Gluteenin välttäminen vai gluteeniton ruokavalio?
hänen tärkeästä kommentistaan,
joka koskee gluteeniherkkyyttä
ilman keliakiaa. Otimme kirjoituksessamme varovasti kantaa
siihen, että gluteenittomassa
ruokavaliossa voidaan gluteenin
lisäksi välttää muitakin tuotteita,
mikä saattaa helpottaa potilaan
kokemia oireita. Aihe kiinnostaa
tiedemaailmaa melkoisesti, ja
pääkirjoituksemme lähettämisen
Kiitämme Reijo Laatikaista

jälkeen asiasta on tullut uutta
kriittistä tietoa, kuten Laatikainen huomauttaa.
Vazquez-Roque ym. (2013)
osoittivat satunnaistetussa tutkimuksessa, että gluteeniton
ruokavalio muuttaa suoliston läpäisevyyttä ripulipainotteisessa
ärtyneen suolen oireyhtymässä.
Tutkijoiden yksiselitteisen johtopäätöksen mukaan gluteeni
on syypää läpäisevyyden lisään-

tymiseen ja oireisiin. Tätä ovat
kommentissaan kritisoineet australialaistutkijat Peter R. Gibson
ja Jane G. Muir (2013), koska
FODMAP-hiilihydraattien vähentäminen saattaa olla oireiden
lievittymisen syynä. He raportoivat myös, että gluteenipitoiset tuotteet sisältävät enemmän
FODMAP-ainesosia kuin gluteenittomat tuotteet.
Kokemus on osoittanut, että 2403
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moni kokee suolisto-oireiden
helpottuvan gluteenittomalla
ruokavaliolla. Vain pienellä osalla
heistä on keliakia (Kaukinen ym.
2000), joka tulee sulkea pois tai
varmistaa ennen mahdollisia hoitokokeiluja. Muuhun kuin keliakiaan liittyvän gluteeniherkkyyden takana ei ehkä olekaan itse
gluteeni (Vanga ja Leffler 2013).
Tämän ilmiön selvittämiseksi tarvitaan paitsi lisää kliinisiä tutkimuksia, myös perustutkimuksia
ja uusia biomerkkiaineita. Tähän
menneessä tehdyt tutkimukset
osoittavat kuitenkin, että tietyillä
tarkoin määritellyillä ruokava-
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liomuutoksilla voidaan keliakian
lisäksi hoitaa muitakin suolistoperäisiä oireita.
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