
 
Liitetaulukko: Keuhkoahtaumatautia sairastavan ravitsemus -hoitosuositus 

Suosituksen perustana olevat tutkimukset ja asiantuntijalausunnot 

 

Järjestelmälliset katsaukset 

 
Kirjoittajat, 

vuosi 

Tutkimusasetelma: 

menetelmä 

Toimintaympäristö 

Näytön 

vahvuus 

Potilas- 

ryhmä (P) 

Interventio 

(I) 

Vertailu  

(C) 

Lopputulos-

muuttujat 

(O) 

Tulokset* 

Cao C., Wang 

R., Wang J., 

Bunjhoo H., Xu 

Y., Xiong W.  

 

2012  

 

Järjestelmällinen kat-

saus (n=22 tutkimusta) 

− prospektiivisia 

n=13 ja retrospek-

tiivisiä n=3 kohort-

titutkimuksia  

− katsauksia n= 3 

− epidemiologinen 

tutkimus n= 1  

− prospektiivinen 

tutkimus n= 1  

− prospektiivinen 

pitkittäistutkimus 

n= 1 

 

Avohoito (n = 10 tutki-

musta) 

4a Tutkittavilla 

diagnosoitu 

keuhkoah-

taumatauti 

 

n = 21 150  

  

 Vertailu eri 

painoindeksi-

luokkien välillä  

Kuolleisuus Alipainoisilla (BMI < 18.5) keuhkoahtaumatautia sai-

rastavilla oli korkeampi kuolleisuus kuin normaalipai-

noisilla (RR = 1.34, 95% CI 1.01–1.78). Ylipainoisilla 

(RR 0.47; 95% CI = 0.33–0.68) ja lihavilla (RR = 0.59; 

95% CI = 0.38–0.91) kuolleisuus oli pienempää kuin 

normaalipainoisilla.  

Painoindeksi ≤ 24.9 oli yhteydessä merkitsevästi li-

sääntyneeseen kuolleisuuteen verrattuna painoin-

deksiin ≥ 25 (RR = 3.02, 95 % CI = 2.02–4.52).  

Cebron Lipovec 

N., Beijers R.J., 

van den Borst 

B., Doehner 

W., Lainscak 

M. & Schols 

A.M.  

 

2016 

Järjestelmällinen kat-

saus 

 

19 havainnointitutki-

musta, joista kymme-

nessä kontrolliryhmä 

 

 

3b Keuhkoahtau

matautia sai-

rastavat 

 

n = 4 208 

  Metabolisen 

oireyhtymän 

esiintyvyys 

Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys oli 32 prosent-

tia ja verrokeilla 30 prosenttia (10 tutkimusta; n=2864 

keuhkoahtaumatautia sairastavaa). Potilailla, joilla oli 

sekä COPD että metabolinen oireyhtymä, oli korke-

ampi BMI (29.9 vs. 24.6 kg/m2, p<0.001) ja FEV1 % 

(54±8 vs. 51±9) ja he olivat useammin naisia (31 vs. 

25). 

Collins P.F., 

Stratton R.J., 

Marinos E. 

 

Järjestelmällinen kirjal-

lisuuskatsaus 

 

n=13 artikkelia 

1a Potilaat, joilla 

diagnosoitu 

COPD, sai-

raus 

Vähintään 

kaksi viikkoa 

kestänyt te-

hostettu 

Placebo tai ei 

ravitsemusin-

terventiota 

Energian 

saanti, prote-

iinin saanti, 

paino, kehon 

Meta-analyysin (n = 5) mukaan energian saanti oli 

merkittävästi suurempaa ravitsemushoitoryhmässä 

intervention lopussa verrattuna kontrolliryhmään 

(236 ± 71 kcal/vrk; p< 0.001).  



 
2012  

Korkealaatuisia tutki-

muksia 3 kpl (≥ 4, 
Jadad-score) 

 

Avohoito n = 8, 

sairaala n = 3,  

molemmat n = 2 

vakaassa 

vaiheessa 

 

n = 13, 439 

tutkittavaa;  

n = 224 inter-

ventio   

n = 215 kont-

rolli  

 

Suurim-

massa 

osassa tutki-

muksia mu-

kana pääasi-

assa va-

jaaravittuja 

potilaita (n = 

8 RCT) 

 

ravitsemus-

hoito (tavan-

omaisen 

ruoan keinot, 

ravitsemus-

ohjaus, täy-

dennysravin-

tovalmisteet, 

letkuravitse-

mus)  

 

Täydennys-

ravintoval-

misteet n = 

11, letkura-

vitsemus n = 

1, yksilölli-

nen ravitse-

musohjaus 

ja maitojau-

hevalmiste n 

= 1 

(esim. tavan-

omainen hoito) 

koostumus, 

olkavarren li-

hasympärys-

mitta 

(MAMC), 

ihopoimumit-

taus, käden 

puristus-

voima  

Meta-analyysin (n = 2) mukaan proteiinin saanti oli 

merkittävästi suurempaa ravitsemushoitoryhmässä 

(14.8 ± 3.6 g/vrk; p< 0.001). 

Meta-analyysin (n = 8) mukaan ravitsemushoitoryh-

mässä tutkittavien paino nousi merkitsevästi enem-

män kuin kontrolliryhmässä (1.830 ± 0.262 kg; p < 

0.001). 

6/7 tutkimusta raportoi, että käsivarren lihasympärys-

mitan (MAMC) muutos oli keskimäärin suurempaa in-

terventioryhmässä verrattuna kontrolliin (keskiarvo 

2.4 %, vaihteluväli -1.0 – 5.5 %; p = 0.045). 

Meta-analyysin mukaan (n = 2) muutos ihopoimumit-

tausten tuloksessa oli merkitsevästi suurempi (+4.2 ± 

1.2 (SE) mm; P < 0.001) ravitsemushoitoa saa-

neessa ryhmässä. 

Meta-analyysin mukaan (n = 4) käden puristusvoi-

man muutos oli merkitsevästi suurempi (+5.3 ± 2.7 % 

(SE); p< 0.05) ravitsemushoitoa saaneessa ryh-

mässä. 

Collins PF, Elia 

M, Stratton RJ. 

 

2013 

Järjestelmällinen kat-

saus 

− RCT n=12  

 

Avohoito (7 RCT), sai-

raala (3 RCT), molem-

mat (2 RCT) 

1a Keuhkoah-

taumatautia 

sairastavat; 

sairaus va-

kaassa vai-

heessa 

n = 448 

 

Suurim-

massa 

osassa tutki-

muksia mu-

kana pääasi-

assa vajaara-

vittuja poti-

laita (8 RCT) 

Vähintään 

kaksi viikkoa 

kestänyt te-

hostettu ra-

vitsemus-

hoito (tavan-

omaisen 

ruoan keinot, 

ravitsemus-

ohjaus, täy-

dennysravin-

tovalmisteet, 

letkuravitse-

mus). 

 

Placebo tai ei 

ravitsemusin-

terventiota 

(esim. tavan-

omainen hoito)  

Keuhkojen 

toiminta 

(FEV1; 10 

RCT) hengi-

tyslihasten 

voima (PI 

max 8 RCT; 

PE max 6 

RCT), käden 

puristus-

voima (5 

RCT), fyysi-

nen suoritus-

kyky (6MWD, 

12MWD, 

shuttle walk 

test; 7 RCT), 

Ravitsemuksella ei ollut vaikutusta hengitystoimin-

taan (FEV1). 

Meta-analyysin mukaan (PI max 5 RCT; PE max 4 

RCT) hengityslihasten voimassa tapahtui suurempi 

muutos ravitsemushoitoa saaneessa ryhmässä (PI 

max +4.04 SE 1.86 cm H2O, P = 0.030 ja PE max 

+13.06 SE 5.81 cm H2O, p= 0.025).   

Meta-analyysin mukaan (4 RCT) käden puristus-

voima kasvoi merkitsevästi enemmän alkuarvosta ra-

vitsemushoitoa saaneella ryhmällä (+1.41 SE 0.66 

kg; p = 0.032)  

Fyysinen suorituskyky parani ravitsemushoitoa saa-

neessa ryhmässä neljässä tutkimuksessa seitse-

mästä.  

Elämänlaatu parani ravitsemushoitoa saaneella ryh-

mällä kolmessa viidestä tutkimuksesta. 



 
Täydennys-

ravintoval-

misteet 11 

RCT, letku-

ravitsemus 1 

RCT, yksilöl-

linen ravitse-

musohjaus ja 

maitojauhe-

valmiste 1 

RCT 

 

elämänlaatu 

(5 RCT; 

SGRQ, 

CRQ) 

 

 

Ferreira I.M., 

Brooks D., 

White J. & 

Goldstein R.  

 

2012 

Järjestelmällinen kat-

saus 

− RCT n=17  

 

1987–2012  

 

Avohoito (13 RCT)  

Sairaala (4 RCT) 

 

1a Keuhkoah-

taumatautia 

sairastavat 

sairauden 

vakaassa 

vaiheessa 

n = 632 

 

 

Valtaosassa 

tutkimuksia 

(13 RCT) tut-

kittavat olivat 

vajaaravit-

tuja. 

Energian-

saannin täy-

dentäminen 

millä tahansa 

ravitsemus-

hoidon kei-

nolla (suun 

kautta, ente-

raalisesti, 

parenteraali-

sesti) yli kah-

den viikon 

ajan 

 

Täydennys-

ravintoval-

misteet 16 

RCT, letku-

ravitsemus 1 

RCT, yksilöl-

linen ravitse-

musohjaus ja 

maitojauhe-

valmiste 1 

RCT 

 

 

Placebo, ta-

vanomainen 

ruokavalio, 

muu hoito-

muoto (esim. 

anaboliset ai-

neet) 

Paino, ras-

vattoman ku-

doksen 

määrä, ras-

vakudoksen 

määrä, olka-

varren lihas-

ympärys-

mitta, iho-

poimumit-

taus, 6-mi-

nuutin käve-

lytesti, keuh-

kojen toi-

minta 

(FEV1), hen-

gityslihasten 

voima (MIP, 

MEP), peri-

feeristen li-

hasten 

voima, elä-

mänlaatu 

(SGRQ, 

CRQ, SF-36) 

Meta-analyysin mukaan (14 RCT) tutkittavien paino 

nousi lähtötasosta merkitsevästi enemmän ravitse-

mushoitoryhmässä verrattuna kontrolliin (MD 1.62 

kg; 95% CI 1.27–1.96). 

Meta-analyysin (5 RCT) mukaan rasvattoman kudok-

sen määrä lisääntyi lähtötasosta merkitsevästi enem-

män ravitsemushoitoryhmässä (SMD 0.57; 95% CI 

0.04–1.09). 

Meta-analyysin (8 RCT) mukaan olkavarren lihasym-

pärysmitta kasvoi merkitsevästi ravitsemushoitoryh-

mässä (MD 0.29; 95% CI 0.02–0.57).  

Meta-analyysin (7 RCT) mukaan ihopoimumittauk-

sen tulos parani ravitsemushoitoa saavilla (MD 0.45; 

95% CI 0.15–0.75).  

Meta-analyysin (5 RCT) mukaan kuuden minuutin 

kävelytestin tuloksessa oli merkitsevä ero lähtöar-

vossa ja intervention jälkeisessä arvossa ravitsemus-

hoitoa saaneella ryhmällä (MD 39.96; 95% CI 22.66–
57.26). 

Meta-analyysin (7 RCT) mukaan vajaaravituilla, ravit-

semushoitoa saavilla potilailla hengityslihasten 

voima kasvoi merkitsevästi (MEP: MD 12.73 cm H2O; 

95% CI 4.91–20.55; MIP: MD 5.02 cm H2O; 95% CI 

0.29–9.76). 

Meta-analyysin mukaan (4 RCT) elämänlaadussa 

(total SGRQ score) oli merkittävä ero intervention 



 
lopussa interventioryhmän ja kontrollin välillä (MD -

6.55; 95% CI -11.70 (-1.41)). 

Guo Y., Zhang 

T., Wang Z., Yu 

F., Xu Q., Guo 

W., Wu C. & He 

J. 

 

2016 

Järjestelmällinen kat-

saus ja meta-analyysi 

 

13 havainnointituki-

musta: 

− retrospektiivisiä 

tutkimuksia (n=4) 

− kohorttitutkimuk-

sia (n=1)  

− prospektiivisia ko-

horttitutkimuksia 

(n=5) ja prospektii-

vista tutkimusta 

(n=3) 

4a Keuhkoah-

taumatautia 

sairastavat 

n=285 960 

  Kuolleisuus 

normaali-, 

ali- ja ylipai-

noisilla. 

Ylipaino näyttäisi olevan yhteydessä matalampaan 

kuolleisuuteen, mutta tarvitaan vielä lisätutkimusta 

tämän yhteyden varmistamiseksi. 

* Suosituksen kannalta olennaiset tulokset 

 

Määrälliset tutkimukset 

Kirjoittajat, 

vuosi 

Tutkimusasetelma: 

menetelmä 

Toimintaympäristö 

 

Näytön 

vahvuus  

Potilas- 

ryhmä (P) 

Interventio 

(I) 

Vertailu  

(C) 

Lopputulos-

muuttujat (O) 

Tulokset* 

Arslan M., So-

ylu M., Kaner 

G., İnanç N., 
Başmısırlı E. 
 

2016 

Kuvaileva tutkimus, 

tapaussarja 

 

Sairaala 

 

Turkki 

4c Keuhkoahtauma-

taudin pahe-

nemisvaiheen 

vuoksi sairaa-

lassa olevat poti-

laat 

n = 90  

(miehiä 54,4 %)  

 

44–88 vuotiaita  

  Elämänlaatu 

(SF-36) 

Elämänlaatu oli heikompi va-

jaaravitsemusriskissä (NRS-

2002 ≥ 3) olevilla potilailla kaikilla 
kahdeksalla mittarin osa-alueella 

(p < 0.001) verrattuna ei-riskipo-

tilaisiin. 

 

Breyer M.K., 

Spruit M.A., 

Hanson C.K., 

Franssen F.M., 

Kuvaileva poikkileik-

kaustutkimus 

 

Hollanti 

4b Keuhkoahtauma-

tautia sairastavat 

n=228 

 

  Metabolisen 

oireyhtymän 

esiintyvyys 

Metabolinen oireyhtymä oli ylei-

sempi ylipainoisilla ja lihavilla 

(BMI≥25 kg/m2) keuhkoahtauma-

tautia sairastavilla verrattaessa 



 
Vanfleteren 

L.E., Groenen 

M.T., Bruijnzeel 

P.L., Wouters 

E.F. & Rutten 

E.P. 

 

2014 

Verrokit n=156 heitä terveisiin BMI -vakioituihin 

verrokkeihin. 

 

Keuhkoahtaumatautia sairasta-

villa, joilla oli metabolinen oireyh-

tymä, oli enemmän itse ilmoitet-

tuja liitännäissairauksia verratta-

essa niihin, joilla ei oireyhtymää 

ollut. 

Katz P., Iribar-

ren C., Sanchez 

G. & Blanc P.D. 

 

2016 

Prospektiivinen ko-

horttitutkimus 

Kolme mittauskertaa:  

1. lähtötaso 

2. noin 24 kk 

±2,5 kk 

3. 49 kk ±4,9 kk  

 

USA 

3c Työikäiset (40-65 

-vuotiaat) keuhko-

ahtaumatautia 

sairastavat 

n=1202 (I), n=667 

(II), n= 603 (III) 

 

Verrokit n= 603 

(I), n= 171 (III) 

  Fyysinen suo-

rituskyky 

Neljänneksellä (COPD) fyysinen 

suoriutumiskyky oli heikentynyt 

(6MWD 24.4 % / SPPB 26%). Li-

havilla heikentyminen oli merkit-

sevästi todennäköisempää 

(6MWD OR=1.8 [1.1-2.9]).  

Heikkeneminen oli merkitsevää 

ainoastaan sairauden vaikeassa 

ja erittäin vaikeassa vaiheessa 

olevilla (GOLD 3-4, OR=2.3 [1.0-

5,4]).  

Lainscak M, von 

Haehling S, 

Doehner W, 

Sarc I, Jeric T, 

Ziherl K, Kosnik 

M, Anker S, 

Suskovic S. 

 

2011 

Kuvaileva retrospek-

tiivinen tutkimus, ta-

paussarja 

 

 

Sairaala 

 

Slovenia 

4c Sairaalasta kotiu-

tetut potilaat, joilla 

ensisijaisena 

diagnoosina 

keuhkoahtauma-

tauti.  

 

n = 968 (miehiä 72 

%) 

 

  I Kuolleisuus 

II Kuolleisuu-

den ja eri BMI-

luokkien yh-

teys   

BMI-luokkien välillä oli tilastolli-

sesti merkitsevä ero kuolleisuu-

dessa. Matalin kuolleisuus (35 

%) oli BMI-luokassa 25.09-29.05 

kg/m2 ja korkein (54 %) BMI-luo-

kassa < 21.55 kg/m2. Tilastolli-

sessa mallissa painoindeksin 

suureneminen yhdellä yksiköllä 

oli yhteydessä 5 % pienempään 

kuoleman riskiin. 

Lambert A.A., 

Putcha N., 

Drummond 

M.B., Boriek 

A.M., Hanania 

Poikkileikkaustutki-

mus  

 

Liitännäissairauksien 

lukumäärä 

4b Vähintään 10 

vuotta tupakoi-

neet, 45–80-vuoti-

aat, joilla 

  Lihavuuden 

yhteys liitän-

näisairauksiin, 

elämänlaa-

tuun, fyysisen 

Liitännäissairauksien määrä kas-

vaa lihavuuden asteen vaikeutu-

essa (2.6±2 – 4.0±2; p<0.001). 

Lihavuuden lisääntyminen oli yh-

teydessä huonompaan 



 
N.A., Kim V., 

Kinney G.L., 

McDonald M.N., 

Brigham E.P., 

Wise R.A., 

McCormack 

M.C., Hansel 

N.N. & 

COPDGene In-

vestigators. 

 

2017 

SGRQ 

SF-36 

6MWD 

mMRC 

Pahenemisvaiheiden 

lukumäärä 

 

 

Koti 

 

USA 

diagnosoitu 

COPD n=3 631 

 

suoritusky-

kyyn, hen-

genahdistuk-

seen ja pahe-

nemisvaihei-

siin. 

elämänlaatuun, huonompaan 

6MWD tulokseen ja korkeam-

paan hengenahdistuksen toden-

näköisyyteen. 

Lihavuuson yhteydessä suurem-

paan vaikeiden pahenemisvai-

heiden todennäköisyyteen (OR 

1.57; p=0.007). 

Lihavuuden liitännäissairaudet 

selittävät lihavuutta enemmän 

elämänlaadun heikentymistä ja 

pahenemisvaiheiden esiinty-

mistä. 

Laudisio A, 

Costanzo L, Di 

Gioia C, De-

lussu A S, Tra-

ballesi M, 

Gemma A, In-

calzi R A. 

 

2016 

Tapaus - kontrolli -

tutkimus  

 

Geriatrinen polikli-

nikka ja keuhkosai-

rauksien päiväsai-

raala, Italia 

3d Poliklinikan ja päi-

väsairaalan poti-

laat, COPD-poti-

laille ikä- ja suku-

puolivakioidut 

kontrollit, joilla ei 

keuhkosairautta n 

= 523, joista 

COPD -potilaita n 

= 165 (ikä 74 7; 

miehiä 59 %)  

 

Kontrolleja n = 

358 (ikä 73  8; 

miehiä 51 %) 

 

Ruoan 

käyttö ja ra-

vinnon-

saanti, ruo-

kafrekvens-

sikyselyn 

avulla tut-

kittuna 

(EPIC-tutki-

muksen ky-

sely, joka 

kehitetty ja 

validoitu 

italialaisille)  

Keuhkoah-

taumatautia 

sairastavien 

potilaiden ra-

vinnonsaan-

nin vertaami-

nen kontrolli-

ryhmään 

Energian-

saanti  

Energiaravin-

toaineiden 

saanti  

Suojaravinto-

aineiden 

saanti  

Keuhkoahtaumatautia sairasta-

villa energian- ja proteiininsaanti 

ruokavaliosta oli vähäisempää 

verrattuna kontrolliryhmään, kun 

ravinnonsaanti ilmaistiin tavoite-

painoa kohti. Suojaravintoai-

nesta mm. raudan, sinkin, niasii-

nin ja foolihapon saanti oli keuh-

koahtaumatautia sairastavilla 

matalampaa kuin kontrolliryh-

mällä. 

Prescott E., 

Almdal T., Mik-

kelsen K.L., 

Tofteng C.L., 

Vestbo J. & 

Lange P.  

Seurantatutkimus 

5 vuoden seuranta 

 

BMI 

Hengitysfunktio: 

FEV1, FVC 

3c Keuhkoahtauma-

tautia sairastavat  

 

n=1 612 

 

  Kuolleisuus 

 

Painonlasku keuhkoahtaumatau-

tia sairastavilla on yhteydessä li-

sääntyneeseen kuolleisuuteen. 

RR 2.14 (95% CI 1.18-3.89) 



 
2002  

Koti 

 

Schols A., 

Slangen J., Vo-

lovics L. & 

Wouters E.  

 

1998 

Retrospektiivinen ku-

vaileva tutkimus, ta-

paussarja  

 

 

Keuhkokuntoutuskes-

kus 

 

Alankomaat 

3e Diagnosoitu keuh-

koahtaumatauti, 

hyväksytty kun-

toutukseen  

 

n = 400 

 

  Kuolleisuus Alipainoisilla ja normaalipainoi-

silla kuolleisuus oli merkitsevästi 

suurempaa verrattuna ylipainoi-

siin ja lihaviin (p < 0.0001). Pai-

nonlasku oli yhteydessä kuollei-

suuden lisääntymiseen (p = 

0.005). 

Schols A., 

Broekhuizen R., 

Weling-Scheep-

ers C. & 

Wouters E.  

 

2005 

Kuvaileva tutkimus, 

tapaussarja  

 

 

Keuhkokuntoutuskes-

kus 

 

Alankomaat 

3e Diagnosoitu keuh-

koahtaumatauti, 

hyväksytty kun-

toutukseen  

n = 412 (miehiä 

77 %) 

  Kuolleisuus  Rasvattoman kudoksen määrä 

(FFMI) oli itsenäinen kuolleisuu-

den ennustaja monimuuttuja-

analyysissä. Se oli myös painoin-

deksiä vahvempi kuolleisuuden 

ennustaja. 

Verberne 

L.D.M., Leem-

rijse C.J., Swin-

kels I.C.S., van 

Dijk C.E., de 

Bakker D.H. & 

Nielen M.M.J. 

 

2017 

Poikkileikkaustutki-

mus 

 

Monikeskustutkimus: 

n=382 perustervey-

denhuollon vastaan-

ottoa 

 

Saksa 

4b Lievää tai kohta-

laista keuhkoah-

taumatautia sai-

rastavat n=4 938  

  Liitännäissai-

raudet  

BMI:n keskiarvo oli 27.5 kg/m2. 

Ylipainoisilla ja lihavilla keuhko-

ahtaumatautia sairastavilla oli 

normaalipainoisiin keuhkoah-

taumatautia sairastaviin verrat-

tuna verenpainetaudin (44%, 

56% vs. 36%), nivelrikon (19%, 

27% vs. 15%), diabeteksen 

(18%, 31% vs. 11%) ja sydänsai-

rauksien (5%, 7% vs. 4%) esiin-

tyvyys suurempi. 

Vestbo J., Pres-

cott E., Almdal 

T., Dahl M., 

Nordestgaard 

Seurantatutkimus: 

7 vuotta 

 

 

3e Keuhkoahtauma-

tautia sairastavat 

n=1 898, 

  Kuolleisuus 

BMI 

FFMI 

 

Painoindeksi (BMI) on vahva 

kuolleisuuden ennustaja keuhko-

ahtaumataudissa (p<0.001). Ma-

tala rasvattoman kudoksen 



 
B.G., Andersen 

T., Sorensen 

T.I. & Lange P. 

 

2006 

Tanska jotka tunnistettu 
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