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Keliakia ja laktoosi-intoleranssi

Taustaa
Keliakia on sairaus, jossa viljan eräs proteiini, gluteeni, 
vaurioittaa ohutsuolen limakalvoa. 
Vahingollista gluteenia sisältäviä viljoja ovat vehnä, ruis ja ohra. 
Vaurion aiheuttaa gluteenin prolamiiniosa, joka vaihtelee eri 
viljoissa. Prolamiini on yleisnimitys viljan gluteenin 
etanoliliukoisille proteiineille, joista vehnässä esiintyyy gliadiini, 
rukiissa sekaliini ja ohrassa hordeiini. 
Proteiini aiheuttaa suolen limakalvolle tulehduksen, joka 
vähitellen johtaa suolinukan osittaiseen tai täydelliseen 
häviämiseen eli villusatrofiaan. 
Villusatrofiassa suolinukka häviää kokonaan tai osittain ja 
syntyy tulehdusreaktio sekä imeytymishäiriö. 
Kauran sisältämä prolamiini (aveniini) ei ole uusimpien 
tutkimusten mukaan vahingollista keliaakikoille (kts artikkeli). 
Hoitamaton keliakia ja psyykkiset oireet! (kts. artikkeli).
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Ihokeliakia ja laktoosi-intoleranssi

Ihokeliakiassa, dermatitis herpetiformis (DH), gluteeni 
aiheuttaa kutiavaa rakkulaihottumaa, jota esiintyy 
yleisimmin kyynerpäiden, polvien ja pakaroiden alueella.
DH-potilaista 75 %:lla todetaan myös suolinukan 
vaurioita, mutta harvoin imeytymishäiriöitä.

Laktoosi-intoleranssi on tavallista hoitamattomassa 
keliakiassa, noin 50%lla  keliaakikoista on 
samanaikaisesti laktoosi-intoleranssi. Kun keliakia 
hoidetaan, paranee myös laktoosi-intoleranssi valtaosalla.
Kuitenkin jopa 40 % hoidetuista keliaakikoista on sitä 
mieltä, että heillä on edelleen laktoosi-intoleranssi, ja 
suurin osa heistä karttaa turhaan maitotuotteita.

Sairastuminen

Keliakiaan voi sairastua missä iässä hyvänsä, mutta se 
todetaan useimmiten vähäoireisena aikuisiässä. Lievä 
vatsakipu, ajoittainen ripuli, ilmavaivat ja vatsan turvotus ovat 
tavallisimpia oireita. 
Epäilyksen keliakiasta voi herättää myös hoitoon reagoimaton 
raudanpuuteanemia. 
Suomessa on noin 20 000 (v. 2004) diagnosoitua keliaakikkoa. 
Keliaakikkojen määrä kasvaa nopeaa vauhtia kehittyneen 
diagnosoinnin myötä. Uusimpien tutkimusten perusteella 
keliakiaa saattaa esiintyä jopa 1%:lla suomalaisista. 

Keliakian oireita

Klassisia Nykyään usein esiintyviä

- Rasvaripuli -Löysä uloste

- Yleinen huonokuntoisuus,  kakeksia -Ilmavaivat, toistuvat vatsakivut

- Puutosanemia (fol, fe) - Lievä anemia, foolihapon tai raudanpuute

- B12 vitamiinin puute ja neuropatia - Verenkuvamuutos ilman anemiaa

- K-vitamiinin puute - Piilevä osteoporoosi

- Luunmurtumat - Muut suoliston ulkopuoliset oireet, kuten 

neurologiset oireet ja niveloireet

- Lymfooma - Oireeton keliakia

- Lapsilla kasvun ja kehityksen häiriö - Lapsilla muutos kasvukäyrässä

- Psyykkiset oireet

- Ihokeliakia - Ihokeliakia (=rakkulainen ihottuma)

- Suun limakalvon aftat
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Diagnoosi ja hoito
Keliakian diagnoosi tehdään ohutsuolikoepalan perusteella. 
Keliakiapotilaan ensimmäisen asteen sukulaiset ja potilaat, joilla 
on autoimmuunitauti tai selektiivinen IgA puutostauti kuuluvat 
riskiryhmiin. 

Keliaakikon hoitona on elinikäinen gluteeniton ruokavalio. Termiä 
kotimaiset viljat ei pidä käyttää, koska se johtaa väärinkäsityksiin. 
Gluteenitonta ruokavaliota ei saa aloittaa ennen koepalan ottoa

Ihokeliakiassa tarvitaan usein hoidon alkuvaiheessa lääkitystä 
ihottuman rauhoittamiseksi. 

Ruokavaliohoidon avulla suolinukkavaurio korjaantuu, tulehdus 
paranee ja tätä kautta ravintoaineiden imeytyminen ohutsuolessa 
normaalistuu. Ruokavaliohoidon noudattaminen ehkäisee myös 
komplikaatioita, joita hoitamattomasta keliakiasta voi seurata.

Ravitsemushoidon tavoitteet
Ohutsuolen limakalvovaurion korjaantuminen 

Välittömien, elämää haittaavien oireiden esto (vatsaoireet, 
ihottuma, huono ravitsemustila, painon lasku, alhainen Hb-arvo)

Komplikaatioiden esto (osteoporoosi, hedelmättömyys, 
pahanlaatuiset kasvaimet)

Limakalvovaurion kehittymiseen, samoin kuin paranemiseen, 
vaadittava aika on hyvin yksilöllinen. Gluteenittoman ruokavalion 
aikana oireet usein helpottuvat ennen limakalvon korjaantumista.
Keskimäärin limakalvon selkeään paranemiseen menee kolmesta 
kuukaudesta yhteen vuoteen. 

Vehnää, ruista ja ohraa sisältävät ruoat poistetaan ruokavaliosta ja 

korvataan luontaisesti gluteenittomilla viljalajeilla (riisi, tattari, 

hirssi, maissi) kauralla ja gluteenittomilla erityisruokavalmisteilla. 

Osa keliaakikoista herkistyy vehnätärkkelystä sisältävien 

erityisvalmisteiden vähäisille gluteenimäärille. Tällöin siirrytään 

yksinomaan luontaisesti gluteenittomaan ruokavalioon. 

Kauran käyttö voidaan aloittaa heti taudin toteamisvaiheessa. 

Keliakiaa sairastavat lapset voivat käyttää kauraa gluteenittoman 

ruokavalionsa lisänä. Kauran käyttö on mahdollista sekä 

vastadiagnosoiduilla että aiemmin diagnosoiduilla keliakiaa 

sairastavilla lapsilla. 

Gluteenitonta ruokavaliota tulee noudattaa tarkasti läpi elämän,

sillä suolen limakalvo vaurioituu uudelleen pienestäkin 

gluteenimäärästä. Huonosti hoidettu tai hoitamaton keliakia on 

terveysriski. Kun ruokavalio on tarkasti kunnossa, kohonnutta 

riskiä ei ole. 
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Gluteenittoman ruoan ja raaka-aineiden ehdoton "puhtaus" 

eli gluteenittomuus on ratkaisevan tärkeää keliaakikon

terveydelle. 

Pienetkin hetkelliset gluteenikontaminaatiot, joissa 

keliaakikolle sopimattomia viljoja (vehnä, ohra ja ruis) 

sekaantuu ruokaan, ovat vaaraksi keliaakikon terveydelle. 

Yli 16-vuotias keliakiaa sairastava henkilö voi anoa Kelalta 

korvausta gluteiinittoman ruokavalion noudattamisesta 

aiheutuvien kulujen peittämiseksi. Tuen määrä on 21 

euroa/kuukausi ja se on verotonta tuloa. 

Ruokavaliokorvausta voi saada sekä ohutsuolen 

tulehduksen että ihokeliakian perusteella. 

Gluteenittomat viljat ja viljavalmisteet:

Arrowjuurijauhe

- Arrowjuurijauhe/arrowtärkkelys on trooppisten kasvien juurimukuloiden tärkkelystä, 

jota käytetään suurustamiseen, jälkiruokiin ja leivonnaisiin perunajauhojen tapaan.

Hirssi, hirssihiutale, hirssijauhot ja hirssiryyni

Amarantti

- Väli-Amerikasta kotoisin oleva viljantapainen ruohokasvi, jota käytetään hirssin 

tapaan. Saatavana parhaiten erikoiskaupoista.

- Hirssiä käytetään tavallisen viljan, esimerkiksi riisin tapaan, puuroihin, velleihin, 

keittoihin, laatikoihin, täytteisiin (pasteijat), mysleihin ja leivontaan. 

Gluteenittomat jauhoseokset

- Sisältävät vehnätärkkelystä, josta on teollisesti poistettu gluteeni siten, että se 

täyttää voimassa olevan gluteenittoman tuotteen kansainvälisen määritelmän 

vaatimukset (alle 0,3 % proteiinia). Muita valmistusaineita voivat olla maitojauhe (ei 

vähäproteiinisissa jauhoseoksissa), sokeri, sokerijuurikaskuitu, riisijauho, 

maissijauho, peruna- ja porkkanahiutale.

Luontaisesti gluteenittomat jauhoseokset
- Eivät sisällä vehnätärkkelystä. Valmistusaineina saa käyttää ainoastaan 

luontaisesti gluteenittomia viljoja; maissia, hirssiä ja riisiä sekä tattaria, 

perunaa ja soijaa.

Maissijauho, maissihiutale (corn flakes), maissiryyni ja maissitärkkelys
- Maissijauhoa, maissiryyniä ja maissitärkkelystä käytetään tavallisen 

viljatuotteen tapaan leivontaan, puuroihin ja velleihin, kastikkeisiin ja muuhun 

ruoanlaittoon. 

Perunajauhot ja perunahiutaleet
- Perunajauho on puhdasta perunatärkkelystä, joka on myös 

perunasuurimoiden (Helmi) pääraaka-aine. Perunajauho soveltuu hyvin 

suurustamiseen, leivitykseen sekä leivontaan. Perunasuurimoita käytetään 

leivontaan, puuroihin, velleihin ja vanukkaisiin. Valmiit perunasosejauheet 

voivat sisältää maitoa.

Psyllium-kuorijauhe
- Ratamon kuivattua siemenkuorta, joka runsaskuituisena soveltuu hyvin 

leivontaan. Psylliumia käyttämällä saadaan taikinasta helposti käsiteltävää 

sekä leivonnaisista murenematonta ja pehmeää
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Quinoa-siemen
- Suomessa toistaiseksi aika tuntematon kasvi, jota käytetään riisin tapaan. 

Sopii risottoihin, puuroihin ja suurusteeksi keittoihin, erikoiskaupoista.

Riisi, riisijauho, -suurimot ja –murot
- Riisi on keliaakikon perusvilja, jota käytetään ruoanvalmistuksessa ja 

pääruokien lisäkkeenä. Riisijauhoa, jota on saatavilla eri karkeusasteisena, 

käytetään leivontaan, puuroihin, velleihin ja ruoanlaittoon. Riisisuurimoista 

valmistuu perinteinen riisipuuro, joka muiden gluteenittomien puurojen 

tavoin on hyvä pohja sämpylä- tai leipätaikinaan. Riisimurot (rice crispies) 

sopivat keliaakikon ruokavalioon kuten maissihiutaleetkin, kunhan 

tuoteselosteesta on varmistettu, ettei valmistuksessa ole käytetty vehnää.

Soijajauho
- Soijajauhoa käytetään etupäässä leivontaan. Soijajauho on rasvaista ja 

proteiinipitoista, ja sillä voidaan korvata maito, muna ja liha 

ruoanvalmistuksessa. Voimakkaan makunsa vuoksi soijaa kannattaa 

käyttää yhdessä jonkin toisen jauhon kanssa sekä mausteita käyttäen.

Sokerijuurikashiutaleet
- Sokerijuurikashiutale (Fibrex) on keliaakikolle suositeltava 

kuituvalmiste. Hiutaleita voi käyttää leivonnassa, ruoanlaitossa

(mureke- ja lihapyörykkämassat), mysleissä sekä sellaisenaan 

kuitulisänä jogurtin, viilin tai mehukeiton kanssa.

Tattari, tattarihiutale, -jauho, -rouhe, -ryyni ja -suurimo:
- Tattarivalmisteita käytetään puuroihin, velleihin, leivontaan ja

ruoanlaittoon hirssin tapaan. Ravitsemuksellisesti tattari on hyvä 

viljelyskasvi, jossa on mieto, omaleimainen maku. 

Bataatti, jamssi, maniokki (tapioka), saago ja taaro
- Trooppisten alueiden viljelykasveja, joiden tärkkelyspitoiset varsi-

tai juurimukulat hyödynnetään perunan tavoin sellaisenaan tai 

jauhettuna leivonnassa ja ruoanlaitossa. Saatavana parhaiten 

erikoiskaupoista.

Curiosa

Saako keliaakikko nauttia saunaoluen? 

Suurin osa oluista sisältää gluteenia ja ne eivät sovellu keliaakikolle. Ainoastaan kaksi suomalaista 

täysmallasolutta on todettu keliaakikoille sopiviksi. Tähän asti (9/2005)olut on ollut Suomessa 

kielletty keliaakikoilta, ja keliaakikot ovat voineet käyttää turvallisesti ainoastaan yhtä italialaista, 

tattarista ja maissista valmistettua gluteenitonta olutta (Bi-Aglut).

Miksi Ohrakasta (ohratärkkelystä) ei saa nykyään käyttää? 

Tutkimuksissa Ohrakkaasta on löydetty gluteenia, joten Keliakialiiton asiantuntijaneuvoston 

suosituksen mukaan Ohrakas-ohratärkkelystä ei voi sisällyttää keliakiaa sairastavan ruokavalioon. 

Valmistaja ei voi taata tuotteen gluteenittomuutta.

Makeiset

Suurin osa suklaista on gluteenittomia. Joukossa on kuitenkin suklaita, joissa on mm. rapeuden 

aikaansaamiseksi käytetty vohvelirouhetta tai vehnämuroja. Rapeat keksipohjaiset suklaat pitää 

jättää pois.

Tavalliset lakritsit sisältävät vehnäjauhoa ja ovat näin ollen keliaakikolle kiellettyjä. Lakritsissa 

vehnäjauhoa käytetään rakenteen antajana ja sakeuttajana.
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Laktoosi-intoleranssi

Taustaa

Huomaa intoleranssin ja allergian erot!

Laktoosi-intoleranssista kärsivä henkilö saa maitosokerin, 
laktoosin, nauttimisesta vatsa- ja suolisto-oireita. Tällaisia oireita 
ovat vatsan turvotus, ilmavaivat sekä ulosteen löysyys. Tila johtuu 
maitosokeria hajottavan entsyymin laktaasin puutteesta 
ohutsuolen limakalvolla. 
Laktaasin puutetta voidaan pitää itse asiassa normaalina 
olotilana, sillä entsyymi puuttuu noin 75 %:lta maapallon 
väestöstä; Aasian ja Afrikan alkuperäiskansoilla jopa yli 90 %:lta.
Suomessa 17 %:lla aikuisväestöstä on jonkinasteinen laktaasin
puute, mutta Ruotsissa ja Tanskassa vain 1-2%:lla. 
Imeväisiässä laktaasinpuutetta ei ole - lukuunottamatta hyvin 
harvinaista perinnöllistä entsyymipuutetta - mutta 
entsyymipitoisuus vähenee iän mukana. 

Epäspesifit vatsaoireet

ThM Mila Haapalahden kliinisen ravitsemustieteen alaan kuuluva 
väitöskirja Nutrition, Gastrointestinal Food Hypersensitivity and 
Functional Gastrointestinal Disorders in Schoolchildren and 
Adolescents (Ravitsemus, ruokayliherkkyys ja toiminnalliset vatsaoireet 
lapsilla ja nuorilla),  KY, syyskuu 2005 

Maidon käyttöön liittyvät vatsaoireet ovat yleisiä ja ne tulkitaan usein 

laktoosi-intoleranssiksi, mutta osalla lapsista oireilu voi johtua 

maitoallergiasta tai hoitamattomasta keliakiasta. Epäsäännöllinen 

syöminen, epäterveelliset ruokavalinnat ja psyykkinen stressi voivat myös 

selittää oireita.
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Toiminnallisista vatsaoireista kärsivien lasten ruokavalinnat olivat 

enemmän välipalatyyppisiä (useammin limsaa ja jäätelöä, harvemmin 

kasviksia, marjoja ja hedelmiä, harvemmin yhteinen päivällinen perheen 

kanssa) kuin vatsaoireettomilla lapsilla.

Oireryhmässä sokerin saanti oli runsaampaa ja kuidun saanti jäi puolella 

vatsaoireisista ja kolmanneksella oireettomista alle suositusten. 

Kaiken kaikkiaan syöminen on säännöllistä kouluikäisillä lapsilla, mutta 

vain pienellä osalla ruokavalinnat noudattavat ravitsemussuosituksia 

kasvisten, hedelmien, marjojen, rasvattoman maidon ja kasvimargariinin 

käytön suhteen. Makeisia syödään yleisesti arkipäivinä.

Pitkittyneet vatsaoireet ovat yleisiä kouluikäisillä lapsilla. Vatsaoireen 

taustalta tulee sulkea pois ruokayliherkkyys (maitoallergia ja keliakia) 

aiempaa huolellisemmin normaalin kasvun turvaamiseksi. 

Ruokavalintojen terveellisyyteen ja syömisen säännöllisyyteen tulee 

kiinnittää enemmän huomiota toiminnallisista vatsaoireista kärsivillä 

lapsilla.

Muita vatsaoireiden aiheuttajia

Ärtynyt paksusuoli (colon irritabile) on yleisimpiä vatsavaivojen 
syitä. Nykykäsityksen mukaan oireet voivat olla peräisin myös 
osittain ohutsuolen alueelta, joten tälle oireyhtymälle on annettu 
uusi nimitys: ärtyvä suoli tai tarkemmin ärtyvän suolen oireyhtymä. 
Lääketieteellisessä maailmassa ärtyvän suolen vaivaa on pidetty 
"toiminnallisena". Sitä on jopa pidetty eräänä malliesimerkkinä ns
psykosomaattisesta sairaudesta. Monet pitävät sitä edelleenkin 
pääasiassa psyykkisen stressin aiheuttamana. 
Sairauden luokittelu toiminnalliseksi on lääketieteellisesti 
perusteltua vasta, kun muut samantapaisia oireita tuottavat häiriöt 
on poissuljettu riittävän luotettavilla tutkimuksilla. 

Crohnin tauti

Crohnin tauti on krooninen, tulehduksellinen suolistosairaus. Se voi 
esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavan alueella, yleisimmin 
ohutsuolessa, varsinkin sen loppuosassa tai paksusuolessa. 
Tavallisimpia oireita ovat alavatsakivut, ripuli, veriuloste, kuumeilu ja 
laihtuminen. 
Diagnoosi tehdään tähystyksen ja koepalojen avulla. Sairautta 
hoidetaan lääkkeillä ja vaikeissa tapauksissa leikkauksella

- Ranskalaistutkimus esittää, että taudin yleistyminen viime vuosisadalla johtuisi jääkaappien 

yleistymisestä keittiöissä. 

- Tutkijoiden mukaan monet yleiset ruokaperäiset bakteerit, kuten yersiniat ja listeriat

rasittavat immuunijärjestelmää ja laukaisevat Crohnin taudin tälle alttiilla yksilöillä. 

- Kyseisiä bakteereja esiintyy yleisesti kylmässä säilytettävissä ruuissa, kuten lihajalosteissa 

ja juustoissa, missä ne säilyvät elossa ja lisääntyvät jääkaappilämpötiloissakin. Näitä 

bakteereja on myös löydetty Crohnin taudin aiheuttamista muutoksista. (Lancet

2003;362:2012-15) 


