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Taloustutkimuksen vuonna 1999 tekemän tut-
kimuksen mukaan 60 % 15–74 –vuotiais-

ta suomalaisista käyttää tai on käyttänyt luontais-
tuotteita. Kansanterveyslaitoksen vuonna 2003 te-
kemän kyselyn mukaan 65–84-vuotiaista naisista 
12–23% ja miehistä 11–18% oli viimeisen viikon 
aikana käyttänyt luontaistuotetta. 

Runsaasta käytöstä huolimatta luontaistuottei-
ta koskevia tutkimuksia on vähän, eikä tarjolla ole 
luotettavaa näyttöä niiden tehosta tai turvallisuu-
desta. Yksittäisen tuotteen kohdalla tehokkuuden 
tai turvallisuuden osoittaminen on vaikeaa, koska 
valmisteet koostuvat yleensä useista eri ainesosis-
ta ja näiden yhteisvaikutuksia on vaikea arvioida. 
Valmistus ei ole standardoitua eikä valvottua, joten 
tuotteet voivat pakkauksessa ilmoitettujen ainei-
den lisäksi sisältää muitakin lääkekasveja, metal-
leja tai jopa mikrobeja. Toistaiseksi tuotteiden tur-
vallisuus perustuu pääasiassa arvioon niiden yksit-
täisten ainesosien farmakologisista vaikutuksista. 

Luontaistuotteiden ja ravintolisien 
valvonta Suomessa

Suomessa luontaistuotteiden ja ravintolisien myyn-
tiä ja markkinointia valvoo lääkelaitos tai elintar-
vikelaitos riippuen siitä kumman lain alaisuuteen 
tuotteen katsotaan kuuluvan. Lääkkeiltä vaadi-
taan lääkelain mukainen myyntilupa tai rekiste-

röinti ennen tuotteen myyntiä. Lääkkeen myyn-
tiluvan edellytyksenä on, että valmiste on tehokas 
lääkkeenä ja turvallinen hyväksytyssä käyttötar-
koituksessa. Lääkelainsäädännön piiriin kuuluvat 
myös myyntiluvalliset kasvirohdosvalmisteet ja 
rekisteröitävät perinteiset kasvirohdosvalmisteet 
sekä homeopaattiset valmisteet. Myyntiluvallisia 
kasvirohdosvalmisteita voi myydä vain apteekista. 
Luontaistuotetta ei määrittele mikään lainsäädän-
tö. Kuluttaja mieltää luontaistuotteeksi yleensä jo-
ko lääkelain alaisia kasvirohdosvalmisteita tai elin-
tarvikelainsäädännön piiriin kuuluvia ravintolisiä. 
Luontaistuotteina myytävistä tuotteista vain pie-
ni osa on rekisteröityjä tai myyntiluvallisia lääk-
keitä. Elintarvikelainsäädäntö kieltää elintarvik-
keen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitami-
seen tai parantamiseen liittyvien ominaisuuksien 
esittämisen. Ravintolisien markkinointi on kuiten-
kin hyvin kirjavaa ja lääkkeellisiä väittämiä käyte-
tään paljon. 

Luontaistuotteiden käytön yhteydessä 
esiintyvät vakavat haitat 

Luontaistuotteiden suosio perustuu todennäköi-
sesti suurelta osin oletukseen niiden haitattomuu-
desta. Farmakologisilla lääkkeillä tiedetään ole-
van sivuvaikutuksia, jotka aiheuttavat huolta ja 
epäluottamusta potilaissa. Luontaistuotteiden us-
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kotaan olevan ”luonnollisempi” vaihtoehto lääkä-
rin määräämille lääkkeille ja siksi niiden ajatel-
laan olevan turvallisempia. Luontaistuotteet ovat 
yleensä halvempia ja helposti saatavilla. Lyhyi-
nä kuureina ja ohjeen mukaan käytettynä vaka-
vat haittavaikutukset ovatkin erittäin harvinaisia. 
Vaikeita haittoja on kuitenkin raportoitu, vaikka-
kin syy-seuraussuhteen arvioiminen on näissä ta-
pauksissa vaikeaa johtuen tuotteiden laadun epä-
tasaisuudesta.

 Useimmat luontaistuotteiden haittoja koske-
vat lääketieteelliset julkaisut käsittelevät maksa-
vaurioita, joskin kirjallisuudesta löytyy myös ta-
pausselostuksia, joissa luontaistuotteen on epäilty 
aiheuttaneen munuaisvauriota, keskushermosto-
vauriota, verenvuotokomplikaatioita, sikiövaurio-
ta tai syöpää. Useissa Euroopan maissa ja USA:ssa 
luontaistuotteet voivat sisältää sellaisia aineita, jot-
ka eivät ole sallittuja Suomessa. Mikään laki ei kui-
tenkaan kiellä näiden tuotteiden käyttöä tai tilaa-
mista ulkomailta. 

Yllättävän perioperatiivisen komplikaation, ku-
ten verenvuodon tai massiivisen maksavaurion 
syy ei läheskään aina selviä jälkikäteen. USA:ssa 
tehdyn erään pienehkön tutkimuksen mukaan se-
littämättömän massiivisen maksavaurion saaneis-
ta potilaista puolet oli käyttänyt vastikään jotakin 
sellaista luontaistuotetta tai ravintolisää, jonka ai-
nesosan on tiedetty aiheuttaneen maksavaurioita. 
Tässä kymmenen potilaan tutkimuksessa seitse-
mällä potilaalla maksavaurioon ei löytynyt luon-
taistuotteen lisäksi mitään muuta syytä.

Luontaistuotteiden käyttöön liittyvät maksa-
vauriot ovat onneksi harvinaisia. Sveitsissä tehdyn 
Herbalife-tuotteiden käyttöä koskevan tutkimuk-
sen mukaan tuotteiden aiheuttamien maksahait-
tojen yleisyys olisi 1.8/milj käyttäjää/vuosi. Yllät-
tävien haittojen riski kuitenkin lisääntyy, jos käy-
tetään useita tuotteita samanaikaisesti, annos on 
suuri tai tuotetta käytetään pitkiä aikoja.

Yleisimpien rohdosvalmisteiden vaiku-
tuksia ja tunnettuja haittavaikutuksia

Auringonhattu (Echinacea pallida, E.purpurea, 
E.angustifolia)

Echinacea-suvun kasvit ovat kotoisin Pohjois-
Amerikasta, jossa käytännössä kaikki auringon-
hatturohdokset tuotetaan. Tuotetta käytetään pää-
asiassa ylähengitystieinfektioiden hoitamiseen ja 
ehkäisyyn. Sen on osoitettu stimuloivan immuu-
nipuolustusta lisäämällä fagosytoosia ja epäspesi-
fistä T-soluaktivaatiota. Kliinisissä tutkimuksis-

sa sen on todettu helpottavan flunssan oireita se-
kä lyhentävän oireiden kestoa. Pitkäaikaiskäytöllä 
voi toisaalta olla myös immunosupressiivista vai-
kutusta. 

Auringonhattu on hyvin siedetty ja sen yleisin 
haittavaikutus on epämiellyttävä maku. Yli kahden 
kuukauden käyttö johtaa takyfylaksiaan. Myös ana-
fylaktisia reaktioita on raportoitu jopa kertaluon-
toisen nauttimisen yhteydessä. Auringonhattu li-
sää maksavaurion riskiä, jos sitä käytetään muiden 
maksatoksisten aineiden kuten anabolisien steroi-
dien, amiodaronin, ketokonatsolin tai metotrek-
saatin kanssa yhtäaikaisesti. Auringonhatun im-
munostimulatoriset ominaisuudet saattavat hei-
kentää immunosupressanttejen kuten kortikoste-
roidien ja syklosporiinin tehoa. 

Efedriini

Efedriini on Suomessa reseptilääke. Useissa mais-
sa sitä myydään vielä käsikauppatavarana tai luon-
taistuotteena ja se on helposti tilattavissa verkko-
kaupasta. Efedriini on amfetamiinin sukuinen kes-
kushermostostimulantti ja sitä käytetään pääasias-
sa piristeenä parantamaan urheilusuorituksia se-
kä laihdutuksen apuna sen ruokahalua hillitsevän 
ja aineenvaihduntaa kiihdyttävän ominaisuuden 
takia. Alun perin efedriiniä on käytetty helpotta-
maan hengitystieoireita kuten astmaa ja bronkiit-
tia, ja se on edelleen ainesosana joissakin yskän-
lääkkeissä. Efedriini on sympatomimeetti, joka 
vaikuttaa sekä alfa- että beeta-adrenergisen järjes-
telmän kautta. 

Efedriinin haittavaikutuksia ovat hypertensio, 
takykardia, kardiomyopatia, rytmihäiriöt, sydän-
infarkti, aivoiskemia tai -infarkti, psykoosi, vapi-
na ja äkkikuolema. Yhdysvalloissa on raportoitu 
v.1994 jälkeen efedriinin käyttöön liittyvää 16 000 
vakavaa haittaa, joista 164 on johtanut kuolemaan. 
Haittavaikutusten johdosta efedriinin myyntiä on 
Yhdysvalloissa rajoitettu. Anestesian aikana efed-
riini voi yhdessä haihtuvien anesteettien tai digi-
taliksen kanssa aiheuttaa vakavia rytmihäiriöitä. 
Pitkäaikainen käyttö johtaa potilaan katekoliamii-
nivarastojen vähenemiseen, minkä seurauksena 
yleisanestesian aikana voi esiintyä hoitoresistenttiä 
hypotensiota. Yhdessä oksitosiinin kanssa efedrii-
ni aiheuttaa hypertensiota. 

Valkosipuli

Valkosipuli on erittäin suosittu maustekasvi, jonka 
lääkkeellinen käyttö kohdistuu pääasiassa sydän- 
ja verisuonitautien ehkäisyyn. Vaikuttavana ainee-
na on allisiini, jonka on osoitettu alentavan koles-
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terolia inhiboimalla HMG-CoA reduktaasia. Sillä 
on osoitettu olevan myös lievä verenpainetta alen-
tava vaikutus ja se estää verihiutaleiden aggregaa-
tiota sekä toimii antioksidanttina. Kissoilla ja ro-
tilla tehdyissä tutkimuksissa allisiinilla todettiin 
merkittävä vasodilatoiva vaikutus keuhkoveren-
kierrossa. 

Valkosipulia käytetään myös ”luonnon” anti- 
bioottina sekä infektioiden ehkäisyssä. Alustavissa 
hiirillä tehdyissä tutkimuksissa sillä on voitu estää 
MRSA infektioita.

Haittavaikutuksia valkosipulilla on vähän, mut-
ta sen antitromboottiset ominaisuudet tulee ot-
taa huomioon potilailla, jotka käyttävät antikoa-
gulaatiohoitoa tai NSAID-lääkkeitä. Ainakin yksi 
tapausselostus kuvaa spontaanin epiduraalihema-
tooman, joka ilmeisimmin liittyi valkosipulival-
misteiden yliannosteluun. 

Inkivääri

Inkivääriä on käytetty pahoinvoinnin, oksente-
lun, matkapahoinvoinnin ja huimauksen hoitoon. 
Useissa tutkimuksissa on osoitettu inkiväärin teho 
plaseboon verrattuna matkapahoinvoinnin ja ras-
kaudenaikaisen pahoinvoinnin estossa. Sen vaiku-
tusmekanismeja ovat suora spasmolyyttinen vai-
kutus gi-kanavaan ja lisäksi se on serotoniinianta-
gonisti.

Inkivääri ja sen johdannaiset vaikuttavat mer-
kittävästi veren hyytymiseen. Ne estävät trombok-
saanisyntetaasia sekä arakidonihapposynteesiä. 
Joissakin tutkimuksissa inkiväärin on todettu ole-
van ASAa potentimpi antitrombootti. Arakidoni-
happosyntetaasin ja COX-1:n estäjänä sillä on an-
ti-inflammatorisia vaikutuksia, joita on käytetty 
hyväksi mm. reuman ja muiden niveltulehdusten 
luontaishoidoissa. 

Inkiväärin haittavaikutuksia ovat vuoto-ongel-
mat varsinkin yhdessä muiden antikoagulanttien 
kanssa. Se saattaa voimistaa barbituraattien vai-
kutusta ja suurina annoksina käytettynä aiheuttaa 
rytmihäiriöitä sekä keskushermostolamaa. 

Neidonhiuspuu (Gingko Biloba)

Neidonhiuspuu-uutteessa on useita vaikuttavia ai-
nesosia, kuten flavonoideja, terpenoideja ja orgaa-
nisia happoja. Sen käyttöindikaatioita ovat mm. 
klaudikaatio, muistihäiriöt tai lievä dementia, ve-
renkiertohäiriöt, huimaus ja tinnitus. Tutkimuksis-
sa sen on osoitettu parantavan lievästä muistihäi-
riöstä kärsivien potilaiden kognitiivista suoriutu-
mista ja sosiaalista toimintakykyä. Mahdollisia vai-
kutusmekanismeja ovat flavonoidien aiheuttama 

vapaiden happiradikaalien väheneminen, trombo-
syyttifunktion estäminen ja lisäksi kolinenergisen 
välittäjäainesysteemin aktivoituminen.

Neidonhiuspuu-uutteen yleisiä haittavaiku-
tuksia on päänsärky ja mahasuolikanavan oireet. 
Sen säännölliseen käyttöön on raportoitu liittyvän 
vakavia sekä spontaaneja verenvuoto-ongelmia 
(retrobulbaarihematooma, subduraalihematoo-
ma, SAV) että perioperatiivisia hyytymishäiriöi-
tä, minkä vuoksi sitä ei tulisi käyttää ASA:n, varfa-
riinin tai NSAID-lääkkeiden kanssa. Uute saattaa 
myös heikentää joidenkin antikonvulsanttien, ku-
ten karbamatsepiinin, fenytoiinin ja fenobarbitaa-
lin vaikutusta ja pahentaa trisyklisten antidepres-
santtien kouristuskynnystä alentavaa vaikutusta. 

Gingseng

Gingsengiä käytetään yleistä hyvinvointia ja yleis-
kuntoa kohottavana luontaislääkkeenä. Sillä katso-
taan olevan ominaisuuksia, jotka parantavat stres-
sinsietoa, ruoansulatusta, diureesia sekä immuu-
nipuolustusta. Neidonhiuspuun kanssa yhdessä 
käytettynä se saattaa parantaa myös kognitiivisia 
funktioita. Tutkimuksissa on osoitettu, että sillä 
on antioksidatiivisia vaikutuksia ja se lisää inter-
feronisynteesiä monosyyteissä in-vitro sekä stimu-
loi glukokortikoidisynteesiä. Lisääntyneen insulii-
nituotannon vuoksi voi diabeetikoilla esiintyä hy-
poglykemiaa gingsengin käytön yhteydessä. Myös 
hyperglykemiaa, unettomuutta, hermostuneisuut-
ta, pahoinvointia ja hypertensiota voi esiintyä joh-
tuen gingsengin keskushermostoa stimuloivas-
ta vaikutuksesta. Verihiutaleita aktivoivan tekijän 
inhibitio estää trombosyyttiaggregaatiota. Korean 
Gingseng lisää myös typpioksidi-synteesiä aiheut-
taen vasodilataatiota. Yhteisvaikutuksia kalsium-
kanavasalpaajien, varfariinin ja digoksiinin kans-
sa on raportoitu. 

Kääpiöpalmu eli sahapalmu

Kääpiöpalmua käytetään pääasiassa hyvänlaatui-
sen prostatahyperplasian hoitoon. Vaikuttavina ai-
neina on vapaita rasvahappoja ja steroideja. Vaiku-
tusmekanismi on osin epäselvä, mutta sen on osoi-
tettu toimivan dihydrotestosteronin ja 5-alfa-re-
duktaasin androgeeniantagonistina. Tuote paran-
taa virtsasuihkua, lisää lievästi virtsaneritystä ja 
parantaa rakon toimintaa, mutta ei vaikuta prosta-
tan kokoon tai PSA-arvoihin.

Kääpiöpalmulla ei ole todettu vakavia haittoja 
tai yhteisvaikutuksia muiden aineiden kanssa. Toi-
saalta tutkimuksia aiheesta ole juuri julkaistu. Kää-
piöpalmu vaikuttaa kuitenkin bentsodiatsepiinien 
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ja dekstrometorfaanin farmakokinetiikkaan, millä 
voi olla kliinistä merkitystä yhteiskäytössä kyseis-
ten lääkkeiden kanssa. 

Mäkikuisma (Hypericum perforatum)

Mäkikuismaa käytetään ahdistuksen, lievän ja kes-
kivaikean depression sekä unihäiriöiden hoidossa. 
Sitä on myös käytetty jonkun verran syövän, mig-
reenin, pakko-oireyhtymän ja iskiaksen hoitoon. 
In vitro mäkikuisman on osoitettu inhiboivan se-
kä MAO-A:ta että -B:tä. Sillä on GABA -resepto-
reita inhiboiva vaikutus ja sen on katsottu estävän 
keskushermostossa serotoniinin, noradrenaliinin 
ja dopamiinin takaisinottoa. 

Mäkikuisma on pääasiassa hyvin siedetty. Hait-
tavaikutuksina saattaa ilmetä valoherkkyyttä, le-
vottomuutta, suun kuivumista, huimausta, väsy-
mystä, ummetusta ja pahoinvointia. Mäkikuis-
ma indusoi maksan sytokromi P450-järjestelmää 
(CYP 3A4), ja kliinisesti huomattavaa on ainakin 
sen yhteisvaikutus siklosporiinin kanssa elinsiirto-
potilailla. Samasta syystä mäkikuisma voi vaikut-
taa indinaviirin ja muiden HIV-lääkkeiden, digok-
siinin, ehkäisytablettien, teofylliinin ja varfariinin 
pitoisuuteen plasmassa sekä heikentää näiden lää-
keaineiden tehoa. Serotoniinisydrooman riski on 
olemassa potilailla, joilla on muita serotoniini-jär-
jestelmään vaikuttavia lääkityksiä. 

Valeriaana

Valeriaanan vaikutusmekanismi on GABA -re-
septorien stimulaatio. Rauhoittavan vaikutuksen 
vuoksi sitä käytetään pääasiassa unettomuuden ja 
lievien ahdistushäiriöiden hoitoon. Valeriaana po-
tentoi anesteettien ja muiden sedatoivien lääkkei-
den vaikutusta, mikä saattaa johtaa pitkittyneeseen 
heräämiseen anestesian jälkeen. Valeriaanan käy-
tön äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa viero-
tusoireita, jotka muistuttavat bentsodiatsepiinien 
vieroitusoireita. 

Mitä luontaistuotteiden käytössä  
tulisi huomioida?

1 Luontaistuotteiden suosio kasvaa jatkuvasti ja 
käyttö lisääntyy.

2 Tutkimustuloksia luontaistuotteiden vaikutuk-
sista, haitoista tai yhteisvaikutuksista ei ole riit-
tävästi. Luontaistuotteiden ja ravintolisien val-
mistajilla ei ole kiinnostusta järjestää randomi-
soituja, plasebo-kontrolloituja kaksoissokkotut-
kimuksia, koska laki ei toistaiseksi sellaisia edel-
lytä. 

3 Viime vuosikymmenien aikana on raportoi-
tu satoja vakavia haittoja tai kuolemantapauk-
sia, jotka ovat liittyneet luontaistuotteiden käyt-
töön. Lievemmät haitat sen sijaan ovat harvi-
naisia, joten tavallinen kuluttaja pitää luontais-
tuotteita turvallisina.

4 Koska luontaistuotteita pidetään harmittomina, 
niiden käytöstä ei neuvotella yleensä lääkärin 
kanssa ja samasta syystä annostelussa ei välttä-
mättä noudateta ohjeita.

5 Valmisteet sisältävät yleensä useita eri aines-
osia, niiden valmistus ei ole standardoitua eikä 
valvottua, joten yksittäisenkin valmisteen koh-
dalla valmisteen sisältö saattaa vaihdella. Tä-
män vuoksi tuotteen potilaalle aiheuttamaa ko-
konaisriskiä on vaikea arvioida ja komplikaa-
tion sattuessa aiheuttajaa on jälkikäteen lähes 
mahdoton selvittää. 

6 Luontaistuotteiden käytöstä leikkauspotilailla 
on useita vaihtelevia suosituksia. Turvallisinta 
olisi pitää 2 viikon tauko kaikkien luontaistuot-
teiden käytössä ennen leikkausta, jotta elimis-
tön toiminta normaalistuisi ja yllättävien hait-
tojen riski olisi minimoitu.

7 Anestesialääkärin tulisi olla tietoinen potilaan 
käyttämistä luontaistuotteista, niiden yleisim-
mistä haitoista ja yhteisvaikutuksista. 

8 Tutkimuksia luontaistuotteiden vaikutuksista ja 
haitoista tulisi tehdä aktiivisesti ja tuotteita val-
vovaa lainsäädäntöä tulisi tiukentaa.         
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