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Ruusunmarja ja glukosamiini meta-analyysissä - Kysymyksiä ja vastauksia 
 
 
Meta-analyysi: 
 
1. Miksi analysoitiin vain niitä glukosamiinitutkimuksia, joissa käsiteltiin glukosamiinin hydrokloridi-

muotoa (eikä sulfaattimuotoa)? 
 

Glukosamiinihydrokloridia sisältäviä tuotteita on enemmän saatavilla sekä Euroopassa että Yhdysval-
loissa. 

 
2. Miten glukosamiinin eri muodot eroavat toisistaan? Onko toinen toista parempi? Onko glu-

kosamiinisulfaatti tehokkaampi kuin glukosamiinihydrokloridi?  
 
Glukosamiinin hydrokloridimuoto on väkevämpi kuin sen sulfaattimuoto. Glukosamiinihydrokloridi kui-
tenkin lupailee samaa tehokkuutta kuin glukosamiinisulfaatti, koska glukosamiini ei imeydy sellaise-
naan. Näin ollen mikä tahansa koostumus todennäköisesti antaisi saman kliinisen vaikutuksen, kun ote-
taan huomioon "aktiivisen" glukosamiinin määrä. Tehtyjen tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että 
on olemassa vain yksi glukosamiinivalmiste (sulfaatti), joka saattaa olla tehokas.  

 
3. Saako glukosamiinihydrokloridista enemmän hyötyä, jos sitä ottaa enemmän kuin tiedotteessa mai-

nitun 1500 milligramman vuorokausiannoksen? 
 
Suurempaa päiväannosta puoltavia tuloksia ei ole, koska lisäravinteella ei ole tutkimuksissa havaittu 
etuja nivelrikon aiheuttaman kivun hoidossa.  

 
4. Onko tutkimuksessa käytetty Bucherin analysointimenetelmä perusteltu?  

 
Bucherin menetelmä on perusteltu, ja kansainvälinen Cochrane Collaboration -järjestö suosittelee ky-
seistä lähestymistapaa silloin, kun epäsuorassa vertailussa olevien tuotteiden vertailuvalmiste on ollut 
sama (lumelääke).  

 
5. Aiotaanko kyseinen tutkimus julkaista? Jos ei, niin miksi? Onko tällä analyysillä rajoituksia, ja jos 

on, mitä? 
 
Tämänhetkisen meta-analyysin tiivistelmä muodostaa osan menetelmätutkimusta, jota kööpenhamina-
laisen Frederiksbergin sairaalan tutkimusryhmä parhaillaan valmistelee. Vaikka analyysi saattaa vaikut-
taa kapea-alaiselta, se sisältää kaikki tärkeimmät nivelrikkoon liittyvät glukosamiinihydrokloridin tehoa 
käsittelevät tutkimukset.  
 

6. Miksi edelleen määrätään glukosamiinia, vaikka NICE ei suosittele kyseistä hoitokeinoa?  
 
Ristiriitaiset todisteet glukosamiinin tehokkuudesta ovat johtaneet asiantuntijoiden väliseen väittelyyn 
siitä, onko ainetta syytä määrätä potilaille vai ei. Selityksenä glukosamiinin jatkuvalle suosittelulle voivat 
olla paitsi lääkärien henkilökohtaiset käsitykset aineen hyödyistä myös  v. 2001 The Lancetissa julkaistu 
tutkimus, jossa verrattiin glukosamiinisulfaatin 1500 mg:n päiväannoksen ja tehottoman lumelääkkeen 
vaikutuksia. Kolmevuotiseen tutkimukseen osallistui 212 pitkälle edenneestä polven nivelrikosta kärsi-
vää potilasta. Tuloksen mukaan "[g]lukosamiinisulfaatin pitkäaikaiset rakennetta ja oireita muokkaavat 
vaikutukset viittaavat siihen, että se saattaa olla tautiin vaikuttava tekijä nivelrikossa". Tämä lausunto 
sai paljon lääketieteellistä julkisuutta samaan aikaan kun lääkärit yrittivät rajoittaa tulehduskipulääkkei-
den määräämistä niiden mahdollisen maksasairaus-, sydänkohtaus- ja aivohalvausyhteyden takia. 
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7. Mitä muita keinoja lääkärit käyttävät nykyään nivelrikon hoitoon? 
 
Niveltulehduksen oireita hoidetaan yleensä kipua lievittävillä lääkkeillä kuten parasetamolilla ja tuleh-
duskipulääkkeillä kuten ibuprofeenilla ja aspiriinilla. Oireita voidaan yrittää lievittää myös ruiskuttamalla 
kortikosteroideja suoraan vahingoittuneeseen niveleen. Tätä ei kuitenkaan suositella pitkäaikaisena hoi-
tokeinona, koska se saattaa aiheuttaa niveltä ympäröivän kudoksen kuihtumista. 
 

8. Voisivatko yleislääkärit suositella ruusunmarjajauhetta? 
 
Kyllä, koska on olemassa lupaavia todisteita siitä, että ruusunmarjajauheen Rosa canina -ruusunmarja 
voi vähentää nivelkipua.  
 
 
Ruusunmarjajauhetta saatetaan virheellisesti luulla samaksi aineeksi kuin ruusunmarjasiirappi, jota käy-
tettiin C-vitamiinipitoisen juoman valmistamiseen joitakin kymmeniä vuosia sitten. 
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