, kasviöljyjä ja -rasvalevitteitä sekä
täydennettyjä maitovalmisteita korvaavia tuotteita
huomio erityisesti proteiinin lähteiden monipuoliseen käyttöön
energian tarvetta vastaavat ruokamäärät ja säännöllinen ateriarytmi
B12-vitamiinin, jodin ja D-vitamiinin saannin täydentäminen
ravintolisällä
muiden ravintoaineiden, kuten kalsiumin ja raudan, saannin
täydentäminen ravintolisällä tarvittaessa

Miten korvaan lihan?
Eläinkunnan tuotteiden sijaan voi pääaterioilla käyttää palkokasveja eli papuja, herneitä ja linssejä. Niistä voi valmistaa esimerkiksi kastikkeita, keittoja ja laatikkoruokia. Soijasta valmistettu tofu ja muut soijavalmisteet, kuten soijarouhe, ovat hyvä ja
helppokäyttöinen kasviproteiinin lähde. Monia lihatuotteita, kuten pihvejä ja leikkeleitä, on saatavilla myös käyttövalmiina kasvisvaihtoehtoina.
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Alla olevassa laatikossa esitellään lyhyesti erilaisia lihaa korvaavia valmisteita.
Lihaa korvaavia valmisteita

•• Papuja, linssejä ja herneitä

voi ostaa tuoreina, kuivattuina, pakasteena tai
käyttövalmiina tuotteina. Kuivatut pavut liotetaan ja keitetään huolellisesti
ennen käyttöä.

•• Soija
•• Tofu

on hernekasvi, jonka pavusta valmistettuja tuotteita ovat esimerkiksi
soijarouheet, -suikaleet, -palat, -fileet, -pyörykät, -nakit ja -leikkeleet.
on soijamaidosta juoksettamalla valmistettu ruoka-aine. Tofua
on saatavilla kiinteänä ja pehmeä sekä sellaisenaan että marinoituna.
Tofutuotteet löytyvät yleensä kaupan juustohyllystä.

•• Quorn

on sieniproteiinivalmiste. Sitä on saatavana esimerkiksi rouheena,
kuutioina, fileinä ja pihveinä. Tuotteet myydään käyttövalmiina pakasteina.
Useimmat quorn-tuotteet eivät sovellu vegaaneille, koska niiden
valmistuksessa käytetään kananmunaa.

•• Seitan
•• Tempeh

on vehnän gluteenista valmistettu ruoka-aine, jota voi valmistaa myös
itse. Seitania myydään esimerkiksi leikkeleenä, nakkeina ja säilykkeenä.
on ruoka-aine, joka valmistetaan kasvattamalla kuorittujen
soijapapujen tai herneiden ympärille sienirihmasto. Sitä voi valmistaa itse tai
ostaa käyttövalmiina tuotteena.

Maidoton ruokavalio

M

aidottomassa ruokavaliossa ei käytetä maitoproteiineja sisältäviä ruokia. Aineisosaluettelossa nämä ainesosat tunnistaa sanoista maito, maitoproteiini,
hera, heraproteiini, kaseiini, kaseinaatti, laktalbumiini ja laktoglobuliini. Maidoton
ruokavalio ei ole sama kuin laktoositon, sillä laktoosittomassa ruokavaliossa vältetään laktoosia eli maitosokeria. Laktoosittomat tai vähälaktoosiset tuotteet eivät
sovi maidottomaan ruokavalioon.
Maidoton ruokavalio voidaan toteuttaa turvallisesti, kun maitovalmisteet korvataan
kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla. Maidon tilalle sopivat kaura-, riisi- ja soijapohjaiset
juomat. Jogurttia, rahkaa ja vanukkaita on saatavilla korvaavina tuotteina. Leivälle
voi levittää maidotonta margariinia tai kaura- tai soijapohjaista tuorejuustoa. Kovaa
juustoa on myös saatavilla kasvipohjaisena. Ruoanvalmistukseen voidaan käyttää
kasvipohjaisia juomia ja kerman tyyppisiä valmisteita. Leivontaan ja jälkiruokiin sopivat kasvipohjaiset vaahtoutuvat kerman tyyppiset valmisteet ja vaniljakastikkeet.
Jäätelöä vastaavaa tuotetta valmistetaan soijasta, kaurasta ja riisistä. Suurin osa
mehujäistä ja sorbeteista on myös maidottomia.
Maitovalmisteet ovat merkittävä kalsiumin lähde. Korvaavista tuotteista kannattaa
valita valmisteita, joihin on lisätty kalsiumia. Jos korvaavien, kalsiumilla täydennettyjen valmisteiden päivittäinen käyttömäärä on alle 5 dl, on kalsiumin saantia hyvä
täydentää kalsiumvalmisteella. Maitotuotteista saadaan myös proteiinia, D-vitamiinia ja jodia. Proteiinin saanti turvataan käyttämällä kasviproteiinin lähteistä valmistettuja korvaavia tuotteita, lihaa, kalaa, kananmunaa ja täysjyväviljaa. D-vitamiinia
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saadaan D-vitaminoidusta leipärasvasta ja kalasta. Tarvittaessa saantia täydennetään ravintolisällä. Jodia saadaan kalasta, jodioidusta ruokasuolasta ja sitä sisältävistä elintarvikkeista. Saannin turvaamiseksi suositellaan jodia sisältävän ravintolisän käyttöä pakkauksen annostusohjeen mukaan.

Paasto ja pätkäpaasto

P

aasto on tutkimuksissa lievittänyt reumasairauden oireita, kuten kipua, jäykkyyttä ja turvotusta tulehtuneissa nivelissä. Tämän on esitetty johtuvan tiettyjen rasvahappojen vähäisestä saannista, minkä seurauksena niistä muodostuvien
tulehduksen välittäjäaineiden muodostuminen heikkenee. Vaikutusta voi selittää
myös laihtuminen tai jonkin ruoka-aineen aikaansaaman vasta-ainetuotannon väheneminen. Lisääntyneen energian ja ravintoaineiden tarpeen tyydyttäminen paastoamalla on vaikeaa ja paastoa ei voi jatkaa pitkään. Pitkäaikainen paasto altistaa
samoille muutoksille kuin tulehdus: elimistöön kehittyy puutostiloja ja lihakset surkastuvat, mikä heikentää toimintakykyä. Tämän takia paastoa ei suositella käytettäväksi reumasairauksien hoidossa.

Tärkkelysköyhä ruokavalio

T

ärkkelys on useasta sokerimolekyylistä koostuva hiilihydraattiketju, jota saadaan viljatuotteista, perunasta sekä tärkkelyspitoisista kasviksista, hedelmistä
ja marjoista. Selkärankareuman aktivoitumisen on esitetty johtuvan Klebsiella-bakteerien lisääntymisestä suolistossa, mutta tätä ei ole voitu tutkimuksissa osoittaa.
Tärkkelyksetön tai hyvin vähän tärkkelystä sisältävä ruokavalion on myös esitetty
vähentävän Klebsiella-bakteerien esiintymistä. Tärkkelysköyhän ruokavalion tehoa
ja turvallisuutta selkärankareuman hoidossa ei ole tutkittu, joten ruokavaliota sairauden hoidossa ei suositella.

Vähähiilihydraattinen ja ketogeeninen ruokavalio

V

ähähiilihydraattisessa ruokavaliossa hiilihydraatteja sisältävien ruoka-aineiden
käyttöä vähennetään tai vältetään kokonaan. Hiilihydraattien lähteitä ovat viljavalmisteet, maitovalmisteet, hedelmät, marjat sekä sokeripitoiset ruoat ja juomat.
Monista hiilihydraatin lähteistä saadaan kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita, joten
niiden poisjättäminen altistaa ravintoaineiden puutoksille. Vähähiilihydraattisuus on
noussut esiin erityisesti laihdutusruokavaliona. Vähähiilihydraattisen ruokavalion on
todettu pudottavan painoa hieman tavanomaista laihdutusruokavaliota nopeammin ensimmäisen 3–6 kuukauden ajan, mutta pidemmällä aikavälillä ero tasoittuu.
Ruokavaliota ei suositella pidempiaikaisesti, koska sen turvallisuudesta ei ole tutkimusnäyttöä.
Ketogeeninen ruokavalio on vähähiilihydraattisen ruokavalion äärimmäinen muoto,
jossa hiilihydraattien osuus on erittäin pieni, 2–6 % kokonaisenergiansaannista, ja
suurin osa energiasta saadaan rasvasta. Klassisessa ketogeenisessä ruokavaliossa
rajoitetaan myös proteiinin saantia. Ketogeenistä ruokavaliota voidaan käyttää erikoissairaanhoidossa vaikean epilepsian hoidossa, kun lääkehoidosta ei saada apua.
Ruokavalio on erittäin yksipuolinen ja vaikea toteuttaa, eikä sen vaikutuksista reumasairauksissa ole tutkimusnäyttöä, joten sitä ei suositella.
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REUMASAIRAUKSIEN
RAVITSEMUSTIETO
Reumasairaus vaikuttaa elimistön toimintaan monella tavoin. Tulehdus lisää aineenvaihduntaa, jolloin energian ja ravintoaineiden tarve kasvaa. Sairaus voi heikentää
ruokahalua ja suun kuivuus tai tulehdus leukanivelessä vaikeuttaa syömistä, jolloin
ravinnon saanti vähenee. Nivelten kipu ja jäykkyys voivat vaikeuttaa ruoanvalmistusta. Tulehdus vaikuttaa myös luuston kuntoon sekä sydän- ja verisuoniterveyteen.
Lääkkeet ja vähäinen liikunta voivat altistaa ummetukselle tai ylipainolle. Sairauteen
liittyvä väsymys tai vatsaoireet voivat myös vaikuttaa ruokailuun.

Riittävä energian ja ravintoaineiden saanti

T

ulehduksellisen reumasairauden aktiivisessa vaiheessa tulehdus kiihdyttää
aineenvaihduntaa. Aineenvaihdunnan kiihtyminen lisää energian, proteiinien,
vitamiinien ja kivennäisaineiden tarvetta. Riittävä energian ja ravintoaineiden saanti
on tärkeää, koska se mahdollistaa hyvän ravitsemustilan säilymisen. Jos energiaa
ja ravintoaineita ei saada riittävästi, elimistö hajottaa kudoksiaan nopeammin kuin
ne pystyvät uusiutumaan. Tällöin paino laskee, lihakset kuihtuvat ja ravitsemustila
heikkenee. Huono ravitsemustila heikentää toimintakykyä arjen askareissa ja voi
pahentaa reumasairauden oireita.
Energian saanti ruoasta on sopivalla tasolla, kun paino pidemmällä aikavälillä pysyy
samoissa lukemissa. Monipuolinen ja riittävä syöminen on tärkeää ravintoaineiden
saannin turvaamiseksi. Taudin aktiivivaiheessa voidaan tarvittaessa käyttää monivitamiini-kivennäisainevalmistetta lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan.
Tulehdus lisää riskiä myös sydän- ja verisuonisairauksiin sekä osteoporoosiin. Riskiä
voidaan pienentää kiinnittämällä huomiota ruokavalion rasvan laatuun, suolan saantiin sekä riittävään kalsiumin ja D-vitamiinin saantiin.

Vitamiinit ja kivennäisaineet
Pitkään jatkunut tulehdus laskee joidenkin ravintoaineiden, kuten sinkin, seleenin,
C-vitamiinin ja B6-vitamiinin, pitoisuutta veressä. Näiden ravintoaineiden riittävä
saanti ruokavaliosta on tärkeää. Runsaalla saannilla ei ole kuitenkaan osoitettu olevan vaikutusta reumasairauksien hoitoon. Vastaavasti kuparin pitoisuus veressä ja
nivelnesteessä voi nousta.
Antioksidantteja eli C-vitamiinia, E-vitamiinia, beetakaroteenia ja seleeniä tarvitaan
elimistön puolustusjärjestelmien toimintaan. Näitä ravintoaineita saadaan yleensä
riittävästi monipuolisesta ruokavaliosta. C-vitamiinin lähteitä ovat kasvikset, hedelmät ja marjat. E-vitamiinia saadaan kasviöljyistä ja täysjyväviljasta. Seleeniä on
erityisesti maitovalmisteissa, kalassa ja lihassa. Antioksidanttien saanti voidaan tarvittaessa turvata monivitamiini-kivennäisainevalmisteella, mutta varsinaisia antioksidanttivalmisteita ei suositella.
Tulehduksellisiin reumasairauksiin liittyy usein anemia, koska tulehdusprosessi
tarvitsee rautaa. Rautaa siirtyy verestä tulehtuneisiin niveliin, jolloin veren hemoglobiiniarvo laskee. Elimistön rautavarastot ovat kuitenkin yleensä normaalit. Rautavalmistetta ei tule käyttää tilan korjaamiseksi, ellei raudan puutetta ole todettu ja
käytöstä tulee aina keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Runsas raudan saanti voi
lisätä tulehdusta, mutta ei paranna siitä johtuvaa anemiaa.
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Runsas A-vitamiinin saanti lisää riskiä osteoporoosiin ja lonkkamurtumiin. Ruokavaliosta ei yleensä saada liian paljon A-vitamiinia, ellei siihen kuulu jatkuvasti runsaasti
maksaa. Liikasaannin riski liittyy ravintolisien käyttöön. Ravintolisistä, kuten monivitamiini- ja kalaöljyvalmisteista, kannattaa valita tuote, jossa ei ole A-vitamiinia.
Folaatti on B-ryhmän vitamiini, jota saadaan esimerkiksi vihreistä kasviksista, hedelmistä ja täysjyväviljasta. Tietyt reumalääkkeet, esimerkiksi metotreksaatti ja
sulfasalatsiini, aiheuttavat folaatin puutetta. Tämän takia metotreksaattihoidon
yhteydessä käytetään aina foolihappolisää. Foolihappo vähentää myös lääkityksen
sivuoireita kuten pahoinvointia.

Ruokavalion vaikutus tulehdukseen ja kipuun

K

asvisruokavalioiden on tutkimuksissa havaittu vähentävän niveltulehduksen
oireita. Monipuolisen ruokavalion voi toteuttaa kasvisruokavaliona, mutta se
tulee suunnitella huolellisesti, koska yksipuolisesta kasvisruokavaliosta energian ja
ravintoaineiden saanti jää usein puutteelliseksi. Kasvisten, hedelmien ja marjojen
käytöllä on edullisia vaikutuksia reumasairauden oireisiin ja terveyteen myös ilman,
että noudatetaan kasvisruokavaliota. Tämän takia niiden käyttöä kannattaa lisätä.
Osa reumasairaista tuntee niveloireiden pahentuvan runsaan liha-aterian jälkeen.
Jos kokee punaisen lihan käytön pahentavan oireita, voi sen käyttöä välttää ja
suosia proteiinin lähteinä esimerkiksi kalaa, broileria ja soijaa. Punainen liha sisältää arakidonihappoa, josta muodostuvat tulehduksenvälittäjäaineet voivat selittää
vaikutusta.
Paaston on todettu lievittävän reumasairauden oireita, kuten kipua, jäykkyyttä ja
turvotusta tulehtuneissa nivelissä. Tämän on esitetty johtuvan tiettyjen rasvahappojen vähäisestä saannista, jolloin niistä muodostuvien tulehdusvälittäjäaineiden
muodostuminen heikkenee. Vaikutusta voi selittää myös laihtuminen paastoamisen seurauksena. Lisääntyneen energian ja ravintoaineiden tarpeen tyydyttäminen
paastoamalla on vaikeaa. Paastoa ei voi jatkaa pitkään ja oireet palaavat sen päätyttyä. Pitkäaikainen paasto altistaa samoille muutoksille kuin tulehdus: elimistöön
kehittyy puutostiloja ja lihakset surkastuvat, mikä heikentää toimintakykyä. Paastoa
ei suositella käytettäväksi reumasairauksien hoidossa, varsinkaan taudin aktiivivaiheessa.
Omega-3-rasvahapoilla on kipua ja tulehdusta lievittäviä ominaisuuksia. Ne saattavat myös hidastaa reumasairauden etenemistä. Omega-3-rasvahappoja saadaan
erityisesti kalasta sekä kasviöljyistä ja niistä valmistetuista kasvimargariineista.
Kalan käytön korvaamista kalaöljyvalmisteilla ei suositella, koska kalaöljyvalmisteet
voivat vaikuttaa haitallisesti veren rasva- ja sokeriarvoihin. Lisäksi jotkut kalaöljyvalmisteet sisältävät A-vitamiinia, jonka runsas saanti altistaa osteoporoosille.
Runsaskuituinen ruokavalio muuttaa suoliston mikrobikantaa, mikä voi vaikuttaa
edullisesti niveloireisiin. Suoliston mikrobikantaan voidaan vaikuttaa myös säännöllisellä maitohappobakteerien käytöllä. Maitohappobakteereja sisältävien elintarvikkeiden ja maitohappobakteerivalmisteiden käytöstä ei ole todettu olevan haittaa.
Jos valmisteiden kokee auttavan niveloireisiin, voi niitä käyttää kuitupitoisen ruokavalion lisänä.
Välimeren ruokavalioon kuuluu runsaasti kasviksia, hedelmiä, täysjyväviljaa, kalaa ja
kasviöljyjä sekä vain vähän lihaa. Tällaisen ruokavalion on havaittu vähentävän kipua
nivelreumaa sairastavilla ja vaikuttavan edullisesti terveyteen. Suomessa vastaava
ruokavalio on Itämeren ruokavalio, johon kuuluvat myös marjat. Runsaasti kasviksia ja
kalaa sisältävää ruokavaliota voidaan suositella kaikille reumasairauksia sairastaville.
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Luustoterveys

T

ulehdus heikentää luun kykyä uusiutua, mikä pienentää luuntiheyttä ja altistaa
luunmurtumille. Reumalääkkeistä glukokortikoidit (kortisoni) heikentävät luun
uusiutumista, mutta myös vähentävät tulehdusta ja parantavat liikuntakykyä, mikä
suojaa luuta haurastumiselta. Liikunnan määrä sekä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti
ravinnosta vaikuttavat luun tiheyteen.
Luustoterveyden kannalta on tärkeää pitää huolta riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista. Kalsiumia tarvitaan luun rakennusaineeksi ja D-vitamiinia kalsiumin
imeytymiseen. Hyviä kalsiumin lähteitä ovat rasvattomat ja vähärasvaiset maitovalmisteet ja juustot. Kalsiumia saadaan myös kalasta ja kasvikunnan tuotteista.
Hyviä D-vitamiinin lähteitä ovat kala sekä maitovalmisteet ja ravintorasvat, joihin on
lisätty D-vitamiinia.
Aikuinen tarvitsee kalsiumia 800 mg päivässä, mikä saadaan esimerkiksi 5–6 dl
maitovalmistetta ja 2–3 viipaleesta juustoa. Tulehduksellisissa reumasairauksissa
suositellaan kalsiumia hieman enemmän: 1000 mg/vrk. Taudin aktiivivaiheessa,
kortisonilääkityksen yhteydessä tai jos osteoporoosiriski on muuten suurentunut,
suositeltava määrä on 1500 mg/vrk.
D-vitamiinia suositellaan aikuisille 10 μg päivittäin. Tämä määrä saadaan syömällä
päivittäin 5–6 dl D-vitaminoituja maitovalmisteita ja käyttämällä D-vitaminoitua
leipärasvaa. Kalan käyttö 2–3 kertaa viikossa kalalajeja vaihdellen täydentää D-vitamiinin saantia. Tulehduksellisissa reumasairauksissa myös D-vitamiinia tarvitaan
enemmän. Kalsiumin ja D-vitamiinin saanti turvataan tarvittaessa ravintolisillä,
joiden annostuksen lääkäri arvioi yksilöllisesti. ”Varmuuden vuoksi” näitä valmisteita
ei tule omin päin käyttää.

Sydän- ja verisuoniterveys

T

ulehduksellisia reumatauteja sairastavilla on suurempi riski sairastua sydän- ja
verisuonisairauksiin, kuten sepelvaltimotautiin tai aivoverenkierron häiriöihin.
Veren kohonnut kolesterolipitoisuus on myös merkittävä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Näiden sairauksien kehittymiseen voidaan vaikuttaa ruokavalinnoilla.
Keskeistä on ruokavalion rasvan laatu: pehmeää rasvaa kannattaa lisätä ja kovan
rasvan saantia vastaavasti vähentää. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota suolan
saantiin. Alle on koottu käytännön vinkkejä näiden muutosten tekemiseen.
Rasvan laadun parantaminen käytännössä

••
••
••
••
••

Lisää pehmeää rasvaa

valitse leivälle vähintään 60 % rasvaa sisältävä margariini tai kasvirasvalevite,
jossa on sydänmerkki
käytä ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa kasviöljyjä tai juoksevaa margariinia
tai suositeltavaa leipärasvaa
lisää salaatin päälle ½–1 rkl öljyä tai öljypohjaista salaatinkastiketta
syö kalaa vähintään 2–3 kertaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen
syö 2 rkl maustamattomia pähkinöitä, siemeniä ja manteleita päivittäin
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Vähennä kovaa rasvaa

••
••
••
••
••

valitse rasvattomia tai vähärasvaisia (≤1 %) maitovalmisteita sekä
vähärasvaista (≤17 %) juustoa
vaihda runsasrasvainen liha ja lihavalmisteet vähärasvaiseen (rasvaa ≤10 %)
lihaan, siipikarjaan tai kalaan
valitse leikkeleeksi enintään 4 % rasvaa sisältäviä vaihtoehtoja
vähennä voin, voi-kasviöljyseoksen ja kerman käyttöä
käytä runsasrasvaisia ruokia, leivonnaisia ja makeisia vain satunnaisesti

Kohonnut verenpaine on sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Suola nostaa verenpainetta, joten suolan saantia vähentämällä voidaan ehkäistä verenpaineen nousua ja hoitaa kohonnutta verenpainetta. Suurin yksittäinen suolan lähde Suomessa
on leipä, joten siitä kannattaa valita vähäsuolaisia vaihtoehtoja (suolaa < 1 %). Muita
suolan lähteitä ovat lämpimät ruoat, leivät, juustot, makkarat, leikkeleet, suolaa
sisältävät mausteseokset, liemivalmisteet ja maustekastikkeet sekä runsassuolaiset naposteltavat. Vaikka ruokaan ei lisäisi yhtään suolaa, kertyy sitä huomaamatta
elintarvikkeista piilosuolana. Suositus suolan saannista aikuisille on korkeintaan
5 g eli teelusikallinen päivässä. Tähän määrään sisältyy elintarvikkeiden piilosuola ja
ruokaan lisätty näkyvä suola. Suolan käyttöä kannattaa vähentää asteittain pienin
muutoksin. Makuaisti tottuu vähempään suolaan muutamassa viikossa.
Suolan saannin vähentäminen käytännössä

•• Vertaile
••
•• Vähennä
•• Käytä
•• Suosi
•• Mausta
•• Vähennä
•• Käytä
•• Vaihda

elintarvikkeiden suolapitoisuuksia ja valitse vähemmän suolaa sisältäviä
vaihtoehtoja
erityisesti leivän suolapitoisuus kannattaa huomioida ja valita vähäsuolaisia,
alle 1,0 % suolaa sisältäviä, vaihtoehtoja
leikkeleiden ja juustojen käyttöä leivällä ja laita tilalle kasviksia

runsassuolaisia naposteltavia vain satunnaisesti

ruoanvalmistuksessa mahdollisimman vähän käsiteltyjä raaka-aineita, jolloin
voit itse vaikuttaa lisätyn suolan määrään
suolattomilla mausteilla, kuten yrteillä, pippureilla, tomaatilla tai
sitruunamehulla
suolaisten mausteseosten, maustekastikkeiden ja liemivalmisteiden
käyttöä
tavallisen suolan sijaan vastaava määrä mineraalisuolaa
pöydällä oleva suolasirotin pippurimyllyyn tai yrttimausteeseen
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Painonhallinta

T

ulehduksellisissa reumasairauksissa liikuntarajoitteet ja reumalääkkeet, kuten
kortisoni, altistavat ylipainolle. Ylipaino lisää myös nivelrikon ja kihdin riskiä, joten ylipainoisilla laihduttaminen on tärkeä osa näiden sairauksien ehkäisyä ja hoitoa.
Tulehduksen aktiivisessa vaiheessa on tärkeää pitää huolta riittävästä energian ja
ravintoaineiden saannista, eikä laihduttaminen ole tällöin ajankohtaista. Tulehduksen laannuttua kannattaa painonpudotukseen tähdätä maltillisesti ruokavaliomuutoksilla ja liikunnan lisäämisellä. Sopiva, maltillinen painonpudotusvauhti on 0,5–1
kg viikossa. Kun kaikkea ei muuteta kerralla, uudet tottumukset omaksutaan paremmin osaksi arkea ja saadaan pysyvämpiä tuloksia.
Säännöllinen ateriarytmi ja sopivat annoskoot ovat syömisen hallinnan perusta.
Kuitu lisää kylläisyyden tunnetta ja tasaa verensokerin nousua. Kasvikset, hedelmät
ja marjat sisältävät runsaasti kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita, mutta vain vähän energiaa. Näin ollen ne sopivat hyvin painonhallitsijan ruokavalioon. Myös täysjyvävilja on erinomainen kuidun, vitamiinien ja kivennäisaineiden lähde.
Proteiini ylläpitää kylläisyyttä ja ehkäisee lihasten menetystä painonpudotuksen
seurauksena. Riittävästä proteiinista kannattaa huolehtia, mutta ylenmääräinen
proteiinipitoisten ruoka-aineiden käyttö ei hyödytä, koska ylimäärä käytetään energiantuottoon tai varastoidaan rasvaksi. Rasva sisältää runsaasti energiaa, mutta
myös välttämättömiä rasvahappoja ja rasvaliukoisia vitamiineja. Painonhallinnassa
rasvaa ei kannata välttää, vaan panostaa rasvan laatuun ja suosia pehmeän rasvan
lähteitä. Runsasrasvaisten ruokien, kuten pikaruokien ja leivonnaisten, käyttöä on
hyvä vähentää.
Alla olevaan laatikkoon on koottu asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos
tavoitteena on painonpudotus. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä kerralla, vaan
ottaa yksi tai kaksi kohtaa kerrallaan tarkasteluun. Kun niistä on muodostunut tapa,
voi kokeilla seuraavaa muutosta.
Tavoitteena painonpudotus – mistä aloittaisin?

•• Tarkista,
•• Kiinnitä huomiota
•• Huomioi,
••
•• Lisää
••
••
•• Lisää
•• Vähennä
•• Vähennä
•• Lisää

että syöt säännöllisesti päivän mittaan
annoskokoihin

mitä syöt päivän aikana

kokeile ruokapäiväkirjaa, johon kirjaat kaikki ateriat, välipalat ja napostelut

kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä
syö jokaisella aterialla jotain kasvista, hedelmää tai marjaa
täytä puolet pääruokalautasesta kasviksilla

täysjyväviljan ja vähennä valkoisen viljan käyttöä
runsasrasvaisten ja -sokeristen ruokien käyttöä

energiapitoisten juomien käyttöä ja juo janoon vettä tai maustamatonta,
suolatonta kivennäisvettä
arkiaktiivisuutta ja liikuntaa mahdollisuuksien mukaan
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Ruoansulatuskanavan oireet

R

eumasairauksiin voi liittyä ruoansulatuskanavan oireita, kuten ummetusta ja
toiminnallisia vatsavaivoja. Toiminnallisilla vatsavaivoilla tarkoitetaan ruoansulatuskanavan oireita, kuten turvotusta, ripulia ja ummetusta, joille ei löydy elimistöstä selittävää syytä. Vaivat ovat vaarattomia, mutta hankaloittavat elämää.
Yleisimpiä toiminnallisia vatsavaivoja ovat toiminnallinen ylävatsavaiva (dyspepsia)
ja ärtyvän suolen oireyhtymä.
Vähäinen liikunta ja reumalääkitys voivat aiheuttaa ummetusta. Ruokavaliossa ensisijaista on riittävä kuidun saanti. Kuidun saantisuositus on naisille vähintään 25 g ja
miehille vähintään 35 g päivittäin. Hyviä kuidun lähteitä ovat täysjyväviljavalmisteet,
kasvikset, hedelmät, marjat, pähkinät ja siemenet. Ruokavalion kuitupitoisuutta
voidaan lisätä myös kuitulisillä (esim. leseet, psyllium). Kuitupitoisen ruokavalion
lisäksi on tärkeää riittävä nesteen saanti ja säännöllinen liikunta. Nestettä on hyvä
juoda vähintään 1–1,5 litraa päivittäin. Liikkuminen aktivoi suolen toimintaa, joten
liikuntaa on hyvä lisätä mahdollisuuksien mukaan. Säännölliset WC-käynnit auttavat suolta toimimaan paremmin.
Toiminnallisessa ylävatsavaivassa oireina on kipua ja poltetta ylävatsalla, varhaista
kylläisyyden tunnetta syötäessä tai voimakasta täyteläisyyden tunnetta aterian
jälkeen. Lisäksi voi esiintyä turvotusta, närästystä ja pahoinvointia. Tupakointi ja
tietyt lääkeaineet, esimerkiksi tulehduskipulääkkeet, lisäävät oireilua. Pienet ateriat
säännöllisin väliajoin ja syömistilanteen rauhoittaminen voivat helpottaa. Oireita
aiheuttavat ruoka-aineet ovat yksilöllisiä. Mahdollisia aiheuttajia voivat olla rasvainen ruoka, kaali, lanttu, pavut, herneet, sipulit, paprika, kurkku, omena, sitrushedelmät tai kahvi. Hyvin kypsennetty ruoka sulaa helpommin ja kohtuullisesti maustettu
ruoka ei ärsytä mahan limakalvoa. Oireiden voimakkuus vaihtelee ja jonain päivänä
voi syödä vapaasti ilman oireita, kun taas toisena oireita on ruokavaliorajoitteista
huolimatta.
Ärtyvän suolen oireyhtymä on suolistossa, erityisesti paksusuolessa, esiintyvä toiminnallinen vatsavaiva. Oireena on ripulia, ummetusta tai näitä kahta vaihdellen.
Lisäksi voi esiintyä vatsan turvotusta, kipua ja ilmavaivoja. Ruokavaliomuutoksilla
voidaan useimmiten helpottaa oireita. Osalle ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsivistä auttaa tiettyjen huonosti imeytyvien hiilihydraattien (FODMAP-hiilihydraattien)
välttäminen. Ruokavalio on kuitenkin hyvin rajoittunut ja sitä tulee pyrkiä aktiivisesti
laajentamaan. Jos vatsaoireet kaventavat ruokavaliota selvästi, ruokavalion riittävyys on hyvä tarkistaa ravitsemusterapeutin vastaanotolla.

Syömisen ongelmat

R

eumasairauden seurauksena ruoanvalmistus ja syöminen voivat vaikeutua.
Tulehdus, kipu ja jäykkyys leukanivelissä vaikeuttavat ruoan pureskelua ja
nielemistä. Suun kuivuminen aiheuttaa kipua suuhun, makumuutoksia ja nielemisvaikeuksia. Lääkitysten sivuvaikutuksena voi tulla ruokahaluttomuutta, pahoinvointia ja makumuutoksia. Näiden ongelmien seurauksena syödyn ruoan määrä voi
vähentyä ja ruoasta ei saada riittävästi tarvittavia ravintoaineita. Jos paino kääntyy
laskuun ja ruokaa on vaikea saada syötyä riittävästi, on ruoan rikastaminen tarpeen
(katso tarkemmat ohjeet alla). Tällöin riittävä määrä energiaa ja ravintoaineita saadaan pienemmästä ruokamäärästä.
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Ruokahaluttomuus ja pahoinvointi
Kun ruokahalua ei ole, on erityisen tärkeää pitää kiinni säännöllisistä ruokailuajoista.
Suuret annokset eivät houkuttele syömään, jos ruoka ei maistu. Pienet ateriat ja
välipalat muutaman tunnin välein ovat helpompia syödä. Mieliruokia kannattaa
pitää helposti saatavilla. Juomat on hyvä juoda aterioiden välillä, jotta ne eivät vie
tilaa ruoalta. Ruokahalu voi vaihdella vuorokaudenaikojen mukaan. Tällöin kannattaa
ajoittaa pääruoka ajankohtaan, jolloin ruoka maistuu parhaiten. Raitis ilma lisää ruokahalua, joten ulkoilu tai huoneen tuuletus ennen ateriaa voi auttaa. Ruokahalua voi
herättää myös miellyttävä ruokailutilanne. Ruokahaluttomalle helposti pureskeltava
ruoka on parempi vaihtoehto kuin runsaasti pureskelua vaativa.
Rauhallinen syöminen ja huolellinen pureskelu vähentävät syömisen aiheuttamaa
huonoa oloa. Myös juomat kannattaa nauttia hitaasti ja tarvittaessa aterioiden välissä. Jos ruokailu ei onnistu, on tärkeä muistaa juoda riittävästi. Ruoan lämpötilaa,
makeutta ja mausteisuutta muuttamalla voi vaikuttaa sen maistuvuuteen. Voimakkaasti tuoksuvat, makeat ja rasvaiset ruoat voivat lisätä pahoinvointia. Kylminä
tarjottavat ja miedot ruoat maistuvat yleensä paremmin. Kuivien ruokien, kuten
voileipäkeksin tai korpun, syöminen voi lievittää pahoinvointia. Lepo, ei kuitenkaan
makuuasennossa, aterian päätyttyä vähentää ruokailun jälkeistä pahoinvointia.

Väsymys
Väsyneenä ruoanvalmistus ja syöminen voivat tuntua haastavilta. Tällöin on tärkeää
pitää kiinni tasaisesta ateriarytmistä ja syödä riittävästi. Säännöllinen syöminen 4–6
kertaa päivässä auttaa jaksamaan, kun taas pitkät ateriavälit ja raskaat ateriat voivat lisätä väsymystä. Riittävä syöminen on tärkeää, koska liian pieni energiansaanti
voi myös aiheuttaa uupumusta.
Jos väsymys vaikeuttaa ruoanvalmistusta, kannattaa ruokaa valmistaa kerralla
isompi määrä ja pakastaa valmiiksi käyttöannoksiksi. Suunnitelmallisuus helpottaa
myös ruokaostosten tekoa. Ruoanvalmistuksen apuna voi käyttää myös puolivalmisteita ja valmisruokia. Niistä hyviä valintoja säännöllisempään käyttöön ovat enintään 5 % rasvaa ja enintään 0,8 % suolaa sisältävät vaihtoehdot. Jos väsyneenä on
taipumusta naposteluun, kannattaa kiinnittää huomiota välipalojen ravitsevuuteen.
Hyviä välipaloja ovat esimerkiksi maitoon keitetty puuro ja hedelmä tai täysjyväleipä, jonka päällä on margariinia, leikkelettä ja kasviksia tai pirtelö, jossa on rahkaa,
maitoa, marjoja ja leseitä.

Makumuutokset
Makumuutoksia ovat esimerkiksi makuaistin heikkeneminen tai voimistuminen sekä
metallin maku suussa. Maistuvan ruoan löytämiseksi kannattaa kokeilla mausteiden
käytön lisäämistä tai vähentämistä. Kokeilemalla rohkeasti myös uusia mausteita
voi löytää sopivia makuja. Jos makeuden maistaminen vaikeutuu, voi makeutta
lisätä esimerkiksi sokerilla tai hunajalla. Vastaavasti happamia makuja saadaan
esimerkiksi sitruunamehusta tai viinietikasta. Lihan marinointi voi parantaa sen
maistuvuutta. Ruoan tarjoilulämpötila vaikuttaa myös maistuvuuteen ja lämpimissä
ruoissa maut korostuvat yleensä enemmän kuin kylmissä ja huoneenlämpöisissä.

Suun kuivuus ja nielemisvaikeudet
Suun kuivuus sekä leukanivelen kipu ja jäykkyys vaikeuttavat pureskelua ja nielemistä. Kuiva suu on altis myös limakalvojen ärtymiselle ja haavaumille. Riittävä nesteen saanti on tärkeää ja voi helpottaa suun kuivuusoireita. Suositeltavia janojuomia
ovat vesi ja maustamaton suolaton kivennäisvesi. Nesteen tarve on yksilöllinen,
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mutta useimmiten 1–1,5 l eli 5–8 lasillista on sopiva määrä. Ruoka kannattaa pureskella huolellisesti, koska pureskelu lisää syljen eritystä. Pureskelua vaativia ruokia
ovat esimerkiksi karkea leipä, kasvikset, hedelmät ja pähkinät. Ksylitolipastilleilla
ja -purukumeilla voi aktivoida syljen eritystä, jos ne eivät ärsytä suuta eikä ksylitoli
aiheuta vatsaoireita.
Jos syljen eritys on loppunut, riittävä nesteen saanti ja huolellinen pureskelu eivät
auta. Tällöin kuivaa suuta voi kostuttaa nauttimalla päivän mittaan pieniä määriä
sokeritonta nestettä tai imeskelemällä jääpaloja. Suun ärsytystä voi hoitaa levittämällä suun limakalvoille ruokaöljyä, esim. mietoa rypsiöljyä, tai apteekista saatavaa
kosteuttavaa geeliä. Jos suun kuivuuden tai leukanivelen tulehduksen takia pureskelua vaativien ruokien syöminen vaikeutuu, kannattaa suosia pehmeitä, kosteita
ja nestemäisiä ruokia. Kosteat ja pehmeät ruoat ovat myös usein kuivia ja kiinteitä
ruokia helpompia niellä.

Ruoanvalmistuksen ja syömisen apuvälineet
Reumasairauksissa kipu ja virheasennot nivelissä rajoittavat toimintakykyä. Erityisesti yläraajojen toimintarajoitteet vaikeuttavat omatoimista ruoanvalmistusta ja
syömistä. Näihin tilanteisiin on kehitetty apuvälineitä, jotka suojaavat niveliä rasitukselta ja mahdollistavat toiminnan liikerajoitteista tai heikentyneestä puristusvoimasta huolimatta. Puristusvoimaa tarvittavissa toimissa auttavat pihdit ja avaajat.
Liukuestealustat, kiinnitettävät leikkuulaudat ja pystykahvaiset veitset mahdollistavat pilkkomisen. Ruokailun apuvälineitä ovat esimerkiksi aterimet, joissa on paksumpi varsi tai joiden varsi on taivutettavissa itselle sopivaan asentoon. Toimintaterapeutti neuvoo sopivien apuvälineiden hankinnassa ja käytössä.

Ruoan rikastaminen
Jos edellä kuvatuista keinoista ei ole apua ja paino laskee, ruoan rikastaminen voi
olla tarpeen. Ruoan rikastamisella tarkoitetaan sen energia- ja ravintoainetiheyden
lisäämistä. Sokerilla ja hunajalla voi suurentaa makeiden ruokien energiapitoisuutta.
Rasvalisänä voidaan käyttää kasviöljyä, juoksevaa tai rasiamargariinia (rasvaa vähintään 60 %), kasvirasvakermaa ja harkiten myös voita tai kermaa. Näitä lisätään
esimerkiksi keittoon tai puuron sekaan. Ravinnonsaannin tehostamisessa kannattaa
suosia ensisijaisesti pehmeää rasvaa sisältäviä vaihtoehtoja tulehduksen hillitsemiseksi. Riittävästä proteiinin saannista on tärkeää huolehtia käyttämällä jokaisella
aterialla jotain proteiinipitoista, kuten maitovalmisteita, lihaa, kalaa, broileria, kalkkunaa tai pähkinöitä. Ruokien proteiinipitoisuutta voi lisätä esimerkiksi kananmunalla tai maitojauheella.
Apteekista saatavilla kliinisillä täydennysravintovalmisteilla voi täydentää ruokavaliota, jos ruoasta ei saada riittävästi energiaa ja ravintoaineita. Ruokaan sekoitettavilla jauhemaisilla valmisteilla tai nautintavalmiilla nestemäisillä ja lusikoitavilla
valmisteilla voi helposti lisätä ruokavalion energia- ja/tai ravintoainepitoisuuksia.
Täydennysravintojuomat ovat käyttövalmiita tuotteita, joista on saatavilla useita eri
makuja. Yksi pullo täydennysravintojuomaa vastaa energia- ja ravintoainesisällöltään yhtä lämmintä ateriaa. Käyttövalmiita täydennysravintovalmisteita ovat myös
vanukkaat ja keitot. Ravitsemusterapeutti antaa yksilöllistä ohjausta ruokavalion
täydentämiseen.
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RAVITSEMUSTIETOA
SAIRAUSRYHMITTÄIN
Fibromyalgia
Ehkäisy
Fibromyalgian syntymekanismi tunnetaan puutteellisesti. Esimerkiksi stressi ja unihäiriöt saattavat altistaa krooniselle kivulle, mutta varmoja aiheuttajia ei tunneta.
Ruokavalion vaikutuksesta fibromyalgian kehittymiseen ei ole tutkimusnäyttöä, eikä
minkään ruoka-aineen ei ole osoitettu lisäävän tai vähentävän fibromyalgian riskiä.

Hoito
Fibromyalgian hoidossa keskeistä on painonhallinta ja fyysisen kunnon ylläpito.
Liikapaino lisää fibromyalgiaa sairastavien kipuherkkyyttä. Vastaavasti painonpudotus ylipainoisilla vähentää kipuoireita sekä parantaa unen- ja elämänlaatua. Painonhallintaa tukee monipuolinen, kasvisvoittoinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta.
Liikunta lievittää kipua, kehittää fyysistä kuntoa ja parantaa toimintakykyä. Liikkuminen kannattaa aloittaa kevyesti ja lisätä kuormitusta vähitellen. Säännöllinen
ateriarytmi ja sopivat annoskoot edistävät painonhallintaa ja auttavat ylläpitämään
hyvää vireystilaa.
Ruokavalion merkitystä fibromyalgian hoidossa ei ole juuri tutkittu. Kasvisruokavalioista elävää ravintoa on tarkasteltu muutamassa tutkimuksessa sen suuren antioksidanttipitoisuuden takia. Selvää vaikutusta oireisiin ei kuitenkaan ole havaittu ja
energian ja ravintoaineiden saannin turvaaminen elävällä ravinnolla on vaikeaa. Antioksidanttien saanti turvataan käyttämällä päivittäin kasviksia, hedelmiä ja marjoja,
täysjyväviljaa sekä kasviöljyjä ja niistä valmistettua leipärasvaa. Tarvittaessa yksipuolista ruokavaliota voidaan täydentää monivitamiini-kivennäisainevalmisteella.
Antioksidanttivalmisteiden hyödyistä fibromyalgian hoidossa ei ole tutkimusnäyttöä, eikä niiden käyttöä suositella.
Eksitotoksiinit (esim. natriumglutamaatti) ovat kipuhermojen hermopäätteitä stimuloivia aineita. Eksitotoksiineja sisältävien ruoka-aineiden välttämisen on esitetty
vähentävän kiputuntemusta. Välttämisruokavalioista myös gluteenittomasta ruokavaliosta on tehty alustavia tutkimuksia. Tutkimuksia näistä ruokavalioista on vasta
muutamia, eikä niiden hyötyä fibromyalgian hoidossa ole osoitettu.
Fibromyalgiaan voi liittyä toiminnallisia vatsavaivoja, kuten ärtyvän suolen oireyhtymää. Ärsyttäviä ruoka-aineita kannattaa tällöin välttää ja korvata ne vastaavilla
ruoka-aineilla monipuolisuuden säilyttämiseksi. Osa ärtyvän suolen oireyhtymästä
kärsivistä saa apua FODMAP-ruokavaliosta, jossa vältetään tiettyjä huonosti sulavia
hiilihydraatteja. Ruokavalio on kuitenkin hyvin rajoittunut ja sitä tulee pyrkiä aktiivisesti laajentamaan. Jos vatsaoireet kaventavat ruokavaliota selvästi, ruokavalion
riittävyys on hyvä tarkistaa ravitsemusterapeutin vastaanotolla.

Kihti

Yleistietoa kihdistä
Kihti on nopeasti yleistyvä niveltulehdustauti länsimaissa. Kihdin esiintyvyydeksi
väestötasolla on arvioitu 1–2,5 %. Kihti yleistyy iän myötä, ja esimerkiksi hiljattain
julkaistussa kanadalaisessa tutkimuksessa 60–69-vuotiaista yli 8 %:lla oli kihti.
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Kihtiä on pidetty perinteisesti juuri vanhojen miesten tautina, mutta ylipainoepidemian myötä sitä tavataan jo varsin nuorillakin ihmisillä. Kyseessä on siis hyvin tavallinen, ja usein vaikutuksiltaan aliarvioitu sairaus väestössä.
Kihdin ruokavaliohoidolla pyritään ennaltaehkäisemään niveltulehduksia. Ruokavaliohoidolla on kuitenkin myös suuri merkitys kihtiin liittyvien aineenvaihduntahäiriöiden kokonaisvaltaisessa hoidossa.

Kihdin syntymekanismi
Kihtikohtaus on tyypillisesti äkillinen yhden nivelen tulehdus. Niveltulehdus syntyy,
kun virtsahappo eli uraatti kiteytyy suotuisissa olosuhteissa uraattikiteiksi. Neulamaiset kiteet aiheuttavat nivelessä mekaaniskemiallisen ärsytyksen ja tulehdusjärjestelmän aktivaation. Nivel turpoaa, punoittaa, kuumottaa ja on käsittelyarka. Tulehtuneesta nivelestä otetusta nivelnestenäytteestä voidaan havaita polarisoivalla
mikroskoopilla uraattikiteitä – näin kihtidiagnoosi varmistuu.
Virtsahappo eli uraatti syntyy elimistössä puriiniaineenvaihdunnan lopputuotteena.
Puriinit ovat orgaanisia emäksiä ja niitä tarvitaan erityisesti perintätekijämme sisältävän DNA:n rakennusaineena. Puriinien aineenvaihduntatuotteena syntyy virtsahappoa. Tavallisesti se eritetään virtsan mukana pois, mutta kihdissä uraattiaineenvaihdunta ja erityisesti virtsahapon eritys ovat häiriintyneet.

Kihti ja ravitsemus
Kihtiruokavaliossa pyritään välttämään runsaasti puriineja sisältäviä ruoka-aineita.
Tärkeää on vähentää sekä puriinien kokonaissaantia että yksittäisten aterioiden
puriinipitoisuutta. Kihtiruokavaliolla voidaan alentaa seerumin uraattitasoa noin 60120 umol/l eli noin 15 % tavanomaisista lähtöarvoista.
Laihduttamisen vaikutus uraattitasoon voi olla jopa tätäkin suurempi. Kihtiruokavaliossa tulisikin kiinnittää huomiota uraattitason lisäksi myös muihin metabolisiin häiriöihin, kuten lihavuuteen. Kihtiruokavalio ja laihduttaminen yhdessä voivat laskea
uraattitasoa niin paljon, ettei pysyvää lääkehoitoa kihtiin tarvita. Toisaalta kihtipotilailla runsaasti puriineja sisältävä ruokavalio voi moninkertaistaa kihtikohtausten
määrän puriinirajoitteiseen dieettiin verrattuna. Onnistunut lopputulos saavutetaan
pysyvillä elämäntapamuutoksilla.
Vähän tai ei lainkaan puriineja
sisältäviä ruoka-aineita – voit
käyttää vapaasti

Runsaasti puriineja sisältäviä
ruoka-aineita – vältä näitä:

••••
••••
••••
••

kalan ja siipikarjan nahka
äyriäiset ja simpukat
sisäelimet
palkokasvit, sienet ja parsa
vehnänalkio
hiiva
olut

••••
••
••••
••

viljatuotteet
maitotuotteet
useimmat kasvikset,
hedelmät ja marjat
ravintorasvat
kananmuna
alkoholittomat juomat

Kalan nahka ja erityisesti kokonaisena syötävät pikkukalat, kuten muikut, nostavat
uraattipitoisuutta kaikkein eniten. Sen sijaan kalan filee ei merkittävästi nosta uraattitasoja. Erään tutkimuksen mukaan myöskään kuivattujen tai vihreiden papujen
nauttiminen ei nostanut kihtikohtausten riskiä, vaikka pavut sisältävätkin puriineja
melko runsaasti.
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Alkoholi on kihdin hyvin tunnettu riskitekijä. Erityisesti olut sisältää runsaasti puriineja, ja oluen välttäminen onkin tehokas tapa laskea seerumin uraattipitoisuutta.
Alkoholin epäedulliset vaikutukset ovat annosriippuvaisia. Eräässä tutkimuksessa
10 - 14.9 gramman päivittäinen etanoliannos nosti kihtiriskiä 32 %; yli 50 gramman
päiväkulutus nosti kihtiriskiä jo 153 %! Myös alkoholiton olut nostaa uraattitasoja.
Alkoholi vähentää myös virtsahapon eritystä munuaisissa ja nostaa sen pitoisuutta
veressä. Alkoholijuomat sisältävät myös runsaasti energiaa ja altistavat ylipainolle.
Fruktoosia eli hedelmäsokeria esiintyy luontaisesti hedelmissä ja hunajassa. Fruktoosi on ainoa uraattitasoja nostava sokeri. Nykyään elintarvike- ja makeisteollisuus
käyttää runsaasti fruktoosia makeutusaineena, ja esimerkiksi virvoitusjuomissa ja
mehuissa on hyvin runsaasti fruktoosia. Tutkimuksissa on osoitettu selvä annosriippuvainen yhteys fruktoosin saannin ja kihtikohtausten välillä. Kihtipotilaiden
tuleekin välttää fruktoosilla makeutettujen virvoitusjuomien, mehujen ja makeisten
nauttimista.
Runsas fruktoosin saanti lisää maksan rasvahappotuotantoa ja näin heikentää veren
rasva-arvoja erityisesti silloin, kun energian saanti ruokavaliosta on muutenkin runsasta. Hedelmistä ja marjoista saatu luontainen fruktoosi ei kuitenkaan tavanomaisilla annoksilla aiheuta epäedullisia vaikutuksia rasva- ja uraattiarvoihin, ja näin ollen
niitä saa nauttia vapaasti osana monipuolista ruokavaliota.
C-vitamiinin tiedetään alentavan seerumin uraattitasoa. Se voimistaa uraatin eritystä virtsaan ja vähentää uraatin tuotantoa. Tutkimuksissa on yleensä käytetty
noin 500 mg:n C-vitamiinilisää. Tämänhetkisissä hoitosuosituksissa ei ole kehotusta
säännölliseen C-vitamiinilisän käyttöön, mutta hoitava lääkäri voi erityistilanteissa
harkita sen käyttöä osana kihdin hoitoa. Pienissä tutkimusaineistoissa on havaittu,
että kirsikkavalmisteet saattavat vähentää kihtikohtauksia. Tutkimusnäyttöä kirsikkavalmisteiden hyödyistä tarvitaan kuitenkin lisää.
Vähärasvaisten ja rasvattomien maitotaloustuotteiden päivittäinen käyttö alentaa
seerumin uraattipitoisuutta ja kihtikohtausten määrää. Tämä vaikutus on osoitettu
sekä maidolla että jogurtilla. Aivan tarkkaan ei tiedetä, millä mekanismilla maito
uraattitasoa alentaa, mutta asia on havaittu selvästi useammassakin tutkimuksessa. Vähärasvaiset ja rasvattomat maitotuotteet sopivat siis hyvin kihtipotilaan
ruokavalioon.
Runsas kahvinjuonti alentaa seerumin uraattitasoa. Tutkimuksissa on osoitettu, että
kahvin uraattitasoa laskeva vaikutus on annosriippuvaista, ja yli viisi kuppia päivässä
juovilla teho on kaikkein selkein. Vaikutus tulee esille myös kofeiinittomalla kahvilla.
Teen juominen ei näytä vaikuttavan kihdin tai hyperurikemian esiintymiseen.

Kihtipotilaan ruokavaliossa on hyvä noudattaa seuraavia
suosituksia:

••
••
••
••
••
••
••
••

Juo runsaasti vettä. Runsas veden juonti parantaa uraatin eritystä virtsaan.
Vältä alkoholia, erityisesti olutta. Alkoholi altistaa myös ylipainolle.
Älä syö pikkukaloja tai kalan ja siipikarjan nahkaa. Vältä sisäelimiä ja syö
punaista lihaa harvoin.
Broileri, kalkkuna, kasviproteiini ja maitotaloustuotteet ovat suositeltavia
proteiinin lähteitä.
Käytä vähärasvaisia ja rasvattomia maitotaloustuotteita päivittäin.
Suosi kasvispainotteista ruokavaliota.
Älä juo fruktoosilla makeutettuja mehuja tai virvoitusjuomia.
Kahvinjuonti auttaa alentamaan uraattitasoa.
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Kihdin taudinkuva
Usein kihdin ajatellaan virheellisesti olevan ainoastaan isovarpaan tyvinivelen äkillinen niveltulehdus. Kihti on kuitenkin aineenvaihdunnallinen, koko elimistöä kuormittava krooninen sairaus. Seerumin uraattipitoisuudet ovat yleensä olleet vuosia koholla ennen ensimmäisen kihtikohtauksen ilmaantumista. Seerumin koholla olevaa
uraattitasoa kutsutaan hyperurikemiaksi.
Kihdin voidaan ajatella olevan tautijatkumo: alkuvaiheessa seerumin virtsahappoeli uraattipitoisuudet ovat koholla eli potilaalla on hyperurikemia. Hoitamattomana
tilanne voi johtaa kihtikohtauksiin, vaikkakaan kaikilla hyperurikemia ei koskaan
johda varsinaisiin niveltulehduksiin. Kihtikohtausten välillä potilas voi olla aivan
oireetonkin. Kroonisessa kihdissä taudinkuva on samankaltainen kuin esimerkiksi
nivelreumassa: niveltulehdus voi olla jatkuvasti aktiivisena, niveliin kehittyy syöpymiä eli eroosioita ja potilaan toimintakyky rajoittuu tulehduksen ja nivelvaurioiden
vuoksi. Uraattikertymiä voi ilmaantua myös niveliä ympäröiviin kudoksiin, rustoihin
ja jännetuppiin – itse asiassa edistyneimmillä kuvantamismenetelmillä on voitu
osoittaa, että uraattikertymiä voi syntyä lähes minne tahansa!

Kihdin riskitekijät
Kihdille altistavat monenlaiset riskitekijät, mutta ne kaikki vaikuttavat tavalla tai
toisella seerumin uraattipitoisuutta nostavasti.
Tyypillisiä riskitekijöitä ovat:

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Korkea ikä
Munuaisten vajaatoiminta
Miessukupuoli
Ylipaino
Alkoholi
Puriinipitoinen ruokavalio
Fruktoosipitoinen ruokavalio
Tietyt lääkeaineet (esimerkiksi diureetit ja siklosporiini)
Psoriasis
Tietyt syöpätaudit

Kuten huomataan, useat riskitekijät ovat sellaisia, että niihin voidaan vaikuttaa
elintapamuutoksilla ja sopivalla ravitsemuksella. Toisaalta riskitekijät näyttävät kasautuvan samoille henkilöille. Sen vuoksi kihtipotilaiden kohdalla kokonaisvaltainen,
moniammatillinen hoitoarvio on tarpeen.

Kihti ja liitännäissairaudet
Kihti ja hyperurikemia liittyvät vahvasti erilaisiin elintapasairauksiin, ja näiden tautien välisiä yhteyksiä tutkitaan kiivaasti. Tiedetään, että ylipaino, koholla oleva
verenpaine sekä rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt ovat varsin yleisiä kihtipotilailla. Samat aineenvaihduntahäiriöt ovat keskeisiä myös metabolisessa oireyhtymässä. FINRISKI-tutkimuksen mukaan metabolisen oireyhtymän esiintyvyys
suomalaisessa väestössä on noin 35 %, kun taas kihtipotilaista yli 60 %:lla on
metabolinen oireyhtymä. Hyperurikemian tiedetään aiheuttavan verenpainetason
nousua, ja toisaalta uraattitason lasku parantaa myös koholla olevia verenpaineita.
Insuliiniresistenssin ja kihdin välillä näyttää olevan myös selvä yhteys, ja kihtipotilailla on suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.
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Munuaisten vajaatoiminta on keskeinen kihdin riskitekijä. Toisaalta kihdin lääkehoito
voi parantaa munuaisten toimintaa. Hyperurikemia näyttää olevan sydämen vajaatoiminnan itsenäinen riskitekijä, ja kihtipotilailla sepelvaltimotaudin esiintyvyys on
muuta väestöä suurempaa. Sydän- ja verisuonisairauksien yhteyttä kihtiin tutkitaan
kiivaasti.

Kihtilääkitys
Toisin kuin monet muut tulehdukselliset reumataudit, on kihti mahdollista ”parantaa” pysyvällä lääkehoidolla. Jos seerumin uraattitaso pysyy alle 360 mmol/l, ei
uraatti enää kiteydy eikä kihtikohtauksia synny. Kuitenkin lääkehoidon aloittamisen
yhteydessä niveloireilu voi jopa tilapäisesti voimistua, kun vakaassa tilassa olevat
uraattikertymät alkavat sulaa elimistöstä pois. Tasapainotilan saavuttaminen voi
kestää jopa yli kuusi kuukautta. Näin ollen kihdin hoito vaatii kärsivällisyyttä sekä
potilaalta että lääkäriltä.
Kihdin lääkehoito onnistuu parhaiten maltillisilla annosnostoilla (esimerkiksi allopurinolin annosnosto 100 mg kahden viikon – kuukauden välein). Lisäksi varsinaisen
kihtilääkityksen rinnalla on suositeltavaa käyttää pieniannoksista tulehduskipulääkettä, kolkisiinia tai kortisonia. Jos kihtipotilas onnistuu elämäntaparemontissaan, voi
uraattipitoisuus pysyä tavoitealueella myös ilman lääkehoitoa. Sen vuoksi ruokavalioja elämäntapamuutoksia ei saa laiminlyödä silloinkaan, kun lääkehoito aloitetaan.

Lastenreuma
Hyvän ravitsemuksen merkitys
Hyvä ravitsemus tukee reumaa sairastavan lapsen muuta hoitoa. Hyvin ravittuna
lapsi jaksaa paremmin leikkiä, käydä koulua, harrastaa ja liikkua. Se parantaa myös
vastustuskykyä.
Ravitsemuksella on merkitystä painon ja pituuden kehittymisessä. Lapsen kasvua seurataan säännöllisesti poliklinikkakäynneillä. Pituuspainon tavoitealue on -10% - +10%.
Lisäksi lapsi ja nuori tarvitsee riittävästi unta ja liikuntaa. Reumaa sairastavan lapsen
liikunta muokataan hänelle sopivaksi ja mieleiseksi.

Ravitsemustilaan vaikuttavat tekijät
Lääkehoidon kehittyessä reumalasten ravitsemustila on parantunut. Vuonna 2014
julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan reumaa sairastavilla lapsilla ei todettu vajaaravitsemusta tai kasvun hidastumista. Sen sijaan rasvakudoksen määrä oli lisääntynyt ja noin 30 % reumaa sairastavista lapsista oli ylipainoisia tai lihavia. Sairauden
aktiivisuus tai tautimuoto ei vaikuttanut tuloksiin. Ylipaino altistaa myöhemmin verenpaineen kohoamiselle, tyypin 2 diabetekselle sekä sydän- ja verisuonisairauksille.
Osa lastenreumassa käytetyistä lääkkeistä voi aiheuttaa pahoinvointia, vatsavaivoja tai ruokahalun lisääntymistä. Toisaalta reuman aktiivivaiheessa energiantarve
on lisääntynyt. Ruokavaliota saatetaan myös omatoimisesti rajoittaa esimerkiksi
internetistä löytyvien ohjeiden perusteella. Kaikki edellä mainitut voivat huonontaa
ravitsemustilaa.

Ruokavalinnat pähkinänkuoressa
Reumaa sairastavalle lapselle suositellaan laadullisesti samanlaista ruokavaliota
kuin muillekin lapsille. Hyvän ruokavalion voi koostaa monella tavalla. Se sisältää
paljon kasviksia, marjoja, hedelmiä sekä täysjyväviljatuotteita. Lisäksi suositaan koh© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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tuullisesti rasvattomia ja vähärasvaisia maitotuotteita, kalaa, broileria, kalkkunaa,
vähärasvaista lihaa, kasviproteiinin lähteitä sekä pehmeää rasvaa.
Kaikista ruokaryhmistä on valittavissa monenlaisia vaihtoehtoja eri makumieltymyksiin. Kun arjen valinnat ovat terveyttä edistäviä, satunnaiset poikkeukset eivät
haittaa. Yhteiset ruoanvalmistus- ja leivontahetket ja kauppareissut sekä kannustava ote edistävät lapsen ja nuoren syömistä. Ruokaan ja syömiseen ei tule suhtautua liian mustavalkoisesti. Tavoitteena on syömisen ilo.
Lisää aiheesta kerrotaan osiossa Terveyttä edistävä ruokavalio lapsilla ja nuorilla.

Ruokakolmio

© Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Tulehdus kiihdyttää aineenvaihduntaa ja lisää energian, proteiinin sekä muiden
suojaravintoaineiden tarvetta. Riittävää energian ja ravintoaineiden saantia turvaa
säännöllinen ateriarytmi, joka sisältää aamupalan, lounaan, välipalan, päivällisen ja
iltapalan. Säännöllinen syöminen tukee myös painonhallintaa.
Lautasmalli auttaa monipuolisen aterian koostamisessa. Puolet lautasesta täytetään kasviksilla, esimerkiksi raasteilla, salaatilla ja lämpimällä kasvislisäkkeellä.
Salaatti saa mehevyyttä öljypohjaisesta kastikkeesta. Perunan osuus lautasesta on
noin neljännes. Sen voi korvata täysjyväriisillä, -pastalla tai muilla viljavalmisteilla.
Lautasesta noin neljännes jää kala-, liha- tai munaruoalle, jonka voi korvata palkokasveilla, nyhtökauralla, härkiksellä tai pähkinöitä tai siemeniä sisältävällä kasvisruoalla. Ruokajuomaksi valitaan rasvatonta maitoa, piimää tai vettä.

Lautasmalli lapselle ja aikuiselle

© Valtion ravitsemusneuvottelukunta
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Ateriaa täydennetään täysjyväleivällä, jolle levitetään pehmeää kasvirasvalevitettä
(rasvaa vähintään 60%). Oiva jälkiruoka on marjat tai hedelmät. Maitovalmisteen ja
jälkiruoan voi jättää syötäväksi myös välipalana tarvittaessa leivällä höystettynä.

Ruokavalion rajoitukset
Lääkitys on ainoa lastenreuman etenemiseen vaikuttavaksi todettu tekijä. Ruokavalion rajoituksilla tai lisillä ei voida nykytiedon mukaan tähän vaikuttaa. Reumaa
sairastaville lapsille suositellaan monipuolista ruokavaliota, jolla voidaan edistää sydän- ja verisuoniterveyttä sekä vaikuttaa edullisesti suoliston mikrobistoon. Sopiva
energiansaanti on edellytys normaalille painonkehitykselle ja pituuskasvulle.
Ruokavalion vaikutusta sairauden aktiivisuuteen on pyritty tutkimaan lähinnä aikuisilla, mutta tutkimuksiin liittyy paljon menetelmällisiä haasteita. Toistaiseksi saatavilla olevan tutkimustiedon pohjalta ei ole riittävästi näyttöä, että erilaiset välttämisruokavaliot (esim. gluteeniton, maidoton tai vegaaniruokavalio) helpottaisivat
oireita lastenreumassa.
Reumaa sairastaville lapsille ei ole yleistä vältettävien ruoka-aineiden listaa. Mikä
tahansa yksittäinen elintarvike voi pahentaa reumaoireita yksilöllisesti. Ruoka-aineita ei kuitenkaan kannata välttää varmuuden vuoksi, ainoastaan selkeästi havaittujen oireiden jälkeen. Ruoan epäedullinen rasvahappokoostumus voi lisätä kipu- ja
tulehdusoireita. Osittain tämän vuoksi osa reumaa sairastavista saattaa kokea
oireiden pahenemista runsaan liha-annoksen jälkeen.
Mikäli ruoka-aineita vältetään, tulee ne korvata ravitsemuksellisesti vastaavilla
ruoka-aineilla riittävän ravinnonsaannin ja kasvun turvaamiseksi. Esimerkiksi maitoja täysjyväviljatuotteet ovat lapsen ruokavaliossa keskeinen energian, proteiinin ja
B-vitamiinien lähde. Maitotuotteet ovat lisäksi merkittävä kalsiumin, D-vitamiinin ja
jodin lähde. Täysjyväviljasta saadaan myös kuitua, sinkkiä, seleeniä, magnesiumia ja
rautaa.
Tiukat, omatoimisesti toteutetut välttämisruokavaliot vääristävät ravintoaineiden
saantia ja voivat haitata lapsen kasvua ja kehitystä ja lisätä vajaaravitsemusriskiä. Yksittäisten ihmisten ruokavaliokokeiluja ei voi yleistää kaikille sopiviksi. Myös
vaihtoehtohoitoja antavat henkilöt saattavat antaa ruokavalio-ohjeita, joihin tulee
suhtautua kriittisesti. Ohjeet eivät yleensä perustu tutkittuun tietoon eikä ohjeiden
antajalla ole tietoa lapsen kokonaishoidosta.
Mikäli lapsen ruokavaliota aiotaan merkittävästi muuttaa, tulee asiasta keskustella
hoitoyksikössä. Päiväkoti- ja kouluruokailuun tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä todistus. Jos reumaa sairastavan lapsen ruokavalion käytännön toteutus mietityttää, on mahdollista varata aika hoitoyksikön ravitsemusterapeutille.

Pulmana huono ruokahalu
Jos ruoka maistuu huonosti ja paino laskee, kannattaa suosia pieniä, tiheitä aterioita. Ruoan energiamäärää saa lisättyä levittämällä leiville reilun kerroksen rasvaista rasiamargariinia, lisäämällä pastaan, riisiin ja puuroon rypsiöljyä ja perunaan
sekä perunasoseeseen rasia- tai pullomargariinia. Öljypohjainen salaatinkastike tai
majoneesi on hyvä pehmeän rasvan ja energian lähde. Veden sijaan juomana kannattaa suosia maitoa, piimää, kaakaota, jogurttijuomaa tai täysmehua.
Tarvittaessa ruokavalion täydentäjänä voidaan käyttää apteekista ostettavia kliinisiä täydennysravintojuomia, jotka ovat ravintosisällöltään monipuolisia. Yksi pullo
juomaa vastaa energia- ja proteiinimäärältään keskikokoista ateriaa. Juomien maku
on parhaimmillaan jääkaappikylmänä ja suklaan makuisen juoman voi nauttia myös
© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.

Sisällysluetteloon

39|

lämmitettynä kaakaon tapaan. Osa juomista on mehumaisia, joita voidaan tarvittaessa laimentaa esimerkiksi täysmehulla.
Vaihtoehtoisesti energialisänä voidaan käyttää myös apteekista ostettavaa maltodekstriinijauhetta (hiilihydraattia), mutta tällöin proteiinin saannin ruokavaliosta
tulee olla riittävää. Kliiniset ravintovalmisteet ovat reumaa sairastaville lapsille Kela-korvattavia vain diagnoosilla lasten vaikeat aliravitsemustilat.

Painonhallinta
Mikäli paino nousee liiaksi, kasvisten, hedelmien ja marjojen osuutta pyritään lisäämään ja annoskoot pidetään iänmukaisen kohtuullisina lautasmallin mukaisesti.
Uusien kasvisten, hedelmien ja marjojen makuihin totuttelu vaatii usein jopa 10-15
maistamiskertaa. Kerrasta tai parista ei kannata luovuttaa.
Jogurttien, maustettujen viilien ja vanukkaiden runsaan piilosokerin ja rasvan takia
ne kannattaa korvata maustamattomilla tai korkeintaan 1 % rasvaa sisältävillä versioilla. Seuraksi voi lisätä hedelmä- tai marjasosetta, hedelmäpaloja tai hillosilmän.
Makeisten, jäätelön, leivonnaisten, mehujen, limsojen, sekä suolaisten naposteltavien käyttötiheyteen ja annoskokoihin tulee kiinnittää huomiota. Energiajuomia ei
lapsille ja nuorille suositella lainkaan. Herkkuja ei kannata ostaa kotiin varastoon ja
lapsen rahankäyttö herkkuihin tulee rajata. Ruoalla ei palkita. Perheen yhteiset ateriat edistävät hyvää syömiskäyttäytymistä.
Lapselle mieluinen liikunta ja ruutuajan rajaaminen (korkeintaan 2 tuntia/vrk) edistävät painonhallintaa. Vanhemman on selkeästi asetettava rajat ruutuajalle. Niin
ruokailu- kuin liikuntatottumuksissakin vanhemman mallivaikutus on merkittävä.

Ravintolisät
D-vitamiini ja kalsium
Reumaa sairastavan lapsen tärkein ravintolisä on D-vitamiini ja tarvittaessa kalsium.
Hyviä D-vitamiinin lähteitä ovat kala, kananmuna, margariinit ja nestemäiset D-vitaminoidut maitotuotteet. 2-18-vuotiaille suositellaan ympärivuotisesti D-vitamiinilisää 7,5 ug/vrk. Kortisonihoidon aikana D-vitamiinilisää käytetään yleensä 20 ug/vrk.
Lastenreumaa sairastavilla lapsilla on kuvattu taipumusta mataliin D-vitamiinipitoisuuksiin. D-vitamiinin puutos on haitallista luustolle ja se voi olla yhteydessä myös
sairauden aktiivisuuteen. Tutkimustulokset ovat vielä ristiriitaisia ja lisätutkimukset
ovat tarpeen. D-vitamiinipitoisuus voidaan määrittää verikokeella ja tarvittaessa
vastauksen perusteella tehdään annosmuutoksia. D-vitamiinin turvallisen kokonaissaannin (ruoka + valmiste) yläraja on 2–10-vuotiaille 50 ug/vrk ja yli 10-vuotiaille
100 ug/vrk. Nämä ovat moninkertaiset saantisuositukseen verrattuna.
Parhaita kalsiumin lähteitä ovat nestemäiset maitotuotteet, kovat juustot sekä
kalsiumrikastetut tuotteet. 1 dl nestemäisiä maitotuotteita tai viipale juustoa sisältää kalsiumia noin 100 mg. Kalsiumin suositeltava saanti lapsille ja nuorille on 600900 mg/vrk. Kortisonihoidon aikana kalsiumia tulisi saada noin 1000-1500 mg/vrk.
Tarvittaessa käytetään kalsiumlisää 500-1000 mg/vrk ravinnon kalsiummäärästä ja
lapsen iästä riippuen. Liiallisesta kalsiuminsaannista ei kuitenkaan ole hyötyä, vaan
se voi mm. heikentää raudan imeytymistä.
Muut vitamiinit ja kivennäisaineet
Metotreksaattihoidon yhteydessä tarvitaan aina foolihappolisä. Hyviä foolihapon
lähteitä ruokavaliossa ovat maksa, täysjyvävilja, vihreät kasvikset, palkokasvit, hedelmät ja marjat. Antioksidantit (C- ja E-vitamiini, beetakaroteeni ja seleeni) tuke© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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vat elimistön puolustusjärjestelmää. Hyviä C-vitamiinin ja beetakaroteenin lähteitä
ovat marjat, hedelmät ja kasvikset. E-vitamiinia saadaan kasviöljyistä, pähkinöistä
ja täysjyväviljavalmisteista. Seleenin saantia turvaa maitotuotteiden, täysjyväviljan,
kalan ja lihan käyttö. Ruoka on paras antioksidanttien lähde eikä erillisiä antioksidanttilisiä suositella.
Runsas A-vitamiinin saanti voi aiheuttaa aikuisilla osteoporoosia, joten erillisiä
A-vitamiinilisiä ei reumaa sairastaville lapsillekaan suositella. Riski saada liikaa
A-vitamiinia ruoasta on pieni. Kroonisen tulehduksen takia raudan, sinkin ja seleenin
pitoisuudet veressä vähenevät, mutta kivennäisaineiden ylimäärästä ei ole hyötyä.
Tarvittaessa reuman aktiivivaiheessa, mahdollisten ruokavaliorajoitusten tai huonon
ruokahalun yhteydessä ruokavaliota voi täydentää lasten monivitamiini-kivennäisainevalmisteella, jonka ohjeistettua annostelua ei tule ylittää.

Kala ja kalaöljyvalmisteet
Kala sisältää pitkäketjuisia omega-3 rasvahappoja. Ne muuttavat tulehduksen ja
kivun välittäjäaineiden syntyyn johtavaa aineenvaihduntaa ja suurina määrinä voivat lievittää reumakipua. Kala on hyvä proteiinin, D-vitamiinin ja jodin lähde ja kalan
rasva on muutenkin terveyttä edistävää. Tämän vuoksi kalaa kannattaa syödä 2-3
kertaa viikossa eri kalalajeja ja pyyntialueita vaihdellen. Omega-3 rasvahappoja saa
runsaasti esimerkiksi lohesta, kirjolohesta, muikusta, makrillista, siiasta ja silakasta.
Kalaöljyvalmiste ei korvaa kalasta saatuja muita ravintoaineita. Rypsiöljy sekä rypsiöljypohjaiset rasia- ja pullomargariinit sisältävät myös omega-3 rasvahappoja ja ne
sopivat kala-allergiselle.

Maitohappobakteerit
Maitohappobakteerit muokkaavat suoliston bakteerikantaa edulliseen suuntaan.
Aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa saatujen alustavien tutkimustulosten mukaan
säännöllinen maitohappobakteerien käyttö saattaa vähentää nivelreuman oireita tai
ehkäistä taudin aktivoitumista. Tutkimusnäyttö on vielä puutteellista. Vaihtoehtona
on käyttää maitohappobakteereita sisältäviä elintarvikkeita tai valmisteita. Myös
kuitupitoinen ruoka vaikuttaa edullisesti suoliston mikrobistoon.

Luontaistuotteet
Luontaistuotteiden yhteisvaikutuksia reumalääkkeiden kanssa ei ole tutkittu. Luontaistuotteet saatetaan mieltää turvallisemmiksi ja vähemmän haitallisiksi kuin
lääkkeet. Jotkut niistä voivat rasittaa maksaa ja aiheuttaa jopa maksavaurion. Usein
valmisteiden teho suhteessa kustannuksiin on hyvin kyseenalainen. Mikäli luontaistuotteita on käytössä, niistä on tärkeää mainita hoitavalle lääkärille.

Reumalääkkeet ja ravinto
Metotreksaatti
Metotreksaatti saattaa aiheuttaa pahoinvointia, vatsavaivoja tai makumuutoksia.
Metotreksaatti aiheuttaa foolihapon puutetta, joten lääkäri ohjeistaa foolihappolisän käytön. Pahoinvoinnin aikana kylmät ja raikkaat ruoat ja juomat sekä näkkileipä,
hapankorppu tai voileipäkeksi saattavat maistua paremmin. Myös täydennysravintojuomia voi kokeilla. Mikäli punainen liha maistuu oudolta, suositaan kalaa, broileria,
kalkkunaa, kananmunaa, kasviproteiinin lähteitä ja juustoa.
Biologiset lääkkeet
Biologiset lääkkeet lisäävät infektioherkkyyttä ja näin ollen hyvään ruokaturvallisuuteen kannattaa panostaa. Uudelleen kuumennettavat sekä valmisruoat tulee
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kuumentaa kiehuvan kuumaksi. Sellaisenaan syötävät ruoat käytetään hyvissä ajoin
ennen viimeistä käyttöpäivää. Suurentuneen listeria- ja salmonellainfektioriskin
takia liha, kala ja kananmuna kannattaa aina kypsentää kauttaaltaan. Pastöroimattomia maitotuotteita tulee välttää (lisätietoa www.evira.fi).
Kortisoni
Pitkäkestoinen suuriannoksinen kortisonihoito hidastuttaa pituuskasvua sekä heikentää luustoa ja lisää murtumariskiä. Haittavaikutuksia ilmenee yleensä enemmän,
jos kortisoni annostellaan päivän mittaan useana annoksena aamulla annettavan
kerta-annoksen sijaan. Nivelpistoksista ei yleensä aiheudu haittavaikutuksia. Krooninen tulehdus itsessään haurastuttaa luustoa.
Kortisoni lisää ruokahalua. Lisäksi se voi aiheuttaa turvotusta sekä verenpaineen,
veren rasva-arvojen ja verensokerin kohoamista. Se voi aiheuttaa myös unihäiriöitä
ja mielialan muutoksia, jotka voivat osaltaan vaikuttaa ruokavalintoihin. Riittävän
kalsiumin ja D-vitamiinin saannin lisäksi kortisonihoidon aikana on keskeistä turvata riittävä proteiinin saanti, suosia pehmeitä rasvoja, täysjyväviljavalmisteita sekä
vähäsuolaisia ruokavalintoja. Jos ateria-ajat ovat säännölliset ja annoskoot kohtuullisia, energiansaanti pysyy helpommin maltillisena.

Nivelrikko
Ehkäisy
Nivelrikolla ei ole selkeää aiheuttajaa, mutta useita riskitekijöitä on tunnistettu.
Näistä esimerkiksi perimään ja ikään ei voida vaikuttaa. Ylipaino on merkittävä nivelrikolle altistava tekijä ja ylipainoisilla painonpudotus pienentää nivelrikon riskiä.
Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio tukee painonhallintaa ja edistää terveyttä. Riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti on tärkeää tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi.
Säännöllinen liikunta edistää painonhallintaa ja ehkäisee nivelrikon syntyä. Yksipuolinen ja kuormittava liikunta, raskas fyysinen työ sekä tapaturmat lisäävät riskiä
tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin.

Hoito
Nivelrikon hoidon perustana on liikunta ja fysioterapeuttinen harjoittelu. Tarvittaessa käytetään myös kipua ja tulehdusta lievittävää lääkitystä. Ylipainoisilla
painonpudotus lievittää kipua ja parantaa toimintakykyä. Pienikin painonpudotus
vähentää niveliin kohdistuvaa rasitusta. Parhaat tulokset painonpudotuksella nivelrikon hoidossa on saatu yhdistämällä liikuntaharjoittelua ja ruokavaliomuutoksia.
Painonpudotukseen kannattaa tähdätä tekemällä pieniä muutoksia asteittain.
Nivelrikkoa sairastaville suositellaan monipuolista ruokavaliota ravintoaineiden
saannin turvaamiseksi. Ravintoaineista antioksidanttivitamiinien, erityisesti C-vitamiinin, ja D-vitamiinin saannin yhteyttä nivelrikkoon on tutkittu. Alustavien tutkimusten mukaan matala C-vitamiinin saanti saattaa altistaa nivelrikon kehittymiselle, mutta tutkimustulokset aiheesta ovat ristiriitaisia. C-vitamiinia saadaan
ravinnosta riittävästi käyttämällä kasviksia, hedelmiä ja marjoja puoli kiloa päivittäin.
Kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti on tärkeää nivelrikon hoidossa sekä tuki- ja
liikuntaelinterveyden edistämisessä. Saanti turvataan ensisijaisesti ravinnolla ja
tarvittaessa käytetään ravintolisää. Aikuisella kalsiumin tarpeen turvaa esimerkiksi 5–6 dl maitovalmisteita ja 2–3 viipaletta juustoa päivittäin. Hyviä D-vitamiinin
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lähteitä ovat D-vitaminoidut maitovalmisteet, D-vitaminoidut leipärasvat, kala ja
kananmuna. D-vitamiinin puutoksen on esitetty altistavan nivelrikon kehittymiselle
ja kivun herkistymiselle. D-vitamiinilisää nivelrikon hoidossa on myös tutkittu, mutta
nykytiedon valossa D-vitamiinin merkitys nivelrikossa on vielä epäselvä.
Nivelrikon hoitoon markkinoidaan useita erilaisia ravintolisiä ja luontaistuotteita,
mutta niiden vaikutuksista ei ole selvää tutkimusnäyttöä. Glukosamiini on nivelrustossa esiintyvä yhdiste, jota markkinoidaan lääkkeenä ja ravintolisänä nivelrikon
hoitoon. Tutkimusnäyttö glukosamiinista on ristiriitaista, eikä sen tehoa ole voitu
selkeästi osoittaa. Kondroitiinisulfaatin sekä avokado- ja soijaöljyjä sisältävällä valmisteessa on saatu vastaavia tuloksia. Inkiväärin on havaittu vähentävän tulehduskipua, mutta huomattavasti tulehduskipulääkkeitä vähemmän.

Osteoporoosi

R

avinnolla on keskeinen merkitys osteoporoosin ehkäisyssä ja hoidossa. Monipuolisesti koostettu suositusten mukainen ruokavalio on eduksi myös osteoporoosin ehkäisyssä ja luo hyvän pohjan osteoporoosin hoidolle.

Ehkäisy
Suositusten mukainen kalsiumsaanti on turvattava kaikissa ikäryhmissä. Ensisijaisesti riittävä kalsiumin saanti turvataan ravinnolla. Maitotuotteet ovat keskeisimpiä
kalsiumin lähteitä suomalaisilla, joten erityisesti maitovalmisteita käyttämättömillä
tai niitä vain vähän käyttävillä riittävään kalsiumin saantiin tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Mikäli kalsiumia ei saada riittävästi ruokavaliosta, käytetään kalsiumlisää
sellaisina annoksina, jotka yhdessä ravinnon kalsiumin kanssa kattavat saantisuosituksen. Ylimääräisestä kalsiumin saannista ei ole hyötyä vaan se voi päinvastoin olla
haitallista terveydelle.
D-vitamiinin riittävään saantiin tulee myös kiinnittää huomiota. D-vitamiinin päälähteet ravinnossa ovat D-vitaminoidut maitovalmisteet, D-vitaminoidut leipärasvat ja
kala. Kaikille alle 18-vuotiaille ja 75 vuotta täyttäneille suositellaan D-vitamiinilisää
ympärivuotisesti. 18–74-vuotiaille lisää suositellaan talvikuukausina, mikäli D-vitamiinin suositeltava saanti ruokavaliosta ei toteudu. Liian suuria D-vitamiiniannoksia
tulee varoa, sillä rasvaliukoisena vitamiinina se kertyy elimistöön ja siksi liikasaanti
voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Hoito
Suositusten mukainen ruokavalio luo hyvän pohjan osteoporoosin hoidolle. Mikäli
osteoporoosi on todettu tai osteoporoosiriski on huomattavan suuri esim. lääkityksestä tai nivelreumasta johtuen, tulee kalsiumin ja D-vitamiinin saanti olla yleisiä
saantisuosituksia suurempaa. Erityisesti iäkkäillä on kiinnitettävä huomiota myös
riittävään proteiinin saantiin.
Kalsiumin saanniksi suositellaan 1000–1500 mg vuorokaudessa, kun aikuisille
normaalisti suositellaan 800 mg vuorokaudessa. Kasvuiässä suositus on 900 mg
vuorokaudessa. Riittävä kalsiumin saanti näyttää lisäävän luumassaa nuorilla ja
hidastavan luun massan vähenemistä myöhemmällä iällä. Myös osteoporoosin hoidossa ravinnon tulee olla ensisijainen kalsiumin lähde ja kalsiumlisään turvaudutaan
ainoastaan, mikäli saanti ravinnosta ei riitä.
D-vitamiinin saantisuositus on 20–50 mikrogrammaa päivässä. Saanti ravinnosta
on suomalaisilla keskimäärin noin 15 mikrogrammaa, joten D-vitamiinilisän tarve
osteoporoosin hoidossa on tavallista. Lisän määrää arvioitaessa on tärkeää huomi© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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oida D-vitamiinin saanti ravinnosta. Tarvittaessa voidaan määrittää D-vitamiinipitoisuus verestä. Harmillisesti määritysmenetelmien väliset erot ovat hyvin suuret ja
ylipainoisilla mittaus ei ole yhtä luotettava kuin normaalipainoisilla, mikä vaikeuttaa
optimaalisen D-vitamiinin tarpeen arviointia.
Etenkin iäkkäillä ruokavalio voi yksipuolistua, jolloin proteiinin saanti voi jäädä liian
pieneksi. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että ruokavaliossa on maitovalmisteita useammalla aterialla päivässä ja ruokavalioon sisältyy päivittäin monipuolinen pääateria, jossa on lihaa, kalaa, broileria tai kalkkunaa. Mikäli proteiinin riittävä
saanti on vaikea turvata ravinnolla, apteekeissa myytävät kliiniset täydennysravintojuomat ovat hyvä vaihtoehto. Niissä on monipuolisesti myös muita ravintoaineita,
joten ne täydentävät huonosti syövän ruokavaliota myös muilta osin.

Tulehdukselliset reumasairaudet ja systeemiset sidekudossairaudet

R

uokavaliolla on merkittävä vaikutus terveyteen, ja sen yhteys moniin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, tunnetaan hyvin. Ruokavalion ja
reumasairauksien riskin välisen yhteyden tutkiminen on vaikeampaa, koska reumasairaudet ovat selvästi harvinaisempia. Tutkimustietoa aiheesta on niukasti ja se
painottuu nivelreumaan. Myös ruokavalion tutkiminen hoitomuotona on vaikeaa ja
kallista. Sen vuoksi hyvin tehtyjä satunnaistettuja tutkimuksia ruokavalion vaikutuksesta reumatautien oireisiin on vain muutamia ja nämä tutkimukset ovat pieniä.
Joitain tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa edullisesti niveltulehduspotilaiden vointiin, on kuitenkin tunnistettu.

Vaikuttaako ruokavalio nivel- tai sidekudossairauksien riskiin?
Tutkimukset ruokavalion vaikutuksesta sairastumisriskiin ovat painottuneet nivelreumaan. Tiedetään, että nivelreumaan sairastutaan Etelä-Euroopassa harvemmin
kuin Pohjois-Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Siksi on arveltu, että välimerellinen
ruokavalio saattaisi pienentää sairastumisriskiä.
Laajassa yhdysvaltalaisia sairaanhoitajia seuranneessa tutkimuksessa tällaista
yhteyttä ei kuitenkaan kyetty osoittamaan, kuten ei myöskään tuoreessa ruotsalaisessa tutkimuksessa, jossa reumaan sairastuneiden ruokavaliota verrattiin samalla seudulla asuvien verrokkien ruokavalioon. Suurin tutkimus, jossa on selvitetty
ravinnon vaikutusta nivelreuman riskiin, seurasi Yhdysvalloissa yli 170 000 naista
yhteensä yli 3,5 miljoonaan vuoden ajan. Tänä aikana heistä 1007 sairastui nivelreumaan. Terveellisempi ruokavalio, johon liittyi runsas kasvisten, hedelmien, täysjyvätuotteiden ja pähkinöiden käyttö, sekä runsas omega-3 -rasvahappojen ja tyydyttymättömien eli pehmeiden rasvahappojen saanti, oli tässä tutkimuksessa yhteydessä
pienempään nivelreuman riskiin alle, mutta ei yli 55-vuotiailla. Yksittäisten ruoka-aineiden vaikutuksia tutkimuksessa ei analysoitu.
Aiempien tutkimusten perusteella yksittäisistä ruoka-aineista rasvainen kala on
joissain, mutta ei kaikissa, tutkimuksissa pienentänyt reumaan sairastumisen riskiä.
Tämä vaikutus välittynee mm. kalan sisältämien monityydyttymättömien omega-3
-rasvahappojen kautta. Runsas hedelmien ja kasvisten käyttö näyttää myös suojaavan nivelreumalta.
Mahdollisesti niveltulehduksen riskiä lisääviä ruoka-aineita ovat punainen liha ja
lihatuotteet sekä kahvinjuonti. Tuoreen tutkimuksen mukaan kahvia juovien riski
sairastua nivelreumaan on noin 1,3-kertainen kahvia juomattomiin verrattuna. Toisaalta kahvinjuonnista aiheutuva lisäriski on pieni verrattuna esimerkiksi runsaaseen
tupakointiin, joka nostaa nivelreuman riskin yli kymmenenkertaiseksi. Myös soke© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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roitujen virvoitusjuomien nauttiminen on yhdistetty suurentuneeseen nivelreuman
riskiin. Toisaalta taas kohtuullinen alkoholinkäyttö näyttää suojaavan nivelreumalta ja
yhden tutkimuksen perusteella myös systeemiseltä lupus erytematosukselta. Muiden
sidekudossairauksien tai selkärankareumatyyppisten niveltulehdustautien (spondylartropatioiden) riskin ja ruokavalion suhteen tutkimustietoa ei valitettavasti ole.
Yhteenvetona voidaan todeta, että tämänhetkisten ravitsemussuositusten mukainen terveellinen, mm. runsaasti hedelmiä ja kasviksia, kalaa ja pehmeitä rasvoja
sisältävä ruokavalio saattaa pienentää riskiä sairastua nivelreumaan.

Ruokavalion vaikutus reumasairauksien oireisiin
Laboratorio- ja eläinkokeiden perusteella näyttää siltä, että ruokavalio vaikuttaa
autoimmuunitautien, kuten niveltulehdustautien, syntyyn ja oireisiin. Suurin osa
ravinnon vaikutuksista tulehdusprosessiin välittynee suoliston bakteeriston kautta.
Ihmisen yksilöllinen mikrobisto alkaa kehittyä heti syntymän jälkeen. Geenien ja
ravinnon lisäksi myös mahdolliset antibioottikuurit vaikuttavat merkittävästi sen
koostumukseen. Niveltulehduspotilaiden suun ja suoliston bakteeristo on tutkimuksissa ollut erilainen kuin terveiden verrokkien mikrobisto. Vielä ei kuitenkaan tiedetä,
vaikuttavatko nämä mikrobiston muutokset suoraan niveltulehduksen syntyyn tai
oireisiin. Se kuitenkin on varmaa, että ruokavalion kautta suoliston bakteeristoon
voidaan vaikuttaa merkittävästi.
Probiootit
Hyödyllisiä mikrobeja, joilla on riittävällä annoksella nautittuna terveysvaikutuksia,
kutsutaan probiooteiksi. Luontaisesti probiootteja löytyy esimerkiksi hapanmaitotuotteista, ja nykyään probiootteja ja niillä tehostettuja elintarvikkeita markkinoidaan kuluttajille monenlaisin terveysväittämin. Tietyt probiootit saattavat tieteellisten tutkimusten perusteella ehkäistä antibioottiripulia ja hengitystieinfektioita.
Reumasairauksien hoidon lisänä probiooteista on julkaistu seitsemän satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, jotka kaikki ovat olleet potilasmäärältään pieniä.
Kuudessa niistä probioottihoito ei lievittänyt nivelreuman, selkärankareumatyyppisen niveltulehdustaudin (spondylartropatian) tai juveniilin artriitin oireita. Yhdessä
pienessä tutkimuksessa kahden kuukauden probioottikuuri laski nivelreuman aktiivisuutta reumaa sairastavilla naisilla lumelääkkeeseen verrattuna. Tämä tutkimus
on kuitenkin kooltaan pieni ja seuranta-ajaltaan liian lyhyt, jotta sen perusteella
voitaisiin tehdä varmoja johtopäätöksiä probioottien hyödystä. Sen lisäksi muiden
yllämainittujen tutkimusten tulokset ovat olleet negatiivisia. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa probioottilisästä ei siis näyttäisi olevan hyötyä niveltulehdusten
hoidossa.
Kalaöljy
Yksittäisten ruoka-aineiden vaikutuksesta nivelreuman oireisiin ei ole tieteellisiä
tutkimuksia. Runsaasti rasvaista kalaa sisältävä ruokavalio on kuitenkin osassa
tutkimuksia pienentänyt reumaan sairastumisen riskiä. Tiedetään, että rasvaisen
kalan sisältämillä monityydyttymättömillä omega-3-rasvahapoilla on tulehdusta
lievittäviä vaikutuksia. Paljon omega-3-rasvahappoja sisältävien kalaöljyvalmisteiden hyötyjä on myös tutkittu nivelreuman hoidossa. Tutkimusten mukaan kalaöljykapselit näyttävät säännöllisesti käytettyinä lievittävän nivelreumapotilaiden kipuja
ja vähentävän tulehduskipulääkkeiden tarvetta. Ne saattavat lievittää myös muita
oireita, kuten aamujäykkyyttä, ja arkojen nivelten määrää. On todennäköistä, että
vaikutus kipuihin on samantyyppinen myös muissa niveltulehdustaudeissa.
Yhdessä australialaisessa tutkimuksessa selvitettiin kalaöljykapselien tehoa var© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.
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haisessa nivelreumassa tehokkaan yhdistelmälääkehoidon lisänä. Tutkimuksessa
potilaat saivat kalaöljyvalmistetta korkealla tai matalalla (lumelääke) annoksella.
Lääkehoidolla pyrittiin oireettomuuteen. Vuoden kohdalla voitiin todeta, että suuria
kalaöljykapseliannoksia nauttineet saavuttivat useammin remission eli oireettomuuden ja heidän lääkehoitoaan muutettiin tehottomuuden vuoksi harvemmin.
On syytä huomata, että yllä mainituissa tutkimuksissa käytetyt kalaöljyannokset
ovat olleet yleensä selvästi päivittäisessä ravintolisäkäytössä suositeltuja annoksia
suurempia. Vaikka kalaöljykapselit ovat tutkimuksissa osoittautuneet suhteellisen
turvallisiksi, ne saattavat erityisesti suurilla annoksilla käytettynä aiheuttaa myös
haittoja ja vaikuttaa esimerkiksi rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan. Kalaöljyvalmisteet saattavat lisäksi tehostaa mm. verenohennuslääkkeiden vaikutusta. Siksi niiden
käytöstä kannattaa aina keskustella lääkärin kanssa, joka auttaa arvioimaan mahdolliset hyödyt ja haitat tapauskohtaisesti.
Kalaöljyvalmisteita ei siis voi varauksetta suositella reumapotilaille, mutta kalan syömistä voi. Kalaa kannattaa syödä vähintään 2–3 kertaa viikossa kalalajeja vaihdellen.
Ravinnon kautta saatuina omega-3-rasvahapot eivät aiheuta haittoja. Kalan käytön lisääminen todennäköisesti vähentää myös punaisen lihan ja/tai lihavalmisteiden osuttaa ruokavaliossa. Yhdessä nämä muutokset saattavat lievittää nivelreuman oireita.

Ruokavaliomuutosten vaikutus nivelreuman oireisiin
Tieteellistä tutkimusnäyttöä ruokavalion vaikutuksesta nivelreuman oireisiin on valitettavan vähän. Suurin osa aihetta sivuavista tutkimuksista on tehty 1990-luvulla.
Näiden tutkimusten potilasmäärät ovat olleet pieniä, ja tutkimusasetelmiin liittyvät
ongelmat heikentävät saatujen tulosten luotettavuutta. Muiden niveltulehdussairauksien osalta tutkimusnäyttöä ei valitettavasti ole.
Kasvisruokavalio
Muutamassa pienessä satunnaistetussa tutkimuksessa on selvitetty vegaanisen
ruokavalion ja kasvisruokavalion vaikutuksia nivelreuman oireisiin. Kahdessa tutkimuksessa potilaat noudattivat kasvisruokavaliota vuoden ajan. Molemmissa nivelreumaoireet lievittyivät tavallista ruokavaliota noudattaneeseen kontrolliryhmään
verrattuna eri mittarein mitattuna. Toisaalta kahdesta lyhyemmästä tutkimuksesta
ensimmäisessä paastolla aloitettu yhdeksän viikon maitotuotteita sisältävä kasvisruokavalio ja toisessa kolmen kuukauden vegaaninen ruokavalio eivät objektiivisin
mittarein arvioituna lievittäneet nivelreuman oireita. Edellä mainituista tutkimuksista kaksi alkoi 7-10 päivän paastolla, joka lievitti niveltulehdusoireita väliaikaisesti,
mutta ei luonnollisestikaan sovellu pitkäaikaiseksi ratkaisuksi.
Välimerellinen ruokavalio
Kahdessa tutkimuksessa on todettu välimerellisen ruokavalion vaikuttavan edullisesti nivelreuman oireisiin. Se sisältää runsaasti kalaa, täysjyväviljatuotteita, kasviksia, palkokasveja ja pähkinöitä/siemeniä. Näiden lisäksi neitsytoliiviöljyä käytetään
runsaasti, lihaa ja lihatuotteita vain pieniä määriä. Ruotsalaisessa tutkimuksessa
12 viikon välimerellinen ruokavalio paransi potilaiden toimintakykyä ja lievitti nivelreuman aktiivisuutta kontrolliryhmään verrattuna. Toisessa tutkimuksessa välimerellistä ruokavaliota painottava ruoanlaitto-opetus lisäsi potilaiden hedelmien ja
kasvisten kulutusta. Opetusta saaneilla oli vähemmän kipuja ja parempi yleisvointi 6
kk:n kuluttua kontrolliryhmään verrattuna.
Eliminaatiodieetti
Eliminaatiodieetin eli ruokavalion, josta mahdollisesti oireita aiheuttavat ruoka-aineet karsitaan pois, vaikutus nivelreuman oireisiin on epäselvä. Aiheesta on tehty
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muutamia tutkimuksia, joista yhdessä vegaaninen ruokavalio, johon lisättiin vähitellen ruoka-aineita, lievitti nivelreuman oireita.

Selkärankareuma
Satunnaistettuja tutkimuksia ravinnon vaikutuksesta selkärankareuman oireisiin ei
ole. Yhdessä ruotsalaisessa seurantatutkimuksessa ruokavaliolla ei ollut yhteyttä
selkärankareuman oireisiin.

Systeeminen lupus erythematosus (SLE)
Ruokavalion vaikutuksesta SLE:n ja muiden sidekudossairauksien oireisiin ei ole
käytännössä tutkimustietoa. Yksi ruotsalainen tutkimus on selvittänyt ruokavalion
vaikutusta kortisoniannostukseen SLE:ssa. Tutkijat seurasivat 111 SLE-potilasta
kahden vuoden ajan. Sinä aikana ravinnosta saatu beetakaroteeni, eräs omega-6
-rasvahappo ja B6-vitamiini liittyivät vähäisempään kortisonin tarpeeseen.

Yhteenveto
Yhteinen nimittäjä suurimmalle osalle käsitellyistä ruokavaliomuutosten tehoa arvioivista tutkimuksista on kasvisten ja hedelmien sekä kuidun määrän lisääntyminen
interventioryhmässä yhdistettynä tyydyttyneen eli kovan rasvan ja energiansaannin
vähenemiseen. Runsaskuituinen ruokavalio muokkaa suoliston mikrobiomia edulliseen suuntaan. Sen lisäksi kasvanut antioksidanttien ja tyydyttymättömien rasvojen
saanti sekä painon putoaminen todennäköisesti selittävät ruokavaliomuutosten
hyötyjä.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että laadukkaiden, riittävän laajojen ja seuranta-ajaltaan tarpeeksi pitkien tutkimusten puuttuessa mitään erityisruokavaliota ei voi
toistaiseksi suositella reumatautien hoitoon. Tämänhetkisen tiedon valossa suomalaisten ravitsemussuositusten mukainen runsaasti kasviksia ja marjoja sisältävä
kuitupitoinen ruokavalio, johon kuuluvat rasvainen kala, täysjyväviljatuotteet, vähärasvaiset maitotuotteet, rypsiöljy ja pähkinät on erinomainen valinta myös niveltulehduspotilaalle. Lihavalmisteita ja kypsennettyä punaista lihaa suositellaan käyttämään enintään 500 grammaa viikossa.

REUMALÄÄKKET JA RAVITSEMUS
Nivelreuman lääkehoidossa käytetyt valmisteet eivät yleensä vaikuta suoraan ravintoaineiden imeytymiseen, yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Lääkkeiden
ruoansulatuskanavaan (GI-kanavaan) kohdistuvat sivuvaikutukset voivat kuitenkin
ilmetä esimerkiksi närästyksenä, ripulina ja ruokahalun laskuna. Näiden tekijöiden
huomioiminen ravitsemuksessa on tärkeää. Toisinaan haittavaikutukset saattavat
myös heikentää hoitoon sitoutumista. On tärkeää, että reumapotilas kertoo mahdollisista haittavaikutuksista reumatologille ja reumahoitajille. On mahdollista, että
ratkaisu niiden lievittämiseksi löytyy helpostikin.
Alkoholi voimistaa useiden lääkeaineiden maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia.
Sen vuoksi reumalääkitysten aikana alkoholinkäyttöön tulee suhtautua pidättyväisesti. Erityisesti isoja kerta-annoksia ja humalahakuista juomista tulee välttää.
Monien luontaistuotteiden tiedetään sisältävän aineita, joita käsitellään maksassa ja
saattavat vaikuttaa myös reumalääkkeiden aineenvaihduntaan maksassa. Reumalääkityksen aikana luontaistuotteiden käyttöön tuleekin suhtautua varauksella. Ei ole
lainkaan tavatonta, että reumalääkkeiden turvakokeissa havaitaan maksa-arvojen
nousua, jonka taustalta paljastuu jokin käyttöön otettu luontaistuote tai ravintolisä.
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Tablettimuotoisissa reumalääkkeissä käytetään yleisesti apuaineena laktoosimonohydraattia. Esimerkiksi Oxiklorin- ja Trexan-tabletit sisältävät apuaineena laktoosia. Kaikkein herkkävatsaisimmat voivat saada tablettien sisältämästä laktoosista
vatsavaivoja.

Metotreksaatti
Metotreksaatti muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan folaattia, ja se estää foolihapon aineenvaihduntaa ja edelleen proteiinien tuotantoa kohdesoluissa. Alun
pitäen metotreksaatti kehitettiin solunsalpaajaksi syöpätautien hoitoon. Reumatautien hoidossa käytettävät annokset ovat huomattavasti pienempiä. Metotreksaatti
imeytyy nopeasti ruoansulatuskanavasta, ja plasmassa huippupitoisuudet saavutetaan 1-2 tuntia tablettien oton jälkeen.
Metotreksaatti on tällä hetkellä eniten käytetty reumalääke, ja sen on osoitettu
olevan varsin turvallinen pitkäaikaisessakin käytössä. Toki lääkitykseen liittyy myös
haittavaikutuksia, ja ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haittavaikutukset ovat
myös mahdollisia. Erään tutkimuksen mukaan noin kolmannes metotreksaattihoidon keskeyttämisistä johtui ruoansulatuskanavan oireista. Tyypillisimpiä GI-kanavan
haittavaikutuksia ovat närästys, vatsakivut, ripuli ja huono olo lääkkeen oton jälkeen. Myös lääkeainestomatiitti eli suutulehdus on mahdollinen sivuvaikutus.
Metotreksaattia voidaan annostella joko suun kautta, ihon alle tai lihakseen. Tutkimuksista tiedetään, että sivuvaikutukset ovat annosriippuvaisia. Hiljattain julkaistussa
tutkimuksessa verrattiin itse pistettävien biologisten lääkkeiden ja metotreksaatin
sekä suun kautta annosteltavan metotreksaatin välisiä haittavaikutuksia. Tablettimetotreksaatin käyttäjillä esiintyi ripulia noin kaksi kertaa useammin (23 %) kuin pistosmuodossa (12 %). Sen sijaan pahoinvointi oli yleisempää pistosmuodossa (55 % vs. 34
%). Käytännön kokemuksesta tiedetään, että haittavaikutukset ovat varsin yksilöllisiä,
ja annostelumuodon vaihto voi helpottaa GI-kanavan haittavaikutuksia selvästi.
Metotreksaatin yhteydessä annosteltavan foolihapon tarkoituksena on ennaltaehkäistä metotreksaatin epäedullisia vaikutuksia, kuten pahoinvointia ja verenkuvamuutoksia. Tyypillisesti käytetään 5 mg:n annosta kerran viikossa, n. 5-10 tuntia
metotreksaatin annostelun jälkeen. Haittavaikutusten minimoimiseksi metotreksaatin voi ottaa iltapäivällä ja foolihapon nukkumaan mennessä: tällä tavoin mahdollinen pahoinvointi ajoittuu yöaikaan, ja seuraavana päivänä olo voi olla jo parempi.
Metotreksaattia käyttävien potilaiden tulee huolehtia foolihappotabletin säännöllisestä käytöstä. Ruokavalioon liittyviä erityisrajoituksia ei ole, eikä muita erityisiä
lisäravinteita tarvita. Metotreksaattipäivinä ei tule nauttia alkoholia, ja muutenkin
alkoholinkäytön tulee olla maltillista.
Joissakin lääkeohjeissa on mainittu, että maitotuotteita ei tulisi nauttia muutaman
tunnin sisällä metotreksaatin otosta. Tällaista ohjeistusta ei kuitenkaan löydy virallisista valmisteyhteenvedoista, eikä myöskään käytäntöä puoltavaa tutkimusnäyttöä
juuri ole. Näin ollen maitotaloustuotteiden käyttöä ei tarvitse tietoisesti rajoittaa
metotreksaattihoidonkaan aikana.

Sulfasalatsiini
Sulfasalatsiini on yksi eniten käytetyistä reumalääkkeistä. Se on sulfapyridiinin ja
5-aminosalisyylihapon yhdistelmä. Sulfa- tai salisylaattiallergiset eivät voi käyttää
sulfasalatsiinia, sillä heille voi kehittyä hankalakin yliherkkyysreaktio kyseisestä
lääkkeestä.
Sulfasalatsiinin tyypillisiin haittavaikutuksiin lukeutuvat mm. ripuli, närästys, vatsakivut ja pahoinvointi. Nämäkin vaikutukset voivat lievittyä ajan myötä.
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Sulfasalatsiinilla on osoitettu olevan vaikutusta foolihappoaineenvaihduntaan ja
folaatinkuljettajaproteiineihin. Pitkäaikainen sulfasalatsiinihoito ja erityisesti yhdistelmähoito metotreksaatin kanssa voi johtaa folaatin puutteeseen. Vaikka sulfasalatsiinin virallisessa lääkeyhteenvedossa ei ole mainintaa foolihappolisän tarpeellisuudesta, niin ainakin raskaana olevien suositellaan käyttävän foolihappolisää läpi
raskauden.

Hydroksiklorokiini
Klorokiinijohdoksista nykyisin käytössä on lähes yksinomaan hydroksiklorokiini. Sen
täsmällistä vaikutusmekanismia solu- ja molekyylitasolla ei tunnetta. Hydroksiklorokiini vaikuttaa mm. tulehdusta kiihdyttävien välittäjäaineiden tuotantoon ja vapautumiseen sekä ilmeisesti myös solutasolla välittäjäaineiden viestinkuljetukseen.
Löysävatsaisuus ja vatsakivut ovat melko tavallisia, erityisesti hoidon alussa. Ne
saattavat kuitenkin lievittyä muutamien päivien – viikkojen kuluessa.

Leflunomidi
Leflunomidia käytetään pääasiassa nivelreuman hoitoon, ja sen teho perustuu
lymfosyyttisolujen jakautumisen hillitsemiseen. Tämän lisäksi leflunomidi vaikuttaa muidenkin tulehdusta kiihdyttävien ja tulehdukseen osallistuvien järjestelmien
toimintaan.
Leflunomidin tavallisimpia haittavaikutuksia ovat ripuli, pahoinvointi, ihottumat,
hiusten harveneminen, verenpaineen ja maksa-arvojen nousu sekä suun limakalvohaavaumat. Osalla potilaista GI-kanavan haittavaikutukset lievittyvät, jos lääke
annostellaan joka toinen päivä.

Kortisoni
Kortisonivalmisteita käytetään laajasti erilaisten autoimmuunitautien hoitoon. Ne
hillitsevät tehokkaasti tulehdusprosesseja elimistössä. Verenkierrossa olevien lymfosyyttien määrä pienenee ja soluvälitteinen immuniteetti vaimenee.
Myös vasta-aineiden tuotanto vähenee. Erityisesti pitkäaikaiseen kortisonilääkitykseen liittyy tiettyjä haittoja, jotka ovat usein annosriippuvaisia. Yli 5 mg:n päiväannoksilla pitkäaikaiskäytön haittavaikutukset korostuvat.
Tyypillisiä haittavaikutuksia ovat:

••
••
••
••
••
••

osteoporoosi
sokeriaineenvaihdunnan häiriöt
ruokahalun kasvu
infektioriskin kasvu
ihon oheneminen, haavaumariski
oman kortisolituotannon häiriöt

Kortisonivalmisteet lisäävät glukoosin tuotantoa maksassa. Verensokeri kohoaa ja
samanaikaisesti glukoosin hyväksikäyttö ääreiskudoksissa heikkenee. Seurauksena
on insuliinitason nousu, hyperinsulinemia. Kortisoni aiheuttaa myös lihas-, luu- ja
sidekudoksissa katabolian, eli kudoksissa tapahtuu ”hajoamista” enemmän kuin
uudismuodostusta.
Pitkäaikainen kortisoninkäyttö voi johtaa rasvakudoksen kertymiseen kasvoihin ja
niskaan. Puhutaan ”kuukasvoisuudesta” ja ”häränniskasta”. Samanaikainen raajojen
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lihasmassan kato voi vääristää vartalon mittasuhteita niin, että raajat näyttävät
suhteettoman ohuilta muuhun vartaloon verrattuna.
Kortisoni lisää osteoporoosiriskiä kahdella mekanismilla: se vähentää kalsiumin
imeytymistä suolistossa ja lisää kalsiumin erittymistä virtsaan. Lisäksi kortisoni
heikentää osteoblastien eli luuta muodostavien solujen toimintaa ja kiihdyttää osteoklastien eli luuta hajottavien solujen toimintaa.
Pitkäaikaisen kortisonihoidon aikana tulee turvata riittävä kalsiumin, D-vitamiinin
ja proteiinien saanti. Lääkityksen aiheuttamaa verenpaineen nousua ja turvotuksia
voidaan ehkäistä vähentämällä suolan käyttöä. Veren rasva-arvojen muutoksiin
voidaan vaikuttaa ruokavalion rasvan laadulla. Kuitupitoinen eli runsaasti kasviksia,
hedelmiä, marjoja ja täysjyväviljaa sisältävä ruokavalio auttaa kohonneen verensokerin hallinnassa. Ylipainon hillitsemiseksi ruoan energiasisällön ja annoskokojen
tulee olla maltillisia.

LASTEN JA NUORTEN MATERIAALI
Terveyttä edistävä ruokavalio

T

erveyttä edistävän ruokavalion periaatteet ovat lapsilla ja nuorilla samat kuin
aikuisilla. Koska lapsi ei voi syödä suuria määriä kerralla, korostuu säännöllisen
ateriarytmin tärkeys. Ruoan määrä kasvaa lapsen kasvaessa vähitellen kohti aikuisten annoskokoja. Välipalat muodostavat merkittävän osan lapsen päivittäisistä ruokailuista, joten niiden laadulla on merkitystä. Ruokavalion toteutukseen ei ole yhtä
oikeaa tapaa, vaan ohjeet on tarkoitettu sovellettavaksi perheen arkeen.

Kasvikset, hedelmät ja marjat
Ruokavalion perustan muodostavat kasvikset, hedelmät ja marjat, joita tarjotaan
jokaisella aterialla yhteensä vähintään viisi annosta päivittäin. Yksi annos on lapsen
oma kourallinen. Annoskoko kasvaa lapsen kasvaessa kohti aikuisen annosta.
Leikki-ikäiselle lapselle sopiva määrä on vähintään puolet aikuisen määrästä eli
250 g päivittäin.

Viljavalmisteet
Viljavalmisteista suositaan täysjyvävaihtoehtoja, koska niistä lapsi saa kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita. Sopiva määrä viljavalmisteita leikki-ikäiselle lapselle
on vähintään 4 annosta päivittäin. Yksi annos on esimerkiksi 1 dl keitettyä pastaa,
riisiä, puuroa tai 1 viipale leipää. Viljavalmisteiden valinnassa kannattaa kiinnittää
huomiota myös suolapitoisuuteen ja valita vähäsuolaisia vaihtoehtoja.

Maitovalmisteet
Maitovalmisteista lapsi saa luuston kehitykseen tarvittavaa kalsiumia ja D-vitamiinia. Ne ovat myös hyvä proteiinin, jodin, B12-vitamiinin ja sinkin lähde. Leikki-ikäisen lapsen kalsiumin ja jodin saannin turvaa 4 dl nestemäisiä maitovalmisteita ja 1
viipale juustoa päivittäin. Kouluiästä alkaen päivittäinen käyttömäärä on sama kuin
aikuisilla: 5–6 dl nestemäisiä maitovalmisteita ja 2–3 viipaletta juustoa päivittäin.
Koska rasvaisista maitotuotteista saadaan runsaasti tyydyttynyttä rasvaa, on hyvä
suosia vähärasvaisia ja rasvattomia valmisteita. Nestemäisissä maitovalmisteissa ja
rahkassa tämä tarkoittaa rasvaa enintään 1 % ja juustoissa enintään 17 %. Nestemäisten maitovalmisteiden, kuten jogurttien ja viilien, valinnassa on hyvä huomioida
myös lisätyn sokerin määrä.
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Liha, kala, kananmuna ja palkokasvit
Liha, kala, kananmuna ja palkokasvit ovat hyviä proteiinin lähteitä. Kalasta saadaan
myös hyvänlaatuista, tyydyttymätöntä rasvaa ja D-vitamiinia. Sitä suositellaan
käytettävän vähintään 2–3 kertaa viikossa. Koska kalalajien ravinto- ja vierasainepitoisuudet vaihtelevat, kannattaa eri kalalajeja käyttää monipuolisesti. Nahatonta
siipikarjan lihaa (broilerin ja kalkkunan liha) suositellaan käytettävän vähintään 2–3
kertaa viikossa. Palkokasveja (pavut, linssit ja herneet) voi käyttää kasviperäisenä
proteiinin lähteenä viikoittain.
Punaista lihaa (naudan, lampaan ja sian liha), makkaraa ja leikkeleitä ei suositella
käytettävän päivittäin. Leikki-ikäiselle lapselle sopiva määrä kypsää punaista lihaa
on noin puolet aikuisen annoksesta eli enintään 250 g viikossa. Makkaroissa, nakeissa ja leikkeleissä käytetään lisäaineena nitriittejä, jotka voivat suurina määrinä
haitata hapenkuljetusta lapsen elimistössä. Nitriitin takia leikki-ikäiselle lapselle
niitä suositellaan enintään 150 g viikossa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi
yhtä makkara-ateriaa viikossa ja yhtä leikkelesiivua päivittäin
Lisätietoa: Evira:n sivuilta ”Makkaroiden, nakkien ja leikkeleiden käyttö alle
kouluikäisillä lapsilla”.

Ravintorasvat, pähkinät ja siemenet
Suositeltavia rasvan lähteitä ovat kasviöljyt ja kasvirasvalevitteet. Niissä on runsaasti tyydyttymättömiä rasvahappoja, joihin myös elimistölle välttämättömät
rasvahapot kuuluvat. Leikki-ikäisellä lapsella rasvan saannin turvaa 1,5–2 rkl öljyä
tai 4–6 tl margariinia päivittäin. Leipärasvaksi suositellaan vähintään 60 % rasvaa
sisältävää kasvirasvalevitettä, jossa on sydänmerkki, ja salaatille öljypohjaista salaatinkastiketta. Ruoanvalmistuksessa hyvä valinta kasviöljyjen ja kasvirasvalevitteiden
lisäksi on juokseva eli ns. pullomargariini.
Hyviä pehmeän rasvan lähteitä ovat myös pähkinät, mantelit ja siemenet. Sopiva
annos leikki-ikäiselle lapselle on noin ruokalusikallinen (15 g) päivässä. Tästä määrästä puolet voi olla öljykasvien, kuten pellavan- ja auringonkukan, siemeniä. Pähkinät, mantelit ja siemenet kannattaa syödä sellaisenaan ilman suola-, suklaa- tai
muuta kuorrutusta.

Juomat
Lapsi tai nuori tarvitsee nestettä 1–1,5 eli 5–8 lasillista päivittäin ruoasta saatavan
nesteen lisäksi. Janojuomana paras vaihtoehto on vesi ja ruokajuomana rasvaton
maito tai piimä, vesi tai kivennäisvesi. Sokeriset juomat altistavat hampaiden reikiintymiselle ja ylipainolle, joten niitä suositellaan juotavan vain satunnaisesti. Täysmehuissa on yhtä paljon sokeria kuin mehuissa ja virvoitusjuomissa ja niiden happamuus on haitallista hammaskiilteelle. Tämän takia niiden käyttö on hyvä rajoittaa
lasilliseen (2 dl) päivässä aterian yhteydessä. Runsaasti kofeiinia sisältäviä juomia eli
kahvia, teetä ja energiajuomia ei suositella alle 15-vuotiaille.

Suola ja sokeri lapsen ruokavaliossa
Runsas suolan saanti nostaa verenpainetta, minkä takia vähäsuolaisiin makuihin
on hyvä totutella lapsuudesta alkaen. 2–10-vuotiailla suolan saanti tulisi olla enintään 3–4 g/vrk eli vajaa teelusikallinen. Lapsi saa riittävästi suolaa elintarvikkeista,
vaikka ruokaan ei lisättäisi ollenkaan suolaa. Suolaa saadaan leivästä, lämpimistä
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ruoista, leivästä, lihavalmisteista, juustoista, mausteseoksista ja -kastikkeista sekä
runsassuolaisista naposteltavista.
Sokerissa on paljon energiaa, mutta ei ollenkaan suojaravintoaineita. Lapset saavat
sokeria pääasiassa mehuihin, jogurtteihin ja muihin maitovalmisteisiin, kaakaoon,
leivonnaisiin, kekseihin ja makeisiin lisättynä sokerina. Runsaasti sokeria sisältävät
elintarvikkeet lisäävät energian saantia ja heikentävät ruokavalion laatua. Ne ovat
haitallisia myös hammasterveydelle. Maidon, hedelmien, marjojen ja kasvisten sisältämää luontaista sokeria ei tarvitse välttää.

D-vitamiini
D-vitamiinin suositeltava kokonaissaanti lapsilla ja nuorilla on 10 μg/vrk. Saannin
turvaamiseksi suositellaan D-vitamiinivalmisteen käyttöä ympäri vuoden. Suositeltava D-vitamiinivalmisteen määrä on alle 2-vuotiaille lapsille 10 μg/vrk ja
2–17-vuotiaille 7,5 μg/vrk. Hyviä D-vitamiinin lähteitä ovat kala sekä maitovalmisteet ja ravintorasvat, joihin sitä on lisätty. Luomutuotteisiin ei yleensä ole lisätty
D-vitamiinia. Syksystä 2016 alkaen poikkeuksena on rasvaton homogenoitu luomumaito, johon lisätään D-vitamiinia.

Välipalavinkit nuorille

S

äännöllinen ateriarytmi on tärkeä, jotta energiaa riittää tasaisesti koko päiväksi.
Sopiva ateriarytmi on yksilöllinen. Useimmille sopii 2 pääateriaa ja 2–4 välipalaa tasaisin väliajoin. Monipuolisen ja ravitsevan välipalan kokoamisessa voi käyttää
apuna seuraavaa muistisääntöä.

Välipala koostuu kolmesta osasta. Siinä on jotain:

1. Kasvista,

esim. vihannesta, juuresta, hedelmää, marjaa tai pähkinöitä,

2. Täysjyvää,

esim. leipää, puuroa, muroa, mysliä tai leseitä
JA

3. Proteiinipitoista,

esim. maitoa, jogurttia, rahkaa, juustoa tai leikkelettä
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Tällä periaatteella koottu välipala voi olla esimerkiksi:

•• täysjyväleipä,
•• tuorepuuro,
•• täysjyvämurot,
•• pirtelö,

jonka päällä on leikkelettä ja kasviksia
jossa on jogurttia, täysjyvähiutaleita ja marjoja
joissa on maitoa ja lisäksi hedelmä
jossa on rahkaa, maitoa, marjoja ja leseitä

Ota talteen helpot ja terveelliset välipalareseptit
klikkaamalla tästä!

RAVITSEMUSTIEDON LUKUTAITO
Ravitsemustiedon luotettavuuden arviointi

R

avitsemustietoa on nykyään saatavilla loputtomasti, eikä luotettavan tiedon
tunnistaminen ole aina helppoa. Erityisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa ravitsemuksen asiantuntijoina esiintyy ihmisiä hyvin erilaisilla taustoilla. Monilla
heistä ei ole alan koulutusta ja laaja-alaista ymmärrystä ruokavalion ja terveyden
yhteyksistä. Tällaiset henkilöt vetoavat usein esimerkiksi omiin kokemuksiinsa. Kokemusperäinen ravitsemustieto kertoo ruokavalion vaikutuksesta yksittäisen ihmisen hyvinvointiin. Sama ruokavalio ei kuitenkaan toimi kaikille, eikä kokemustieto
ota huomioon vaikutuksia terveyteen pidemmällä aikavälillä.
Yksittäisiin tutkimuksiin pohjautuvat uutiset saavat myös suurta huomiota mediassa. Lähes jokaisesta ruoka-aineesta on löydettävissä tutkimustuloksia sekä puolesta että vastaan. Näiden avulla voidaan luoda vastakkainasettelua, joka herättää
tunteita ja saa aikaan klikkauksia sivustolle. Yksittäisiä tutkimuksia käytetään myös
viitteinä tukemaan omia näkemyksiä tai myytävien tuotteiden tehokkuutta. Samalla
unohdetaan tutkimustulokset, jotka eivät tue omia ajatuksia. Tutkimusten laadun
arviointi ja suhteuttaminen aiempaan tutkimusnäyttöön vaatii kuitenkin ravitsemustieteen koulutusta ja kokemusta.
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Ravitsemusterapeutti on alan ainoa laillistettu ammattinimike ja sitä saa käyttää
vain viiden vuoden ravitsemustieteen yliopistokoulutuksen suorittanut henkilö.
Käytössä on myös laaja kirjo muita nimikkeitä, kuten ravintoterapeutti, ravintovalmentaja ja ravintoneuvoja. Näitä nimikkeitä saa käyttää kuka tahansa, ja heidän
taustansa on kirjava. Ravitsemusterapeutti eroaa muista nimikkeistä myös siinä,
että toiminta on valvonnanalaista. Muita nimikkeitä käyttävien toimintaa ei valvo
kukaan.
Luotettavaa ravitsemustietoa saa omasta terveydenhuollon yksiköstä, esimerkiksi
hoitavalta lääkäriltä tai ravitsemusterapeutilta. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle
pääsee useimmiten lääkärin tai hoitajan lähetteellä. Tutkittua tietoa ravitsemuksesta tarjoavat esimerkiksi Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Muut kansanterveysjärjestöt
(esim. Sydänliitto ja Diabetesliitto) sekä asiantuntijajärjestöt (esim. Kuluttajaliitto ja
Ruokatieto yhdistys) jakavat myös luotettavaa ravitsemustietoa.

Viisi väittämää
”Suositeltava ruokavalio muuttuu koko ajan”
Esimerkiksi uutisointi yksittäisten tutkimusten pohjalta ja blogikirjoitukset luovat
helposti vaikutelman, että suositeltava ruokavalio muuttuisi koko ajan. Suomalaiset
ravitsemussuositukset ovat kuitenkin pysyneet melko samanlaisena vuosien mittaan. Verrattuna ensimmäisiin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin vuodelta 1987
on esimerkiksi kasvisten osuus hieman suurentunut ja maitovalmisteiden osuus
hieman pienentynyt.

”Ravitsemussuositukset eivät ota huomioon ihmisten yksilöllisiä
tarpeita”
Ravitsemussuosituksia ei ole tarkoitettu sellaisenaan sopivaksi yksittäisille ihmisille.
Ne on suunniteltu väestötasolle terveille ja kohtuullisesti liikkuville ihmisille. Suositukset on tarkoitettu esimerkiksi joukkoruokailun suunnitteluun ja tutkimuskäyttöön, mutta niitä voidaan soveltaa ja käyttää myös yksilöiden ravitsemusohjaukseen.

”Suomalaiset ravitsemussuositukset ovat vanhentunutta tietoa”
Suomalaiset ravitsemussuositukset päivitetään noin seitsemän vuoden välein ja
nykyiset suositukset ovat vuodelta 2014. Suositukset laaditaan pohjoismaisten
ravitsemussuositusten pohjalta. Laadinnassa otetaan huomioon sen hetkinen tutkimusnäyttö ruokavalion vaikutuksista terveyteen ja sairauksien ehkäisyyn sekä suomalainen ruokakulttuuri. Suosituksia muutetaan, jos tutkimusnäyttö antaa siihen
aihetta. Tällaista muutosta ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, vaan tietystä asiasta
tarvitaan useita samansuuntaisia tutkimustuloksia.

”Suomessa ei seurata ulkomaisten huippututkijoiden tutkimustuloksia”
Tutkimusten arviointi perustuu sen hetkiseen kansainväliseen tutkimusnäyttöön,
jossa huomioidaan kaikki tieteellisissä lehdissä julkaistut tutkimukset aiheesta. Joissain tilanteissa ulkomaisia tutkimuksia voidaan jättää pois arvioinnista, jos esimerkiksi kyseisen maan ruokakulttuuri tai geeniperimä on täysin erilainen, eikä tutkimustuloksia tämän takia voi yleistää pohjoismaisiin ihmisiin.
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”Uusi tutkimus kumoaa aiemmat tutkimustulokset”
Uusia tutkimustuloksia julkaistaan lukuisia vuosittain. Koska tutkimuksia tehdään
erilaisilla asetelmilla erilaisissa olosuhteissa, saadaan myös vastakkaisia tuloksia.
Uusia tutkimustuloksia arvioitaessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon aiempien tutkimusten kokonaismäärä ja laatu. Vasta, kun useissa huolella tehdyissä tutkimuksissa on saatu samansuuntaiset tulokset, voi aiempi näkemys asiasta muuttua.

Pakkausmerkintöjen lukeminen

E

lintarvikkeiden valtavassa valikoimassa hyvien valintojen tekeminen tuntuu
joskus vaikealta. Tässä osiossa kerrotaan, mihin ravintosisällössä kannattaa
kiinnittää huomiota, jos haluaa tehdä ravitsemuksellisesti hyviä valintoja. Ravintosisältö kertoo, paljonko tuotteessa on energiaa ja ravintoaineita 100 grammaa
tai 100 millilitraa kohti. Ravintosisältöä kuvataan myös ravitsemusväitteillä, kuten
voimakassuolainen tai kuidun lähde. Valinnan voi tehdä esimerkiksi vertaamalla 2-3
tuotetta ja valitsemalla niistä parhaan vaihtoehdon. Apuna valinnassa voi käyttää
myös sydänmerkkiä.

Leipä
Leivän valinnassa kannattaa huomioida kuidun ja suolan määrä. Suositeltava leipä
on runsaskuituinen (kuitua vähintään 6 % eli 6 g/100 g) ja vähäsuolainen (suolaa
korkeintaan 0,7 %). Vähäsuolaisia leipiä on markkinoilla melko vähän, mutta leivistä
on hyvä valita vähemmän suolaa sisältäviä vaihtoehtoja eli sellaisia, joissa suolan
määrä on alle 1,0 %.
Täysjyväleivän pakkausmerkinnöissä ilmoitetaan täysjyvän osuus käytetyistä viljaraaka-aineista, esimerkiksi ”Täysjyväruista 85 % leivän viljasta”. Täysjyväleivästä
voidaan puhua, kun vähintään 50 prosenttia käytetystä viljasta on täysjyvää. Kokojyväleivällä tarkoitetaan leipää, jossa on kokonaisia jyviä.

Leipärasva
Leipärasvan valinnassa tärkeää on rasvan määrä ja laatu. Suositeltava leipärasva
sisältää rasvaa vähintään 60 %. Tästä rasvasta korkeintaan yksi kolmasosa on tyydyttynyttä rasvaa. Leipärasvan valinnassa voi käyttää apuna sydänmerkkiä, jossa on
rasvan laadun lisäksi kiinnitetty huomiota suolan määrään. Sopiva suolapitoisuus on
korkeintaan 1,0 %.

Maito, maitovalmisteet ja juustot
Maidon ja maitovalmisteiden ( jogurtti, viili, rahka) valinnassa keskeistä on rasvapitoisuus. Hyviä valintoja ovat rasvattomat tai enintään 1 % rasvaa sisältävät tuotteet. Maitovalmisteissa kannattaa lisäksi huomioida sokerin määrä ja valita vähemmän sokeria sisältäviä vaihtoehtoja. Juustoista suositeltavia ovat rasvaa enintään
17 % ja suolaa enintään 1,2 % sisältävät tuotteet.

Liha, siipikarja ja kala
Maustamaton siipikarja ja kala ovat hyviä valintoja. Lihasta kannattaa valita enintään 10 % rasvaa sisältäviä vaihtoehtoja. Liha-, kana-, kana- ja kasvisvalmisteissa
on hyvä huomioida rasvan (<10 %) ja suolan (<1 %) määrä.
Leikkeleistä suositeltavia ovat täyslihavalmisteet, joissa on rasvaa enintään 4 % ja
suolaa enintään 2,0 %. Rasvaiset leikkelemakkarat sisältävät runsaasti kovaa rasvaa, joten niistä kannattaa valita enintään 12 % rasvaa ja enintään 1,6 % suolaa
sisältäviä tuotteita.
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Valmisruoat
Valmisruokien valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota rasvan ja suolan määrään.
Hyviä valintoja ovat tuotteet, joissa rasvaa on enintään 5 % ja suolaa korkeintaan
0,8 %. Tuotteessa on hyvä rasvan laatu, kun tyydyttynyttä rasvaa on korkeintaan
kolmasosa rasvan kokonaismäärästä.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
RAVITSEMUKSESTA
1. Millaista ruokavaliota reuma- ja tule-sairauksissa suositellaan?
Pitääkö välttää jotain ruoka-aineita?
Reuma- ja tule-sairauksiin suositellaan monipuolista ruokavaliota, jolla turvataan
energian ja ravintoaineiden saanti. Yleisesti reuma- ja tule-sairauksissa vältettäviä
ruoka-aineita ole. Jos yksittäisen ruoka-aineen välttämisen havaitsee helpottavan
oireita ja vastaavasti jonkin ruoka-aineen lisäävän oireita, voi sitä välttää. Laajoja
välttämisruokavalioita ei kuitenkaan suositella, koska ne altistavat riittämättömälle
energian ja ravintoaineiden saannille.

2. Millainen on hyvä ruokarytmi?
Ateriarytmin on hyvä olla tasainen. Tällöin nälkä ei ehdi kasvaa liian suureksi ja syömisen hallinta helpottuu. Hyvä ateriarytmi on yksilöllinen, mutta useimmille sopivat
3−5 tunnin ateriavälit.

3. Mitä on monipuolinen syöminen?
Monipuolisessa ruokavaliossa on ruoka-aineita kaikista ruokaryhmistä: kasviksia,
hedelmiä ja marjoja, täysjyväviljavalmisteita, maitovalmisteita, pehmeän rasvan lähteitä sekä kalaa, siipikarjaa ja lihaa. Jokaisesta ruokaryhmästä ruoka-aineita käytetään vaihdellen, jotta ravintoaineita saadaan monipuolisesti ja riittävästi. Jos jonkin
ruokaryhmän tuotteita ei voi käyttää ollenkaan, korvataan ne vastaavilla elintarvikkeilla monipuolisuuden säilyttämiseksi.

4. Mikä liha soveltuu reumasairaalle?
Yleisesti ottaen mikä tahansa liha sopii reumasairaalle. Monet reumasairauksia sairastavat kuitenkin kokevat lihan pahentavan niveloireita. Joillakin oireita pahentaa
sianliha, toisilla naudanliha ja jotkut eivät käytä punaista lihaa ollenkaan. Jos kokee
lihan pahentavan niveloireita, kannattaa sitä välttää. Jos taas liha ei aiheuta oireita,
ei sen kohtuullisesta käytöstä ole haittaa reumasairauksissa.

5. Mistä saan proteiinia, jos en voi käyttää lihaa, papuja ja tofua?
Lihan lisäksi proteiinin lähteitä ovat maitovalmisteet, kala ja kananmuna. Kasvikunnan tuotteista täysjyväviljasta, linsseistä, herneistä, pähkinöistä ja siemenistä
saadaan proteiinia. Lisäksi lihaa korvaavia valmisteita, kuten quornia, voi käyttää
proteiinin lähteenä.

6. Mihin ihminen tarvitsee maitoa?
Maito ja maitovalmisteet ovat erinomaisia proteiinin, kalsiumin, D-vitamiinin, jodin,
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töntä näiden ravintoaineiden saannin turvaamiseksi. Maitovalmisteet voi korvata
täydennetyillä kasviperäisillä valmisteilla (esim. soija-, kaura- ja riisivalmisteet). Tarvittaessa ravintoaineiden saantia turvataan ravintolisällä. Ravintolisillä ei kuitenkaan
saada samoja terveysvaikutuksia kuin vastaavilla ravintoaineilla ruoasta saatuna.
Maidottomasta ruokavaliosta kerrotaan tarkemmin kohdassa erityisruokavaliot.

7. Miksi suositellaan syömään perunoita, riisiä tai pastaa?
Täysjyväviljavalmisteista ja perunasta saadaan vitamiineja, kivennäisaineita ja kuitua. Perunan, riisin ja pastan tilalta voi käyttää myös täysjyväleipää, -puuroa, -muroja ja -mysliä. Jos viljatuotteet ja peruna jätetään kokonaan pois, ruokavalio yksipuolistuu ja välttämättömien ravintoaineiden saanti vaikeutuu. Viljavalmisteet ja
peruna ovat myös tärkeä hiilihydraattien lähde ja vähähiilihydraattisen ruokavalion
vaikutuksesta terveyteen pitkällä aikavälillä ei ole tutkittua tietoa.

8. Voiko hedelmistä saada liikaa sokeria?
Hedelmissä on sokeria, mutta runsaasti myös välttämättömiä vitamiineja, kivennäisaineita ja kuitua. Tämän takia niiden sisältämää sokeria ei tarvitse välttää ja hedelmiä voi syödä useamman päivittäin. Kohtuus on kuitenkin hyvä muistaa tässäkin
asiassa. Jos hedelmiä käytetään todella paljon, vievät ne tilaa muulta ruoalta, mikä
yksipuolistaa ruokavaliota. Hedelmätäysmehuja (tuoremehuja) juomalla voi saada
huomattavan määrän sokeria kerralla ja niissä ei ole kuitua kuten hedelmissä sellaisenaan. Sen takia sopiva käyttömäärä on noin lasillinen (2 dl) päivässä.

9. Miten reumaa sairastava saa riittävästi rautaa, jos rauta-arvo
on alhainen?
Hyviä raudan lähteitä ovat liha, sisäelimet ja täysjyvävilja. Kasvikunnan rauta imeytyy eläinkunnan rautaa huonommin. C-vitamiini lisää raudan imeytymistä, joten sitä
voi parantaa lisäämällä rautapitoiselle aterialle esimerkiksi paprikaa tai appelsiinin.
Kalsium ja kalsiumia sisältävät ruoat, kuten maitovalmisteet, tee ja kahvi vastaavasti heikentävät imeytymistä.

10. Mitä seuraa C-vitamiinin puutoksesta?
C-vitamiinin puutoksesta seuraa keripukki, jonka oireita ovat esimerkiksi väsymys ja
pienet verenvuodot. Keripukki on Suomessa erittäin harvinainen ja liittyy useimmiten aliravitsemustiloihin. Hyviä C-vitamiinin lähteitä ovat hedelmät, marjat, kasvikset ja peruna. Päivittäisen C-vitamiinin tarpeen täyttää jo esimerkiksi yksi appelsiini
tai 1,5 dl mustaherukoita.

11. Onko jokaiselle veriryhmälle oma ruokavalio?
Ei ole. Mediassa on ollut esillä ns. veriryhmädieetti, jossa jokaiselle veriryhmälle on
oma ruokavalionsa, mutta sillä ei ole tutkittua taustaa.

12. Miten pääsen ravitsemusterapeutin vastaanotolle?
Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee yleensä lääkärin tai hoitajan lähetteellä.
Yksityisissä terveydenhuoltoyksiköissä ajan voi varata ilman lähetettä.

13. Voiko reumasairauksia sairastava saada ravintolisiin reseptit,
jotta vakuutus korvaisi ne?
Tiettyihin hoidon kannalta välttämättömiin ravintolisiin, kuten kalsium- ja D-vitamiinilisään, voi saada reseptit. Kaikki vakuutukset eivät kuitenkaan korvaa ravintolisiä.
Oman vakuutuksen ehdot voi tarkistaa palveluntarjoajalta.
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14. Vaikuttaako juominen silmien kuivuuteen?
Riittävä nesteen saanti on tärkeä osa kuivuusoireiden hoitoa. Ylenmääräisellä juomisella ei kuitenkaan voida silmien kuivuusoireita helpottaa. Suun kostuttamisella ja
tiheällä juomisella voidaan lievittää suun kuivuusoireita.

15. Voiko liian vähäinen juominen vaikuttaa hemoglobiiniarvoon?
Kyllä voi. Kun nestettä saadaan liian vähän, elimistö kuivuu. Tällöin veren määrä
hieman pienenee, mutta hemoglobiinin määrä pysyy ennallaan. Tämän takia hemoglobiinin pitoisuus veressä on suurempi.

16. Miten suoliston hyvinvointi liittyy reumaan? Onko reuma suolistoperäinen sairaus?
Nykytiedon mukaan tulehdukselliset reumasairaudet ovat autoimmuunitauteja,
joiden aiheuttajaa ei tunneta. Reumasairauksia sairastavilla on tutkimuksissa ollut
erilainen suoliston bakteerikanta kuin terveillä henkilöillä. Joissakin reumasairauksissa esiintyy myös muuta väestöä enemmän toiminnallisia vatsaoireita. Erilaisen
bakteerikannan merkitystä reumasairauksien kehittymisessä ja oireiden hoitamisessa ei vielä tiedetä.

17. Vaikuttavatko sitrushedelmät elimistön tulehdukseen?
Sitrushedelmien käytön vaikutusta tulehdukseen ei ole reumasairauksia sairastavilla
tutkittu. Joitain tutkimuksia on tehty sitrushedelmistä eristettyjen uutteiden vaikutuksesta tulehdukseen, mutta ne ovat pääasiassa solumalli- ja eläintutkimuksia.

18. Vaikuttaako vehnä elimistön tulehdukseen?
Yksittäisten ruoka-aineiden, kuten vehnän, vaikutusta reumatulehdukseen ei ole
tutkittu. Vaaleiden viljatuotteiden korvaaminen täysjyväviljalla vaikuttaa edullisesti
elimistön matala-asteiseen tulehdukseen. Elimistön matala-asteinen tulehdus on eri
asia kuin reumasairauksien krooninen tulehdus, mutta vaalean vehnän korvaaminen
täysjyväviljalla on suositeltavaa myös reumasairauksia sairastaville.

19. Miten alkoholin käyttö vaikuttaa reumasairauteen?
Monet reumalääkkeet kuormittavat maksaa ja alkoholin käyttö lisää maksavaurion
riskiä. Tämän takia alkoholia tulisi käyttää vain kohtuudella tai ei lainkaan. Alkoholijuomat voivat myös pahentaa lääkityksen tai kuivuusoireiden aiheuttamaa ruoansulatuskanavan ärsytystä, jolloin käyttöä kannattaa välttää. Alkoholin käyttö lisää kihdin riskiä ja vähentää virtsahapon eritystä munuaisissa, mikä pahentaa kihtioireita.

20. Miten inkivääri vaikuttaa nivelreumaan?
Laboratoriotutkimuksissa inkivääri on vaikuttanut tulehdusta vähentävästi. Nivelreumapotilailla tehdyssä tutkimuksessa inkivääritabletit ovat vähentäneet nivelreumapotilaiden kipuoireita, mutta vaikutus on ollut heikompi kuin tulehduskipulääkkeillä. Koska nivelreuman ensisijainen hoito on lääkitys, ei tuloksella ole käytännön
kannalta merkitystä.

21. Onko voikukka antireumaattinen?
Voikukan vaikutusta tulehdukseen ei ole ihmisillä tutkittu. Väitteet voikukan tulehdusta lievittävästä vaikutuksesta perustuvat yksittäisiin eläin- ja solumallitutkimuksiin, joiden perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä sen vaikutuksista reumasairauksien hoidossa tai ihmisillä ylipäänsä.
© Suomen Reumaliitto — Tietoja saa julkaista lähde mainiten.

Sisällysluetteloon

58|

22. Onko tutkittu kalan ja broilerin vaikutuksista fibromyalgian
oireisiin?
Yksittäisten ruoka-aineiden vaikutusta fibromyalgian oireisiin ei ole tutkittu.

23. Miten soijan sisältämä kasviestrogeeni vaikuttaa naisilla?
Voiko soijaa käyttää?
Soija sisältää kasviestrogeenia (isoflavoneja), joilla on heikko estrogeenin eli naissukupuolihormonin kaltainen vaikutus. Luontaistuotteena on saatavilla soijan
kasviestrogeenia runsaasti sisältäviä valmisteita, joiden markkinoidaan auttavan
vaihdevuosioireisiin ilman hormonivalmisteiden haittavaikutuksia. Tutkimuksissa
tällaista vaikutusta ei kuitenkaan ole osoitettu, eikä valmisteita suositella, koska niiden pitkäaikaiseen käyttöön liittyy riskejä. Soijavalmisteiden on myös esitetty lisäävän riskiä rintasyöpään, mutta tutkimuksissa ei ole havaittu tällaista yhteyttä. Näin
ollen soijaa voivat sekä naiset että miehet käyttää osana monipuolista ruokavaliota.

24. Miksi elintarvikkeissa käytetään lisäaineita?
Lisäaineiden tarkoituksena on parantaa elintarvikkeiden ominaisuuksia, kuten rakennetta ja säilyvyyttä. Elintarvikkeissa saa käyttää vain lisäaineita, joiden turvallisuus on tutkittu ja tarvittaessa asetetaan turvallisen saannin yläraja. On hyvä huomioida, että noin kolmasosa lisäaineista on sellaisia, joita esiintyy lisäaineettomassa
ruoassa. Esim. puolukassa on viittä lisäainetta ja mustikassa yhtätoista. Nämä
ruoassa luonnostaan esiintyvät lisäaineet ovat yleisesti käytettyjä, esim. porkkanassa esiintyvä beetakaroteeni väriaineena.
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