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Gluteeniherkkyys, ärtyvän suolen oireyhtymä
ja FODMAP-hiilihydraatit
ym. tärkeän aiheen esiin nostamisesta
Aikakauskirjan 17/2013 pääkirjoituksessaan. Aiheeseen törmää sekä vastaanottotyössä että
sosiaalisessa mediassa tiuhaan.
Merkille pantavaa pääkirjoituksessa mainituissa kahdessa sokkoutetussa tutkimuksessa on se,
että niihin on valikoitu Rooman
kriteerit täyttäviä ärtyvän suolen
2402 oireyhtymästä (IBS) kärsiviä potiKiitän Katri Kaukista

Duodecim 2013;129:2402

laita. Toinen merkittävä seikka on,
että toisessa näistä tutkimuksista
tutkittiin vehnää (Carroccio ym.
2012) ja toisessa puhdasta gluteenia (Biesiekierski ym. 2011).
Vehnä sisältää gluteenin lisäksi
myös inuliinia ja oligofruktoosia,
jotka ovat nopeasti fermentoituvia oligosakkaridien ryhmään
kuuluvia hiilihydraatteja eli niin
sanottuja FODMAP-hiilihydraatteja (Laatikainen ja Hillilä 2012).

Pääkirjoituksessa referoitujen
tutkimusten jälkeen vuonna 2013
on ilmestynyt vielä kaksi sokkoutettua IBS-potilaiden gluteeniherkkyystutkimusta. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa VazquezRoque ym. (2013) osoittivat,
että tavanomainen gluteeniton
ruokavalio vähensi ripulipainotteisesta IBS:stä kärsivien potilaiden ripulioireita sekä ohutsuolen
läpäisevyyttä verrattuna viljoja si-

sältävään ruokavalioon. Kummallista kyllä yhdysvaltalaistutkijat
eivät pohtineet lainkaan fermentoituvien hiilihydraattien vaikutusta tuloksiin. Gluteenittomissa
viljoissa on merkittävästi vähemmän FODMAP-hiilihydraatteja
kuin kotimaisissa viljoissa, ja niiden käytön myötä vähenevällä
FODMAP-kuormalla on siten

voinut olla huomattava merkitys
ryhmien välillä havaittuihin eroihin.
Uudessa australialaisessa sokkoutetussa tutkimuksessa taas
osoitettiin, että puhdistettu
gluteeni ei aiheuta IBS-potilaiden oireilua (Biesiekierski ym.
2013). Tämä uusi tutkimus eroaa saman työryhmän aiemmasta tutkimuksesta (Biesiekierski
ym. 2011) muun muassa siinä,
että koehenkilöiden piti uudessa tutkimuksessa noudattaa fermentoituvien hiilihydraattien
rajoitusta (FODMAP-rajoitus)
koko gluteeni-lume-altistusten
ajan. Tämä havainto yhdessä
FODMAP-hiilihydraatteja koskevien havaintojen (Laatikainen
ja Hillilä 2012) kanssa viittaa
siihen, että IBS-oireet saattavat
viljoja vältettäessä lievittyä paitsi gluteenin myös FODMAPhiilihydraattien mukaan. Olipa

syy kumpi tahansa, rukiin, ohran
ja vehnän vaihtaminen kauraan,
kvinoaan, tattariin ja muihin gluteenittomiin viljoihin vähentää
paitsi gluteenin myös FODMAPhiilihydraattien saantia ja siten
lievittänee IBS-potilaiden oireilua.
Sokkoutetuissa tutkimuksissa
olisikin tärkeä tutkia gluteenin itsenäistä roolia eikä käyttää tavanomaista gluteenitonta ruokavaliota tai vehnää sellaisenaan, jos
aikeena on selvittää gluteenin itsenäinen rooli ilman FODMAPhiilihydraattien tai muiden viljojen ainesosien kuten lektiinien
sekoittavaa vaikutusta. Kaukisen
ym. mainitsemat disakkaridit,
tärkkelys ja hiiva voivat toki nekin olla oireiden takana, mutta
niitä koskeva näyttö fermentoituviin oligosakkareihin (inuliini
ja oligofruktoosi) nähden on
käsittääkseni vähäinen. Gluteeniherkkyydessä riittää tosiaan tutkittavaa, mutta myös FODMAPhiilihydraatit kannattaa muistaa
IBS-oireiden taustalla (Camilleri
2012).
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