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Potilaat pitävät ruokavaliota tärkeänä ja 
yhdistävät oireitansa eri ruokiin

• 2/3 potilaista sanoo, että 
ruualla on iso merkitys 
heidän oireisiinsa

• 4/5 sanoo, että heillä on 
vaikeuksia ruuan tai 
ravitsemuksen kanssa

Prince A, et al. Nutritional problems in inflammatory bowel disease: the patient
perspective. J Crohns Colitis. 2011 Oct;5(5):443-50.
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Perusongelma: hyvin kontrolloituja 
tutkimuksia tulehduksesta ja ruokavaliosta 
on vain vähän (sen sijaan toiminnallisista 

vaivoista enemmän)
• Vain vähän kontrolloituja 

satunnaistettuja 
tutkimuksia

• Eläinmallien yleistäminen 
ihmiseen tosi 
kyseenalaista

• Epidemiologisten 
tutkimusten tuloksia ei 
myöskään voi yleistää 
hoitoon
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Ravintotekijät ja tulehduksellisen 
suolistosairauden riski
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Ruokavalio on yksi riskitekijä muiden 
joukossa, ei suinkaan ainoa 

5
Ananthakrishnan AN. Epidemiology and risk factors for IBD Nature Reviews
Gastroenterology & Hepatology 12, 205–217 (2015)

”None of the risk factors alone 
are sufficient for development 
of disease and complex 
interactions between each 
factor occurs, leading to 
development of IBD.”
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IBD:n ja ruokatekijöiden yhteyttä on 
tutkittu vielä liian vähän

2-5 etenevää 
kohorttia/CC

111 
etenevää 
kohorttia

Vieira AR, et al. Foods and beverages and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort
studies, an update of the evidence of the WCRF-AICR Continuous Update Project. Ann Oncol. 2017;28(8):1788-1802. 

IBD Kolorektaalisyöpä
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Sateenvarjokatsaus meta-analyyseistä

Lisää riskiä

Vähentää riskiä

Piovani D, Danese S, Peyrin-Biroulet L, Nikolopoulos GK, Lytras T, Bonovas S. Environmental Risk Factors for 
Inflammatory Bowel Diseases: An Umbrella Review of Meta-analyses. Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):647-
659.e4..

1,09/1,10

0,85/1,00

1,63/2,28-/1,49-/1,69

-/0,40 0,62/0,400,57/0,69-/0,69 -/0,71
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Huomioitavaa. Ei kunnollista epidemiologista näyttöä, 
että olisi sen paremmin riski-/kuin suojatekijä. 

Mahdollisesti neutraaleja ihmisellä sellaisina määrinä 
kun niitä voidaan normaalisti käyttää? 

• Viljat, edes runsaskuituiset (ei yhtään tutkimusta)
• Gluteeni
• Omega-6 rasvahapot (rypsiöljy siis OK)
• Margariini
• Extra neitsytoliiviöljy
• Kahvi
• Maitotaloustuotteet 
• Pähkinät ja siemenet
• Kala sinänsä
• Palkokasvit (pavut)
• Lisäaineet, kuten emulsifikaattorit

8



31.5.2021

5

Rasvat: omega-6 rasvahappojen yhteys 
on heikko tai olematon

• Omega-6 rasvahappojen eli linolihapon saanti: 
– Yksi tapaus-verrokki, jossa oli yhteydessä Crohnin tautiin 

(Gut 2009;58:1606-1611)
– Myöhemmät suuremmat tapaus-verrokki/kohorttitutkimukset 4 kpl –

ei yhteyttä (Aliment Pharmacol Ther. 2014;39(8), Gut 2014;63:776-
784, Gastroenterol Hepatol 2017;32:19-27)

– Mutta: on mahdollista, että pieni geneettisesti Crohnin taudille altis 
väestön osa olisi altis omega-6:lle (Gastroenterology 2014;146:929-31)

– HUOM! Vastoin yleistä käsitystä rypsiöljyssä ei ole paljoa omega-6 
rasvahappoja, eikä suomalaisten omega-6 rasvahappojen saanti ole 
suurta kansainvälisesti vaan keskitasoa

• Omega-3 rasvahapot
– Vähäistä näyttöä, että saanti ruuasta voisi olla suojatekijä

• Tyydyttynyt ja transrasva
– Vähäistä näyttöä, että saanti ruuasta voisi olla riskitekijä

Levine A, et al. Dietary Guidance From the International Organization for the
Study of Inflammatory Bowel Diseases. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020 
May;18(6):1381-1392.
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Suositusten mukainen tai traditionaalinen 
Välimeren ruokavalio on siis hyvä pohja 

IBD:n (ja paksusuolen syövän) ehkäisyyn 

Khalili H, Håkansson N, Chan SS, Chen Y, Lochhead P, Ludvigsson JF, Chan AT, Hart AR, Olén O, Wolk A. Adherence to a 
Mediterranean diet is associated with a lower risk of later-onset Crohn's disease: results from two large prospective

cohort studies. Gut. 2020 Sep;69(9):1637-1644 | Lo CH,. Dietary Inflammatory Potential and Risk of Crohn's Disease
and Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2020;159(3):873-883.e1. 
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Voiko tulehdusta leivittää, tai jopa 
parantaa, Crohnin taudissa tai 

haavaisessa koliitissa
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Ravintotekijät voivat liittyä IBD:n
ainakin neljällä eri tavalla

1. Aiheuttaa remission. Eli sammuttaa oireet ja 
palauttaa suolisto normaalitilanteeseen.

2. Estää relapseja. Eli estää remissiossa olevaa 
potilasta saamasta oireiden pahenemisjaksoa.

3. Vähentää toiminnallisia oireita vaikuttamatta silti 
lainkaan varsinaiseen syytekijään eli tulehdukseen

4. Parantaa ravitsemustilaa, ja siten parantaa elämän 
laatua, toimintakykyä sekä estää 
liitännäissairauksia kuten osteoporoosia tai 
paksusuolen syöpää

12

12
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Ruokavaliot Crohnin taudin tai haavaisen 
koliitin hoidossa

• Korkealaatuisia tutkimuksia ei ole ja käsillä oleva näyttö on 
ristiriitaista sekä hyvin pirstaleista
– Johtopäätösten tekeminen on hyvin vaikeaa

• Mielestäni ainoa selvä johtopäätös ennen 2000-luku tehdyistä 
satunnaistetuista tutkimuksista on kuitenkinse, että 
täysjyvävehnän eli viljan kuidun lisääminen ei ole 
yhdessäkään tutkimuksessa ollut selvästi eduksi remission 
ylläpidossa

• Aiheen tutkiminen on vielä ”lasten kengissä”, mutta tutkimus 
on vilkastunut ja seuraavien vuosien aikana on luvassa 
enemmän tietoa

Levine A, et al. Dietary Guidance From the International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Diseases. Clin
Gastroenterol Hepatol. 2020 May;18(6):1381-1392. | Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and 
advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146. |
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VAHVIN NÄYTTÖ: elementaalista 
ruokavaliosta on näyttöä remission 
saavuttamisessa Crohnin taudissa

• Satunnaistettuihin tutkimuksiin pohjautuvaa tieteellistä näyttöä 
remission saavuttamisessa on jonkin verran mutta sen laatu on 
verrattain heikko (10 RCT:tä, joissa vain 223 potilasta vs. kortisoni) 

• Teho vaikuttaa heikommalta kuin kortikosteroideilla, mutta voidaan 
käyttää tosisijaisesti

• Teho todistettu sekä lapsilla että aikuisilla. 

• Tavallinen (polymeerinen) täydennysravintovalmiste on yhtä hyvä kuin 
pilkottu (proteiini pilkottu aminohapoiksi, tärkkelys glukoosiksi)

• Remission aikaan saamiseksi tarvitaan vähintään 10 päivän hoito, ja 
joskus jopa 6 viikkoa.

Narula N, et al. Enteral nutritional therapy for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev. 
2018;4(4):CD000542. | Lee J, et al; Gastroenterology Specialist Group of the British Dietetic Association. British Dietetic
Association evidence-based guidelines for the dietary management of Crohn's disease in adults. J Hum Nutr Diet. 
2014;27(3):207-18
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Enteraalista ravintovalmistetta matkiva 
tavallisesta ruuasta tehty ruokavalio; onko 

tässä tulevaisuus?  

• Yhteenveto: CD-
TREAT ruokavaliolla 
voitiin vähentää 
suolistotulehdusta 
koe-eläimillä että 
Crohnin tautia 
sairastavilla lapsilla. 
60 % lapsista (n=5) 
pääsi remissioon CD-
TREAT-ruokavaliolla, 
kalprotektiini väheni 
50 % (8 viikossa).

Svolos V, ym. Treatment of Active Crohn’s Disease With an Ordinary Food-based Diet That Replicates 
Exclusive Enteral Nutrition. Gastroenterology. 2019;156(5):1354-1367

•Vähäkuituinen (kuidun saanti päivässä n. 10 g)
•Laktoositon, mutta juustoa ja laktoositonta maitoa 
•Gluteeniton
•Alkoholiton
•Vain vähän tuoreita kasviksia sisältävä
•Vain vähän kuorittuja hedelmiä sisältävä
•Ei ilmeisesti sisältänyt palkokasveja, eikä pähkinöitä tai 
siemeniä
•Ei prosessoitua lihaa
•Verrattain runsaasti kalaa, kanaa ja juustoa 
•Hiilihydraatin lähteenä oli riisi ja peruna
•Ainoan ravintolisänä oli monivitamiinitabletti; ei 
probiootteja, ei glutamiinia, ei MCT-öljyä, ei D-vitamiinin 
suuria annoksia, eikä omega-3 rasvahappoja

15

CD-TREAT/Elementaalinen ruokavalio tekee 
”huonoa” mikrobiotalle, mutta silti vähentää 

koliittia. 

”Some of the effects seen in the current study have
been previously associated with gut dysbiosis or an 
“unhealthy” microbiome, but paradoxically
associated with disease activity improvement and 
amelioration of colonic inflammation in children
with active CD on EEN [Exclusive Enteral
Nutrition]. This paradox remains one of the
fundamental, yet unresolved, questions regarding the
mechanism of EEN action and what this in turn
indicates about the pathophysiology of CD.”

Svolos V, ym. Treatment of Active Crohn’s Disease With an Ordinary Food-based Diet That Replicates 
Exclusive Enteral Nutrition. Gastroenterology. 2019;156(5):1354-1367
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Elementaalisen ja CD-TREAT 
ruokavalion vaikutusmekanismi on auki

• Mahdollisesti?
– Suolilepo
– Parantunut ravitsemus
– Antigeenien ja muiden ärsyttävien aineiden ja 

mikrobien poistuminen ruokavaliosta
– Suolen läpäisevyyden väheneminen
– Mikrobiotan muutokset, jotka ovat varsin ristiriitaisia 

siihen nähden minkä arvellaan estävän IBD:n
ilmaantumista alun alkujaan
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Entä FODMAP-rajoitus; onko vaikutusta 
tulehdukseen? Ilmeisesti ei ole. 

• Hoitovaste (adequate relief) parempi FODMAP-rajoituksella (52%) than the
control diet (52 % vs. 16%, p=0.007) 

• Elämän laatu parempi FODMAP-rajoituksella

• Kalprotektiinissa tai muissa tulehdusmittareissa ei eroa

• Suolistomikrobissa lieviä,  teoriassa epäedullisia muutoksia FODMAP-
rajoituksen aikana –samansuuntaisia kuin elementaalisella ruokavaliolla

• Huomionarvoista ryhmien välillä vain 9 gramman ero FODMAP:ien
saannissa (Sham-dieetti ei vastaa tavanomaista ruokavaliota)

• ”The low FODMAP diet improved certain non-inflammatory gut symptoms in 
quiescent IBD. Although the diet impacted the gut microbiome, it did not
affect markers of gut inflammation”

N= 52, Chronin tautia 26/ UC 26,  4 viikon sokkoutettu rinnakkaisryhmien tutkimus
Cox SR,. Effects of Low FODMAP Diet on Symptoms, Fecal Microbiome, and Markers of Inflammation in 
Patients With Quiescent Inflammatory Bowel Disease in a Randomized Trial. Gastroenterology. 
2020;158(1):176-188.e7. 
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Toinen satunnaistettu FODMAP-
rajoitustutkimus IBD:ssä

Ei tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä kalprotektiinin muutoksessa 
N= 55, low FODMAP diet tai tavanomainen ruokavalio. Chronin tautia 2/3:lla ja UC 
1/3:lla

CRP:ssä tai Disease activity score:ssa (Harvey-Bradshaw index, partial Mayo
score) ei myöskään eroa

Bodini G, et al. A randomized, 6-wk trial of a low FODMAP diet in patients with inflammatory
bowel disease. Nutrition. 2019;67-68:110542.

low FODMAP diet standard diet

baseline end
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SCD-ruokavalio

• Spesific carbohydrate diet, vältellään tärkkelystä 
(viljoja), prosessoituja ruokia ja lisäaineita
– Useita havainnoivia tutkimuksia, joiden mukaan potilaat 

hyötyisivät sekä toiminnallisten oireiden, että 
laboratorioarvojen valossa

• Ei parantanut yhden tutkimuksen mukaan skopialla
todennettua tulehdusta paksusuolessa

• Yhden satunnaistetun tutkimuksien mukaan oli yhtä 
hyvä kuin ”whole foods diet” 

Wahbeh GT, et al. Lack of Mucosal Healing From Modified Specific Carbohydrate Diet in Pediatric Patients With Crohn Disease. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2017;65(3):289-292. | Suskind DL, et al. Clinical and Fecal Microbial Changes With Diet Therapy in Active 
Inflammatory Bowel Disease. J Clin Gastroenterol. 2018;52(2):155-163. Suskind DL, et al. The Specific Carbohydrate Diet and Diet
Modification as Induction Therapy for Pediatric Crohn's Disease: A Randomized Diet Controlled Trial. Nutrients. 2020;12(12):3749. 

20



31.5.2021

11

RCT: Punaisen lihan välttäminen ei 
mahdollisesti vähennä tulehdusta myöskään 

(sCDAI score based outcomes)

Albenberg L, et al. A Diet Low in Red and Processed Meat Does Not Reduce Rate of Crohn's
Disease Flares. Gastroenterology. 2019;157(1):128-136.e5

N=218, RCT

”This randomized controlled trial 
showed that substantial reduction of 
red and processed meat consumption
among patients with asymp- tomatic
CD was not efficacious in reducing
time to symp- tomatic relapse.” 

”The high-meat arm had a higher median  74.5 mg/g; IQR, 37–133) fecal calprotectin compared with the low-meat
arm (36.0 mg/g; IQR, 17–78), but this was not statistically significant by Wilcoxon rank sum test (P=0 .13)”
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Psyllium eli plantago ovata eli isphagula
husk -kuitu

• 2 satunnaistettua tutkimusta osoittaa, että psyllium on hyvin 
siedetty ja vähentää toiminnallisia oireita suhteessa lumeeseen 
UC:ssa

• 1 satunnaistettu tutkimus (n=108, 12 kk, UC)
– Annos: 10+10 g/pv vs 5-ASA 3*500 mg
– Remissiossa pysyminen yhtä hyvä
– Kombinaatiohoito ei tuottanut parempaa tulosta
– ” Plantago ovata seeds (dietary fiber) might be as effective as 

mesalamine to maintain remission in ulcerative colitis”

• Crohnin taudissa ei ole vastaavia tutkimuksia 

Nørgaard Gravesen, H., et al. (2016). Clinical Effect of Fibre Supplement in Patients with Ulcerative Colitis Treated with 5-ASA. Journal 
of Dietetics Research and Nutrition, 3(1). |‹Hallert C, e tal. Ispaghula husk may relieve gastrointestinal symptoms in ulcerative colitis in 
remission. Scand J Gastroenterol. 1991 ;26(7):747-50. Fernández-Bañares F, et al. Randomized clinical trial of Plantago ovata seeds
(dietary fiber) as compared with mesalamine in maintaining remission in ulcerative colitis. Spanish Group for the Study of Crohn's
Disease and Ulcerative Colitis (GETECCU). Am J Gastroenterol. 1999;94(2):427-33. 
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Millä mekanismilla ruokavalio saattaisi 
toimia?

Sasson AN, Ananthakrishnan AN, Raman M. Diet in Treatment of Inflammatory Bowel
Diseases. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021 Mar;19(3):425-435.e3. 

23

Entä sitten toiminnallisten oireiden 
hoito IBD:ssä? 

24
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FODMAP:it pahentavat toiminnallisia oireita 
haavaisessa koliitissa

Cox SR, et al. Fermentable Carbohydrates [FODMAPs] Exacerbate Functional Gastrointestinal Symptoms in 
Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Cross-over, Re-
challenge Trial. J Crohns Colitis. 2017;11(12):1420-1429.

N= 29, Chronin tautia 12/ UC 17. 3 päivän kaksoissokkoutettu
vaihtovuorotutkimus
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FODMAP-rajoitus IBD:ssä: 
satunnaistettu tutkimus

Pedersen N, Ankersen DV, Felding M, et al. Low-FODMAP diet reduces irritable bowel symptoms in 
patients with inflammatory bowel disease. World Journal of Gastroenterology. 2017;23(18):3356-
3366.

6 viikon FODMAP-rajoitus, n=89, (CD=28 ja UC=61)  

26
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FODMAP-rajoitus vähentää oireita noin puoleen, mutta 
EI ratkaise vaivoja lopullisesti

Halmos EP et al. A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel
syndrome. Gastroenterology. 2014 Jan;146(1):67-75.e5 

137

73,1

38,7
29

0

20

40

60

80

100

120

140

160

IBS, tavallinen
ruoka

IBS, FODMAP:it
pois

Terveet,
tavallinen ruoka

Terveet,
FODMAP:it  pois

N=34, cross over, 3 vkoa
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FODMAP-rajoitusta tulee purkaa oireiden 
sallimissa rajoissa

Whelan K, et al. The low FODMAP diet in the management of irritable bowel syndrome: an evidence-based
review of FODMAP restriction, reintroduction and personalisation in clinical practice. J Hum Nutr Diet. 
2018 Jan 15. | Laatikainen r. Herkän vatsan valinnat. Uudistettu painos 2021. 
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Mitä voi suosittaa kokeiltavaksi?

• Jos toiminnallisia vatsavaivoja
– FODMAP-rajoitus, josta kannattaa pyrkiä vähitellen 

eroon

• Yleisterveellinen ruokavalio, joka edistää 
paksusuolen terveyttä laajasti; ei tarvetta 
vältellä maitotuotteita esimerkiksi. 

• Ilman gluteenipitoisia viljoja pärjää hyvin
– Täydennä kuituvalmisteella; psylliumista yksi 

tutkimus, jossa se oli yhtä hyvä kuin 5-ASA 
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Suojaravintoaineet, joihin on kiinnitettävä 
huomiota ja tarvittaessa täydennettävä

*) väestön keskimääräinen folaatin saanti on Finravinto 2017 tutkimuksen mukaan liian alhaista

Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol
Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146. 

Riskiryhmät (suluissa olevat lisätty perustuen muihin 
lähteisiin)

Rauta Menstruoivat naiset, vegaanit, vegetaristit, aktiivinen tautivaihe eli relapsi

Kalsium Henkilöt jotka eivät käytä maitotaloustuotteita

Sinkki Vegaanit, vegetaristit ja jatkuva ripuli

Magnesium Vaikea ja akuutti ripuli (PPI-lääkkeiden jatkuva käyttö)

D-vitamiini Puutteellinen altistuminen auringon valolle, tummaihoiset, (vähäinen kalan,
levitteiden ja vitaminoitujen maitotuotteiden käyttö)

B12-
vitamiini

Ohutsuolen loppuosaan paikantuva tauti tai sen resektio, vegaanit ja vegetaristit 
(PPI-lääkkeiden jatkuva käyttö)

Folaatti Eliminaatio dieeteillä olevat, sulfasalatsiinin käyttäjät (metotreksaatin käyttäjät, 
useat epäterveellistä perusruokavaliota noudattavat*)
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Tervetuloa kuulolle!

http://www.pronutritionist.net 

http://www.facebook.com/pronutritionist

Laillistettu ravitsemusterapeutti
Reijo Laatikainen, FT, MBA

Vastaanotto: Lääkärikeskus Aava ja
syöpäsairaala Docrates (Hki)
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