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 ` Kongressissa käsiteltiin monia 
mielenkiintoisia aiheita: stressin 
kaksisuuntaiset vaikutukset kivussa, 
lisää plasebovaikutuksesta, kipupo-
tilaiden suisidaalisuus muutamia 
mainitakseni. Valitettavasti monet 
kiinnostavat sessiot menivät ajalli-
sesti päällekkäin. Systeemiteoreetti-
sesti ja neurofysiologisesti useimmat 
luentojen aiheet liittyvät stressin väli-
tyksellä toisiinsa, mutta esiin ei tuotu 
kokonaisvaltaisia stressiteorioita, 
jotka selittävät kipuun liittyviä muu-
toksia soluhapetuksesta psyyken 

tasolle (1). Jäin kaipaamaan myös 
kokemusasiantuntijoiden kuulemista. 
He auttavat ymmärtämään potilaan 
kokemus- ja merkitysmaailmaa ja 
ensisijaisia tarpeita ja ongelmia kivun 
hallintaan liittyen. Ymmärtämyksen 
kasvun myötä opimme kohtamaan 
paremmin potilaan ja optimoimaan 
hoidon plasebovaikutusta. Vaikeita 
kipupotilasesimerkkejä olisi voitu 
käsitellä omassa sessiossaan. Vaikka 
parannettavaakin oli, kongressi oli 
antoisa.

Keskityn tutkimusaiheeseeni 
ravitsemus ja kipu, jotta tietoisuus 
terveellisen ravitsemuksen ja ravinto-
lisien merkityksestä kivun ja masen-
nuksen hallinnassa kasvaisi. Rae Bell 
Bergenistä luennoi aiheesta ”Does 
it matter what pain patients eat?” 
tutunlaisesti. Elintapainterventiot 
kivun hallinnassa pyrkivät optimoi-
maan endogeenista kivunhallintaa. 
Balansoitu dieetti on edellytyksenä 
hyvälle terveydelle ja tärkeä kivun 
lievitykselle. Jotta keskushermosto 

toimisi optimaalisesti, sen pitää 
saada tarpeeksi ravintoaineita. 
Vitamiinien ja aminohappojen puute 
voi johtaa kivuliaisiin tiloihin. 

Bell oli lisännyt aikaisempiin 
luentoihinsa dian suoli-aivo-akselista. 
Näyttöä asiasta on ollut jo vuosia. 
Tämän tiedon hidas eteneminen ja 
soveltamineen klinikkaan Suomessa 
on valitettavaa, sillä osalta potilais-
ta on jäänyt heidän kärsimystään 
mahdollisesti vähentävät hoidot, 
kuten ravitsemuksen muokkaami-
nen tai ulosteensiirto, kokeilematta 
”näytön puuttuessa”. Olisin toivonut 
tästä aiheesta omaa luentoa itse 
tutkijoiden ja teorian kehittäjien sekä 
teoriaa klinikkaan soveltavien tahol-
ta. Suoli-aivo-akselilla tarkoitetaan 
suolen mikrobiotan kykyä kommu-
nikoida kaksisuuntaisesti aivojen 
kanssa. Sillä on tärkeä tehtävä koko 
elimistön, myös keskushermoston, 
tasapainotilan säätelyssä. Akselin 
häiriöt on yhdistetty mm. stressiin, 
ahdistuneisuuteen, depressioon, 
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MS-tautiin ja Parkinsonin tautiin (2). 
Serotoniinisynteesin osalta suolen 
toiminta on oleellista: serotoniinista 
95 % on suolessa, sillä sen synteesi 
riippuu ruoasta saatavan tryptofaa-
nin määrästä. Sen metabolia puoles-
taan riippuu suolen mikrobifloorasta 
ja tulehdusvälittäjäaineista. Tulehdus 
voi hajottaa liikaa tryptofaania ja 
aiheuttaa masennuksen. Tryptofaani 
vaikuttaa sekä serotonergiseen että 
immuunijärjestelmään – ja siten 
monia eri teitä keskushermoston 
toimintaan.

Ylipaino on tunnetusti riski 
kroonisen kivun kehittymiselle – ja 
liittyy suoli-aivoakseliin. Vääränlainen 
ruokavalio lisää pro-inflammatoristen 
välittäjäaineiden määrää ja kipua. 
New Yorkissa tehdyn pitkittäistut-
kimuksen mukaan BMI oli yhtey-
dessä yli 70-vuotiaiden kiputiloihin. 
Tutkittavista 34  % täytti metabolisen 
oireyhtymän kriteerit ja heistä 52  % 
kärsi kroonisesta kivusta. Merkittävin 
yhteys kipuun oli vyötärönympäryk-
sellä. Se lähes kaksinkertaisti riskin 
kehittää krooninen kipu. Liikalihavuus 
näyttäisi olevan pro-inflammatorinen 

tila, jossa viskeraalinen rasvakudos 
syntetisoi tulehdusvälittäjäainei-
ta. Ylipaino voi myös aiheuttaa 
osteoartriittia lisäämällä nivelten 
kuormitusta. Ylipainoon liittyvä 
liikkumattomuus voi lisätä sekä kipua 
että masentuneisuutta. Painonlasku 
miehillä, joilla oli suuri vyötärönym-
pärys ja viskeraalinen ylipaino, lisäsi 
seerumin D-vitamiintasoja. 

Mikroravinteet ovat tärkeitä 
keskushermoston toiminnalle. B12-vi-
tamiinin ja foolihapon puutteet voivat 
johtaa kivuliaaseen perifeeriseen 
neuropatiaan. Vitamiinien vajeet ovat >>
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yleisiä myös yltäkylläisissä länsimais-
sa. Troeschin (3) mukaan peräti 75  % 
Iso-Britannian, Saksan, Alankomai-
den ja Yhdysvaltain väestöstä ei saa 
ravinnoistaan päivittäin suositeltuja 
vitamiinimääriä. Eniten puutetta 
esiintyi D-vitamiinin saannissa. 

D-vitamiinin puute aiheuttaa 
muskuloskeletaalista kipua. Hicksin 
tutkimuksessa (4), johon osallistui 
958 vähintään 65-vuotiasta henkilöä 
matala D-vitamiinitaso (<25nmol/l) 
oli yhteydessä naisten selkäkipuun. 
Pitkään on kiistelty siitä, mikä on 
terveellinen D-vitamiinitaso. Nyt 
tutkijoiden enemmistön mukaan 
seerumin 25-hydroksi D-vitamii-
nin pitoisuus <50nmol/l kuvastaa 
puutetta, 51-74nmol/l vajetta ja 
vähintään 75nmol/l olisi terveellinen 
taso (5). C-vitamiini toimii antioksi-
danttina ja omaa anti-inflammatorisia 
vaikutuksia. C-vitamiinin puute 
johtaa keripukkiin, jolle on tyypillistä 
luu- ja lihaskipu. Yhdysvaltalaisista 
aikuisista 10-14 % kärsii keripukista 

(6). Matalatuloisista briteistä 25 % 
miehistä ja 16 % naisista kärsii C-vita-
miinin puutteesta ja edelleen viides-
osalla pitoisuudet ovat alakantissa. 
C-vitamiinin puute saattaa lisätä 
postherpeettisen neuralgian riskiä (ja 
migreeniä ja CRPS:n syntyä).

Länsimaisessa dieetissä ome-
ga-6-rasvahappojen määrä on paljon 
suurempi kuin omega-3-rasvahap-
pojen. Suhteellisen omega-3-ras-
vahappojen puutteen ajatellaan 
synnyttäneen pro-inflammatorisen 
fenotyypin. Omega-6-rasvahapot, 
kuten arakidonihappo omaavat 
pääasiallisesti proinflammatorisia vai-
kutuksia. Ne ovat tärkeitä infektioilta 
puolustautumisessa. Liian suuri ome-
ga-6/3-rasvahapposuhde edesauttaa 
kroonisen systeemisen tulehduksen 
ja elintasosairauksien (ylipaino, 2-tyy-
pin DM ja sydän- ja verisuonitaudit) 
syntyä. Omega-3-rasvahapot DHA ja 
EPA ovat arakidonihapon muodos-
tamisesta kilpaileva substraatteja. 
Ne toimivat anti-inflammatorisesti. 

Länsimaissa omega-3-rasvahappojen 
saanti jää paljon alle suositusten, joka 
on vähintään 500mg päivässä (7). Di-
eetin omega-3/6-suhde liittyy inflam-
matoriseen kipuun. Meta-analyysin 
(8) mukaan omega-3-rasvahappolisä 
vähensi merkitsevästi reumapoti-
laiden nivelkipua, aamujäykkyyttä, 
tulehduskipulääkkeiden käyttöä tai 
nivelkipua, joka liittyy tulehduksel-
liseen suolitautiin. Bakerin mukaan 
osteoartriittipotilailla on polven 
synoviittivaiheessa korkeita ome-
ga-6-rasvahappotasoja ja patellofe-
moraalisen rustovaurion yhteydessä 
matalia omega-3-rasvahappotasoja. 
Korkea omega-3/6-suhde näyttäisi 
suojelevan myös mielenterveyshäiri-
öiltä (9).

Kiitän SAY:ta kongressituesta! 
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