
 

Onko luustosi kunnossa? 
Osteoporoosi hiipii elimistöön yleensä ilman näkyviä oireita. Siinä vaiheessa, kun kävellessään 

kompastuu ja murtaa kätensä, pituus on yllättäen lyhentynyt tai asento on mennyt 

etukumaraan, on osteoporoosi saattanut edetä jo pitkälle. 

Luukato tulee yleensä vähitellen ilman näkyviä merkkejä tai oireita. Sen vuoksi sitä kutsutaan ”hiljaiseksi 

sairaudeksi”. Luusto voi lopulta olla niin hauras, että kompastuminen seisomakorkeudelta, pieni kolautus 

tai äkillinen liike voi aiheuttaa luun murtuman. Jopa maitolitran nostaminen jääkaapista saattaa murtaa 

nikaman. 

Keliakia luuston vihollinen 

hoitamaton keliakia syö luustoa, koska luustolle tarpeelliset ravintoaineet eivät imeydy ravinnosta. Yleisesti 

kuvitellaan, että keliakiaan liittyvät selvät vatsaoireet. Ikävä kyllä merkittävällä osalla ihmisiä keliakia on 

täysin oireeton ja se voi olla piilevänä jopa vuosikymmeniä. Ikävä kyllä siksi, että hoitamaton keliakia on 

koko ajan syönyt luustoa. Yleensä piilevä keliakia löydetään siinä vaiheessa, kun luu murtuu arkisessa 

tilanteessa ja murtuman hoidon yhteydessä otetaan verikokeet.  

Ainoa hoitokeino keliakiaan on gluteeniton ruokavalio. Kun keliakia on hoidossa, voi luustokin paremmin. 

Kortisoni tuhoaa luustoa 

Myös monien sairauksien hoitoon käytetty kortisoni voi viedä luustoterveyden. Mikäli tablettina otettu 

kortisonihoito on yli 2,5 mg päivässä ja jatkuu yli kolme kuukautta, voi luusto olla suuressa vaarassa.  

Niinpä joissain tilanteissa kortisonihoidon kanssa on syytä aloittaa samanaikaisesti myös luulääkehoito. 

Diabetes ja luusto 

Tyypin 1 diabeetikoilla on alhaisempi luun mineraalitiheys ja suurentunut murtumariski.  Sen sijaan tyypin 2 

diabetesta sairastavilla, joilla on verisuonimuutoksia (esim. silmänpohja- ja munuaismuutoksia), on 

lisääntynyt riski osteoporoottisiin murtumiin huolimatta jopa normaalista tai keskimääräistä korkeammasta 

luun mineraalitiheydestä.  

Luusto kuntoon 



Luusto tarvitsee monipuolista ravintoa, joka sisältää riittävästi kalsiumia ja proteiinia, D-vitamiinia sekä 

liikuntaa. Myös kaatumisen ehkäisy on tärkeää, sillä murtumat tavallisimmin syntyvät kaatumisten ja 

kompastumisten yhteydessä. Lisäksi on hyvä olla valppaana omien riskitekijöiden osalta, saada 

mahdollisimman varhain tieto oman luuston heikentyneestä kunnosta ja hoitoa tarvittaessa. Se on 

ensimmäinen askel kohti luustoterveyttä – ilman luuston haurauden aiheuttamia murtumia, kivuliaita ja 

elämää rajoittavia murtumia ja heikentynyttä elämänlaatua.  

Luustoviikko 17.–23.10.2016 sekä kansainvälinen Osteoporoosipäivä 20.10. 

Tänä vuonna Luustoviikon teemana on Maailman Osteoporoosisäätiön teeman mukaisesti "Rakasta luitasi – 

turvaa tulevaisuutesi". Teema kannustaa kaikkia kansalaisia kiinnittämään huomiota luustoterveyteensä 

sekä luustokuntoutujia vahvistamaan omahoitoaan luunmurtumien ehkäisemiseksi. Huomiota kiinnitetään 

erityisesti keliakian ja kortisonin aiheuttamaan osteoporoosiin sekä diabeteksen aiheuttamaan 

murtumariskin kasvuun.  

Luustoliitto on tuottanut Luustoviikkoon liittyvää materiaalia, johon voit tutustua osoitteessa 

luustoliitto.fi/rakasta-luitasi. Samasta osoitteesta löydät myös tietoa ympäri Suomea järjestettävistä 

tapahtumista.  

Lisätietoja: 

Ansa Holm 
Suomen Luustoliitto ry 
puh. 050 303 8129 tai ansa.holm@luustoliitto.fi 

 

Lähteitä: 

http://worldosteoporosisday.org/resources/2016/fact-sheets 

https://www.iofbonehealth.org/news/three-warning-signs-you-may-have-osteoporosis 

http://luustoliitto.fi/sites/default/files/kuvat/minuutin-testi-netti_1.pdf 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00023 
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