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Matkakertomukset

Pain in Europe VI,  
6th Congress of the European Federation of 

IASP Chapters (EFIC)
Lissabon, Portugali 9.–12.9.2009

Osallistuin SAY:n tukemana EFIC:in kuudenteen kongressiin, joka 
pidettiin viime vuoden syyskuussa Lissabonissa. Pohdin vielä viikkoa 
ennen kongressia, osallistuako siihen sikainfluenssaepidemian alettua, 
väitöskirjaprojektini esitarkastuksen kynnyksellä ja Burkina Fason 
yhteisöllisyyden terveysvaikutuksista kertovan valokuvanäyttelymme 
lähestyessä. Huomattuani että kongressissa puhuttaisiin ravitsemuksesta 
ja kivusta sekä fibromyalgiasta ja sytokiineista, tieteellinen minäni veti 
pidemmän korren ja päätin lähteä matkaan. 

Olen parin vuoden ajan suunnitellut laa-
jahkoa fibromyalgiatutkimusta, jossa mi-
tataan myös sytokiinipitoisuuksia. Lisäk-

si olen kerännyt aineistoa potilaiden elintavoista 
– etenkin ravitsemuksesta ja kivusta – ja havain-
nut mielenkiintoisia yhteyksiä. Halusin kongres-
sissa tarkistaa, ovatko tietoni ajan tasalla, jotta tut-
kimuksemme voisi aktivoitua väitökseni jälkeen. 

Lento Lissaboniin päin kävi sujuvasti välilas-
kuineen Brysseliin. Sieltä TAP-yhtiön koneeseen 
nousseiden portugalilaisten olemuksesta kuvas-
tuva köyhyys yllätti. Yllätys lisääntyi Lissabonissa 
näyteikkunaostoksilla, bussissa ja paikallisissa ra-
vintoloissa. Mieleeni muistuivat elävästi opiske-
luajat Leningradissa. Ruokakin oli samankaltais-
ta: rasvaista porsaanlihaa, hapankaalia, perunoita 
ja sipulia. Köyhyydestä huolimatta tai kenties juu-
ri siksi ihmiset olivat todella ystävällisiä, mikä läm-
mitti kovasti mieltä. Tosin kaksi taksikuskia rupesi 
tiuskimaan, kun minulla ei ollut antaa 50€ pienem-
pää rahaa 10€:n hintaisesta matkasta. Visa-kortilla 
maksaminen ei tullut kuuloonkaan.

Kongressi pidettiin lähellä rantakatua ja maka-
siiniravintoloita sijaitsevassa kongressikeskukses-
sa. Itse kaupunkiin en ehtinyt tutustumaan kovin 
hyvin. Suurten korkeuserojen vuoksi suunnistami-
nen tuntui vaikealta. Kaupunki oli monipuolinen 
ja kaunis arkkitehtuuriltaan. Etenkin minua vie-
hättivät pitkät puiden ja kukkien ympäröimät bu-
levardit puroineen ja patsaineen sekä vuoristorata-
maiset ahtaat mukulakivikadut ja niitä reunustavat 
vanhat rakennukset kukkaistutuksineen ja fado-
laulajineen. Keskiaikaisen linnan raunioilta maail-
maa katsellessa saattoi sielu levätä. Oriental-muse-
ossa puoleensa vetivät aasialaisista uskonnollisista 
menoista kertovat vitriinit.

Kongressissa käsiteltiin mm. syöpäkipua, anti-
depressanttien roolia kivun hoidossa, endokan-
nabinoideja, QST-testiä ohutsäieneuropatioiden 
diagnostiikassa, kipumuistin neurofysiologiaa ja 
aavesärkyä. Eniten kiinnostivat sessiot CRPS:sta, 
fibromyalgiasta ja ravitsemuksen vaikutuksesta ki-
puun. Luento kiputarinoista sen sijaan tuotti pet-
tymyksen. 
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Ravitsemuksen vaikutus kipuun

Raportissani keskityn refereoimaan ja kommen-
toimaan belgialaisen B. Morlionin luentoa ravit-
semuksesta ja kivusta. Morlion määritteli ravitse-
muksen koskemaan ravintoaineina nauttimiamme 
vitamiineja, elektrolyyttejä, proteiineja, hiilidyd-
raatteja, rasvoja. Merkittävimpiä puutoksia ravit-
semustilassa esiintyy D-vitamiinista, kalkista, ka-
liumista ja magnesiumista. 

Ravitsemustilan määritelmän perustana Mor-
lion käytti BMI:iä. BMI korreloi fibromyalgian, 
migreenin, polviartroosin, lonkka- ja selkäkipu-
jen kanssa. Painonpudotusohjelmissa, joissa täh-
dätään myös kivun vähenemiseen, tulisi huolehtia 
siitä, että potilaan lihasmassa säilyy. Tärkeintä on 
vatsan alueen lihaksiston säilyminen.

Morlion kertoi erilaisiin kiputiloihin sovitetuis-
ta dieeteistä. Fibromyalgian niveloireisiin on saa-
tu apua glukosamiinisulfaatista sekä antioksidan-
teista, kuten kalaöljystä, seleenistä, E-vitamiinista, 
sinkistä ja kurkumasta. Myös pajunkuoren sisältä-
mästä salisylaatista voi olla apua kipuihin. Pajun-
kuorta käytetään fibromyalgian lisäksi reumaat-
tisiin vaivoihin, päänsärkyyn, kuumeeseen ja ul-
koisesti vaikeasti paraneviin haavoihin. Se lisää 
myös virtsahapon eritystä, joten siitä on apua kih-
tivaivoihin. Pajun parkkiaineet vaikuttavat ruuan-
sulatuselimistön vaivoissa ripulia ehkäisevästi, tu-
lehduksia hoitavasti ja verisuonia supistavasti. Ul-
koisesti salisyylihappo-rohdoksilla voidaan hoitaa 
ihottumia ja ihoa hilseilyä. Lisäaine natriumgluta-
maatti E621 sen sijaan saattaa pahentaa fibromyal-
gia- ja migreenioireita.

Shirinin (1998) mukaan soija vähentää rottien 
taktiilia allodyniaa. Lisäksi amerikkalaisissa tutki-
muksissa on havaittu kiinalaisväestöllä olevan soi-
jaan syöntiin liittyen korkeampi kipukynnys kuin 
ei-kiinalaisilla.

D-vitamiinia kipulääkkeeksi?

Raymanin ja Pattisonin tutkimukset (2008) tuke-
vat ravitsemuksellisia interventioita muskuloske-
letaalisten kipujen preventiossa ja hoidossa. Reu-
mapotilaista 30–40 % hyötyy yksilöllisesti muoka-
tusta eliminaatiodieetistä, esim. kasvisruokavalios-
ta tai välimerellisestä dieetistä. Artriittipotilaiden 
(muiden kuin kihtiä sairastavien) tulisi lisätä ras-
vaisen kalan nauttimista ja sen lisäksi ottaa kalaöl-
jylisiä kolmen kuukauden ajan nähdäkseen onko 
rasvahappolisästä apua. Tutkijat suosittelevat kai-
kille artriittipotilaille – etenkin niille, jotka sairas-

tavat tulehduksellisia tauteja – runsasta antioksi-
danttilisää, kuparia, sinkkiä ja seleeniä sekä D-vi-
tamiinia. He suosittelevat, että reumapotilaat ottai-
sivat 25–50 µg D3-vitamiinia ravitsemuksen lisäksi 
päivittäin. Turskan maksaöljy on toinen vaihtoeh-
to. Se sisältää 5–8 mg D3-vitamiinia /g. 

Matalan D-vitamiinitason tiedetään aiheuttavan 
osteomalasiaa. Useissa poikkileikkaustutkimuksis-
sa matalan D-vitamiinin on osoitettu olevan yhte-
ydessä krooniseen kipuun, mm. päänsärkyyn, vat-
sa-, polvi- ja selkäkipuun. D-vitamiinin on osoitet-
tu myös säätelevän sytokiinien synteesiä. Lisäksi 
D-vitamiinireseptoreita on monissa soluissa. Nä-
mä seikat selittänevät, että D-vitamiinin puute on 
yhdistetty autoimmuunisairauksiin, sydän- ja ve-
risuonitauteihin, syöpään ja kipuun. D-vitamiinin 
riittävä saanti on liitetty vähentyneeseen yleiseen 
kuolleisuuteen. Sen sijaan A- ja E-vitamiinilisä on 
yhdistetty jopa lisääntyneeseen kuolleisuuteen. In-
toksikaatiovaaraa ei pidä täysin unohtaa D-vita-
miininlisänkään annostelussa. 

Strauben meta-analyysi (2009) ei osoittanut sel-
vää yhteyttä matalan D-vitamiinin ja kroonisen 
kivun välillä. Meta-analyysin jälkeen on julkaistu 
runsaasti tutkimuksia D-vitamiinivajeesta. Sen on 
osoitettu olevan yhteydessä nosiseptioon ja neuro-
muskulaarisiin toimintahäiriöihin, muskuloskele-
taalisiin kipuihin ja krooniseen laajalle levinnee-
seen kipuun, jälkimmäiseen etenkin naisilla, sekä 
masentuneisuuteen. Suomalaiset tutkimukset ovat 
osoittaneet D-vitamiinin vajeen olevan yhteydessä 
diabetekseen, MS-tautiin ja infektioihin. 

Morlion referoi myös tutkimuksia, joissa korke-
an C-vitamiinipitoisuuden on osoitettu vähentä-
vän merkitsevästi kipua proinflammatorisissa pro-
sesseissa, etenkin CRPS:n varhaisvaiheessa.

Glutationi ja kipu

Useiden tutkimusten mukaan inflammaatio ja ok-
sidatiivinen stressi selittävät kroonista kipua. Pro-
inflammatoristen sytokiinien on todettu olevan 
yhteydessä hermokivun ilmaantumiseen ja ylläpi-
toon. Rotilla neuropaattiseen kipuun liittyvä käyt-
täytyminen vähenee niiden saadessa anti-inflam-
matorisia sytokiineja.

Glutationilla on havaittu olevan antioksidatiivi-
nen vaikutus ja se vähentää hyperalgesiaa. Sitä on 
jokaisessa solussa ja ilman sitä solut eivät selviy-
dy. Deanin mukaan (2004) se on elämää pidentävä 
pääantioksidantti, jota tulisi käyttää kaikissa dege-
neratiivisissa sairauksissa. Mitokondriaalinen glu-
tationi on oleellista solun terveyden kannalta – ja 
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se lienee tärkein mitokondriaalinen antioksidantti. 
Ikään liittyvät muutokset soluissa aiheuttavat ter-
veyttä uhkaavia degeneratiivisia muutoksia, ku-
ten artriittia, sydän- ja verisuonitauteja, diabetes-
ta, makulan degeneraatiota, syöpää… 

Kohtalaisen pitkäkestoisen liikunnan on todettu 
lisäävän glutationitasoja. Myös monet vitamiinit ja 
ravintolisät toimivat glutationiboostereina. Män-
nynkuoriuute, melatoniini, viinirypäleet ja kur-
kuma kohottavat glutationitasoja. Hevoskastanja, 
kaali, kukkakaali ja parsa sisältävät runsaasti glu-
tationia. 

Rasvahappojen merkitys

Morlion referoi Simopouloksen taulukkoa ihmisen 
ravitsemuksen muutoksesta metsästäjä-keräilijästä 
maatalouskulttuurin kautta teollistumisen aikakau-
delle. Sen mukaan totaalirasvojen suhteellinen mää-
rä ravinnon kaloripitoisuudessa on alkanut selväs-
ti nousta ja C-vitamiinipitoisuus laskea 1800-luvun 
alun jälkeen niiden prosentuaalisen koostumuk-
sen oltua vakio yli 10  000 vuotta. Viime vuosisadan 
puolivälistä lähtien transrasvojen ja omega-6-rasva-
happojen suhteellinen määrä on noussut, kun taas 
omega-3-rasvahappojen määrä on laskenut.

Linolihappo ja alfalinoleenihappo ovat ihmisel-
le välttämättömiä rasvahappoja, joita elimistö ei 
kykene itse tuottamaan, joten niitä on saatava ruo-
asta. Ne ovat tärkeitä rakenneosia solukalvoissa, 
joiden nestemäisyyttä, läpäisevyyttä, solukalvore-
septorien ja entsyymien aktiivisuutta sekä signaa-
lien välitystä ne ylläpitävät. Meta-analyysin mu-
kaan länsimaisten ihmisten depressiivisyys ja sui-
sidaalisuus liittyy omega-3-rasvahappojen määrän 
suhteelliseen laskuun dieetissä (Hibbeln 2009). 

Morlion esitteli myös omega-rasvahappojen 
metaboliaa ja painotti sitä, että alfalinoleeniha-
posta (ALA)(mm. kalaöljyssä), joka sisältää ome-
ga-3-rasvahappoja, muodostuu anti-inflammato-
risia prostaglandiineja ja leukotrieenejä. Sen sijaan 
linolihaposta (LA)(mm. lihatuotteissa), joka si-
sältää omega-6-rasvahappoja, muodostuu pro-in-
flammatorisia prostaglandiineja ja leukotrieenejä.

Fibromyalgiassa vaikuttaa olevan epäsuhta an-
ti- ja proinflammatoristen sytokiinien välillä ver-
rattuna terveisiin potilaisiin. Tällä hetkellä ravit-
semustieteilijät kiistelevät siitä, mikä on optimaa-
linen omega 6/3 -rasvahapposuhde. Joka tapauk-
sessa omega-6-rasvahappoja tarvitaan enemmän 
kuin omega-3:a, mutta nähtävästi omega-3 suh-
teellista osuutta olisi edullista nostaa inflammato-
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risissa ja degeneratiivisissa tiloissa, joissa toden-
näköisesti pro-inflammatoristen välittäjäaineiden 
määrä on suhteessa liian suuri. 

Maroonin (2006) tutkimuksessa, johon osallis-
tui 250 diskusperäisestä kivusta kärsivää potilasta, 
59 % lopetti tulehduskipulääkkeet ja muut kipulää-
kitykset saatuaan 1200mg omega-3-rasvahappo-
ja /vrk. Tutkituista 60 %:lla oli vähemmän kipuja 
omega-3-rasvahappojen kanssa tulehduskipulääk-
keisiin verrattuna, ja 80 % oli tyytyväisiä omega-
3-rasvahappo ”lääkitykseen”. Goldbergin ja Katzin 
(2007) meta-analyysin mukaan omega-3-rasvaha-
pot ovat ”houkutteleva lisälääkitys” reuman, tuleh-
duksellisten suolisairauksien ja dysmenorrean hoi-
dossa.

Tulevaisuuden suuntaviivoja

Yhteenvetona ravitsemuksesta ja kivusta Morlion 
totesi, että ravitsemuksen tulisi olla osa monialais-
ta kivunhoitoa. Se tarjoaa potilaille mahdollisuu-
den hallita kiputilaansa. Ravitsemus toimii osana 
kipupotilaan elämäntavan muutosta ja liittyy myös 
painonhallintaan. Ravitsemukselliset interventiot 
ovat tulevaisuuden haaste – joko ympäristöön liit-
tyvänä tukitoimenpiteenä tai peräti hoitona. Mor-
lion pohti myös tällaisen ravitsemuksellisen hoi-
don nimeä: ”funktionaalinen ruoka, ravitsemus-
hoito, immunonutritio”? Hänen mukaansa ravitse-
muslisiä on tarpeen tutkia lisää ja harkita niiden 
nimitysten ja käytön säätelyä.

Lisää tutkimusta ravitsemuksesta ja kivusta tar-
vitaan. Morlionin mukaan tärkeät tutkimusalu-
eet ovat rasvahapot ja muut antioksidantit, eten-
kin seleeni sekä D- ja E-vitamiini. Allekirjoitta-
neen selvitys kahden keskussairaalan kipupotilai-
den (n=160) ravitsemuksesta viittaa siihen, että 
matala D-vitamiinitaso on yleinen ongelma kipu-
potilaiden ravitsemuksessa, mutta myös B12-vita-
miinin puute, muutamien B-vitamiinien liian kor-
kea taso vitamiineja nauttivilla, häiriöt kuparin ja 
fosfaatin metaboliassa sekä sinkin, seleenin, mag-
nesiumin vaje ovat huomioitavia. Kyseenalaiseksi 
jäävät glutationin, mangaanin, kromin, C-vitamii-
nin, ubikinonin ja omega-rasvahappojen pitoisuu-
det pitoisuusmääritysten puuttuessa, mutta sub-
jektiivisesti koettua hyötyä vaikuttaisi olevan aina-
kin magnesium-, omega-3- ja ubikinonilisästä fib-
romyalgiapotilailla ja C-vitamiinilisästä päänsär-
kypotilailla. Osan etenkin nuorista kipupotilaista 
vaikutti olevan aivan ”roskaruoan” syöjiä. Heidän 
ravitsemuspäiväkirjansa sisälsi mm. 2 litraa coca-
colaa, makeisia, suklaata, leivonnaisia. Heillä ilme-

ni myös mm kalkki-, fosfaatti-, sinkki- ja seleeni 
sekä D-vitamiinitasojen häiriöitä. 

Morlion lopetti luentonsa viittaamalla Hippo-
krateen ymmärtämykseen ruoan tärkeydestä ja 
BMJ:n artikkeliin, jonka nimi tulee Hippokrateelta 
”Let food be thy medicine”. Siinä keskusteltiin foo-
lihapon merkityksen ymmärtämyksen muutokses-
ta. Nyt vaikuttaa siltä, että samankaltaista keskus-
telua käydään D-vitamiiniin merkityksestä. Kun 
itse toin kolme vuotta sitten esille matalan D-vi-
tamiinitason merkityksen kipupotilailla ja rupesin 
kirjoittamaa heille D-vitamiinireseptejä, sain osak-
seni syytöksiä puoskariudesta. Onneksi nyttem-
min ymmärtämys on lisätutkimusten myötä kas-
vanut. Ymmärtämys ravitsemuksen merkityksestä 
on kuitenkin ollut muiden lääketieteiden edustaji-
en tiedossa jo tuhansia vuosia. Voisimme käyttää 
hyväksemme globalisaatiota ja lääketieteellis-ant-
ropologisia tutkimuksia, jos antaisimme sijaa aja-
tukselle, että länsimainen medisiina on vain yk-
si kulttuurinen määritelmä muiden medisiinojen 
joukossa. On monen monta tietä Roomaan – ja yk-
si niistä on ravitsemus. Hyvä niin. 

Väitökseni ja vakavan sairauden johdosta rapor-
tin kirjoittaminen siirtyi näin myöhäiseen ajan-
kohtaan. Olen kuitenkin kiitollinen SAY:lle saa-
mastani matkastipendistä. 
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