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Reumapotilaan ravitsemuksen turvaa
parhaiten monipuolinen perusruokavalio

R

eumapotilaat ovat houkutteleva kohde joissa sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 dia
erilaisten erityisruokavalioiden ja ra beteksen ehkäisy ovat keskiössä. Niitä tarken
vintolisien markkinoinnille. Tutkittua netaan yksilöllisesti muun muassa osteoporoo
tietoa ravitsemuksen merkityksestä reuma siriskin näkökulmasta. Reumapotilaalle suosi
sairauksien hoidossa on hyvin vähän, ja tulok tellaan yhdysvaltalaisissa suosituksissa tiheä
set ovat ristiriitaisia (1). Koska reumapotilailla ravinteista, vähän tyydyttynyttä ja transrasvaa
on lisääntynyt riski sairauksiin, joihin ravit sisältävää ruokavaliota edellä mainituista syistä
semuksella voidaan vaikuttaa, kuten sydän- ja (2). Brittiläisissä suosituksissa kehotetaan suo
verisuonitauteihin, osteoporoosiin ja glukoosi simaan Välimeren ruokavaliota (4). Perusteena
aineenvaihdunnan häiriöihin, on tärkeää kiin tähän lienevät tutkimusnäyttö Välimeren ruo
nittää huomiota reumapotilaan ravitsemukseen kavalion merkityksestä sydän- ja verisuonitau
(2).
tien sekä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.
Reumapotilaan ravitsemustila vaihtelee
Välimeren ruokavalion perustana ovat kas
huomattavasti sairauden vaikeudesta riippuen. vikset, hedelmät, palkokasvit ja viljatuotteet.
Reumapotilaan ravitsemushoito tuleekin rää Siipikarjaa ja kalaa kuuluu ruokavalioon koh
tälöidä yksilöllisesti potilaan
tuudella. Punaisen lihan (porsas,
ravitsemustila, sairauden vai
nauta, lammas) määrä on pieni.
Suositukset reuma
keus ja liitännäissairauksien
Rasvan pääasialliset lähteet ovat
potilaan ravitse
riski huomioiden. Nykyisin
oliiviöljy ja pähkinät. Yhdysval
muksesta eivät eroa
useimpien reumasairauksien
talaisissa suosituksissa (2) koros
yleisistä ravitsemus
hoito on niin tehokasta, että
tetaan riittävää kalsiumia sisältä
suosituksista
krooniseen sairauteen liittyvä
vien ruoka-aineiden käyttöä, ku
kakeksia on melko harvinaista
ten rasvattomia ja vähärasvaisia
– suurempi hoidollinen ongelma on ylipaino maitovalmisteita. Lisäksi tyydyttyneen ja trans
kaikkine liitännäisvaikutuksineen. Lihavuus rasvan lähteitä tulee välttää. Merkittäviä tyydyt
heikentää muun muassa tuoreen nivelreuman tyneiden rasvojen lähteitä ovat punainen liha,
hoitotuloksia merkittävästi (3).
lihavalmisteet, voi ja rasvaiset maitovalmisteet.
Erityisruokavaliosta ei ole yleisesti ottaen Transrasvan lähteitä ovat prosessoidut ruoat,
osoitettu olevan hyötyä, pikemminkin päin muun muassa konditoriatuotteet. Suomessa
vastoin – ruokavalion ollessa pahimmillaan noin 40 % transrasvasta saadaan maitorasvasta
hyvinkin rajoittunut erityisruokavalio voi al (5). Pehmeiden rasvojen lähteitä tulisi suosia.
tistaa vajaaravitsemukselle (2). Joissakin yh Pehmeiden rasvojen lähteinä mainitaan muun
teyksissä reumapotilaita on rohkaistu kasvis muassa rasvainen kala, oliivi- ja rypsiöljyt sekä
ruokavalioon ja mahdollisesti myös välttämään pähkinät ja siemenet (2).
gluteenipitoisia ruoka-aineita. Tutkimusnäyttö
Yhteenveto reumapotilaan suositeltavista
näidenkin ruokavalioiden osalta on puutteellis ruokavalinnoista on esitetty TAULUKOSSA (2,6).
ta ja perustuu lyhytkestoisiin tutkimuksiin.
Ravintolisistä ei ole osoitettu selvää hyötyä reu
Suositukset reumapotilaan ravitsemuksesta mapotilaille. Riittävästä kalsiumin ja D-vitamii
eivät siis eroa yleisistä ravitsemussuosituksista, nin saannista tulee huolehtia. Jos saanti ei ole
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riittävää ruokavaliosta, tulee luonnollisesti riit
tävä saanti turvata laadukkain valmistein, sillä
osteoporoosi on reumapotilailla huomattavan
yleistä muuhun väestöön nähden. Osteopo
roosin Käypä hoito ‑suosituksessa on myös sel
keät ohjeet kalsiumin ja D-vitamiinin saannista
glukokortikoidihoidon indusoimassa osteopo
roosissa (7). Omega-3-rasvahapoilla on kipua
ja tulehdusta lievittäviä ominaisuuksia, mikä
johtuu niiden vaikutuksesta eikosanoidiaineen
vaihduntaan. Niitä saadaan erityisesti kalasta
sekä joistakin kasviöljyistä (pellavansiemen-,
camelina- eli ruistankio-, rypsi-, rapsi-, saksan
pähkinä-, soija-, hampunsiemenöljyt) ja niistä
valmistetuista kasvimargariineista sekä saksan
pähkinöistä. Kalan ja kasviöljyjen käytön kor
vaamista kalaöljyvalmisteilla ei suositella, koska
kalaöljyvalmisteet voivat vaikuttaa haitallisesti
seerumin LDL-kolesterolipitoisuuteen ja glu
koosiaineenvaihduntaan (8).
Maitohappobakteerien vaikutusta on viime
aikoina tutkittu yhä enemmän, sillä suolis
ton bakteeristolla voi olla merkitystä oireisiin.
Runsaskuituinen ruokavalio vaikuttaa edul
lisesti suoliston bakteeristoon. Gluteeniton
ruokavalio puolestaan yksipuolistaa sitä (9),
joten gluteenitonta ruokavaliota ei tulisi ilman
selkeitä perusteita käyttää. Tutkimusnäyttö
maitohappobakteereista on vielä puutteellis
ta, mutta haittaa niistä ei ole osoitettu olevan.
Mikäli valmisteet tuntuvat helpottavan oireita,
voi niitä käyttää runsaskuituisen ruokavalion
lisänä. Metotreksaattihoidon yhteydessä an
nettu foolihappolisä ehkäisee metotreksaatin
epäedullisia vaikutuksia, kuten pahoinvointia,
ruoansulatuskanavan ärsytystä ja maksa-arvo
jen suurentumista. Sen on osoitettu myös vä
hentävän lääkehoidon keskeytyksiä (10). Ei ole
näyttöä siitä, että folaatin dietaarisen saannin

TAULUKKO. Reumapotilaan ruokavalion yleiset periaat
teet ruoka-aineryhmittäin (2,6).
Ruoka-aineryhmä

Suositeltavat valinnat

Kasvikset, marjat,
hedelmät

Monipuolisesti ja runsaasti

Viljatuotteet

Täysjyvätuotteet, huomio suolan,
ja makeiden vaihtoehtojen osalta
myös sokerin, määrään

Pähkinät, mantelit,
siemenet

Maustamattomina, noin
30 g/vrk1

Maitovalmisteet

Rasvattomat ja vähärasvaiset vaihto
ehdot. Pääasiallinen kalsiumin lähde

Ravintorasvat

Ei-trooppiset kasviöljyt, rasvaiset
(vähintään 60 %) sydänmerkityt
leipärasvat, juoksevat kasvirasvaval
misteet (ns. pullomargariinit)

Kala

2–3 kertaa viikossa, myös rasvaisia
kaloja

Liha, siipikarja

Vähärasvaiset ja nahattomat vaihto
ehdot, joissa kohtuudella suolaa

Kananmuna

Kohtuudella keltuaisen suuren kole
sterolipitoisuuden vuoksi

Sokeri, runsas
sokeriset tuotteet

Kohtuudella

Alkoholi

Kohtuudella

1 Elintarviketoksikologinen näkökulma

osalta reumapotilaiden tulisi poiketa yleisistä
ravitsemussuosituksista.
Ruokavalioon on siis syytä kiinnittää huomi
ota reumapotilaalla, nykytietämyksen mukaan
lähinnä liitännäissairauksien näkökulmasta.
Tälle potilasryhmälle viestitään erityisruokava
lioista ja ravintolisistä hyvin ohuella, jopa ole
mattomalla, tutkimusnäytöllä. Yhdysvaltalaisis
sa suosituksissa painotetaan medialukutaitoa ja
kehotetaan reumapotilaita aina keskustelemaan
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen
mahdollisia ruokavaliokokeiluja (2). Tähän oli
si tarpeen pyrkiä Suomessakin.
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