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LIHAVUUS – KOKO VÄESTÖN ONGELMA

• Suomalaisista työikäisistä miehistä 60 % on vähintään ylipainoisia (BMI > 25 
kg/m2), naisista yli 40 %. (THL, AVTK, kevät 2014)

• Ylipainoisten osuus HIV-lääkehoidon aloittavissa kaksikertaistui vuodesta 1998 
vuoteen 2010 (9 %  18 %) 

• Normaalipainoisista HIV-lääkityksen aloittaneista 22 % lihoi ylipainoisiksi 
kolmen vuoden aikana. 

• Elämäntapaohjauksella on saatu tuloksia mm. laihdutuksessa ja 
kestävyyskunnossa.

• Myös lihavuuskirurgia vaikuttaa olevan turvallinen hoitomuoto sairaalloisen lihaville 
HIV-positiivisille. 

Koethe et al. JID 2016; 214 (Suppl 2): S75–S82. 



YLIPAINOINEN POTILAS 
VASTAANOTOLLA

• Keskustelu motivaatiosta

• Ruokavalion suhteen keskusteltavaksi esimerkiksi…

• Onko ateriarytmi säännöllinen?

• Syökö päivittäin / useita kertoja viikossa runsaasti energiaa sisältäviä ruokia? 

• Minkä verran ruokavalioon kuuluu kasviksia, hedelmiä ja marjoja? 

• Annoskoko aterioilla? 

• Liikuntatottumukset: arkiaktiivisuus, liikuntaharrastukset, istuen käytetty aika? 

• Mitkä muut tavat ja tottumukset ruoan ja liikunnan ohella vaikuttavat painoon?

• Kuten vapaa-ajan viettotavat, työn määrä, unen määrä, rentoutuminen, ihmissuhteet?  



Sähköiset työkalut avuksi lihavuuden hoidossa, kuten



DYSLIPIDEMIAN RAVITSEMUSHOIDOSTA 

• Kovan (tyydyttyneiden ja transrasvojen) rasvan 
käytön vähentäminen ja niiden korvaaminen 
pehmeällä (tyydyttymättömällä) rasvalla  

• Maito, maitovalmisteet ja juusto:  vähemmän rasvaa

• Liha ja lihavalmisteet: vähemmän rasvaa 

• Leipärasva: kasvirasvapohjainen, väh. 60 % rasvaa  

• Ruoanvalmistus ja leipominen: rasvan määrä ja laatu  

• Kala: ainakin 2–3 kertaa viikossa 

• Pähkinät ja siemenet: 2 rkl päivässä  

• Salaatinkastike: öljypohjainen, ½-1 rkl annokseen  

• Ravintokuidun saannin lisääminen 

• Täysjyväviljasta valmistettujen tuotteiden 
suosiminen 

• Kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö suosituksen 
mukaisesti (väh. 500 g/vrk) 

• Kolesterolia runsaasti sisältävät ruoka-aineet 
(mm. keltuainen, sisäelimet) 

• Parhaiden tuloksien saamiseksi 
ravitsemushoidossa tulisi huomioida 
mahdollisimman moni ravintotekijä. 

Dyslipidemiat. Käypä Hoito –suositus 2013.

Ohjausmateriaalia potilastyöhön, mm. 

Sydänliitto, Diabetesliitto,

Ravitsemusterapeuttien yhdistys 



RUOKAEPÄVARMUUS?
(FOOD INSECURITY )

• USA:n väestöstä 15,8 % elää ruokaepävarmuudessa 

• Vähätuloiset sekä perheet, joissa aikuisella työkykyä rajoittava toiminnanvajaus 

• Ruokaepävarmuudella korkea vallitsevuus vähätuloisilla HIV-positiivisilla 

• Keskeisiä ongelmia 

1) Ruoan määrä 

2) Ruoan laatu 

3) Ruoan hankinta 

• Suomessa 20 000 ihmistä leipäjonossa joka viikko (tilanne v. 2014). 

• Vaihtoehtojen puuttuessa ei voi tehdä (terveellisiä) valintoja. 

Whittle et al. Social Science & Medicine 2015; 143: 154–161.



KEHONKOOSTUMUKSEN SEURANTA 
PAINON SEURANNAN RINNALLE?

Tarkempaa tietoa lihasmassan ja rasvamassan määrästä kehossa



RASVA- JA LIHASMASSAN ARVIOINTI 
SILMÄMÄÄRÄISESTI

• Onko potilas menettänyt rasvakudosta?

• Silmää ympäröivä rasvakudos 

• Hauis- ja ojentajalihaksen päällä oleva rasva 

• Kylkiluiden, alaselän alueella oleva rasva

• Onko potilas menettänyt lihaskudosta?

• Ohimolihas 

• Rintalihas, hartialihas, epäkäslihas, ylempi ja alempi lapalihas 

• Kädenselän luuvälilihakset 

• Reisilihas 

• Pohjelihas

• Normaali tilanne – hieman vähentynyt – merkittävästi vähentynyt 

Ks. tarkemmin Malone & Hamilton NCP 2013.



OLKAVARREN YMPÄRYS

• MAC olkavarren ympärys

• MAMA olkavarren lihaspinta-ala

• MAMC olkavarren lihasympärysmitta

Tian M et al, Int J Oncol 2010 



BIOIMPEDANSSI

 Rasvaton kudos (FFM)

 Rasvakudos (FM)

 Kehon kokonaisvesi (TBW)

 Solumassa (BCM)

 Vaihekulma (PA)

•



HIV-POSITIIVINEN 
SAIRAALAHOIDOSSA

Ravitsemusriski on arvioitava huolella!



VAJAARAVITSEMUSRISK IN 
TUNNISTAMINEN

Seulonta viimeistään toisena 

hoitopäivänä

Menetelmä sairaalapotilaille: 

NRS-2002 

Seulonta ei ole: 

- Ravitsemustilan arviointia 

- Vajaaravitsemuksen diagnosointia 

Ravitsemushoitosuositus 2010. VRNK.

Kondrup J. et al. Clin Nutr 2003.



HIV-POSITIIVISELLA VOI OLLA SUURI 
VAJAARAVITSEMUKSEN RISKI

• Syömistä haittaavat oireet (johtuen esim. lääkkeistä, HIV-infektiosta, muusta sairaudesta)

• Ruokahaluttomuus 

• Pahoinvointi, oksentelu 

• Yläruoansulatuskanavan limakalvojen rikkoumat 

• Mahdollinen imeytymishäiriö 

• Ripuli 

• Suolen tulehdus, villusatrofia

• Perusaineenvaihdunta voi olla kiihtynyt  lisääntynyt ravinnontarve

• Kuume: +1°C  energiantarve +10% 



RAVITSEMUSHOIDON KEINOJA
SAIRAALASSA

Sairaalan ruokavaliot , täydennysravintovalmisteet



SAIRAALAN PERUSRUOKAVALIO

• noin 1800 kcal, 70 g proteiinia 

• Ruokavaliota voi käyttää, jos potilaalla 

• Diabetes

• Dyslipidemia

• Verenpainetauti 

• Kihti 

• Divertikuloosi

• Reuma 

• Sappikivitauti

• Lähtökohtaisesti vähälaktoosista ruokaa



DIEETTEJÄ ERI TARPEISIIN

• Rakennemuunnettu ruokavalio 

• Pehmeä 

• Karkea sosemainen 

• Sileä sosemainen

• Nestemäinen

• Munuaispotilaan ruokavalio 

• Predialyysi / Hemodialyysi / Peritoneaalidialyysi

• Ruokavalio alentuneen vastustuskyvyn 
aikana

• Kirurgian jälkeen 

• Vähäkuituinen 

• Tyhjennysruokavalio 

• Mahalaukun leikkaus 

• Suolileikatun ruokavalio

• Allergiat, keliakia 

• Uskonnolliset / eettiset syyt 

• Vegaaninen; sianlihaton

• ”Harvinaiset” 

• Vähänatriuminen ruoka Meniere-potilaille

• Modifioitu Atkins-dieetti
Usean dieetin kombinoiminen mahdollista 

Potilaalle tarvittaessa oma lista dieettikeittiöön 



RUOKAVALIOT VAJAARAVITSEMUKSEN 
HOIDOSSA

• Runsasenergiainen ruokavalio 

• 2500 kcal, 90 g proteiinia 

• Energiamäärää lisätty mm. rasvalisillä ja maltodekstriinijauheella

• Pienempi annoskoko kuin perusruoassa

• Runsasproteiininen ruokavalio on kehitteillä 

• Toiveruokalista 

• Osastolle tilattavat välipalat 

• Esim. proteiinirahkat, karjalanpiirakat, kolmioleipä, kinkkupasteija



KLIINISET 
TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEET



TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEET

• Käyttövalmiit tuotteet 

• Juomat, vanukkaat, keitot 

• Jauhemaiset valmisteet, esim. 

• Maltodekstriinijauhe (energialisä) 

• Proteiinijauhe 

• Täysipainoiset jauheet 

• Rasvalisät 



TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEET
HUS APTEEKIN P -VALIKOIMA 2016–2017 

Nimi Pakkaus-

koko

Makuvaihtoehdot Energiaa 

/ annos

Proteiinia 

/ annos
Muita huomioita

Nutridrink 200 ml Vanilja, mansikka 300 kcal 12 g

Resource 1,5 Teho 200 ml Aprikoosi, kahvi, kaakao 300 kcal 11 g

Resource 2.0 200 ml Mansikka, aprikoosi, vanilja 400 kcal 18 g

Nutridrink Compact 125 ml Neutraali 300 kcal 12 g Muut maut kuuluvat   

E-valikoimaan

Nutridrink Compact 

Protein

125 ml Banaani, mansikka, marjaisa, mokka, 

persikka/mango, vanilja 

300 kcal 18 g

Resource Protein 200 ml Aprikoosi, kaakao, mansikka, metsämarja, 

kahvi, vanilja

250 kcal 19 g

Nutridrink Juice Style 200 ml Appelsiini, mansikka, metsämarja, 

mustaherukka, omena 

300 kcal 8 g Ei sisällä rasvaa

Cubitan 200 ml Kaakao, mansikka, vanilja 256 kcal 20 g Painehaavapotilaille 

Laktoosia 3,4 g/pullo

Fresubin 5kcal shot 120 ml sitruuna 3x30 ml 

450 kcal

- Voidaan antaa myös 

30 ml x 4 (= 600 kcal)

Calogen 200 ml Neutraali 3x30 ml

400 kcal

- Soveltuu letkuravinnoksi

Calogen Extra 200 ml Mansikka 3x30 ml 

360 kcal

4,5 g Voidaan antaa myös 

40 ml x 3 (= 480 kcal)



TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEIDEN 
KÄYTÖSTÄ

• Suurempi energiatiheys ja pienempi annoskoko yhteydessä parempaan 

komplianssiin.1

• Annostelu pienissä erissä esim. lääkkeenjaon yhteydessä 

• Kompaktien juomien käyttö (pakkauskoko 125 ml)

• Potilaalle mieleinen makuvaihtoehto 

• Tarjotaan kylmänä - huoneenlämpöinen juoma maistuu yleensä 

epämiellyttävälle.

• Potilaan ohjaus / kannustus / motivointi juomien käyttöön - oma asenne myös 

tärkeä

1 Hubbard et al. Clin Nutr 2012; 31: 293-312.



MILLOIN POTILAALLE ALOITETAAN 
ENTERAALINEN LETKURAVITSEMUS?

• Jos on odotettavissa, että potilas ei pysty syömään suun kautta yli 7 

vuorokauteen. 

• Jos potilaan ravinnonsaanti jää alle 50–60 % tarpeesta yli 7–10 vrk ajan 

• Huolimatta asianmukaisesta ohjauksesta ja ruokavalion täydentämisestä 

• Ennakoivasti, esimerkiksi 

• Leikkaus / sädehoito pään, kaulan tai ruokatorven alueelle 

• EDELLYTYS: potilaalla on (edes osittain) toimiva ruoansulatuskanava 

ESPEN Guidelines 2006 / 2009 / 2016



INDIKAATIOT PARENTERAALISELLE
RAVITSEMUKSELLE

• Potilas on vajaaravitsemusriskissä tai vajaaravittu 

EIKÄ ravitsemusta pystytä antamaan enteraalista reittiä. 

• Ravitsemus enteraalista reittiä jää riittämättömäksi (alle 50–60 % tarpeesta) yli 

7–10 vrk ajaksi. 

• Huolimatta hoidon tehostamisesta ja syöttöletkun sijainnin optimoinnista

• Parenteraalisen ravitsemuksen avulla täydennetään puuttuva energiamäärä  arvio 

energiantarpeesta sekä enteraalisen ravitsemuksen toteutumisen seuranta



HIV-LÄÄKITYS, JOS POTILAS EI PYSTY 
SYÖMÄÄN SUUN KAUTTA?

• Nestemäiset lääkkeet

• Veteen liuotettavat lääkkeet 

 Syöttöletkun huolellinen huuhtelu vedellä tukkeutumisen ehkäisemiseksi.

• Suonensisäisesti annettavat lääkkeet 

Ks. tarkemmin www.arvosta.fi  HIV-potilaan hoitoon liittyviä erityiskysymyksiä 

 Potilas ei voi niellä 



HIV-NÄIVETYSTAUTI JA KAKEKSIA



HIV-NÄIVETYSTAUTI
(WASTING SYNDROME DUE TO HIV )

• Yksi AIDS-vaiheen kriteereistä 

• Yli 10 % tahaton painonlasku sekä joko krooninen ripuli (vähintään kaksi löysää 

ulostusta vähintään 30 päivän ajan) tai krooninen heikkous ja dokumentoitu 

kuumeilu (yli 30 päivää, ajoittain tai pysyvästi). Löydöksiä ei selitä muu tauti 

(esim. syöpä, tuberkuloosi, kryptosporidioosi tai muu spesifinen suolitulehdus).



Evans et al. Clin Nutr 2008; 27: 793-799.



KAKEKSIAN LUONTEESTA

• Monitekijäinen oireyhtymä 

• Ominaispiirteitä vaikea painon menetys, vaikea lihas- ja rasvamassan menetys 

sekä lisääntynyt proteiinikudosten hajottaminen (katabolia) taustalla olevasta 

sairaudesta johtuen. 

• Taustalla anoreksia ja aineenvaihdunnan muutokset 

• Inflammaatio 

• Kiihtynyt lihaskudoksen hajottaminen 

• Insuliiniresistenssi  häiriintynyt hiilihydraattien, rasvan ja proteiinien aineenvaihdunta 

Muscaritoli et al. Clin Nutr 2010: 29: 154-159.



AJATUKSIA KAKEKSIAN HOIDOSTA
( JA HIV-NÄIVETYSTAUDIN HOIDOSTA)

• Ravitsemushoito ei yksin riitä kakeksian hoidoksi 

• Hoito kohdistettava lihaskatoon, samanaikaisesti riittävästi ravintoa

• Monitekijäinen oireyhtymä, johon keskeisesti kuuluu aineenvaihdunnalliset muutokset  

• Perussairauden hyvä hoito 

• Syömistä haittaavien oireiden hoito 

• Pahoinvointi, ripuli, ruokahaluttomuus 

• Liikunta mukaan hoitoon 

• Aineenvaihduntaan ja hormonitasapainoon vaikuttaminen lääkkeiden avulla



KAKEKSIAN HOIDOSSA TUTKITTUJA 
LÄÄKKEITÄ

• Progesteroni 

• Anaboliset steroidit 

• Kannabinoidit

• Kasvuhormoni 

• Talidomidi 

• Greliini

Taylor & Pendleton. BMJ Supportive & Palliative Care 2016; 6: 276–286.



TULEVAISUUDEN HAASTEITA MYÖS HIV-
POSITIIVISTEN HOIDOSSA?

• Sarkopeninen obesiteetti

• Hauraus–raihnaus 



YHTEENVETONA

• HIV-positiivisen ravitsemustilan arviointi kuuluu osaksi muuta seurantaa. 

• Paino, BMI, kehonkoostumus 

• Ruokailutottumukset, liikuntatottumukset

• Terveyttä tukevan ruokavalion ohjaaminen lihavuuden ja aineenvaihduntasairauksien 
ehkäisyssä ja hoidossa. 

• Sairaalahoidossa olevan HIV-positiivisen ravitsemusriski arvioitava huolellisesti. 

• Syömistä haittaavien oireiden hoito

• Ravinnonsaannin tehostaminen soveltuvin keinoin 

• Kakeksian hoidossa yritys vaikuttaa tilanteeseen useasta eri tulokulmasta 

• Perussairauden hoito, lihaskato, aineenvaihdunnalliset ja hormonaaliset muutokset, 
ravitsemus 


