


- Hyggeilen
ja nautin 

noitajuomia!
Vakavasta aivokasvaimesta kymmenen 
vuotta sitten selvinnyt Karita Aaltonen 
pitää joka päivä huolta terveydestään. 

Hän juontaa TerveysSummittia, joogaa, 
nautiskelee sekä ammentaa voimaa 

kiitollisuudesta ja noitajuomasta.
Teksti: Terhi Niinimäki

TerveysSummitin perustaja Elias tässä hei! 

Viime vuodet ovat olleet melkoisia, mutta tiedätkö 
Sinä, mitkä todella ovat tämän ajan suurimmat terveys-
haasteet? 

Vieläkö korona ja immuniteetin vahvistaminen ovat 
kaikkien kiinnostuksen ytimessä? 

Suunnitellessamme syksyn TerveysSummit-tapahtu-
maa, halusimme tietää täsmälleen, minkälaisiin haasteisiin 
tällä hetkellä eniten kaivataan apua.

Teimme tämän hetken eniten vaivaavista haasteista 
TerveysSummitin katsojille kyselyn, johon tuli suunnat-
tomasti vastauksia.

Hiukan yllättäen esimerkiksi immuniteetti ja korona 
eivät olleet enää ihmisillä päällimmäisenä mielessä. Vain 
noin 1% katsojistamme halusi nähdä koronaan liittyviä 
luentoja… 

Siksi seuraavan tapahtuman ohjelmamme on muovattu 
vastaamaan jokaisen tarpeita. Nyt esiin marssitetaan ne 
aiheet, joita eniten toivottiin.

Tervetuloa mukaan 
TerveysSummitiin!
Suomen suurin terveystapahtuma – TerveysSummit 

tulee taas 7.11. – 13.11.2022

Suomen suurin terveystapahtuma – TerveysSummit 
tulee taas marraskuussa! 
TerveysSummitissa näet ilmaiseksi netissä Suomen eturi-
vin asiantuntijoiden tämän hetken suurimpiin terveyshaas-
teisiin vastaavat luennot 7.11. – 13.11.2022. Ilmoittaudu 
heti mukaan osoitteessa terveyssummit.fi niin tiedät, 
mistä marraskuussa puhutaan! 

    • Nivelkivut ja -ongelmat
    • Univaivat
    • Kilpirauhasen toiminnan häiriöt 
    • Vatsa- ja suolistovaivat
    • Selkeiden ruokavalio-ohjeiden puute
    • Stressi ja jaksaminen
    • Ylipaino
    • Kiputilat
    • Verenpaine
    • Väsymys- ja uupumus.  
 

TerveysSummitissa et ole vaivojesi kanssa yksin. 
Sen lisäksi, että näet kaikki haastattelut ilmaiseksi, pääset 
mukaan myös TerveysSummitin yhteisöön keskustele-
maan aiheista muiden samanmielisten kanssa. 

Lisäksi usein kuulemamme kommentti intiimin oloisis-
ta haastatteluista on, että “tuntui kuin olisi ko. henkilön 
yksityisvastaanotolla!”

Tästä TerveysSummit Extra -lehdestä pääset syven-
tymään tulevan tapahtumamme teemoihin ja voit katsoa 
sekä ottaa talteen koko syksyn TerveysSummitin ohjel-
man. Jokaisen tämän lehden artikkelin aiheesta on tehty 
pitkä ja kattava asiantuntijahaastattelu nettiin, jonka pää-
set näkemään ilmoittautumalla ilmaiseksi TerveysSum-
mitiin.  Toivottavasti nautit lehden annista!

Lehden luettuasi olet lämpimästi tervetullut 
katsomaan kaikki TerveysSummitin 
37 asiantuntijahaastattelua ILMAISEKSI 
ilmoittautumalla osoitteessa www.terveyssummit.fi
   

Terveen elämän puolesta
   Elias Jaakkola
   TerveysSummitin perustaja

www.terveyssummit.fi



V akava sairastuminen sai Karita Aaltosen poh-
timaan ja ylläpitämään terveyttä päivittäin.
– Elän nyt uutta elämää. Syyskuussa tuli kulu-
neeksi kymmenen vuotta toisesta aivokasvain-

leikkauksestani, hän kertoo. 
Diagnoosin hetkellä Aaltoselle ei juuri annettu toivoa, 

ja hän on edelleen seurannassa puolentoista vuoden 
välein. Vaikka hän tiedostaa, että sairaus oli vakava ja 
voi uusiutua, ei hän juuri pelkää, vaan keskittyy elämään. 

Oma sairastuminen johti hänet töihin terveysalalle. 
Aiemmin Ylen tv-kuuluttajana työskennellyt Aaltonen on 
nykyisin joogaopettaja ja TerveysSummit-juontaja sekä 
vetää joogaretriittejä ympäri maailmaa. 

– Erityisesti jooga on ollut iso osa paranemisproses-
siani. Monet unohtavat henkisen puolen ja puhuvat vain 
ravinnosta, mutta minulle henkinen puoli on ollut äärim-
mäisen tärkeä, hän korostaa. 

Universumi järjestelee

Elämänfilosofiaansa Karita Aaltonen kuvaa sellaiseksi, että 
pyrkii elämään tasapainoista elämää, joka tuntuu joltain. 

– Elämäni ei ole tasapaksua, eikä tavallista. Minulla on 
joka päivä hygge-hetkiä. Käyn esimerkiksi ravintolassa 
ystävän kanssa, avannossa tai nautiskelemassa kahvilas-
sa. Teen joka päivä jotain ihanaa. Lisäksi pyhitän yöunet. 
Niistä en tingi, eikä esimerkiksi työ mene unien edelle, 
Aaltonen kertoo. 

Sen sijaan hän karsii elämästä pois asiat, jotka eivät 
enää resonoi tai ovat turhia.

– Toivon, että kaikki eläisivät kuin minä! Aaltonen 
nauraa. 

Hän myös uskoo, että asiat on kirjoitettu etukäteen, 
ja universumi tietää ja järjestelee asiat niin, ettei sat-
tumia ole. 

– Uskon, että ne asiat, jotka tulevat vastaan, kuuluvat 
elämäni polkuun. Pohdin, mitä opin tästä ja mihin menen 
nyt. En jää paikoilleni märehtimään. Uskon, että asioiden 
piti tapahtua. 

Rutiinina noitajuoma

Sairastumisen myötä terveyden ylläpito on muodostunut 
Karita Aaltosella osaksi arkea. Hän kiinnittää huomiota 
niin ruokavalioon kuin henkiseen hyvinvointiin. 

– Tykkään rutiineista ja terveellisestä ruoasta. Toisaalta 
voin käydä vastapainoksi pizzalla. 

Hän pyrkii ruokavaliossaan gluteenittomaan ja maidot-
tomaan. Lisäksi hän mehustaa ja tekee vihersmoothieita. 

– Olen ayurvedassa vata-tyyppi, ja esimerkiksi ruis ei 
sovi minulle. Myöskään kylmä ruoka ja salaatit eivät sovi 
minulle, vaan tarvitsen lämpimiä ruokia, Aaltonen toteaa. 

Hän tykkää yhdistellä eri filosofioita ja ottaa oppia 
ayurvedan lisäksi esimerkiksi kiinalaisesta lääketieteestä 
ja poimii itselleen sopivat opit. Myös suomalaiset yrtit 
ovat lähellä sydäntä. 

– Yrttiuutteet ovat aamurutiinini. Otan joka aamu nok-
kosta ja siankärsämöä ja montaa muuta yrttiuutetta. Teen 
myös joka päivä juomaa, jota kutsun noitajuomaksi. Sen 
sisältö vaihtelee, ja se on myös psykologinen juttu. En kui-
tenkaan stressaa, jos en saa joka päivä tehtyä juomaani. 

Karita Aaltonen on ollut TerveysSummitissa mukana 
alusta asti. Nyt menossa on yhdeksäs kausi. 

– Parasta TerveysSummitissa on, että opin itsekin joka 
päivä jotain uutta terveydestä. Meillä Suomessa on val-

– Teen joka päivä jotain 
ihanaa. Lisäksi pyhitän yöunet. 

Kuka
Karita Aaltonen
• Ikä: 49 v.
• Syntymäpaikka: Tampere.
• Asuinpaikka: Tampere.
• Ammatti: Yrittäjä, joogaopettaja, 

TerveysSummit-juontaja.
• Harrastukset: Jooga.
• Elämän motto: Elämä on nyt! – Ei sitten kun.

Vastustuskyky Vastustuskyky 
vahvaksivahvaksi

”Flunssat ovat pysyneet loitolla” kertoo terveydestään 
huolehtiva Seija.

Lataudu luonnon alkuvoimalla MAINOS

70-vuotias Seija Ylikraka kiin-
nostui terveysasioista 80-luvulla. 
Häneltä löytyy liuta terveyskirjo-
ja ja vuosien varrella on tullut 
kokeiltua erilaisia luonnollisia 
hoitoja akupunktiosta kehon 
scio-skannaukseen. 

Puhdas ravinto ja puhdas eli-
mistö ovat jääneet Seijalle tär-
keimmiksi arvoiksi terveydestä 
huolehtimisessa. Seija kasvattaa 
itse yrtit ja kerää luonnosta mar-
joja, voikukkia, poimunlehtiä ja 
vuohenputkea. Aamu alkaa aina 
viherpirtelöllä.  

Siikaisissa valmistettu männyn-
kuoriuute on ollut Seijalle tuttu 
jo vuosia: ”Olen käyttänyt sitä 
keväisin allergioihin ja syksyisin 
flunssia torjuakseni.” 

Korona-aikana hän aloitti 
Pinenan tehokuurin 
vastustuskykynsä vahvistami-
seksi. ”Taudit ovat pysyneet 
loitolla, eikä lapsenlapsienkaan 
päiväkodista tuomat pöpöt ole 
tarttuneet” Seija kertoo. 

Samalla hän huomasi myös suo-
listonsa rauhoittuneen. Seija on 
kärsinyt yliaktiivisesta suolesta 
ja erityisesti aamut olivat ennen 
vaikeita. Kahvi tuli jättää pois 
kokonaan pariksi kuukaudeksi 
ja nykyään hän nauttii kupillisen 
vain iltapäivisin. 
”Vatsa toimii Pinenan ansiosta 
säännöllisemmin eikä vessassa 
tarvitse ravata päivän mittaan 
jatkuvasti kuten ennen.”  

Kesät Seija viettää vanhassa mum-
molassaan Siikaisten Sammissa. 
Tänä kesänä projektina oli lasive-
rannan rakentaminen sekä järven 
näkymän raivaaminen auki. 
”En tunne itseäni 70-vuotiaaksi. 
Vain polvet on vanhenneet” Seija 
naurahtaa. 

Seija on tarjonnut männynkuori-
uutetta myös rakennusmiehelleen 
tämän kertoessa heinänuhastaan. 
”Jaan mielelläni tutuille hyväksi 
kokemiani asioita.” 

UUTUUS!
Pinena Vastustuskyky

Sisältää 250 mg luomumännynkuoriuutetta 
sekä C- ja E-vitamiinia.

Varaudu talveen vahvistamalla vastustuskykyäsi.
Tuote sisältää C-vitamiinia, joka edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. C- ja E-vitamiini edistävät solujen suojaamista hapettumisstressiltä.

Saatavilla vain hyvinvarusteluista luontaistuotekaupoista.
Lue lisää: www.pinena.fi 

®

tavasti tietoa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. On ai-
van huikeaa, että nämä ihmiset haluavat oikeasti auttaa, 
Aaltonen tunnelmoi. 

TerveysSummitin avulla hän saa itsekin paljon tietoa 
ja kokeilee uusia asioita terveytensä tueksi. 

– Noitajuoman ja yrttiuutteiden lisäksi käytän paljon 
lisäravinteita. Esimerkiksi B-vitamiineja, seleeniä, hyviä 
rasvoja, nattokinaasia ja NADH:ia sekä laktoferriiniä, joka 
auttaa rautaan, joka itselläni on alhainen, Aaltonen luet-
telee. 

Lisäksi hän käyttää muun muassa maksakapseleita, 
chlorellaa, sprirulinaa, hyviä rasvoja sekä lisäproteiinia 
jauheena. 

– En kuitenkaan ole friikki näiden kanssa, vaan elän 
normaalia elämää ja syön tavallista ruokaa. 

Hän nauttii kehollisista hoidoista, kuten koko kehon 
vyöhyketerapiasta ja akupunktiosta. 

Elämään Karita Aaltonen suhtautuu kiitollisuudella. 
Hän tekee säännöllisesti kiitollisuusmeditaatiota ja kes-
kittyy hyviin asioihin. 

- Yritän aina pysyä luottamuksen puolella. Elämästä 
pelon kanssa ei vain yksinkertaisesta tulisi mitään, hän 
pohtii. 

Jos pelko hetkellisesti iskee, kuten viime kesänä käden 
alettua tärisemään epileptisesti, hän turvautuu syvähen-
gitykseen. 

– Hengitys rauhoittaa pelon. Myös jooga rauhoittaa 
ja tuo kiitollisuutta.

Hän kuvaa resilienssinsä olleen aina hyvä, mikä auttaa 
eteenpäin. 

– Toisaalta yleensä viiden vuoden jälkeen saa terveen 
paperit ja minulla on jo kymmenen vuotta takana sairau-
desta. Se luo uskoa. Ajattelen silti, että sairaus voi aina 
tulla takaisin. Koska minulla oli niin vakava sairaus, olen 
todennäköisesti loppuelämäni seurannassa. Luotan kui-
tenkin, että tunnen kehoni ja tiedän, jos jotain tapahtuu, 
Aaltonen miettii. 

Tällä hetkellä erityisesti hänelle tuo iloa uusi koti. 
- Kotini on keskustassa, mutta silti ikään kuin maalla. 

Kun tulee ikää, kodin merkitys korostuu. Työelämä on 
hektistä ja toisaalta reissaan paljon ympäri maailmaa 
vetämässä joogaretriittejä, joten koti on minulle rauhan 
paikka, Aaltonen korostaa. 

Lisäksi hän viettää mahdollisimman paljon aikaa mökillä, 
jossa saa nauttia hiljaisuudesta ja luonnosta. 

– Tietysti myös lapseni, jotka ovat jo 19- ja 16-vuotiaat, 
tuovat minulle paljon iloa. 



K urkumajuuren vaikuttavaa aineen, kurkumiinin 
on todettu auttavan esimerkiksi reumaattisiin 
tulehduksiin ja kipuun. Pelkästään viimeisen puo-
lentoista vuoden aikana kurkumiinista on tehty 

68 tutkimusta. Osa tutkimuksista koskee aivoja. 
Aivoihin ja erityisesti masennukseen vaikuttavia tut-

kimustuloksia on raportoitu esimerkiksi arvostetussa 
Frontiers in Psychiatry -tiedejulkaisussa. Kurkumiinilla 
on todettu olevan vaikutuksia erityisesti aivojen välittä-
jäaineiden toimintaan. 

– Kurkumiini suojelee monoamiineja, joita ovat muun 
muassa mielen hyvinvointiin vaikuttavat serotoniini, do-
pamiini ja noradrenaliini. Masennuslääkkeitäkin on valmis-
tettu tarkoituksena suojella nimenomaan monoamiineja 
niin, että esimerkiksi serotoniinia ei mene hukkaan. Mo-
noamiinien tason laskiessa viestit eivät välity tehokkaasti, 
mikä altistaa aivot masennukselle, selvittää terveystuot-
teiden kehittäjä Joni Laiho.

Aivojen välittäjäaineet tarvitsevat kiinnittyäkseen re-
septoreita: serotoniini kiinnittyy serotoniinireseptoriin ja 
dopamiini dopamiinireseptoriin.

– Vasta kun välittäjäaine on kiinnittynyt, voimme tuntea 
sen vaikutuksen esimerkiksi mielihyvänä. Jos serotonii-
nia on paljon, mutta reseptoreita vähän, serotoniini on 
hyödytön. Kurkumiini lisää hieman serotoniinin määrää, 
mutta se lisää myös reseptoreiden määrää, sanoo Laiho. 

Ahdistuksessa tulehdus

Masennus ja tulehdustila ilmenevät usein yhdessä.
– Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että masentuneen 

ihmisen aivoissa on tulehdustila. Monet tutkimukset näyt-
tävät vahvistavan asian. Silloin todetaan kohonnut CRP 
tai ainakin herkkä CRP sekä tulehdussytokiinien tason 
kohoaminen. Kurkumiini on omiaan hillitsemään koko 
tulehdusrintamaa, Laiho korostaa.

Tulehduksen aiheuttamat muutokset voivat ilmetä ah-
distuksen tunteena. Joskus ihminen tietää, mikä ahdistaa, 
joskus ei. Laiho kertoo, että kurkumiini tulee avuksi ah-
distukseen vaikuttamalla glutamaatti/gaba -tasapainoon. 

– Aivoissa glutamaatti toimii kaasuna ja gaba jarru-
na. Aromivahventeena käytetyn natriumglutamaatin tie-
detään aiheuttavan erilaisia mielitekoja, jolloin se toimii 
kaasuna. Silloin kun glutamaatti ja gaba ovat tasapainossa, 
hermosolummekin ovat tasapainossa. Liika glutamaatti 
tekee hermosoluista hermostuneita, mikä lisää ahdistus-
ta. Gaba puolestaan rauhoittaa hermosoluja, jolloin ne 
eivät reagoi liian herkästi ärsykkeisiin.

Sammuta aivojen 
tulipalo kurkumiinilla
Kurkumiini vaikuttaa aivojen 

välittäjäaineisiin ja alentaa sitä 
kautta tulehdusta myös aivoissa. 

Teksti: Merja Kiviluoma

– Kurkumiinin on osoitettu vähentävän glutamaatin 
määrää aivoissa. Siten kurkumiini voi myös lievästi hel-
pottaa ahdistusta, Laiho summaa.

Pitkäaikainen krooninen stressikin aiheuttaa tulehdusta 
sekä aivoissa että koko kehossa. 

– Kehossamme on molekyylejä, joiden tehtävä on 
muuntaa psykologinen stressi fyysiseksi tulehdukseksi. 
Näin tapahtuu NLRP3-inflammasomien yliaktiivisuuden 
vaikutuksesta, kertoo Laiho.

NLRP3-inflammasomi on tulehduksen säätelijä. Sen 
yliaktiivisuus on jo aiemmissa tutkimuksissa liitetty usei-
siin kroonisiin sairauksiin, kuten MS-tautiin, syöpään, 
diabetekseen ja dementiaan. 

– NLRP3-inflammasomi on kuin laukaisin, joka ikään 
kuin odottaa stressin ärsytysasteen ylittymistä. Kun kyn-
nys ylittyy, syntyy tulehdusvälittäjäaineita, jotka lisäävät 
stressiä. Näin syntyy tulehduksen ja stressin kierre.

Tähänkin kurkumiini tuo apua. Joni Laiho kertoo, että 
kurkumiini osallistuu ns. kynureniinin aineenvaihdunnan 
säätelyn. Kynureniini on yksi tryptofaaniaminohapon ai-
neenvaihduntatuotteista. Prosessiin liittyy myös IDO eli 
indoleamiini dioksygenaasi. Laiho avaa asiaa:

– IDO on tunnettu entsyymi, joka aktivoituu voimak-
kaasti tulehdusvälittäjäaineiden vaikutuksesta. IDOn hait-
tapuoli on se, että se pilkkoo tryptofaania, josta pitäisi 
valmistua serotoniinia. Jotkut käyttävät tryptofaani-ami-
nohappoa nukahtamiseen, koska se auttaa tuottamaan 
serotoniinia. Koska IDO kuitenkin hajottaa tryptofaania, 
käyttöön jää vähemmän serotoniinia. 

IDOn pilkkoessa tryptofaania syntyy kahta ainetta: ki-
noliinihappoa ja kynureniinia, kutakuinkin sama määrä. 
Kinoliinihappo on neurotoksinen eli glutamaatin tavoin 
se laittaa liikaa vauhtia hermosoluihin. Kynureniini toimii 
sen vastaparina ja suojaa hermosoluja. 

– Masentuneella ihmisellä on todettu olevan vähemmän 
kynureniinia ja enemmän kinoliinihappoa. Tämä altistaa 
aivoja ahdistukseen ja masennukseen lisäten hermoso-
lujen neurotoksisuutta.

– Kurkumiinin on kuitenkin osoitettu ehkäisevän IDOn 
aktivoitumista. Jos se alkaa aktivoitua, kurkumiini tulee 
paikalle ja estää tryptofaanin pilkkomisen. Kurkumiini 
normalisoi myös kinoliinihapon ja tryptofaanin suhdetta. 
Näin aivot rauhoittuvat, summaa Laiho.

Suojaa myös hormoneille

Kortisoli ja adrenaliini ovat keholle välttämättömiä hor-
moneja. Niitä erittyy erityisesti stressitilassa. 

– Adrenaliinirauhanen tuottaa sekä adrenaliinia että 
kortisolia. Mikäli henkilön itsesäätelyjärjestelmä on epä-
tasapainossa, kortisoli voi jäädä pitkäaikaisesti koholle. 
Tämä puolestaan heikentää melatoniinin eli pimeähor-
monin aktiivisuutta ja häiritsee unta. 

Laiho kertoo, että eläinkokeissa on huomattu stres-
saantuneiden rottien adrenaliinirauhasen suurentuneen, 
koska sen pitää jatkuvasti erittää kortisolia ja adrenaliinia. 

Kurkumiinin ansiosta rauhanen on rottakokeissa palautu-
nut normaaliin kokoonsa ja kortisolin määrä vähentynyt. 

– Kurkumiini vähentää kortisolin määrää, mikä on eri-
tyisesti nykyihmiselle hyväksi.

Edelleen kurkumiini auttaa suojaamaan hermosoluja ja 
jopa lisäämään niitä. Aivojen yhdiste, BDNF (Brain Derived 
Neurotropic Factor) on hermosoluja suojaava ja aivojen 
joustavuutta lisäävä proteiini. 

– BDNF:n määrää lisäävät terveelliset elämäntavat, 
liikunta, paastot - mutta myös kurkumiini. Kurkumiini 
lisää BDNF:ää erityisesti amygdalassa, joka on erään-
lainen aivojen pelkokeskus. Tällä on merkitystä masen-
nuksen hoidossa. Myös masennuslääkkeiden tiedetään 
lisäävän BDNF:ää.

Endokannabinoidijärjestelmästä puhutaan erityisesti 
kannabiskasvista saadun CBD-öljyn yhteydessä. CBD ei 
ole huumaava ainesosa, mutta se rauhoittaa.

– Kannabinoidireseptorit ja CBD ovat kuin avain ja luk-
ko. Myös kurkumiini reagoi kannabinoidireseptoreiden 
kanssa. Näin silläkin saadaan rauhoittava vaikutus. 

Kurkumiini hoitaa suolistoa

Suolisto on ihmisen toiset aivot. Nämä kahdet aivot kom-
munikoivat keskenään vagushermon kautta. 

– Tietyt suolistobakteerit lähettävät aivoille eräänlaisia 
’tekstiviestejä’ siitä, mitä ne tarvitsevat. Suolisto valmis-
taakin 90% serotoniinista, Laiho toteaa. 

Suurin osa välittäjäaineista ei synny aivoissa, vaan 
suolistossa.

Siten myös suolisto liittyy masennukseen ja aivojen 
tulehdustilaan. Tutkimusten mukaan masentuneen ih-
misen suolisto on usein liian läpäisevä; tällöin puhutaan 
vuotavasta suolesta. 

– Suoliston liitokset ovat normaalisti tiukat ja vain hy-
vin sulaneet ravintoaineet pääsevät sieltä verenkiertoon. 
Vuotavan suolen oireyhtymässä liitosten väliin on syntynyt 
rakoja, joista pääsee verenkiertoon esimerkiksi bakteerien 
palasia tai kokonaisia proteiineja. Verenkierrossa niitä 
kohdellaan kuin vihollisia, Laiho selvittää.

Tiedetään, että bakteerien solukalvoilla esiintyy LPS-ni-
mistä (lipopolysakkaridi) molekyyliä. Vaikka bakteeri olisi 
jo kuollut ja siinä olisi vain LPS:n pieni pala, elimistössä 
se tulkitaan akuutiksi bakteeri-infektioksi. Se laukaisee 
tulehdusreaktion, ja jälleen syntyy elimistöön hälytystila. 

– Kun LPS:ää vuotaa pikku hiljaa verenkiertoon, koko 
elimistön puolustusmekanismi on tulipalon vallassa. Se 
aiheuttaa aivoissa monenlaisia oireita, kuten aivosumua 
ja masennusta. 

– Koe-eläimille annettu LPS on saattanut eläimet täysin 
stressaantuneiksi. Niille annettu kurkumiini on kuitenkin 
sammuttanut tulehduksen ja palauttanut välittäjäaineet 
tasapainoon. 

Laiho kertoo, että kurkumiini hoitaa suolen pintaa. 
– Yksi kurkumiinin tärkeä tehtävä on suolen limakalvon 

pinnan tiivistäminen, jolloin verenkiertoon ei pääse häiri-
köitä. Kurkumiini sekä sammuttaa syntynyttä tulehdusta 
että ehkäisee sen syntymistä. 

Kurkumassa on vain 3 prosenttia kurkumiinia. Ravintoli-
sissä kurkumiinia on yleisesti 500 milligrammaa kapselissa. 
Tämä vastaa 30-kertaista määrää kurkumaa. 

Laiho kertoo, että yleisesti ottaen kurkumiini imey-
tyy melko heikosti. Jotkut käyttävät kurkumiinin kanssa 
mustapippuria, joka lisää kurkumiinin biosaatavuutta. 

Tämä johtuu mustapippurin sisältämästä piperiinistä, 
josta tulee sen kirpeä maku.

– Toisin kuin usein oletetaan, piperiini ei paranna kur-
kumiinin imeytyvyyttä. Se kuitenkin estää maksassa esiin-
tyvän entsyymin toimintaa, jonka tehtävänä on poistaa 
kehosta kurkumiinia. Piperiinin jarruttaessa tämän ent-
syymin toimintaa kurkumiini säilyy verenkierrossa jopa 
20 kertaa paremmin. Toisin sanoen piperiinin vaikutuk-
sesta yksi kurkumiinikapseli vastaa 20 kurkumiinikapselia, 
Laiho selvittää. 

Hän kuitenkin painottaa, että kurkumiinia koskevat tut-
kimukset on tehty ilman piperiiniä. Voidaan myös kysyä, 
onko 20 kertainen vaikutus tarpeellinen. Asiaan liittyy 
myös piperiinin vaikutus CYP3A4-nimiseen entsyymiin, 
joka on lääkeainemetaboliaan liittyvistä entsyymeistä 
tärkein. CYP3A4 metaboloi yli 150 lääkeainetta. 

– On arvioitu, että CYP3A4 osallistuu noin joka toisen 
markkinoilla olevan lääkeaineen aineenvaihduntaan. On 
siis mahdollista, että piperiini lisää jonkun lääkkeenkin 
tehoa moninkertaiseksi, koska maksa ei poista sitä. Itse 
en käyttäisi piperiiniä kurkuman yhteydessä, Laiho sanoo.

Laiho suosittaa käyttämään kurkumaa sekä päivit-
täisenä mausteena että ravintolisänä. Hän kertoo, että 
suoliston bakteerit oppivat käyttämään maustekurku-
maa ravinnokseen ja muodostavat siitä hyvin imeytyvää 
kurkumiinia.

– Ravintolisistä hyvässä kurkumiinivalmisteessa ovat 
mukana kurkuman eteeriset öljyt. Sellainen tuote hillitsee 
tulehduksia parhaiten. Ravintolisänä 500 milligramman 
kapseli tuntuu riittävän hyvin. Se kannattaa ottaa kuiten-
kin rasvaisen ruoan kanssa imeytymisen parantamiseksi, 
Joni Laiho toteaa. 

Ilmoittaudu ilmaiseksi 
TerveysSummitiin 

niin pääset näkemään 
Joni Laihon täyspitkän 

asiantuntijahaastattelun.
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– Kurkumiini 
myös tiivistää 
suolen 
limakalvon 
pintaa, jolloin 
verenkiertoon ei 
pääse häiriköitä, 
Joni Laiho kertoo.
Kuva: Anne Brack



R avinnolla ja mielialalla on vahva yhteys. Tutki-
mustieto asiasta lisääntyy koko ajan. 
– Suoliston mikrobiomi on tässä keskeisessä 
roolissa. Jos hyvät mikrobit vähenevät ja huo-

not lisääntyvät, myös suolen läpäisevyys lisääntyy. Silloin 
syntyy matala-asteista tulehdusta, kuvaa evoluutiopsy-
kologian dosentti Markus Rantala. 

Jos huonot bakteerit yleistyvät suolistossa, ne tuottavat 
myrkkyjä eli toksiineja, jotka päätyvät aivoihin ja aiheutta-
vat neuroinflammaatiota eli tulehdustilan aivoihin. Silloin 
elämän vastoinkäymiset tuntuvat voimakkaammin. 

Toisaalta monet hyvää mielialaa ylläpitävät hormonit 
ja välittäjäaineet syntyvät suolistossa hyvien bakteerien 
ansiosta. Jos näitä bakteereja ei ole riittävästi, voi syntyä 
puutetta esimerkiksi serotoniinista, dopamiinista, gluta-
maatista ja GABAsta. 

Kasvispitoinen ruokavalio  
estää masennusta

Masennukselle altistavat suoliston 
mikrobiston epätasapaino, suun 
tulehdukset sekä sisäelinrasva. 

Teksti: Terhi Niinimäki

– Suolistossa on myös paljon hermosoluja, jotka lähet-
tävät viestejä aivoihin, Rantala toteaa. 

Vaikka terveellinen, monipuolinen ruokavalio ylläpitää 
hyvää mielihyvää ja ennaltaehkäisee masennusta, on jo-
kaiselle sopiva ruokavalio silti yksilöllinen. Se, mikä sopii 
toiselle, ei välttämättä sovi toiselle. 

– Esimerkiksi ärtyvästä suolesta kärsivälle terveellinen 
ruokavalio voi olla haasteellinen, Rantala pohtii. 

Hän jatkaa, että sopivan ruokavalion löytäminen on 
hänelle itselleenkin jatkuvaa testailua ja biohakkerointia. 
Se, mikä sopii toisena hetkenä, ei välttämättä myöhem-
min enää sovi. On olemassa silti yleisiä ohjenuoria siitä, 
millainen on hyvä ruokavalio. 

– Pitkälle prosessoitu ruoka on yleensä ravintoköyhää, 
eikä siinä ole enää jäljellä riittävästi ravintoaineita, jotta 
keho toimisi niin kuin sen kuuluisi toimia, Rantala toteaa. 

Prosessoidun ruoan välttämisen ohella hän nostaakin 
mielialan kannalta erityisen tärkeiksi runsaan ja monipuo-
lisen kasvisten ja marjojen käytön sekä kuidun saannin. 

– Suomalaiset naiset saavat keskimäärin 20 grammaa 
kuitua päivässä ja miehet 22 grammaa. Ero johtuu siitä, 
että miehet syövät enemmän ruisleipää. USA:ssa kuidun 
saanti sen sijaan on keskimäärin vain 10 grammaa päi-
vässä, Rantala kertoo. 

Metsästäjä-keräilijöiden ulostenäytteiden tutkimuk-
sissa on paljastunut, että sen ajan ihmiset saivat vuoro-
kaudessa noin 100 grammaa kuitua ja söivät noin sataa 
eri kasvilajia. 

– Nykyisin lajikirjo on hyvin harva ja kasvisten syönti 
liian vähäistä.

– Suositusten mukainen kasvisten saanti on 500 gram-
maa päivässä, mutta se on mielestäni varsin vähän. Itse 
syön varmaankin kilon, Rantala naurahtaa.

Kasvisten runsas ja monipuolinen syöminen laskee 
kehon matala-asteista tulehdusta ja siten hyödyttää ter-
veyttä monin tavoin. Lisäksi Rantala suosittelee syömään 
päivittäin fermentoituja kasviksia, kuten hapankaalia tai 
kimchiä.  

Alkoholi pahin

Rantala pohtii, että osalla ihmisistä suoliston mikrobiomi 
kestää paremmin lipsumista terveellisestä ruokavaliosta 
kuin toisilla. Lisäksi on eroa siinä, millä tavalla lipsuu. 

– Esimerkiksi sushiaterian höttöhiilarit ovat pienempi 
paha kuin ryyppyilta, Rantala sanoo. 

Hän korostaakin, että alkoholi ja tupakka ovat kaikkein 
tärkeimpiä pois karsittavia, jos haluaa huolehtia hyvästä 
mielialasta. 

– Alkoholi on tekninen liuotin, joka tekee pahaa suolis-
ton seinämälle. On tutkittu verikokeilla, että ryyppyillan 
jälkeen verestä on löytynyt suolistobakteereja, Rantala 
kertoo. 

Myös sokerin ja muiden höttöhiilihydraattien karsimista 
Rantala suosittelee. 

– Ruoka-aineet, jotka saavat ihmiset lihomaan, ovat 
haitallisia niin mikrobiomille kuin mielialalle. Lisäksi yli-
painoisilla on selvästi muita korkeampi riski sairastua 
masennukseen, Rantala valottaa. 

Suu kuntoon 

Suoliston haitallisten mikrobien ohella masennukselle 
altistavat suussa olevat tulehdukset sekä sisäelinrasva. 

– Esimerkiksi naisilla pakaroissa ja rinnoissa oleva rasva 
on terveellistä, mutta nimenomaan sisäelinrasva haitallista 
ja matala-asteista tulehdusta aiheuttavaa, Rantala toteaa. 

Suun kunto on yhteydessä moneen muuhunkin asiaan 
kuin mielialaan. 

– Ientulehduksilla on todettu olevan yhteys myös Alz-
heimerin tautiin ja sepelvaltimotautiin. Jos jostain aloit-
taisin, niin hampaiden ja suun kunnosta, Rantala pohtii. 

Hän jatkaa, että tutkimusten mukaan ihmisten ham-
paat olivat paremmassa kunnossa ennen kuin alettiin 
syömään sokeria. 

– Kun jättää sokerin pois, aivot tottuvat siihen varsin 
nopeasti, eikä tee enää mieli makeaa. 

Rantala harmittelee, etteivät ihmiset välttämättä ym-
märrä, mikä on ravinnon merkitys mielialalle. 

– Osalla ruokavalio on pahasti pielessä, ja kun sitä lähtee 
korjaamaan, mikrobiomi muuttuu yllättävänkin nopeasti. 

– Ruoka-aineet, jotka saavat 
ihmiset lihomaan, ovat 

haitallisia niin mikrobiomille 
kuin mielialalle. 

– Kun suolistossa yleistyvät huonot bakteerit, niin 
elämän vastoinkäymiset tuntuvat voimakkaammin 
aivoihin päätyvien toksiinien vuoksi, kertoo 
evoluutiopsykologian dosentti Markus Rantala.

Ilmoittaudu ilmaiseksi 
TerveysSummitiin

niin pääset näkemään 
Markus Rantalan

täyspitkän 
asiantuntijahaastattelun.

Ilmoittaudu ilmaiseksi:
www.terveyssummit.fi

Kasvisten runsas ja monipuolinen syöminen hillitsee kehon matala-asteista tulehdusta ja edistää suoliston 
mikrobitasapainoa, joka huolehtii myös hyvästä mielialasta. 

Muutokset tapahtuvat suuntaan ja toiseen parissakin 
päivässä, hän toteaa. 

Lisäksi hän nostaa stressin tekijäksi, joka vaikuttaa suo-
liston mikrobistoon ja siten mielialaan. Pitkään jatkunut 
stressi muuttaa mikrobistoa. 

– Hyvä uutinen on, että mikrobiston paranemisen huo-
maa mielialassa jopa alle viikossa, hän kehuu. 

Lisäksi hän rohkaisee, että kun suoliston saa kuntoon, 
saa palkinnoksi pidempiaikaisen vaikutuksen mielialaan 
kuin mitä tulee yksittäisten herkkujen syömisestä. 



R auta on ihmiselle välttämätön hivenaine. Rau-
dan päätehtävä on kuljettaa happea sydämeen, 
lihaksiin ja muihin tärkeisiin elimiin. Rautaa tarvi-
taan myös energia-aineenvaihduntaan, monien 

entsyymien toimintaan, aivojen välittäjäaineiden muo-
dostukseen ja hermosolujen rakentumiseen. 

Aikuisen ihmisen kehossa on rautaa yhteensä 4–5 
grammaa. Noin 10–15 prosenttia elimistön raudasta sijait-
see lihaksissa. Normaali raudan määrä ehkäisee anemiaa 
ja edistää terveyttä. Rautaa ei pitäisi olla myöskään liikaa. 
Raudanpuutteen oireita ovat muun muassa väsymys, 
hengenahdistus, kalpeus, huimaus, korvien humina ja 
aiempaa herkempi hengästyminen. 

Elimistömme ei kykene itse tuottamaan rautaa. Rauta 
myös poistuu elimistöstä eritteiden mukana, joten päi-
vittäinen raudan saanti on välttämätöntä. 

Jos rautavalmisteet eivät sovi

Lääkäri Sauli Siekkinen kertoo, että raudan puute on 
suhteellisen yleistä.

– Raudanpuute on yleisintä hedelmällisessä iässä olevil-
la naisilla. Sen yleisimpinä syitä ovat runsaat kuukautiset 
ja toistuvat raskaudet. Raudan imeytymättömyys saattaa 
johtua esimerkiksi keliakiasta, joten se tulee ensin poissul-
kea verikokein tai vatsantähystyksellä, Siekkinen toteaa.  
Raudanpuute voi johtua myös verenvuodosta mahalau-
kussa, suolistossa tai peräpukamista.

Etenkin naisille suun kautta otettavat rautalääkkeet 
aiheuttavat vatsasivuvaikutuksia, kuten ummetusta ja 
närästystä. Sen vuoksi raudanpuutteen hoidossa joudu-
taan jossain tapauksessa turvautumaan rautainfuusioon. 

– Rautainfuusio tarkoittaa elimistön käyttöön soveltu-
van raudan (ferrikarboksimaltoosin) antamista suonen-
sisäisesti. Rautainfuusio voidaan antaa ihmiselle siinä 
tapauksessa, kun suun kautta otettavat rautalääkkeet 
eivät joko sivuvaikutusten vuoksi sovi tai ne eivät onnistu 
nostamaan matalia rauta-arvoja. 

Milloin on raudanpuutetta?

Siekkinen suosittaa raudanpuutteen toteamiseen kat-
tavia verikokeita.

– Tärkeitä mitattavia asioita ovat hemoglobiini, he-
matokriitti, erytrosyytit, ferritiini, paastorauta, transfer-
riinireseptoripitoisuus, transferriinin rautakyllästeisyys 
ja hepsidiini. 

Siekkisen mukaan ehdotonta ferritiinipitoisuuden ar-
voa, joka sulkee pois raudanpuutteen, on vaikea asettaa. 
Kirjallisuudessa ferritiinin raja-arvo 30 µg/l on hyväksytty 
raudanpuutteen osoittajaksi aikuisilla. 

– Suuri ferritiinipitoisuus ei välttämättä poissulje rau-
danpuutetta. Normaali tai kohonnut arvo voi selittyä 
esimerkiksi tulehdusreaktiolla. Tällöin yleensä CRP-arvo 
tai lasko on suurentunut. Voimakkaan tulehduksen tai 

Viisi vinkkiä
raudan 
imeytymiseen 

Väsyttääkö ja uuvuttaako? 
Ovatko rauta-arvosi matalat? 

Kokeile näitä vinkkejä 
ferritiiniarvojen nostamiseen: 

1. Syö rautarikasta ravintoa, kuten lihaa, kalaa ja 
kananmunia. Kasviperäistä rautaa saat muun muassa 
palkokasveista, täysjyväviljasta, pähkinöistä ja siemenistä. 

2. Vältä nauttimasta kahvia ja laktoosipitoisia tuotteita 
samanaikaisesti rautarikkaan ravinnon kanssa, ne 
heikentävät raudan imeytymistä. 

3. Nauti rautapitoisen ruoan kanssa samaan aikaan 
C-vitamiinilisää tai runsaasti C-vitamiinia sisältävää 
ravintoa. C-vitamiini lisää raudan imeytymistä.  

4. Kokeile rautaa sisältävää ravintolisää. Nestemäiset 
rautavalmisteet imeytyvät nopeasti ja sekoittavat 
harvoin vatsaa. 

5. Kokeile raudan imeytymisen haasteisiin Laktoferriini-
ravintolisää. Laktoferriini auttaa rautaa jakautumaan 
elimistössä oikein. 

Edistä elimistösi ja ravinnon raudan imey-
tymistä ainutlaatuisella uutuudella. 
Vitatabs Laktoferriini + C sisältää laktofer-
riiniä, eli maidon glykoproteiinia, joka on 
tuttu muun muassa äidinmaidosta. Yh-
dessä C-vitamiinin kanssa ne muodosta-
vat tehokkaan yhdistelmän ferritiiniarvo-
jesi tueksi. Rauta imeytyy tehokkaammin 
ja väsymys ja uupumus vähenee. C-vita-
miini edistää myös immuunijärjestelmän 
normaalia toimintaa.   

Vitatabs® laktoferriini + C:n voi nauttia mi-
hin aikaan vuorokaudesta tahansa, muut 
ravintoaineet eivät vaikuta sen imeyty-

miseen. Tuote 
sopii myös ras-
kaana oleville 
ja imettäville. 
Vitatabs® 
laktoferriini +
C:tä voidaan 
käyttää myös 
yhtä aikaa rauta-
lisän kanssa. 

MAINOS

Suomalaisen lääketehtaan laatua

UUTUUS 
Vitatabs® 

Laktoferriini + C
ferritiiniarvojen 

tueksi
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Varmista raudan saanti
Ravinnolla ja rautavalmisteilla tai 

rautainfuusiolla.
Teksti: Merja Kiviluoma

kudostuhon yhteydessä monen valkuaisaineen pitoisuus 
veressä kasvaa merkittävästi. Ferritiini on yksi näistä. 

Yli 100 µg/l ferrittiiniarvo sulkee pois raudanpuutea-
nemian.

– Ferritiinipitoisuuden laskulle on löydetty tähän men-
nessä vain yksi syy eli elimistön raudanpuute ja rauta-
varastojen tyhjeneminen. Ferritiinin määrä vaihtelee 
normaalisti vuorokauden ja kuukautiskierron mukaan. 
Raskauden aikana punasolutuotanto kasvaa, mikä ku-
luttaa elimistön rautavarastoja ja voi aiheuttaa ferritiini-
arvon laskua. Sen sijaan ehkäisypillerit saattavat nostaa 
ferritiinipitoisuutta parantamalla raudan imeytymistä 
suolistosta, sanoo Siekkinen.

Rautainfuusiota annetaan muun muassa Terveysta-
lossa ja Aavassa, ja se maksaa noin 400 euroa. Rautain-
fuusioon tarvitaan lääkärin lähete.

Raudan parhaat lähteet ruokavaliossa ovat maksa, liha 
ja täysjyväviljavalmisteet. C-vitamiini parantaa raudan 
imeytymistä. 

– Raudanpuutteen hoidossa joudutaan jossain 
tapauksessa turvautumaan rautainfuusioon, 
esimerkiksi jos suun kautta otettavat rautalääkkeet 
aiheuttavat ongelmia, lääkäri Sauli Siekkinen kertoo. 
Kuva: Anne Brack



 Tuotevinkki

Nattokinaasi parantaa 
verenkiertoelimistön toimintaa

Teksti: Birgit Stenroos

J apanin Okinawan saarella asuu erityisen pitkäikäisiä 
ihmisiä. Terveiden, jopa yli 100-vuotiaiden asukkaiden 
ruokavaliossa on samankaltaisuuksia, joilla uskotaan 

olevan merkitystä pitkäikäisyyteen. Yhdeksi terveysteki-
jäksi on nostettu heidän perinteinen natto-aamiaisensa, 
joka sisältää nattokinaasi-entsyymiä.

Natto valmistetaan fermentoimalla keitettyjä soijapapu-
ja, kunnes pinnalle muodostuu tahmea lima, joka sisältää 
erityisen paljon nattokinaasia ja K2-vitamiinia. Tutkitusti 
nattokinaasi parantaa verenkiertoelimistön toimintaa 
useilla eri tavoilla. Se muun muassa liuottaa verihyytymiä 
ja voi alentaa korkeaa ylä- ja alaverenpainetta. Se myös 
vähentää punasolujen kasautumista ja tehostaa veren-
virtausta esimerkiksi raajoissa. 

Japanissa nattoa valmistetaan noin miljardi kiloa vuo-
dessa. Natto-aamupala ei välttämättä maistu tottumat-
tomalle. Tästä syystä nattokinaasista on tehty ravintolisiä 
maailmalla vuosikymmeniä. Euroopassa se sai Euroopan 
Unionin uuselintarvikehyväksynnän vuonna 2017. Näissä 
turvallisuustutkimuksissa käytettiin japanilaista NSK-SD 
entsyymiä. 

Nattokinaasi imeytyy hitaasti ja sen pitoisuus veren-
kierrossa nousee hallitun tasaisesti. Nattokinaasia on 
havaittavissa verenkierrossa heti sen nauttimisen jälkeen, 

mutta suurimmillaan pitoisuus on noin 13 tuntia annoksen 
syömisen jälkeen. Tästä syystä yksi annos päivässä riittää. 

Nattokinaasia suositellaan kaikille yli 50-vuotiaille. Eri-
tyisen suositeltava se on tupakoiville tai huonosta ää-
reisverenkierrosta kärsiville. Nattokinaasi on turvallinen 
ruokaperäinen entsyymi. Se ei toimi liian tehokkaasti, 
vaan elimistö säätelee sen käyttöä tarpeen mukaan. 

Biomedilla on 
alkuperäiseltä 
japanilaiselta valmistajalta 
saatu yksinoikeus 
Nattokinaasi NSK-SD 
tuotteen Suomen myyntiin.  

R avinnolla on suuri merkitys nivelterveydelle. Ni-
velrikko ei sinänsä ole tulehduksellinen sairaus, 
mutta siinäkin on usein mukana tulehdusta.
Nivelet tarvitsevat kollageenia eli riittävästi pro-

teiinia, mineraaleja eli muun muassa kalkkia sekä D-vita-
miinia, jonka puute vaikuttaa nivelrikon kehittymiseen.

– Ravinto, joka ehkäisee hiljaista tulehdusta kehossa, 
on hyväksi nivelille. Se tarkoittaa, että nopeita hiilihyd-
raatteja eli sokeria ja valkoisia jauhoja on ruokavaliossa 
riittävän vähän, korostaa ravitsemusterapeutti Marja 
Ruuti Antioksidanttiklinikalta.

Rasvoista tulehdusta ehkäisevät eli nivelten kohdalla 
erityisesti kalaöljy, ovat hyviä, kun taas tulehdusta lisääviä, 
prosessoituja rasvoja tulee välttää.

– Kasvikset ovat erittäin tärkeitä ruokavaliossamme. 
Niistä saadaan ne antioksidanttivaikutteiset aineet, mitä 
keho tarvitsee moneen asiaan, muun muassa tulehduk-
sen estämiseen.

Ruokavalio vaikuttaa ratkaisevasti painonhallintaan. 
Ylipaino on suuri rasite erityisesti polvien nivelrikkoa aja-
tellen.

– Voimakas ylipaino on tulehduksellinen tila, joka pa-
hentaa nivelrikkoa.

Ruuti pohtii, miten ihmiset pystyisivät nauttimaan sel-
laisesta herkullisesta ruuasta, jossa toteutuvat keholle 
terveelliset ravintotekijät.

– Samat ravintotekijät vaikuttavat koko kehon koostu-
mukseen ja tulehdukseen. Haitalliset ruuat, kuten sokeri ja 
tärkkelys sekä pilalle prosessoidut rasvat ovat niitä, jotka 
aiheuttavat osalle ihmisistä koukuttumisen.

– Tosin siitäkin kiistellään, ettei sokeri aiheuttaisi ad-
diktiota, sillä sitä ei ole tutkimuksissa saatu toistaiseksi 
esiin, vaikka kokemus puhuu vahvasti puolesta. Toisaalta 
tutkimuksissa on pystytty toteamaan, että glukoosi- ja 
fruktoosisiirapit ovat erityisen addiktoivia.

Nivelet tarvitsevat tulehdusta 
ehkäisevää ravintoa

Oikeanlainen ravinto tarjoaa 
nivelille niiden tarvitsemia 

rakennusaineita. Vääränlainen 
ravinto ruokkii nivelissä esiintyviä 

tulehduksia.
Teksti: Soili Kaivosoja

Aiheellinen huolenaihe onkin, että annamme itsem-
me addiktoitua niin sanottuun roskaruokaan. Huonoille 
tavoille tottuneena ei välttämättä osaa enää nauttia ter-
veellisestä ruuasta.

– Arkiruuan tulee olla terveyttä edistävää. Viikonlop-
puisin, juhlissa tai lomilla ei yleensä haittaa, vaikka her-
kuteltaisiin sellaisella, mikä ei ole niin terveyttä edistävää. 
Se edellyttää kuitenkin, että sen jälkeen palataan taas 
herkulliseen ja terveelliseen arkiruokaan.

Kasviksista ja oliiviöljystä pitkälle muodostuvaa Välime-
ren ruokavaliota on tutkittu monien sairauksien suhteen.

– Tulokset ovat aina osoittaneet, että perinteinen Väli-
meren ruokavalio tukee terveyttä, on sitten kyse sydän-
sairauksista, syövästä tai nivelongelmista.

Ravintolisistä apua

Tarvitsevatko nivelet tuekseen ravintolisiä?
– Nivelsairaus voi olla myös geneettistä, mutta olipa 

syy mikä tahansa, niin kyllä ravintolisät auttavat todella 
usein, vastaa Ruuti.

Hän suosittelisi ainakin kalaöljy- sekä D-vitamiinilisää.
– Oikeasti toimivia nivelvalmisteita on esimerkiksi kur-

kumiini, joka toimii tulehduskipulääkkeen tavoin. On ole-
massa paljon kokemusta siitä, että sen käytöllä voidaan 
jopa korvata tulehduskipulääke. Kurkumiini on lisäksi 
laaja-alaisesti kehossa vaikuttava antioksidanttivaikut-
teinen, eli siitä on hyötyä muutenkin.

– Kondroitiini- sekä glukosamiinivalmisteista on tie-
teellistäkin tutkimusta. Niiden käyttöä suosittelevat myös 
lääkärit.

Myös inkivääristä tai perinteisesti reumaatikon yrtik-
si puhutusta nokkosesta voi saada apua nivelvaivoihin.

– Erittäin tutkittu aine on rannikkomännyn kuoriuute 
Pycnogenol, joka vaikuttaa tulehdusta vähentävästi, mutta 
on myös verisuonille hyväksi. Samanlaisia vaikutuksia on 
kotimaisella Havupuu-uutejuomalla.

Oikeanlainen ravinto vaikuttaa niveliin ja niiden rus-
topintoihin.

– Nivelrikossa nivelrusto on vähentynyt tai kokonaan 
kadonnut, eikä sitä saa enää takaisin. Tulehdusproses-
siin, painonhallintaan, turvotuksiin ja kipuihin pystytään 
kuitenkin vaikuttamaan ravinnolla. 

– Tulehduksellisessa reumassa ravinnolla voi vaikuttaa 
todella paljon tulehduksen sammuttamiseen, mutta ei 
aina. Joskus voidaan oikeanlaisen ravinnon avulla päästä 
kokonaan kovista reumalääkkeistä. 

– Esimerkiksi maitotuotteet ja gluteeniviljat saattavat 
olla reuman ja sen tulehduksen ylläpitäjiä. Erikoislääkäri 
Rauli Mäkelä käytti maidotonta ja gluteenitonta ruokava-
liota reumapotilaiden hoidossa, ja melkein 90 prosenttia 
hänen potilaistaan sai sillä ratkaisevan avun.

Proteiinia sopivassa määrin

Marja Ruuti suosittelee, että ruokavaliossa tulee olla riit-
tävästi, joskaan ei liikaa proteiinia.

– Proteiinista kehoon tulevia aminohappoja tarvitaan 
moneen asiaan, kuten kollageenin, kuljettajaproteiinien ja 

entsyymien muodostukseen. Jos syö runsaasti lihaa joka 
päivä, ehkä jopa joka aterialla muun muassa makkaroina 
tai leikkeinä, muodostuu kehoon virtsahappoa ja muita 
kuona-aineita niin paljon, että ne toimivat tulehduksen 
aiheuttajina.

– Eli liha-annokset pieniä ja niiden rinnalla runsaasti 
antioksidanttisia kasviksia.

Todella tärkeää on, että nivelterveelliseen ruokavalioon 
totutellaan pienestä pitäen. 

Ilmoittaudu ilmaiseksi 
TerveysSummitiin

niin pääset näkemään 
Marja Ruutin täyspitkän 
asiantuntijahaastattelun.

Ilmoittaudu ilmaiseksi: 
www.terveyssummit.fi

– Nivelet tarvitsevat 
kollageenia eli 
riittävästi proteiinia, 
mineraaleja, 
kuten kalkkia sekä 
D-vitamiinia, toteaa 
ravitsemusterapeutti 
Marja Ruuti.

Liike on niveltenkin lääke, sekä kasvisvoittoinen 
ruokavalio.



Hyviksen kauppiaspariskunta Hanneli ja Tomi toivottaa 
sinut tervetulleeksi ostoksille hyvinvoinnin 
verkkokauppaan.
Valikoimastamme löydät Suomen laajimman valikoiman 
luonnonkosmetiikkaa, vitamiineja, luontaistuotteita, 
luomutuotteita, urheiluravinteita sekä ekologisia 
kodin puhdistusaineita.

Tervetuloa!

Ilmainen toimitus 
koodilla 

SUMMITKULJETUS 
20.11.2022 asti

Hyviksellä nyt tarjouksessa kaikki 
TerveysSummitista tutut tuotteet kuten 
kotimaiset Innolux kirkas- ja punavalot

Olemme mukana TerveysSummitissa!

A lfalipoiinihappo on monipuoliseksi antioksidantiksi 
osoittautunut aine, jota kutsutaan englanniksi 
sanoilla alpha lipoic acid (ALA). Alfalipoiinihappo 

tunnetaan myös nimellä tioktiinihappo (Thioctic acid). 
Se on tunnettu jo 1930-luvulla ”perunan kasvutekijänä”. 
Alfalipoiinihappo eristettiin vuonna 1957, mutta vasta 
1990-luvun lopusta lähtien se on tullut tunnetuksi myös 
ravintolisänä. Alfalipoiinihappo on elimistölle elintärkeä, 
D-vitamiinin kaltainen aine.  Elimistö muodostaa jonkin 
verran alfalipoiinihappoa, mutta iän myötä sen muodos-
tus heikkenee. 

Yhdysvaltalainen, afalipoiinihappoon perehtynyt ar-
vostettu tutkija Lester Packer on havainnut, että alfa-
lipoiinihapon vaikutukset erityisesti diabeteksessa ja 
sydän- verisuonitaudeissa ovat kiistattomia. Saksassa 
lääkärit ovat jo vuosikymmenien ajan määränneet rutii-
nisti diabeetikoille alfalipoiinihappoa.

Alfalipoiinihappoa tarvitaan solujen energian tuotan-
nossa. Kasveissa, joiden lehdissä on mitokondrioita, on 
myös alfalipoiinihappoa. Tällaisia ovat perunat (erikoisesti 
makea peruna), pinaatti, parsakaali, tomaatit ja porkka-
nat. Punainen liha, etenkin sydänlihas ja maksa sisältävät 
runsaasti alfalipoiinihappoa. Jotta elimistön päivittäinen 
tarve saataisiin ravinnosta, tulisi edellä mainittuja ruokia 
syödä päivässä kilokaupalla. 

Alfalipoiinihappo lisää glukoosin imeytymistä lihaksissa 
ja parantaa insuliinin tehoa säädellen glukoosin vapautu-

Biomedin R-lipoiinihappo-
kapseli sisältää 150 
milligrammaa aktiivista 
R-lipoiinihappoa.
Sopivaksi alfalipoiinihapon 
annostukseksi suositellaan 
100-300 milligrammaa, joten 
saat jo yhdestä kapselista 
suositellun määrän.

 Tuotevinkki

Alfalipoiinihappoa elimistön avuksi
Muisti pätkii? Sokerit koholla?

Iho ryppyilee?
Tekstit: Birgit Stenroos

mista maksasta. Alfalinoleenihappo säätelee positiivisesti 
verensokeria estäen haitallisen sokeroitumisilmiön eli 
glykaation kehittymistä, joka on diabeteksen syntyta-
pahtumassa tautia lisäävä reaktio ja johtaa diabetekseen 
liittyvien komplikaatioiden ja lisäsairauksien syntyyn.

Hermosolut voivat hyvissä olosuhteissa uusiintua 
useissa osissa aivoja, myös aivokuoressa. Siellä tapah-
tuu oppiminen, laajojen kokonaisuuksien hallintakyky ja 
päätöksenteko. Alfalipoiinihappo pystyy tehokkaasti vai-
kuttamaan hermoston vaurioiden tapahtumiin pysäyttäen 
ja estäen vaurioiden ketjureaktioita. Alfalipoiinihapolla 
voidaan jarruttaa hermoston hiljaista tulehdusta ja ohjel-
moitua solukuolemaa eli apoptoosia. Alfalipoiinihappoa 
tarvitaan myös soluvaurioiden korjauksessa. 

Alfalipoiinihapossa on kaksi muotoa: R-lipoiinihappo 
(R-ALA) ja S-lipoiinihappo (S-ALA). Luonnollinen R-muoto 
on moninkertaisesti tehokkaampi kuin S-muoto. 

Yleisimmin ravintolisissä käytetään R- ja S-muotojen 
sekoitusta, jossa on vain puolet luonnollista, tehokasta 
R-muotoa. 

Biomedin aktiiviset B12-tipat 
sisältävät kaksi tehokkaasti 
imeytyvää, elimistön helposti 
hyväksikäytettävää muotoa: 
metyylikobalamiinia ja 
adenosyylikobalamiinia. Euroopan 
elintarviketurvallisuusvirasto EFSA 
on luokitellut tämän yhdistelmän 
B12-vitamiineista tehokkaimmaksi 
muodoksi ravintolisissä.

B12-vitamiini monessa mukana

muistihäiriöitä ja depressiota sekä myös pahentaa muista 
syistä johtuvan dementian oireita. 

B12-vitamiinia ei juurikaan saada kasvikunnan tuotteis-
ta. Parhaita lähteitä ovat maksa, munuainen, kala ja liha 
sekä maitovalmisteet. Näidenkään ruoka-aineiden runsas 
käyttö ei välttämättä takaa, että B12-vitamiinipitoisuus 
elimistössä olisi riittävä.   

B 12-vitamiini on välttämätön punasolujen normaa-
lille kehitykselle ja hemoglobiinin muodostukseen, 
mutta sen puute ei aiheuta pelkästään anemiaa, 

vaan monenlaisia hermostollisia häiriöitä, tuntohäiriöitä ja 
jopa dementiaan viittaavia oireita. Nykyään B12-vitamiinin 
tarpeen tärkeyttä korostetaan myös raskaana oleville ja 
imettäville sekä laktoosi-intoleranssin, keliakian, stressin 
ja yksipuolisen ruokavalion yhteydessä kuin myös runsaan 
alkoholin käytön ja laihdutuskuurien aikana.

Iäkkäillä henkilöillä B12-vitamiinin puutos voi aiheut-
taa henkisen toiminnan häiriöitä, kuten masennusta, 
vainoharhaisuutta ja jopa hallusinaatioita. Oireet voivat 
muistuttaa lievää Alzheimerin tautia, mutta puutoksesta 
kärsivillä persoonallisuus ja kyky huolehtia itsestään ja 
omista asioista ovat säilyneet paremmin.

Kirurgian erikoislääkäri Kaarlo Jaakkola, Suomen ravit-
semushoitojen uranuurtaja mainitsee kirjassaan ”Ruoan-
sulatus kuntoon ravitsemushoidolla”, että muistihäiriöistä 
kärsivillä seerumin B12-vitamiinipitoisuus pitäisi aina mää-
rittää, koska vähäinenkin puutos voi aiheuttaa pahenevia 
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Maanantai 7.11.

Riittävät energiatasot Riittävät energiatasot 
– nykypäivän kadotettu – nykypäivän kadotettu 

supervoimasupervoima

MARJO VALONENMARJO VALONEN
Lääkäri

Energiaa yrteistä – näin löydät  
luonnollista apua väsymykseen, 

muistiongelmiin ja stressinhallintaan

MARIA-TERTTU LINDFORSMARIA-TERTTU LINDFORS
Sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri, 

ravitsemuksen ja funktionaalisen  
lääketieteen asiantuntija

 Kuinka huomaat B12-vitamiinin 
puutoksen ajoissa,  

löydät syyt ja korjaat vaikutukset

LANA LAVONENLANA LAVONEN
Kliinisen Ayurvedan konsultti,  
pranayama- ja joogaopettaja 

Ayurvedan vinkkejä parempaan 
ruoansulatukseen,  

energiaan ja immuniteettiin

SAULI SIEKKINENSAULI SIEKKINEN
Yleislääketieteen erikoislääkäri

Rauta ja rautainfuusio – tunnista  
vakava raudanpuutos ajoissa!

VILLE PÖNTYNEN VILLE PÖNTYNEN 
Lääkäri

NADHisti enemmän energiaa,  
voimaa & lihaskuntoa

Tiistai 8.11.

Suurimmat terveyshaasteet Suurimmat terveyshaasteet 
käsittelyssä: selätä kivut, käsittelyssä: selätä kivut, 
uupumus ja nivelvaivatuupumus ja nivelvaivat

PIRJO LINDFORSPIRJO LINDFORS
Kipu ja anestesiaerikoislääkäri

Kiputilojen ravitsemushoito  
kipuun erikoistuneen  

lääkärin opein

JAKOB VALDMAJAKOB VALDMA
Lääkäri, ravintovalmentaja,  

personal trainer, tietokirjailija
Kuuluisiko elintapasairauksia  

hoitaa elintapahoidoilla?

PIIA TUHKANENPIIA TUHKANEN
Ravintovalmentaja, fytonomi, lähihoitaja

Miten teet ravintoremontin,  
joka tuottaa lisää elinvuosia  

ja elämää vuosiin

TOMI KOTTONEN & HANNELI SALOTOMI KOTTONEN & HANNELI SALO
Hyvinvoinnin tavaratalon yrittäjät

Kauppiaiden valinnat,  
TOP10 tuotetta kaamosaikaan

MARJA RUUTIMARJA RUUTI
Ravitsemusterapeutti

Tiedätkö minkälainen ravitsemus  
edistää niveltesi terveyttä?

Keskiviikko 9.11.

Ympäristö –  Ympäristö –  
sairautesi syy tai  sairautesi syy tai  

paranemisesi avainparanemisesi avain
  

ELIAS HAKALEHTOELIAS HAKALEHTO
Bioteknisen mikrobianalytiikan ja mikrobiologisen 

agroekologian dosentti, mikrobitutkija
Löydä mikrobiomiasi  
tukeva elämäntapa

KATI JAAKONENKATI JAAKONEN
Hellapoliisi.fi -ruokasivuston perustaja,  

kokki ja yrittäjä
Hellapoliisin tarina: miten kaikkien 

reseptien sankari selvisi lähes 
mahdottomista terveyshaasteista

SAMI NUORA SAMI NUORA 
Perinnetietäjä, ayurvedisen  

elämäntavan valmentaja
Ayurveda ja pohjoisen hyvinvointi-
perinteemme uudet ulottuvuudet

HANNELE KOUHIHANNELE KOUHI
Potilastarina

Lapsesta asti jatkunut paha 
siitepölyallergia kuriin  

Karin Havupuu-uutejuomalla

ELISA AATTELA & KIRSI VAALIELISA AATTELA & KIRSI VAALI
Elisa Aattela: 

Sisäilmatutkimuspalvelut  
Elisa Aattela Oy

Kirsi Vaali: 
Biolääketieteen tutkija, dosentti, 

sekä allergologian ja immunologian asiantuntija
Kun sisäilma sairastuttaa:  

uusimmat tutkimustiedot home- ja 
kosteussairauksista sekä turvallisesta 

rakentamisesta

Torstai 10.11.

Täydentävien hoitomuotojen Täydentävien hoitomuotojen 
aarteista naisen  aarteista naisen  

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinkokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

ILKKA WESTMANILKKA WESTMAN
Akupunktioammattilainen

Neuloilla tasapainoon – miten 
akupunktio aktivoi kehoasi paranemaan

KARI POKKIKARI POKKI
Osteopaatti

Miten kehoa kunnioittava  
osteopatia voi auttaa kiputiloihin ja 

moninaisiin vaivoihin

HANNA HUTTUNENHANNA HUTTUNEN
Diplomiravintoterapeutti

Kuinka pääset eroon kivuista,  
parannut ja hoidat itseäsi

NIINA SUNINIINA SUNI
Laillistettu proviisori ja farmasian tohtori ja sertifioitu 

kiertotietoisuuskouluttaja
Kiertotietoisuus – miten hedelmällisyys 

oikeasti toimii ja millainen on  
terve kuukautiskierto?

DANIELA SALOMAADANIELA SALOMAA
Klassinen homeopaatti, ravintoneuvoja ja 

hyvinvointivalmentaja.
Premenopaussi ja uudet mahdollisuudet 

putsata synteettisten hormonien 
kuormaa kehostasi

ALESSANDRA SARELINALESSANDRA SARELIN
Hedelmällisyys- ja hormonivalmentaja & 

kuukautiskiertoon erikoistuva fytoterapeutti
Ovulaation merkitys naisen terveyteen 
ja avaimet naisen hormonitasapainoon



HUOM! Yllätyksiä ohjelmaan 
vielä tulossa – oikeudet 

muutoksiin pidätetään ja 
julkaisemme uusia puhujia 

vielä osoitteessa 
www.terveyssummit.fi

Ilmoittaudu ilmaiseksi www.terveyssummit.fi  niin näet kaikki haastattelut ilmaiseksi!

Selvitimme TerveysSummitin 
katsojien nykyhetken suurimmat 

terveyshaasteet: 
Te kysyitte, 

me hankimme parhaat 
asiantuntijat avuksenne!
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Perjantai 11.11.

Ylitä uupumus ja  Ylitä uupumus ja  
löydä suuntasi  löydä suuntasi  

kohti vireää elämää kohti vireää elämää 

RAIJA KIVIMETSÄRAIJA KIVIMETSÄ
Tietokirjailija, yrttiterapeutti, FM

Vireän elämän tukena  
Karin Havupuu-uutejuoma

MARIA DROCKILAMARIA DROCKILA
Äiti, terapeutti, kouluttaja, ja yrittäjä

Kuinka voit selvitä uupumuksesta ja 
vapauttaa traumat kehostasi

TAAVI KASSILATAAVI KASSILA
Kirjailija ja joogaopettaja

Helppoja harjoituksia mielesi ja  
kehosi vahvistamiseksi

ANU BOUQUETANU BOUQUET
Energiahoitaja ja ravintoterapeutti

Vagushermon salat: miten huollat 
hermostoasi ja parannat palautumistasi

TOMMY HELLSTEN TOMMY HELLSTEN 
Teologi, terapeutti, kouluttaja ja kirjailija

Miksi oleminen on tärkeämpää kuin 
tekeminen? Olemisen voima lähtee 

itsensä johtamisesta ja tuntemisesta

JUKKA JOKINIEMI JUKKA JOKINIEMI 
Perustaja ja toimitusjohtaja Innojok,  

tekniikan tohtori
Kirkasvalosta apua 

kaamosmasennukseen

Lauantai 12.11.

Käännä ikääntymisen kelloa ja Käännä ikääntymisen kelloa ja 
löydä mahdollisuus elää terveenä löydä mahdollisuus elää terveenä 

läpi vuosikymmentenläpi vuosikymmenten

ILKKA KOPPELOMÄKI ILKKA KOPPELOMÄKI 
Itsensä johtamisen valmentaja

Miten teet elämässä oikeita valintoja, 
stressaat vähemmän ja saat mitä haluat 

(missä elämänvaiheessa tahansa)

MARKUS J. RANTALAMARKUS J. RANTALA
Evoluutiobiologian ja  

evoluutiopsykologian dosentti
Uusin tutkimustieto masennuksesta: 
ovatko elintavat, ruoka ja ravintolisät 

sittenkin lääkitystä tehokkaampia?

ANITA WASIKANITA WASIK
Yrttiterapeutti, biolääketieteen tutkija,  

kirjailija ja bloggaaja
Syöttösolujen aktivaatio-oireyhtymä 

(MCAS): keinoja tunnistaa ja  
hoitaa eri tavoin

AIRA SAMULINAIRA SAMULIN
Yrittäjä, taiteilija, tanssilegenda

Terveen elämän oivallukset 
vuosikymmenten varrelta

OLLI SOVIJÄRVIOLLI SOVIJÄRVI
Lääkäri, biohakkeri ja kirjailija

Pitkäikäisyyden avaintekijät –  
10 konkreettista keinoa  
hidastaa ikääntymistä

Sunnuntai 13.11.

Sairauden juurisyihin kohdistuva Sairauden juurisyihin kohdistuva 
ravitsemushoito – tulevaisuuden ravitsemushoito – tulevaisuuden 

terveydenhoidon tärkein terveydenhoidon tärkein 
peruspilari?peruspilari?

KIRSI KOISTINENKIRSI KOISTINEN
Antioksidanttiklinikoiden  

laboratorioasiantuntija 
Mittaa, älä arvaa – miksi oikeat 

ravitsemusmittaukset ovat 
kokonaisvaltaisen hoidon ydin?

HANNA VOUTILAINENHANNA VOUTILAINEN
Laillistettu ravitsemusterapeutti
Ruoansulatus kuntoon 

ravitsemushoidolla

JONI LAIHOJONI LAIHO
Tuotekehittäjä ja  

terveystuoteliiketoiminnan johtaja  
Biomed Oy

Kurkumiini – aivojen tulipalon 
sammuttaja

PERTTI LÄHTEENMÄKIPERTTI LÄHTEENMÄKI
Lääketieteen ja kirurgian tohtori

Syöpäsairauksien ravitsemushoito
 

PYRY SUONSIVUPYRY SUONSIVU
Lääkäri

Usko omaan paranemiseen –  
miten ylität pelon parantua?



S yöttösolut  eli mastosyytit ovat eräänlaisia val-
kosoluja ja immuunijärjestelmän keskeisiä solu-
ja. Syöttösolut ovat peräisin luuytimestä, josta 
ne kulkeutuvat veren mukana koko elimistöön, 

erityisesti kudoksiin, jotka ovat suorassa kosketukses-
sa ympäristöön, kuten ihoon, ruoansulatuskanavaan ja 
hengityselimiin. 

Syöttösolut ovat etulinjassa ulkoisia patogeenejä eli 
viruksia, bakteereja, loisia ja sieniä sekä muita ympäris-
töuhkia vastaan, ja niillä on tärkeä rooli haavojen parane-
misessa. Syöttösolut ovat myös pääasiallisia allergisten 
sairauksien aiheuttajia. Syöttösoluilla on rooli syövänkin 
etenemisessä sekä joidenkin fibroottisten, neurologisten 
ja psykiatristen sairauksien puhkeamisessa. 

Kypsissä syöttösoluissa on solunsisäisiä granuloita eli 
eräänlaisia rakkuloita. Kun patogeeni tai muu ympäris-
töuhka pääsee ihmiskehoon, syöttösolut aktivoituvat ja 
vapauttavat granuluksistaan yli 300 erilaista kemikaalia 
eli välittäjäainetta. Tunnetuimpia välittäjäaineita ovat his-
tamiini, tryptaasi, hepariini, prostaglandiinit, leukotrieenit 
ja sytokiinit. Nämä välittäjäaineet säätelevät elimistön 
kemiallista tasapainoa, mutta aiheuttavat myös tuleh-
dusreaktion. 

Syöttösolusairaudet johtuvat geneettisesti muuttu-
neiden syöttösolujen liiallisesta tuotannosta ja/tai epä-
asianmukaisesta syöttösolujen aktivoitumisesta, kuten 
syöttösolujen aktivoitumissyndroomassa eli Mast Cell 
Activation Syndromessa, MCAS:ssa.  

Koska syöttösolut ovat jakautuneet koko elimistöön, 
syöttösolujen välittäjäaineiden vapautuminen aiheuttaa 
oireita monissa elinjärjestelmissä. MCAS:n yleisimpiin 
yleisoireisiin kuuluu vakava heikotus, joka diagnosoi-
daan usein kroonisena väsymysoireyhtymänä. Pahim-
missa tapauksissa voi ilmetä anafylaktinen shokki, joka 
on hengenvaarallinen allerginen reaktio. MCAS voi johtua 
myös kemikaaliyliherkkyydestä. Yleensä samanaikaisesti 
esiintyy useita oireita:

Luonnollista hoitoa
yliaktiiviseen 

immunijärjestelmään
Syöttösoluilla on elimistössä 

kahdentyylisiä vaikutuksia. Ne 
suojaavat elimistöä bakteereja 
ja muita ulkoisia uhkia vastaan, 

mutta ovat myös allergisten 
sairauksien aiheuttajia 

sekä osallistuvat syövänkin 
etenemiseen.
Teksti: Anita Wasik

Iho
lämmin tai polttava tunne iholla, nokkosihottuma, usein 
esiintyvä ihon punoitus, kutina ja kuivuminen, mustelmat.

Silmät
sidekalvon kuivuminen, näköhäiriöt.

Ruoansulatuskanava
ripuli tai ummetus, ilmavaivat, vatsakrampit ja -kivut, pa-
hoinvointi, oksentelu, refluksitauti, ruoka-aineyliherkkyy-
det lähinnä histamiinia sisältäville elintarvikkeille.

Hengitystiet
hengenahdistus, pinnallinen hengitys, hengityksen vinku-
minen, yskä, nenän tukkoisuus, suun kuivuminen, kurk-
kukipu.

Verenkierto
huimaus, pyörtyminen, tajunnan menetys, sydämen ryt-
mihäiriöt, verenpaineen muutokset.

Neurologiset oireet
päänsärky, migreeni, keskittymisvaikeudet, unettomuus, 
mielialan muutokset.

Tuki- ja liikuntaelimistö
luukipu, lihas- ja nivelkivut usein diagnosoituina fibromy-
algiana, osteopenia, osteoporoosi.

Gynekologiset ja endokrinologiset oireet
kuukautiskivut, epäsäännölliset kuukautiset, kehon läm-
pötilan säätelyongelmat: yliherkkyys kylmälle tai kuumalle, 
liiallinen jano.

Syöttösoluja aktivoivat

Syöttösolujen aktivoitumissyndroomassa MCAS:ssa syöt-
tösolut ovat liian herkkiä ja aktivoituvat vasteena erilaisille 
ärsykkeille, jotka ovat terveille henkilöille neutraaleja. 
Tärkeimpiä syöttösoluja aktivoivia tekijöitä ovat:
• bakteerit, virukset, loiset, sienet ja homeet sekä niiden 

biotoksiinit 
• hyönteisten puremat
• kosmetiikassa ja kotitaloustuotteissa olevat kemikaalit 
• kemialliset elintarvikelisäaineet, kuten säilöntäaineet, 

keinotekoiset väriaineet, arominvahvistimet
• hajusteet esimerkiksi hajuvesissä ja maaleissa
• lääkkeet, kuten antibiootit, aspiriini, angiotensiinikon-

vertaasin estäjät, beetasalpaajat, anestesia-aineet ja 
kontrastiaineet

• raskasmetallit: alumiini, elohopea, lyijy, kadmium, vis-
mutti ja arseeni

• alkoholi
• äärimmäiset lämpötilat, sekä korkeat että matalat
• emotionaalinen stressi
• voimakas liikunta (säännöllinen ja kevyt liikunta on tär-

keää MCAS:n hoidossa)
• ihoon kohdistuva kitka ja paine.

Vaikea saada diagnoosia

Usein on vaikea löytää lääkäriä, joka osaa yhdistää kaikki 
oireet syöttösolusairauteen. Yleensä potilas ohjataan 
useille asiantuntijoille, jotka perusteellisista tutkimuksista 
huolimatta jättävät potilaan monesti vaille vastauksia. 

Usein MCAS-potilaiden ajatellaan kärsivän psyykkisistä 
ongelmista. 

MCAS-diagnoosi perustuu muiden mahdollisten saira-
uksien poissulkemiseen ja vähintään kahden kriteerin 
täyttymiseen seuraamista kolmesta: 
1) kliinisten oireiden esiintyminen
2) vaste antihistamiini- ja syöttösoluja stabiloivilla lääk-

keillä annettuun hoitoon
3) lisääntyneiden välittäjäaineiden, pääasiassa tryptaa-

sin, mutta myös histamiinin tai prostaglandiini D2:n 
pitoisuuksien toteaminen veressä ja niiden aineen-
vaihduntatuotteiden löytyminen virtsasta. 

Filosofian tohtori ja fytoterapeutti Anita Wasik kehottaa syömään mahdollisimman luonnonmukaisesti ja 
lisäaineettomasti. Voikukka on hyvä luontainen syöttösoluongelmien tasapainoittaja. Se tukee suoliston, maksan 
ja haiman hyvinvointia. Kuva: Olli-Pekka Mattila



Yleisimpiä MCAS:n hoitoon määrättyjä lääkkeitä ovat 
antihistamiinit, syöttösoluja stabiloivat ja estävät lääkkeet, 
esimerkiksi kromolyyni, tyrosiinikinaasin estäjät, steroi-
deihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (joillekin hyö-
dyllisiä, toisille tulehduksia laukaisevia), bentsodiatsepiinit 
tai selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät. 

Jotkut näistä lääkkeistä kuitenkin estävät histamiinia 
hajottavaa entsyymiä diamiinioksidaasia eli DAO:a toimi-
masta, mikä laukaisee sen kertymisen elimistöön ja lisää 
oireiden vakavuutta. 

Lisäksi MCAS-oireyhtymästä kärsivät ovat usein herk-
kiä lääkkeissä oleville yhdisteille, kuten täyte-, side- ja 
väriaineille.

MCAS olisi otettava rutiininomaisesti huomioon erotus-
diagnostiikassa potilailla, joilla on kroonisia monijärjestel-
mäoireita tai joilla lopullisesti diagnosoitu vakava sairaus 
ei riitä selittämään potilaan koko oirekuvaa. Oikea hoito-
yhdistelmä voi vakauttaa syöttösolut. Jokainen potilas on 
erilainen, siksi hoito on valittava yksilöllisesti. Esimerkiksi 
yrtit ovat yleensä erittäin turvallisia tukihoitomuotoja. 
Mutta parasta on, jos ne otetaan ammattitaitoisen, lääke-
tieteellisen yrttiterapeutin neuvon jälkeen. Tämä optimoi 
hoidon yksilöllisten tarpeiden mukaan sekä vähentää 
mahdollisen, vaikkakin erittäin harvinaisen lääkkeen ja 
yrtin yhteisvaikutuksen ilmenemistä.

Apua luonnosta

Monet potilaat kokevat, että luonnolliset hoitomuodot 
riittävät MCAS:n hoitoon. Toiset taas voivat luonnollisten 
menetelmien avulla vähentää tarvitsemansa lääkityk-
sen määrää. MCAS:n tehokkain hoito yhdistää monia 
menetelmiä. 
Tärkeimpiä luonnollisia hoitomuotoja ovat:
Gluteenittoman ja vähähistamiinisen ruokavalion 
suosiminen.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että gluteenia ja histamii-
nia sisältävien elintarvikkeiden poistaminen voi parantaa 
merkittävästi MCAS:n oireita. Siksi on tärkeää välttää esi-
merkiksi alkoholia, jalostettuja elintarvikkeita, joissa on 
elintarvikelisäaineita, savustettuja ja käymisteitse valmis-

Mustikka on erinomainen marja myös 
syöttösoluongelmista kärsiville. 

tettuja elintarvikkeita, etikkaa, soijakastiketta, fermentoi-
tuja maitotuotteita, hiivaa, tiettyjä vihanneksia, joita ovat 
avokadot, tomaatit, munakoisot ja pinaatti sekä tiettyjä 
hedelmiä, kuten sitrushedelmiä, banaaneja ja mansikoita. 

MCAS:n laukaisevien tekijöiden välttäminen. 
On tärkeää eliminoida oireita laukaisevat tekijät, joita ovat 
infektiot (bakteeri-, virus-, lois-, sieni- ja homeinfektiot), 
henkilökohtaisten ja kotitaloustuotteiden kemikaalit, ke-
mialliset elintarvikelisäaineet, hajusteet ja äärimmäiset 
lämpötilat sekä emotionaalinen stressi. Yrtit ovat erittäin 
hyödyllisiä infektioiden hoidossa. Ne tulisi valita yksilölli-
sesti infektiotyypin mukaan.

Syöttösolujen stabiloiminen ja tulehduksen
vähentäminen.
Syöttösoluissa voidaan estää tulehdusvälittäjäaineiden 
vapautumista lisäämällä ruokavaliossa flavonoidien ja 
polyfenolien määrää.
Niitä ovat:
• kversetiini, jota on luonnostaan sipulissa, parsakaalissa, 

omenoissa, viinirypäleissä ja mustikoissa.
• resveratroli, jota on tummissa viinirypäleissä ja musti-

koissa
• apigeniini, jota on persiljassa, kamomillassa, sellerissä, 

artisokassa ja oreganossa
• luteoliini, jota on sellerissä, persiljassa, parsakaalissa, 

sipulissa, porkkanassa, paprikassa, kaalissa ja ome-
noissa. 

• silymariini, joka on maarianohdakkeen siemenistä saa-
dun standardoidun uutteen tärkein vaikuttava aine. 

Koko kehon tulehduksen vähentämiseksi ruokavalio on 
erittäin tärkeä. Esimerkiksi omega 3 ja omega 6 -rasva-
happojen suhteen tasapainottaminen on tärkeää. Monet 
yrtit ovat  hyödyllisiä tulehduksen vähentämisessä, kuten 
Scutellaria baicalensis ja Matricaria chamomilla.

Suoliston ja maksan toiminnan parantaminen.
Suoliston dysbioosi, vuotava suolisto-oireyhtymä ja tuleh-
dukselliset suolistotilat vähentävät osaltaan histamiinia 
hajottavan entsyymin DAO:n toimintaa. Jotkut patogee-
niset bakteerit tuottavat myös histamiinia. 

Suolistoflooran säätelyn ja suoliston limakalvon uu-
distamisen edistämiseksi on tärkeää ottaa ja pre- ja pro-
biootteja. Koska useimmat probiootit sisältävät histamiinia 
tuottavia bakteereja (esim. Lactobacillus acidophilus, L. 
casei), tulisi käyttää lisäravinteita, jotka sisältävät kantoja, 
jotka vähentävät histamiinin tuotantoa tai auttavat his-
tamiinin hajottamisessa. 

Tällaisia kantoja ovat esimerkiksi Bifidobacterium infantis, 
B. longum, Lactobacillus rhamnosus ja L. gasseri. 

Rohtosalkoruusu, kamomilla ja punajalava rauhoittavat 
suolen limakalvoa. 

Maksa- ja sappiteiden sairaudet edistävät myös 
MCAS:ää. Siksi on tärkeää parantaa suoliston, maksan 
ja sapen toimintaa sopivalla ruokavaliolla ja yrteillä, kuten 
maarianohdakella, voikukalla tai ruostehappomarjalla.

Ruokavalion täydentäminen puutostapauksissa.
Riittävä C-vitamiinin, B6-vitamiinin ja sinkin saanti on 
tärkeää histamiinitason alentamiseksi. Olisi kuitenkin 
käytettävä C-vitamiinia, jota ei tuoteta käymällä tai sitrus-
hedelmistä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös täydentää 
DAO-entsyymin määrää elimistössä. Omega-3-rasvahapot 
voivat auttaa vähentämään tulehdusta. 

H apetusstressin sa-
notaan olevan syynä 
useimpiin kroonisiin 
sairauksiin ja ennen-

aikaiseen vanhenemiseen. 
Tämän johdosta meitä kehote-
taan nauttimaan antioksidant-
teja. Elimistössä antioksidantit 
tasapainottavat hapetusstressin 
aikaansaamia haitallisia reaktioita 
ja ovat siten välttämättömiä eli-
mistön terveenä säilymiselle. 

Antioksidantit ja vapaat radikaa-
lit ovat toistensa vastavaikuttajia. 
Ihmisessä syntyy koko ajan vapaita 
radikaaleja. Ulkoisia syytekijöitä ovat 
muun muassa säteilyt, raskasmetallit 
(elohopea, kadmium, lyijy), kaupun-
kisaasteet, torjunta-aineet, tupakka, 
alkoholi ja monet lääkkeet. Kehon si-
säisiä syitä ovat esimerkiksi kohonnut 
verensokeri, krooniset sairaudet, tuleh-
dustilat ja kova fyysinen rasitus. Vapaat 
radikaalit ovat hyvin ärhäköitä mole-
kyylejä. Ne reagoivat heti synnyttyään 
lähimmän sopivan molekyylin kanssa. 
Ilman antioksidanttisuojaa solulle käy, 
kuten lämpimään jätetylle voille. Se 
härskiintyy.

Suomessa antioksidanttihoitoa on 
voinut saada jo yli 30 vuoden ajan. Pit-
kään sitä vastustettiin koululääketieteessä, mutta ny-
kyään yhä useampi lääkäri uskoo siitä olevan hyötyä. 
Suomessa antioksidanttiteorian toivat yleiseen tietoi-
suuteen 1980-luvun alussa tohtorit Antti Arstila, Kaarlo 
Jaakkola ja Matti Tolonen. 

Kaarlo Jaakkolan kehittämä tehojuoma on virkistänyt 
vuosien varrella satoja heikkokuntoisia, sairaita ja väsynei-
tä potilaita. Juoman teho perustuu sen valtavaan määrään 
niin antioksidantteja kuin muitakin suojaravintoaineita, 
jotka ovat peräisin luonnon parhaista raaka-aineista te-
hokkaasti imeytyvässä muodossa. Juoma sopii kaikille, 
jotka tuntevat itsensä väsyneiksi ja voimattomiksi niin 
henkisesti kuin fyysisestikin.

Vehnänorasmehu, spirulina ja klorella sisältävät kaikkia 
niitä aineita, jotka pitävät yllä elimistön hyvinvointia. Yhdis-
tämällä nämä kolme johtavaa kasvikunnan lisäravinnetta 
päästään lähelle täydellisen ravinnon tavoitetta. Nämä 
lehtivihreätäyteläiset kasvit sisältävät runsaasti mineraa-
leja, vitamiineja, aminohappoja ja entsyymejä. Entsyymit 
auttavat ruoka-aineita pilkkoutumaan. Ilman entsyymejä 
suolistolta kuluisi viikkoja sulatella ateriaa. Lehtivihreä 
tunnetaan tehokkaana suolistossa olevien myrkkyjen 
poistajana. Se muun muassa vähentää raskasmetallien, 
kuten elohopean, lyijyn, kadmiumin ja alumiinin myr-

 Tuotevinkki

Elimistön elvyttäjä
Teksti: Birgit Stenroos

Lehtivihreärikkaat 
vehnänorasmehu, 
spirulina ja klorella 
sisältävät runsaasti 
mineraaleja, 
vitamiineja, 
aminohappoja sekä 
entsyymejä.

kyllisiä vaikutuksia. Lehtivihreän 
avulla voi lisätä helposti elimistön 
emäksisyyttä.

Ihmisen ikääntyessä aivoso-
lut alkavat menettää fosfolipide-
jä, muun muassa fosfoseriiniä, 
mikä on yksi viidestä solukal-
voissa esiintyvistä rasva-ai-
neista. Useiden tutkimusten 
mukaan fosfoseriini paransi 
numero-, nimi - ja kasvomuis-

tia sekä muuta lähimuistia ja li-
säsi oivaltamis- ja oppimiskykyä.                                                                                                                     
Suomalaiset neurolipidivalmisteet 

sisältävät runsaasti aivojen tarvit-
semia hyviä rasvoja. Raaka-aine on 
uutettu sian aivo- ja hermokudokses-
ta, jonka rasvakoostumus tiedetään 
olevan hyvin lähellä ihmisen omaa 
”aivorasvaa”.

Kolmas tärkeä tekijä Antioksidantti-
juomassa on juomajauhe, joka sisältää 

korkealaatuista heraproteiinia, emi-sii-
tepöly-uutetta sekä rasittuneen elimis-
tön palautumista nopeuttavia sinkkiä, 
magnesiumia, seleeniä ja kreatiinia. 
Heraproteiini ravitsee lihaksia ja sen 
välttämättömät aminohapot edistävät 
lihasten kuntoa ja kasvua. Emi-siitepö-
lyuutteessa on satoja vaikuttavia ainei-
ta, kuten SOD-entsyymejä, vitamiineja, 

mineraaleja, aminohappoja, monityydyttymättömiä ras-
vahappoja  ja lukuisia kasvientsyymejä.  

Antioksidanttijuomaan tarvitset
4-5 dl vettä
1 dl Remiksi-palautusjuomajauhetta 
2 tl Neurolipidijauhetta
1-3 Green+ -jääpalaa tai 4 avattua Green-kapselijauhetta

Lisää Remiksi-palautusjuomajauhe veteen. Sekoita. 
Lisää juomaan jääpalat ja  jauheet. Jääpalat sulavat noin 
15 minuutissa.

Kaarlo Jaakkolan kehittämällä 
antioksidanttijuomalla moni 
vakavastikin sairas on saanut 
elvytettyä kehon toimintoja.



 Tuotevinkki

A mmoisina aikoina luista haudutettua lientä käy-
tettiin lääkinnällisesti. Sillä huomattiin olevan 
positiivisia vaikutuksia muun mussa vilustu-
misen ja astman hoidossa. Ensimmäiset mer-

kit luuliemen lääkinnällisestä käytöstä löytyvät Kiinasta, 
jossa sitä käytettiin immuniteettia kohottamaan, mutta 
erityisesti suoliston ja munuaisten kuntoa parantamaan. 

Nykypäivänä ravinnoksi käytettävistä eläimistä syödään 
pääasiassa pelkkä luustolihas. Hyödynnettäviä osia on 
kuitenkin valtavasti enemmän. Esimerkiksi luiden hyö-
dyntäminen on paitsi ympäristöystävällistä ja tuotan-
totehokasta, myös terveydelle edullista. Luuliemessä 
raaka-aineella on iso merkitys. Luun tulee olla laadukas 
ja paras mahdollinen, eläimistä, joita ei lääkitä vahvoilla 
antibiooteilla tai muilla lääkkeillä. Tähän tarkoitukseen 
ihanteellisin on mahdollisimman villin eläimen, eli riistan 
tai poron luu. Siksipä suomalainen poron luuliemi ihas-
tuttaa eri puolilla maailmaa.  

Noitajuoma vai voimajuoma?
Luuliemen käyttöhistoria yltää  

yli 2 500 vuoden taakse. 
Teksti: Birgit Stenroos

Luulientä voi 
lisätä kylmiin ja 
kuumiin juomiin tai 
ruokiin. Biomedin 
laadukasta poron 
luulientä saa 
terveyskaupoista 
pakastejääpaloina 
sekä helppo-
käyttöisenä 
jauheena. 

1. Runsaasti ravintoaineita.
Luuliemi sisältää kaikki ravinteet, jotka itse 

luu sisältää. Ravinteikas luuliemi on arvokas ravin-
tolisä, sillä keitettäessä luista irtoaa erityisesti suo-
liston, nivelten, luuston, ihon ja hiusten hyvinvointia 
lisääviä ravintoaineita, kuten kollageenia, aminohap-
poja sekä mineraaleja, muun muassa magnesiumia, 
kalsiumia, kaliumia, rautaa ja fosforia.

2. Vahvempi suolisto on vahvempi vastus-
tuskyky.

Terveellä suolistolla on kokonaisvaltainen vaikutus 
kehoon, myös immuunijärjestelmään. Esimerkiksi 
vuotava suoli lisää tulehdustilaa, kun vahingoittu-
nut suolisto päästää haitallisia aineita elimistöön. 
Kollageeni, gelatiini sekä aminohapot proliini, glu-
tamiini ja arginiini auttavat suolistoa eheytymään 
ja näin ollen parantamaan vastustuskykyä.

3. Vahva iho, hiukset ja kynnet.
Gelatiini ja kollageeni pitävät ihon, hiukset ja 

kynnet terveinä ja elinvoivina. Kollageeni on side-
kudoksen proteiini, jonka valmistuskyky ihmiske-
hossa heikkenee iän myötä. Luuliemellä voi pitää 
”rypyt pois -hoitokuureja”. Kollageenivalmisteita 
käytetään nykyään paljon ihon vahvistamiseen.

4. Nivelille vahvuutta ja voimaa.
Gelatiini on nivelten rakennusainetta. Se aut-

taa pitämään nivelet joustavina. Gelatiinin lisäksi 
luuliemi on hyvä kondroitiinisulfaatin, glukosa-
miinin ja kollageenin luonnollinen lähde. Liemeen 
liuenneina ne imeytyvät helposti elimistön käyt-
töön. 

5. Luustolle rakennusaineita.
Lujan luuston rakentaminen ei edellytä 

välttämättä maitotuotteiden käyttöä, vaikka näin 
meitä usein opastetaan. Elimistö ei pysy hyödyn-
tämään yhdellä kertaa suurta määrä kalsiumia, 
joka on vain yksi luuston rakennuksessa mukana 
olevista tekijöistä. Luuliemi tekee hyvää kaikille 
elimistön kudoksille, luusto mukaan lukien. Noin 
kolmannes luusta muodostuu kollageenista. Luu-
liemi sisältää sen lisäksi muita luustolle tärkeitä 
ravinteita helposti imeytyvässä muodossa. 

H yvinvoinnin Tavaratalon eli Hyviksen kauppias-
pari Hanneli Salon ja Tomi Kottonen kertovat 
perustelujen ja vinkkien kera omat hyvinvoin-
tituotesuosikkinsa syksyyn. 

Kaamoksen karkoittajat

– Laadukkaat hyvinvointuotteet 
auttavat jaksamaan pimeän 
syksyn, antavat virtaa ja 
tukevat terveyttä, Hyvinvoinnin 
Tavaratalon kauppiaspariskunta 
Tomi Kottonen ja Hanneli Salo 
kannustavat kokeilemaan.

5.5. Moi Forest Dust Microbiome Magic Oil sisältää 
luomuöljyjä ja metsäpölyä. Öljyt tasapainottavat ja 
vahvistavat ihoa. Metsäpöly hellii myös vastustus-
kykyä. – Ennustamme ja toivomme näistä tuotteista 
Suomen uutta vientivalttia.

6.6. Innolux Epic-kirkasvalo on mainio valinta sekä 
työpöydälle että sängyn viereen. 

 – Kannattaa katsoa ja kuunnella Innolux-yrittäjän 
oma tarina valon voimasta syksyn TerveysSummi-
tista, Tomi Kottonen vinkkaa.

7.7. Tuisa Suolavalaisin parantaa sisäilman laatua ja 
luo lempeällä valollaan rauhallisen tunnelman. 

 – Kristallisuolavalaisimen avulla negatiivisesti va-
rautuneessa sisäilmassa on helpompi hengittää. 
Tästä on apua erityisesti astmaatikoille ja allergi-
koille, Hanneli Salo kertoo.

8.8. Puhdas+ Rosmariiniöljy virkistää muistia ja mie-
lialaa sekä edistää stressinsietokykyä. Yhdessä laven-
teliöljyn kanssa rosmariiniöljy rentouttaa myös lihaksia. 

9.9. Pariterapeutti, kirjailija Eevi Vuoriston yhdessä sek-
suaaliterapeutti, eroasiantuntija ja kirjailija Marika 
Rosenborgin kanssa tekemät Hidasta Elämää Pa-
risuhteen keskustelukortit auttavat avaamaan 
keskustelua ja pohtimaan suhteen voimavaroja. 

10.10. Luomu Tyrni-Kuusenkerkkä Glögi on vegaani-
nen vaihtoehto kylmän kauden tarjoiluihin. Juoma 
sisältää luomu tyrnitäysmehua sekä luomumaus-
teita, kuten kuusenkerkkää, kanelia, inkivääriä ja 
kardemummaa. 

Luuliemen TOP 5 
käyttötarkoitusta

Lämmin luuliemijuoma
2 luu- ja luuydinuutejääpalaa 
tai 2 tl luuliemijauhetta
2 dl kuumaa vettä
1 valkosipulinkynsi murskattuna
noin 1 tl raastettua inkivääriä
1/2 tl kurkumaa
mustapippuria
sitruunanmehua
merisuolaa
(kotimaista hunajaa)

Kiehauta vesi. Lisää mausteet, luu- ja luuydi-
nuutejääpalat tai luuliemijauhe isoon mukiin 
ja kaada kuuma vesi päälle.
Sekoita. Lisää halutessasi kotimaista huna-
jaa.

1.1. A.Vogel Echinaforcea käyttävät myös kauppias-
perheen pienimmät imeskeltävien purutablettien 
muodossa. 

 – A.Vogelin Echinaforce on harvinaisuus siitäkin 
syystä, että se on Fimeaan rekisteröity itsehoito-
lääke, sanoo Hanneli Salo.

2.2. Biomedin Immuniteetti Protokollassa yhdis-
tyvät vastustuskyvyn tukemiselle olennaiset ai-
neet tehokkaasti imeytyvissä muodoissa. Tuote 
sisältää C-, D3- ja K2-vitamiineja, sinkkiä sekä 
kversetiiniä. 

3.3. Wild Nutrition Food-Grown Antioxidant Boost 
sisältää muun muassa E-vitamiinia, sinkkiä, selee-
niä, mangaania ja kuparia, jotka edistävät solujen 
suojaamista hapettumisstressiltä. Tuotteessa on 
myös A-vitamiinia, joka osallistuu solujen erikois-
tumisprosessiin. 

4.4. Ubikinoli-C-vitamiinikapselien sisältämä ubiki-
noli on koentsyymi Q10:n aktiivimuoto. C-vitamiini 
voimistaa vastustuskykyä, suojaa soluja hapettu-
misstressiltä sekä auttaa vähentämään väsymystä 
ja uupumusta. 

 – Ubikinoli on minulle kuin energiajuoma kapselin 
muodossa. Siitä saa luonnollista boostia myös 
huonosti nukutun yön jälkeen, Hanneli Salo kertoo.



A ntioksidanttiklinikan erikoisosaamista ovat 
verestä määritettävät vitamiini-, hivenaine- ja 
rasvahappotutkimukset sekä hapetusstres-
simittaukset. Ravitsemustilan arviointi sekä 

ravitsemushoidot tukevat muiden hoitojen lisäksi asiak-
kaan terveyttä.

– Meille tullaan varsin usein hakemaan tukihoitoa perin-
teisen sairauden hoidon lisäksi. Osa asiakkaistamme on 
syöpäpotilaita, jotka tulevat hakemaan lisätukea sairauden 
hoitoonsa. Osa on arjesta selviytymisestä ja uupumukses-
ta kärsiviä, Helsingin Antioksidanttiklinikan laboratorion 
esihenkilö Kirsi Koistinen kertoo yleisimmistä tilanteista, 
jolloin asiakkaat kääntyvät heidän puoleensa.

Antioksidanttiklinikan laboratoriossa otetut kokeet 
analysoidaan esimerkiksi Mineraalilaboratorio Milassa.

Varsin tyypillinen tilanne on, että henkilöllä on tunne, 
että hän joutuu ponnistelemaan pärjätäkseen töissä, pa-

Ravitsemushoito osana 
terveydenhoitoa

Mikroravinteiden määrittäminen 
antaa tärkeää tietoa lääkäreille.

Teksti: Soili Kaivosoja
Kuva: Antioksidanttiklinkka

lautumiseen menee entistä enemmän aikaa, sosiaalinen 
elämä kaventuu jaksamisen vuoksi ja harrastukset jäävät.

– Mikäli tällaiseen aivosumuun liittyy vielä vatsaongel-
mia, on todennäköistä, että ravinteiden imeytyminen ei 
ole hyvä, huomauttaa Koistinen.

Tarkka tilannekartoitus

Perusteellisen esitietokartoituksen jälkeen Antioksidant-
tiklinikan lääkärit kartoittavat potilaan kokonaistilanteen 
mahdollisimman pitkälle taaksepäin. Näin pyritään sel-
vittämään, miten tilanteeseen on päädytty ja mikä siihen 
on voinut vaikuttaa.

– Ensimmäisellä kerralla potilaasta otetaan laajasti vita-
miini-, hivenaine- ja aineenvaihduntakokeita kokonaistilan-
teen kartuttamiseksi. Niiden ja tavanomaisten tutkimusten 
lisäksi mittaamme rasvahappoja. Tarkoitus on selvittää, 
toimiiko elimistö normaalisti, ovatko esimerkiksi maksa- ja 
munuaisarvot sekä verensokeri kunnossa. Useimmiten 
tutkitaan myös tulehdusarvot, Koistinen kertoo.

Matala-asteisen tulehdustilan tiedetään altistavan eli-
mistöä monille kroonisille sairauksille.

– Ruokavaliohoito on kaiken perusta, mutta se ei aina 
riitä korjaamaan elimistössä olevia puutostiloja. Jos ve-
rikokeissa todetaan ravinnepuutoksia, saatetaan joutua 

– Laboratorioissamme 
tehtävillä tutkimuksilla 
on tarkoitus 
selvittää, toimiiko 
asiakkaan elimistö 
normaalisti ja ovatko 
esimerkiksi maksa- ja 
munuaisarvot sekä 
verensokeri kunnossa, 
kertoo Helsingin 
Antioksidanttiklinikan 
laboratorion esihenkilö 
Kirsi Koistinen.

 Tuotevinkki

Y hdet ilmatiet-yksi sairaus. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vaikka vain osa hengitysteistä oireilee, yleen-
sä koko ilmateiden alueen limakalvot sairastuvat 

samanaikaisesti.
Hengitystietulehduksiin käytettävissä yskänlääkkeissä 

käytetään aineita, jotka yleisesti vaikuttavat aivojen ys-
käkeskukseen. Sellaisia ovat esimerkiksi opiumunikosta 
saatavat kodeiini ja etyylimorfiini. 

Keskushermoston häiriöt, aistiharhat ja sydämen ryt-
mihäiriöt ovat tyypillisiä yskänlääkkeiden sivuvaikutuksia. 
Viime aikoina on Suomessakin arvovaltaiselta taholta eh-
dotettu, että lasten yskänlääkkeiden myynti tulisi kieltää. 

Jotkut jo vuosituhansia käytössä olleet yrtit ovat hen-
gitysteiden ongelmissa ylitse muiden. Etenkin kihokin ja 
lakritsiuutteen haihtuvat öljyt auttavat irrottamaan limaa. 

Kihokki sisältää myös mikrobeja tuhoavia aineita. Lisäksi 
useat muut kasviyrtit, kuten timjami, piparminttu sekä 
anisruoho hillitsevät yskänärsytystä limaa irrottamalla. Pi-
parminttuöljy sisältää pääasiassa mentolia, joka vaikuttaa  
antibakteerisesti suun limakalvoilla sekä helpottaa tukkois-

käyttämään kohtuullisen suuriakin hiven- ja vitamiinian-
noksia sekä rasvahappovalmisteita, jotta epätasapaino 
saadaan nopeasti korjattua. 

– Joskus ruokavaliota joudutaan muuttamaan esimer-
kiksi allergioiden tai liian yksipuolisen ruokailun vuoksi. 
Näissä tapauksissa lääkärit usein ohjaavat asiakkaat An-
tioksidanttiklinikan ravitsemusterapeuteille, jotka neu-
vovat ja ohjaavat ruokavalion kanssa.

Antioksidanttiklinikka tarjoaa myös kehonkoostumus-
mittauksia, joilla selvitetään kehon rasva- ja lihastasa-
painoa.

– Etenkin syöpään sairastuneilla ihmisillä on tärkeä 
seurata elimistön lihasten ja rasvan määrää.

Infektiot sotkevat elimistön

Kun elimistössä jyllää infektio, elimistön vitamiini- ja hiven-
ainevarastot hupenevat. Asiakas voi tulla vastaanotolle 
esimerkiksi niveloireiden vuoksi.

– Lääkäri voi silloin muiden kokeiden lisäksi määrätä 
tehtäväksi borrelia vasta-ainekokeita. 

Koistinen on tyytyväinen, että tänä päivänä on saatavis-
sa tutkimustietoa hivenaineiden ja vitamiinien hyödyistä. 
Se lisää myös ihmisten omaa tietoisuutta vitamiinien tar-
peellisuudesta. Tosin klinikan mittausten valossa vaikuttaa 

siltä, että muun muassa D-vitamiinisuositukset eivät ole 
tavoittaneet kaikkia.

– Työikäisille suositellaan D-vitamiinia 10 mikrogram-
maa ja ikääntyville 20 mikrogrammaa vuorokaudessa. 
Meille tulevilla asiakkailla arvot ovat useissa tapauksissa 
todella matalat. Myös B12-vitamiinin arvot ovat monella 
matalalla. B12-vitamiin puutos vaikuttaa sekä muistiin 
että aivosumuun, Koistinen huomauttaa.

Kaarlo Jaakkola uranuurtajana

Antioksidanttiklinikoiden tausta ulottuu 1970-luvul-
le. Vuonna 1965 lääkäriksi valmistunut Kaarlo Jaakkola 
erikoistui kirurgiaan ja toimi Selkämeren aluesairaalan 
ylilääkärinä vuosina 1969–1983. Leikkausten jälkeistä toi-
pumista tukeakseen hän aloitti vitamiinien ja hivenainei-
den annon leikkauksista toipuville, ja huomasi potilaiden 
hyötyvän niistä. 

Sairaalauransa jälkeen Jaakkola toimi yksityislääkäri-
nä. Hänen erityisenä mielenkiinnon aiheena oli kehittää 
vitamiini- ja hivenainehoitoa. Antioksidanttiklinikan pe-
rusajatuksena on alusta saakka ollut tehdä yhteistyötä 
erilaisten tutkimusryhmien ja Helsingin yliopiston kanssa. 
Tällä hetkellä Suomessa on kolme antioksidanttiklinikkaa, 
jotka sijaitsevat Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. 

Wanhanajan mixtuura 
hellii hengitysteitä

Carolus Mixturan kehittämisessä 
on otettu huomioon 

karmeliittamunkkien perinteitä.
Teksti: Birgit Stenroos

ta oloa. Suun ja nielun desin-
fiointiin sekä rauhoittavasti 
vaikuttavia öljyjä ovat muun 
muassa salvia-, laventeli- ja 
neilikkaöljyt. Näistä koostuu 
Carolus Mixtura.

Tuotteen kehittelyssä on 
otettu huomioon karmeliit-
tamunkkien perinteitä. Yrt-
tejä on käytetty satoja vuosia 
erilaisissa lääketinktuurois-
sa tai alkoholia sisältävissä 
yrttijuomissa. Tinktuurois-
sa käytetty vahva alkoholi 
voi kuitenkin aiheuttaa sen, 
että huonosti irtoava lima 
kulkeutuu väärään suuntaan 
ja ahtauttaa pieniä hengitys-
teitä sekä kuivatta herkkiä 
limakalvoja. Carolus mixtu-
raan ei ole hyväksytty edes 
pientä alkoholimäärää. Tuo-
te on myös täysin sokeriton, 
makeahko maku tulee luonnostaan lakritsanjuuriuuttees-
ta. Carolus Mixturan pohjana on pii- ja karmelloosigeeli. 
Pii suojaa ja vahvistaa herkkiä limakalvoja hengitysteiden 
pinnalla. 

Carolus Mixturassa 
hyödynnetään 
hengitysteiden 
hyvinvoinnille tärkeitä, 
jo vuosituhansia 
käytettyjä 
perinneyrttejä.



M ineraalilaboratorio Mila Oy:n kemisti Karina 
Moslova kertoo, että Milan kliinisen tutki-
muslaboratorion analysoimasta datasta ra-
vitsemuslääketieteeseen perehtynyt lääkäri 

saa pohjatietoa asiakkaansa elimistön mikroravinteiden 
tasosta ja voi sen perusteella laatia kullekin yksilöllisen 
hoitosuunnitelman.

– Mikroravinteiden tason määrittäminen on ennen 
kaikkea tärkeä työkalu lääkäreille ravitsemushoidon 
pohjaksi, oli sitten kysymys terveyden ylläpitämisestä 
tai sairauksien hoidosta. Vakavien sairauksien yhteydessä 
mikroravinteiden mittaaminen on entistä tärkeämpää, 
sillä ravitsemushoito on merkittävä osa kokonaisvaltaista 
hoitoa esimerkiksi infektiosairauksissa ja autoimmuu-
nisairauksissa, Moslova painottaa.

Helsingissä toimivan, vuonna 1982 perustetun ja 
FINAS-akkreditoidun, Mineraalilaboratorio Mila Oy:n 
tutkimusvalikoimaan kuuluu esimerkiksi rasvaliukoisia 
vitamiineja, karotenoideja, rasvahappoprofiilia sekä kiven-
näis- ja hivenaineita kartoittavia analyysejä, B-vitamiinis-
tatusmittauksia sekä ubikinonin (koentsyymi Q10) tason 
määrittäminen. Uusimpia tutkimuksia ovat esimerkiksi 
virtsan jodi sekä hapettunut LDL-kolesteroli.

Analysoidaan, ei oteta näytteitä

Mineraalilaboratorio Mila palvelee pääasiassa yksityisiä 
lääkärikeskuksia. Milassa ei oteta näytteitä, vaan analy-
soidaan niitä.

– Kun ihminen hakeutuu ravitsemuslääketieteeseen 
perehtyneen lääkärin vastaanotolle, lääkäri suosittelee 
hänelle mittauksia, joilla selvitetään elimistön mikrora-
vinteiden tasoa. Asiakas saa lääkäriltä lähetteen labora-
toriokokeisiin, joissa hän käy. Näytteenottolaboratorio 
lähettää näytteet Milaan analysoitavaksi, Moslova avaa 
menettelytapaa. 

Analyysien tulokset lähetetään Milasta sähköisesti tai 
turvapostina lääkärille sekä asiakkaan niin halutessa myös 
hänelle itselleen.

– Lähiaikoina Mila avaa verkkokaupan, joka tuo analyysit 
kaikkien saataville myös ilman lääkärin lähetettä, kertoo 
Moslova tulevasta palvelusta.

Mineraalilaboratorio Milassa tehtävät analyysit mak-
savat yksittäisten mikroravinteiden osalta parin kympin 

Lääkärin työkalu
Mineraalilaboratorio Milan 

kemistien analyysien pohjalta 
lääkäri voi suositella asiakkaalleen 

elimistön tarvitsemia 
mikroravinteita. 

Teksti: Reetta Ahola
Kuva: Mineraalilaboratorio Mila Oy

Mineraalilaboratorio Milassa analysoidaan 
laboratorionäytteistä elimistön mikroravinteiden 
määrää ja laatua.

luokkaa. Laajempien kokonaispakettien, esimerkiksi hi-
venaine-, vitamiini- ja rasvahappoprofiilien yhteenlasketut 
analysointihinnat liikkuvat sadoissa euroissa. 

Rinnalla kehitystyötä

Milassa kemistit ja laborantit analysoivat erikoisteknii-
koilla ja -menetelmillä kokoveri-, punasolu-, seerumi- ja 
plasmanäytteitä.

– Sen lisäksi että tuotamme lääkäreille tietoa heidän 
asiakkaidensa elimistön mikroravinteiden määrästä, kehi-
tämme ravitsemuslääketieteen tarpeisiin yhä paremmin 
soveltuvia analysointimenetelmiä. 

Tutkimusmenetelmien kehittämistyössä Mila noudat-
taa Espenin (European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism) suosituksia. 

– Omissa suosituksissaan Espen on esimerkiksi toden-
nut, että vitamiini- ja hivenaineiden mittaus on tärkeä 
osa vajaaravitsemuksen määrittelyssä. Viime vuoden 
lopulla Espen antoi suositukset vitamiini- ja hivenainei-
den mittauksesta ärtyneen suolen oireyhtymän (IBD) 
määrittelyssä. Kyseisten suositusten mukaan ärtyneen 
suolen oireyhtymän potilailta tulisi säännöllisesti mitata 
mikroravinteiden eli vitamiinien ja hivenaineiden puutos-
tilat, ja kyseiset puutostilat tulisi asianmukaisesti korjata, 
Moslova kertoo. 

Näytteenottoon Mineraalilaboratorio Milan tekemää ana-
lysointia varten voi mennä lääkärin lähetteellä esimerkiksi 
seuraavissa lääkärikeskuksissa:

• Helsingin Antioksidanttiklinikka
• Pohjois-Suomen Antioksidanttiklinikka, Oulu
• Tampereen Antioksidanttiklinikka
• Amplia Lääkärikeskus ja fysikaalinen hoitolaitos,  

Tampere

Tarjous koskee vain uusia tilauksia, ulkomaan tilauksiin lisätään 
postimaksu 20€. Tilaus on kestotilaus ja se jatkuu automaattisesti 
tarjousjakson (12kk / 10 numeroa) jälkeen kulloinkin voimassa olevaan 
hintaan, ellei sitä irtisano viimeistään kolme viikkoa  ennen seuraavan 
laskutuskauden alkamista. Tarjous on voimassa 30.11.2022 asti.

Voit tehdä tilauksen
➤ Netissä:  www.luontaisterveys-lehti.fi 

→ Tilauspalvelu

➤ Sähköpostilla: tilaukset@karprint.fi

➤ Puhelimitse: Tilaajapalvelumme 
palvelee numerossa 09 413 97 300  
ma-pe klo 9.00-11.30

Mainitse tilatessasi koodi TerveysSummit

6,50
NYTIho & Hiukset & Jalat             

◆  kauneus  ◆  liikunta  ◆  lääketiede  ◆ mielenterveys  ◆  ravinto  ◆  terapiat  ◆  terveys

Uni parasta anti-agea!

8/2022
8,40€

Ruokavaliolla
Ruokavaliollaakne kuriin
akne kuriin

Kuuntelu ja kosketus
kaikille 
tarpeen

MERILEVÄ
Detoxia hiuksille

MUSTIKKA
Tukee syljen tuotantoa

KUUKAUTISKIERTO
Tärkeä tietolähde

PUOLUKKAHUUHDE
Kielisyövänkin estäjä?

METSÄKURJENPOLVI
Kiinteyttää ihoa

Hyvinvointivalmentaja 
Ilona Itämies:

Iltasyöminen
voi altistaa 

syövälle

Lappia rakastava lääkäri Pippa Laukka:

Venyttele
kasvot 
virkeiksi

Terveyden ja 
hyvinvoinnin tueksi

Luontaisterveys -lehti esittelee monipuolisesti erilaisia 
luonnonmukaisia tuotteita ja hoitomenetelmiä, 
joista lukijat löytävät vinkkejä oman terveyden ja 
hyvinvoinnin tueksi. Monet lehden jutuista kertovat 
henkilöiden omista kokemuksista, kuten hyvinvointia 
edistävistä elämäntapamuutoksista tai esimerkiksi 
hoidoista ja tuotteista, joilla on edistetty vakavista 
sairauksista paranemista. Luontaisterveys elää ajassa 
ja tuntee perinteet: lehti kertoo monipuolisesti sekä 
uusista ja ajankohtaisista ratkaisuista, että vanhojen 
kansanperinteiden mukaisista tuotteista ja hoidoista.

Saat nyt uuden 
tilaajan etuna 
ensimmäisen 
vuoden 
tarjoushintaan

10 
numeroa 
vuodessa

49€



T änä vuonna 40. toimintavuottaan juhliva, 1982 
perustettu Biomed Oy ja sen perustaja Kaarlo 
Jaakkola ovat aina kulkenut vahvasti futuurissa. 
Yhteiskunnan muuttuessa terveystiedon tarjoa-

misen tavat ja foorumit muuttuvat. 
Vuosikymmenet Kaarlo Jaakkola julkaisi suosittua, 400 000 
painoksen Näkökulma-lehteä, jossa oli informaatiota ravit-
semushoidosta, siitä apua hyvinkin vaikeisiin sairauksiin 
saaneiden ihmisten kokemuksia sekä tuoteinformaatiota 
luontaistuoteuutuuksista. Näkökulma-lehti oli aikansa 
terveystiedon jakamista parhaimmillaan! 

Biomedin nykyinen toimitusjohtaja Elias Jaakkola 
ideoi viisi vuotta sitten yhdessä Sami Vesamon kans-

sa verkkoon Suomen suurimman terveystapahtuman, 
TerveysSummitin.

Biomed tuottaa ja järjestää TerveysSummitin lisäksi 
muitakin erilaisia terveyden superammattilaisten suun-
nittelemia verkkoluentoja ja -valmennuksia sekä työpajoja. 
Huippusuosittujen valmennusten asiakastyytyväisyys 
on yli 98 prosenttia. Niiden avulla tuhannet suomalaiset 
ovat saaneet konkreettista apua terveempään elämään.

Biomedin visiona on tarjota suomalaisille korkeatasois-
ta, tutkittua ja luotettavaa terveystietoa myös sellaisista 
asioista, jotka jäävät vähemmällä huomiolle suomalaisessa 
terveyskeskustelussa, mutta jotka ovat kansainvälisillä 
terveysfoorumeilla hyvinkin keskeisessä asemassa.

Tieto lisää terveyttä
Biomed on kulkenut jo yli 40 vuotta 

suunnannäyttäjänä terveystiedon valtatiellä.

rasva on hyvin samankaltaista kuin ihmisen solukalvon 
rasva-yhdisteet.

Raimo Hiltunen kehitteli valmistusmenetelmän ja lait-
teet, jotka pyörivät edelleenkin Biomedin tuotantotiloissa 
Helsingissä.

Kaarlo Jaakkola on vuosikymmenien aikana suositellut 
yhtenä tärkeänä ravitsemushoidon osana potilailleen 
neurolipidejä. Jaakkolan perustamilla Antioksidanttikli-
nikoilla lääkärit tarvitsivat potilailleen ravitsemushoitoon 
muitakin turvallisia ja tehokkaita tuotteita. 

Valikoima 1980-luvun alussa ei terveyskaupoissa ollut 
kovin kattava, ja niinpä sopivia tuotteita alettiin valmis-
tuttamaan ja osaa maahantuomaan.

Neurolipidien ohella yksi Biomedin klassikkotuote on 
1990-luvun alussa kehitetyt, suomalaisesta vehnänoras-
mehusta puristetut Green+pakastepalat, joissa on myös 
spirulinaa, klorellaa sekä vihreää teetä. 1990-luvun alussa 
suomalaiset kiinnostuivat amalgaamipaikkojen vaihta-
misesta muuhun materiaalin elohopean haitallisuuden 
takia. Tässä prosessissa puhdistavat vihertuotteet olivat 
erinomainen tukihoito.

Biomedin uusimmat hitit: Nattokinaasi, Immuniteetti-
protokolla ja Parsakaalin Itumehu ovat löytäneet nopeasti 
terveyttään vaalivat suomalaiset. Loppusyksyn aikana 
monta uutta suosikkia on tulossa markkinoille.

Tiedemaailma yhteistyössä

Biomed perustettiin ravitsemushoitoja antaneiden lää-
käreiden tarpeeseen saada sopivia tuotteita ihmisten 
tervehdyttämiseen ravitsemuslääketieteellisillä tukihoi-
doilla. Erityisesti Antioksidanttiklinikoiden lääkäreille, jotka 
hoitavat potilaita ravitsemushoidoilla, on tärkeää, että 
ravintolisät ovat korkealaatuisia ja toimivia. 

Antioksidanttiklinikat toimivat Helsingissä, Tampereella 
ja Oulussa.

Biomedin toimintaperiaatteena on pitkäjänteinen yh-
teistyö eri tutkimuslaitosten, yliopistojen ja käytännön 
lääkäreiden kanssa sekä eri alojen tietotaidon hyödyn-
täminen tuotteiden kehittämisessä.

Antioksidanttiklinikoiden lisäksi Biomedin ”sisaryri-
tyksiä” ovat Mineraalilaboratorio Mila, jossa ihmisten 
verinäytteistä tutkitaan vitamiini-, hivenaine- ja rasvahap-
popitoisuuksia sekä terveyskirjoja kustantava Mividata.

Yhteensä em. yritykset ja Biomed työllistävät noin 30 
henkilöä.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Biomed on va-
kiinnuttanut paikkansa koko alan suosituimpien ja eni-
ten kasvavien tuotemerkkien joukossa, kiitos jatkuvien 
tuoteinnovaatioiden ja aktiivisen mediatoiminnan.  

 

 

Biomedin uusimmat 
hitit: Nattokinaasi, 

Immuniteettiprotokolla ja 
Parsakaalin Itumehu ovat 

löytäneet nopeasti terveyttään 
vaalivat suomalaiset.

Kaksi konkaria pioneereinä

Tieto ravitsemuslääketieteen mahdollisuuksista terveyden 
vaalimisessa ja sairauksien hoidossa konkretisoituu Bio-
medin tuotteissa. Niiden pohjana on vankka tutkimustieto. 
Biomed-nimi tuleekin sanoista ”bio” biologinen ja ”med” 
medicine eli lääke.

1970-luvun lopulla kaksi kovaa ravitsemusalan konkaria: 
kirurgian erikoislääkäri Kaarlo Jaakkola ja Helsingin yli-
opiston Farmasian laitoksen professori Raimo Hiltunen  
kiinnostuivat eläinperäisistä neurolipideista ihmisten sai-
rauksien hoidossa. Heidän näkemyksensä perustui tie-
toon, että nisäkkäiden aivo- ja hermokudoksesta uutettu 

Biomedin pitkäaikaiset 
konkarit Elias Jaakkola ja 
Birgit Stenroos ovat vuosien 
varrella järjestäneet myös 
useita tapahtumia ja 
osallistuneet kymmenille 
eri messuille.




