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Liite 1 (s. 4-11) kuvaa tarkemmin Reinivuon ja Erlundin pääkirjoituksen ongelmia.

Reinivuo ja Erlund kirjoittivat vastineen mielipidekirjoitukselleni:

Vastine edelliseen
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Liite 2 (s. 12-14) kuvaa Reinivuon ja Erlundin vastineen ongelmia.
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Sinkki-imeskelytabletteja voi suositella flunssan hoitoon
http://www.duodecimlehti.fi/duo14206

Heli Reinivuo ja Iris Erlund kirjoittavat pääkirjoituksessaan, että sinkki-imeskelytableteilla 

voidaan lyhentää flunssan kestoa jonkin verran (1). Kun hoidon tehoa arvioidaan, on parempi 

tarkastella vaikutuksia numeroina kuin pelkkänä kvalitatiivisena toteamuksena. Kolmessa 

tutkimuksessa selvitettiin sinkkiasetaatti-imeskelytablettien vaikutusta flunssaan, ja sen kesto 

lyhentyi 2,7 päivää (95 %:n luottamusväli 1,8-3,3 päivää), kun lumeryhmissä kesto oli noin 

seitsemän päivää (2). Samoissa tutkimuksissa sinkki muutti toipumisnopeuden 3,1-kertaiseksi 

(95 %:n luottamusväli 2,1-4,7) (3). Sinkkiryhmissä 70 % potilaista oli toipunut viidentenä päivänä, 

mutta lumeryhmissä vain 27 %. Sinkki lyhensi oireiden kestoa seuraavasti: nuhaa 34 %, 

käheyttä 43 %, yskää 46 % ja lihaskipua 54 % (4). Kun tutkimusten tulokset esitetään tällä tavalla 

kvantitatiivisesti, voi kukin Aikakauskirjan lukija itsenäisesti arvioida, onko hoidon vaikutus 

merkittävä vai vähäinen.

Reinivuo ja Erlund väittävät, että sinkkiä ja flunssaa käsittelevä Cochrane-katsaus vedettiin pois,

koska sinkkivalmisteiden paha maku olisi asettanut sokkouttamisen onnistumisen ja 

hoitomyöntyvyyden kyseenalaiseksi. Mitään tuollaista ei kuitenkaan ole esitetty poisvedon syyksi, 

vaan ainoana syynä poisvedolle oli plagiointi (5). Olen kuvannut plagiointia ja Cochrane-

katsauksen muita ongelmia yksityiskohtaisesti erillisessä raportissa (6).

Sinkki-imeskelytablettien maku ei selitä tutkimustuloksia. Sinkki- ja lumetableteilla ei ollut 

merkittäviä makueroja kolmessa tutkimuksessa, joissa selvitettiin sinkkiasetaattitablettien 

vaikutusta (2-4). Uusimmassa tutkimuksessa tulokset analysoidaan myös niin, että ne muutamat 

koehenkilöt, jotka tutkimuksen lopussa tunnistivat tabletin, rajattiin pois. Tulos ei kuitenkaan 

muuttunut (7).

Reinivuo ja Erlund kirjoittavat, että sinkille turvallisen saannin yläraja on 25 mg/pv. Väite on 

harhaanjohtava. Useissa tutkimuksissa, joissa on tutkittu muita sairauksia kuin flunssaa, sinkkiä on 

annettu koehenkilöille kuukausien ajan 100-150 mg/pv ilman merkittäviä haittoja (2-4). Wilsonin 

taudin yksi vakiintunut hoito on sinkkiannos 150 mg/pv (8). Tämä merkitsee vuosia tai 

loppuelämän kestävää hoitoa annoksella, joka on kuusinkertainen verrattuna Reinivuon ja Erlundin 

esittämään turvallisen saannin ylärajaan. Sinkin ainoa mainittava haitta Wilsonin taudin hoidossa on

mahan ärtyminen (8).

Sinkkiasetaatti-imeskelytablettien tehoa arvioineissa tutkimuksissa sinkin määrä oli 80-92 

mg/pv, ja hoito kesti enimmillään pari viikkoa (2-4). Annos oli siis pienempi ja hoidon kesto paljon 

lyhyempi kuin monissa muissa sinkkitutkimuksissa. Jos yksittäinen flunssapotilas kokee 

sinkkitablettien maun epämiellyttäväksi tai mahansa ärtyvän, hän voi lopettaa niiden käytön, mutta 

muut potilaat voivat hyödyntää niitä flunssiensa hoidossa. 

2

http://www.duodecimlehti.fi/duo14206


Kirjallisuutta

1. Reinivuo H, Erlund I. Sinkkiä flunssaan – kannattaako? Duodecim 2017;133:2334-5.
http://www.duodecimlehti.fi/duo14068  

2. Hemilä H, Petrus EJ, Fitzgerald JT, Prasad A. Zinc acetate lozenges for treating the common 
cold: an individual patient data meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2016;82:1393-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5061795 

3. Hemilä H, Fitzgerald JT, Petrus EJ, Prasad A. Zinc acetate lozenges may improve the recovery 
rate of common cold patients: an individual patient data meta-analysis. Open Forum Infect Dis. 
2017;4:ofx059.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5410113 

4. Hemilä H, Chalker E. The effectiveness of high dose zinc acetate lozenges on various common 
cold symptoms: a meta-analysis. BMC Fam Pract. 2015;16:24.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4359576 

5. Singh M, Das RR. WITHDRAWN: Zinc for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 
2015;(4):CD001364.
https://doi.org/10.1002/14651858.CD001364.pub5  

6. Hemilä H. Concerns about unattributed copying of text and data, and about numerous other 
problems in the Cochrane review “Zinc for the Common Cold” by Singh M, Das RR (2013).  
Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto, 2015.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153180  (katsottu 2018-3-16)

7. Prasad AS, Beck FW, Bao B, Snell D, Fitzgerald JT. Duration and severity of symptoms and 
levels of plasma interleukin-1 receptor antagonist, soluble tumor necrosis factor receptor, and 
adhesion molecules in patients with common cold treated with zinc acetate. J Infect Dis. 
2008;197:795-802.
https://doi.org/10.1086/528803  

8. Ala A, Walker AP, Ashkan K, Dooley JS, Schilsky ML. Wilson's disease. Lancet 2007;369:397-408.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17276780 

 

3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4359576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5410113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5061795
http://www.duodecimlehti.fi/duo14068
https://doi.org/10.1002/14651858.CD001364.pub5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17276780
https://doi.org/10.1086/528803
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153180


Liite 1: Reinivuon ja Erlundin pääkirjoituksen ongelmia.

Heli Reinivuo ja Iris Erlund. 
Sinkkiä flunssaan – kannattaako? 
Duodecim 2017;133:2334-5.
http://www.duodecimlehti.fi/duo14068   

1) Reinivuo ja Erlund väittävät, että sinkkiä ja flunssaa käsittelevä Cochrane-katsaus 
vedettiin pois, koska sinkkivalmisteiden paha maku olisi asettanut sokkouttamisen 
onnistumisen ja hoitomyöntyvyyden kyseenalaiseksi. 
Väite ei ole tosi.
 

He kirjoittavat:
“Lisäksi haittapuolena on ollut sinkkivalmisteiden paha maku. 
Kyseinen ominaisuus asettaa kyseenalaiseksi sokkouttamisen onnistumisen 
ja hoitomyöntyvyyden lumekontrolloiduissa tutkimuksissa. 
Näiden epäselvyyksien vuoksi Cochrane-katsaus sinkin vaikutuksesta flunssaan 
vedettiin pois vuonna 2015 (14).”
 
Tuo ei pidä paikkaansa.
 
Cochrane katsauksen peruuttaminen on kirjattu seuraavasti:
https://doi.org/10.1002/14651858.CD001364.pub5

 
**************************************
“The review was withdrawn as result of comments submitted via the Cochrane Library by Harri 
Hemilä in February 2015. Hemilä identified multiple errors in this Cochrane Review and made 
allegations of plagiarism of text and data from a previously published systematic review (Hemilä H.
Zinc Lozenges may shorten the duration of colds: a systematic review. Open Respiratory Medicine 
Journal 2011;5:51-58). The comments referred to the version of this review first published in June 
2013 (Singh M, Das RR. Zinc for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2013;(6):CD001364). 
… 
Replication of text was identified in the Cochrane Review. This was limited to copying of short 
phrases and was acknowledged by the authors. The level of text plagiarism was minor and at a 
level that would be addressed by a correction. The Editor in Chief carried out further investigation 
into the alleged plagiarism of data, with the co-operation of the review authors, who provided 
supplementary information in support of their work. The allegations related to the derivation of 
means and standard deviations of data from some of the included studies. Although the authors 
acknowledge and cite the Hemilä 2011 review, the Editor in Chief considered that the authors’ 
explanation regarding some similarities in presented data between the two reviews was not 
conclusive.”
**************************************
Tuossa Cochrane kirjaston tekstissä ei ole minkäänlaista suoraa - eikä epäsuoraa - viittausta sinkin 
pahaan makuun, eikä siihen, että paha maku voisi selittää ryhmien eroja.
Ainoa peruste Cochrane-katsauksen poisvedolle on “plagiarism of data”, joka siis kohdistui minun 
julkaisuuni vuodelta 2011.
Tarkemmin olen kuvannut plagiarismia ja Cochane-katsauksen ongelmia HELDAssa olevassa 
raportissa:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153180
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Reinivuon ja Erlundin väite 
“Näiden epäselvyyksien 
[”paha maku… asettaa kyseenalaiseksi sokkouttamisen onnistumisen ja hoitomyöntyvyyden”]
vuoksi Cochrane-katsaus sinkin vaikutuksesta flunssaan vedettiin pois vuonna 2015”
ei siis ole totta. 

Cochrane katsauksen poisveto ei johtunut tablettien mausta, vaan todetusta plagioinnista.
 
Toinen kysymys on se, että voisiko paha maku kuitenkin selittää tutkimusten tuloksia, kuten 
Reinivuo ja Erlund väittävät: 
”paha maku… asettaa kyseenalaiseksi sokkouttamisen onnistumisen ja hoitomyöntyvyyden”.
 
Reinivuo ja Erlund viittaavat (heidän viite 2) minun viime vuoden julkaisuun
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5418896/ 
Siinä kirjoitan:
 
“Farr and Gwaltney speculated that the benefit reported by Eby et al. might have been explained 
by the bad taste of the zinc lozenges. However, they did not provide evidence that bad taste might 
shorten the duration of colds. The early findings of Eby are consistent with a number of later trials, 
and bad taste does not seem a reasonable explanation for the benefits. For example, none of the 
three high-dose zinc acetate lozenge trials reported bad taste to be a problem, there was no 
substantial difference between the zinc and placebo groups in the recorded adverse effects, and only
a few drop-outs occurred. In the most recent trial by Prasad et al. a few participants identified the 
lozenges, but when the analysis was restricted to those who remained blinded at the end of the 
study, the efficacy of zinc lozenges was no less.”
 
Reinivuon ja Erlundin listaamassa viitteessä 2 on siis kuvattu selkeästi että “paha maku” ei selitä 
kolmessa sinkkiasetaatti-tutkimuksessa raportoitua eroa sinkkiryhmien ja lumeryhmien välillä.
Farr ja Gwaltney spekuloivat 1980-luvulla, että sinkin paha maku saattaisi selittää ryhmien eroja.
Maku saattoi olla ongelma joissakin vanhimmissa sinkkiglukonaatti-tutkimuksissa, mutta ei ole 
mitään näyttöä sille, että sinkkiasetaatti-imeskelytablettien maku olisi eronnut merkittävästi 
plasebotablettien mausta. 
Sinkkiasetaattitutkimukset on tehty Farr ja Gwaltneyn 1980-luvun spekulaatioiden jälkeen.
 
On lukijoita harhaanjohtavaa väittää, että kaikissa sinkki-imeskelytablettitutkimuksissa 
“paha maku… asettaa kyseenalaiseksi sokkouttamisen onnistumisen ja hoitomyöntyvyyden”.
 
“Paha maku” ei ole universaali ongelma sinkkitableteissa. 
Minun omassa suussani Suomen markkinoilla olevat sinkkiasetaatti-imeskelytabletit eivät maistu 
pahalle. Tällainen kysymys on yksilöllistä ja joku muu voi kokea makuja eri tavalla. 
 
Jotkin lääkkeet aiheuttavat joillekin potilaille makuongelmia. 
Esim. unilääke Imovane aiheuttaa joillekin potilaille niin epämukavaa makutuntemusta, etteivät he 
halua käyttää sitä, mutta se ei estä muita uniongelmaisia käyttämästä Imovanea.
 
Paha maku ei ole vasta-argumentti sinkki-imeskelytableteille. 
Miksi niitä ei voisi suositella niille flunssapotilaille, jotka eivät koe makuhaittoja? 
Ne taas, jotka kokevat makuhaittoja, voivat lopettaa käytön.
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2) Reinivuo ja Erlund väittävät, että sinkin turvallisen saannin yläraja on 25 mg/pv.
Tuo on harhaanjohtava väite.
 
He kirjoittavat:
“Sinkkivalmisteilla on myös haittavaikutuksia, ja niiden käytössä tulee ottaa huomioon myös 
liikasaannin riski. 
Ravitsemussuositusten mukaan turvallisen saannin yläraja on 25 mg vuorokaudessa (12).”
 
Ensiksi pitäisi erottaa lyhytaikainen sinkin käyttö esimerkiksi flunssan hoidossa viikon ajan ja 
jatkuva sinkin käyttö vuosien ja vuosikymmenien ajan. 
Toiseksi pitäisi katsoa julkaistuja tutkimuksia: mitä tutkimukset kertovat meille sinkin 
turvallisuudesta ja vaarallisuudesta.
 
Sinkkiä on tutkittu moniin muihin sairauksiin kuin flunssa. Annoksina on käytetty 100-150 mg/pv 
useissa tapauksissa kuukausien ajan ilman merkittäviä haittavaikutuksia, 
esim:
 

Pories WJ, Henzel JH, Rob CG, Strain WH. 
Acceleration of wound healing in man with zinc sulphate given by mouth. Lancet 1967;1:121-4.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(67)91031-8  

Serjeant GR, Galloway RE, Gueri MC. Oral zinc sulphate in sickle-cell ulcers. Lancet. 1970;2(7679):891-2.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4097279  
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(70)92067-2  

Greaves MW, Skillen AW. Effects of long-continued ingestion of zinc sulphate in patients with venous leg 
ulceration. Lancet. 1970;2(7679):889-91.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4097278  
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(70)92066-0  

Hallböök T, Laner E. Serum-zinc and healing of venous leg ulcers. Lancet. 1972;2(7781):780–2. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4116227  
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(72)92143-5  

Czerwinski AW, Clark ML, Serafetinides EA, Perrier C, Huber W. 
Safety and efficacy of zinc sulfate in geriatric patients. Clin Pharmacol Ther. 1974;15(4):436-41.
https://doi.org/10.1002/cpt1974154436  

Simkin PA. Oral zinc sulphate in rheumatoid arthritis. Lancet 1976;2:539–542.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(76)91793-1  

Bamford JT, Gessert CE, Haller IV, Kruger K, Johnson BP. Randomized, double-blind trial of 220 mg zinc 
sulfate twice daily in the treatment of rosacea. Int J Dermatol 2012;51:459-62. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-4632.2011.05353.x  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22435439  

Lyckholm L, Heddinger SP, Parker G, et al. A randomized, placebo controlled trial of oral zinc for 
chemotherapy-related taste and smell disorders. J Pain Palliat Care Pharmacother 2012;26:111-4.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22764846 
https://doi.org/10.3109/15360288.2012.676618   

Hadwan MH, Almashhedy LA, Alsalman AR. Oral zinc supplementation restores high molecular weight seminal
zinc binding protein to normal value in Iraqi infertile men. BMC Urol. 2012;12:32. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23145537  
https://doi.org/10.1186/1471-2490-12-32 
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Yksi isojen sinkkiannosten haitta on elimistön kuparitasojen lasku. Sinkki ja kupari ovat varsin 
samanlaisia ja saman kokoisia atomeita ja kilpailevat samoista sitoutumispaikoista.
Eräässä kuuden viikon tutkimuksessa 150 mg/pv sinkkiä ei kuitenkaan aiheuttanut mitattavia 
muutoksia kuparitasoissa:
 

Samman S, Roberts DC. The effect of zinc supplements on plasma zinc and copper levels and the reported 
symptoms in healthy volunteers. Med J Aust 1987;146:246-9.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3547053 

Toinen puoli sinkin ja kuparin kilpailussa on se, että sinkkiä on alettu hyödyntää Wilsonin taudin 
hoidossa annoksella 150 mg/päivä, mikä merkitsee vuosien tai loppuelämän pituista hoitoa tuolla 
annoksella:
 

Hoogenraad TU. Zinc treatment of Wilson's disease. J Lab Clin Med. 1998;132(4):240-1.
https://doi.org/10.1016/S0022-2143(98)90034-8  

Brewer GJ, Askari FK. Wilson's disease: clinical management and therapy. J Hepatol. 2005;42 Suppl(1):S13-21.
https://doi.org/10.1016/j.jhep.2004.11.013  

Marcellini M, Di Ciommo V, Callea F, et al. Treatment of Wilson's disease with zinc from the time of diagnosis 
in pediatric patients: a single-hospital, 10-year follow-up study. J Lab Clin Med. 2005;145(3):139-43. 
https://doi.org/10.1016/j.lab.2005.01.007  

Ala A, Walker AP, Ashkan K, Dooley JS, Schilsky ML. Wilson's disease. Lancet. 2007;369(9559):397-408.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60196-2 

Pitkäaikainen sinkin käyttö Wilsonin taudin hoidossa kertoo, että vuosienkaan käytössä isot 
sinkkiannokset eivät aiheuta salakavalia pitkäaikaishaittoja, jotka olisivat kuparista riippumattomia.
 
Kun 100-150 mg/päivä sinkkiä kuukausien tai vuosien käytössä ei ole aiheuttanut merkityksellisiä 
haittoja muiden sairauksien hoidoissa ja hoitokokeiluissa, niin ei ole mitään syytä pelotella 
pääkirjoituksen lukijoita sillä, että flunssan hoidossa 80-92 mg/päivä sinkkiä voisi aiheuttaa 
“liikasaannin riskin” sen johdosta, että 80-92 mg/pv on enemmän kuin 25 mg/päivä.
 
 
25 mg/päivässä “turvallisen saannin ylärajan” Reinivuo ja Erlund ovat kopioineet Pohjoismaisten 
ravitsemussuositusten suomenkielisestä lyhennelmästä.
 
Pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa
http://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation 
kirjoitetaan sinkistä (s. 579-580):
 
“Upper intake levels and toxicity
The risk of excessive intake of zinc from food alone is very low. Symptoms of acute toxicity from 
excessive intake occur at intakes of gram quantities of zinc and are related to consumption of 
dietary supplements. Reduced activity of copper-containing enzymes has been observed with zinc 
intakes of 50 mg/d, and with slightly higher daily intakes of ≥150 mg more pronounced signs of 
impaired copper metabolism have been observed along with negative changes in immune defence 
and blood lipids (26–28). More recent studies in which strictly controlled intakes of copper and zinc
were given showed that at zinc intakes of 50 mg/d no adverse effects on a wide range of relevant 
indicators of copper status could be observed (29–32). Based on these data, the EU Scientific 
Committee on Food set an uncertainty factor of 2 and arrived at an upper level of 25 mg zinc per 
day for adults and for children and adolescents the upper levels are extrapolated on a surface area 
basis (33). In recent years, zinc has been provided in therapeutic trials (75–150 mg/d) for a few 
weeks up to few months. Zinc lozenges administered within 24 hours of onset of symptoms have 
been shown to reduce the duration and severity of the common cold in otherwise healthy people 
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(34). However, there is a potential for zinc lozenges to produce side effects and further studies are 
needed to determine possible risks associated with long-term use of therapeutic doses of zinc for 
prevention of the common cold (34).”
 
Tätäkin tekstiä tulkittaessa täytyy erottaa sinkin lyhytaikainen käyttö (esim. flunssan hoitoon) ja 
vuosikausien käyttö. 
Vaikutus kuparin tasoihin on mielekäs kysymys pitkäaikaisessa käytössä, mutta tekstissä ei esitetä 
mitään aihetta pelottelulle, että flunssan hoidossa 80-92 mg/pv sinkkiä voisi olla vaarallista viikon 
jaksona.
 
Ravitsemussuositusten tekstin viimeinen lause on kummallinen: 
“However  …  further studies are needed to determine possible risks associated with long-term use 
of therapeutic doses of zinc for prevention of the common cold”
 
Pääsääntöisesti sairauden hoito ja ennaltaehkäisy ovat eri asioita ja niin on flunssankin tapauksessa. 
Vaikka flunssa on yleinen sairaus, niin sitä on aikuisilla keskimäärin vain 2 episodia vuodessa. 
Ennaltaehkäisy merkitsee, että terve ihminen käyttäisi sinkkiä 365 päivää, tai talvikauden ajan 100-
200 päivää vuodessa, jotta hän vähentäisi riskiä saada flunssa. 
Tuollaisessa asetelmassa on aiheellista pohtia, onko sinkin jatkuva käyttö turvallista. 
Minun tietääkseni ei ole mitään näyttöä, että länsimaissa sinkkilisät vähentäisivät flunssan 
ilmaantumista (“prevention”), eikä sellaista esitetä ravitsemussuosituksissakaan. 
Siksi “prevention” ei ole pohjoismaissa ylipäätään mielekäs kysymys.
 
Hoito (“therapeutic”) kohdistuu flunssaan sairastuneisiin ja siinä tilanteessa sinkin imeskelyn 
mielekäs kesto on noin viikko. 
Viikon kestoinen hoito ei ole “long-term use of therapeutic doses for prevention”.
 
Pohjoismaisten ravitsemussuositusten viimeinen lause 
“However, … long-term use of therapeutic doses of zinc for prevention of the common cold” 
on siis omituinen, eikä kerro mitään sinkin turvallisuudesta tai vaarallisuudesta flunssan hoidossa.

USA:n ravitsemussuosituksissa sinkin turvalliseksi rajaksi todetaan 40 mg/pv
“Tolerable Upper Intake Level for Adults: ≥ 19 years 40 mg/day of zinc”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222317 

Ei ole perusteita ajatella, että amerikkalaiset olisivat aivan erilaisia kuin pohjoismaalaiset, 
niin että 40 mg/päivä olisi haitallista pohjoismaalaisille, mutta ei amerikkalaisille.

USA:n suosituksissa todetaan myös:
“The UL [40 mg/pv] is not meant apply to individuals who are receiving zinc for treatment 
purposes.”
Eli 40 mg/päivä ei ole tarkoitettu viitearvoksi esimerkiksi viikon hoitojaksoille. 

Reinivuon ja Erlundin väite:
“turvallisen saannin yläraja on 25 mg vuorokaudessa (12).”
on siis lukijoita harhaanjohtava.
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3) Reinivuo ja Erlund eivät ole kumpikaan julkaisseet yhtäkään tutkimusta sinkistä ja 
flunssasta

Kummallakaan ei ole yhtään PubMed julkaisua flunssasta (“common cold”)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=reinivuo+%22common+cold%22 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=erlund+%22common+cold%22 

Erlundilla ei ole yhtään PubMed julkaisua sinkistä
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=erlund+zinc 

Reinivuolla on yksi julkaisu sinkistä, mutta se ei liity sairauksiin
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=reinivuo+zinc 

Tämä flunssa ja sinkki -aiheen vieraus selittänee edellä kuvattuja ongelmia 1 ja 2.
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4)  Reinivuo ja Erlund esittävät sinkki-imeskelytabletti-hoidolle vaatimuksia, 
joita lääkärit eivät esitetä millekään muille flunssahoidoille

Reinivuolla ja Erlundilla ei ole omaa kokemusta flunssapotilaiden hoidosta lääkärintyönä. 
Se lienee syynä siihen, että eräät heidän kommenttinsa ovat kovin etäällä käytännön lääkärintyöstä.

Reinivuo ja Erlund kirjoittavat:
“Vähentävätkö sinkkivalmisteet flunssan komplikaatioita ja mikrobilääkkeiden käyttöä merkittävästi? 
Onko hoito kustannusvaikuttavaa ja kenen valmisteita pitäisi käyttää?
Näihin kysymyksiin tarvitaan vastauksia ennen kuin sinkkivalmisteiden käyttöä voidaan suositella.”

Tuollainen argumentointi on kaukana yleislääkärin työstä.

Yleislääkäreiden tavoite flunssan hoidossa tuskin koskaan on flunssan komplikaatioiden ja 
mikrobilääkkeiden käytön vähentäminen. 
Yleislääkäreillä on tuskin koskaan tietoa flunssalääkkeiden kustannusvaikuttavuudesta.

Yleislääkärin työssä yksi tavallinen flunssan hoidon tavoite on elämänlaadun ja unen parantaminen.

Jos potilas sanoo, ettei hän saa nukuttua, koska nenä on aivan tukossa, yleislääkäri voi suosittella 
kokeilemaan esimerkiksi Nasolin-suihketta. Hän voi myös kirjoittaa reseptin esimerkiksi Duact-
tableteille, mikä on paljon voimakkaampi suositus kuin ehdotus reseptivapaiden nenäsuihkeiden 
kokeilulle.
Kun yleislääkäri suosittelee potilaalle Nasolin tai Duact esimerkiksi unen parantamiseen, ei toiminta
perustu kustannusvaikutus-tietoon, eikä tietoon siitä, estävätkö ne flunssan komplikaatioita.

Kustannusvaikutus-tiedon puute ei ole estänyt yleislääkäreitä suosittelemasta hoitoja ja 
kirjoittelemasta reseptejä, jotta flunssapotilaat esimerkiksi pystyisivät nukkumaan paremmin ja/tai 
heidän elämänlaatunsa olisi muulla tavalla parempi taudin aikana.

Nykyisessä rahoitus-tutkimus -ympäristössä on epärealistista vaatia, että joku järjestäisi 
tutkimuksia, joissa verrattaisiin markkinoilla olevat erilaiset flunssahoidot. Voimme toivoa, että 
sellaisia tutkimuksia tehtäisiin, mutta emme voi vaatia, että flunssapotilaita saa hoitaa vasta sen 
jälkeen, kun joku on kunnolla tutkinut käytössä olevat flunssahoidot.

Kun kustannusvaikuttavuutta ei ole selvitelty eikä ole vaadittu vanhoille, laajassa käytössä oleville 
muille flunssalääkkeille, on epäloogista vaatia, että sinkki-imeskelytabletteja saisi suositella 
flunssapotilaille vasta sen jälkeen, kun on selvitetty “Onko hoito kustannusvaikuttavaa ja kenen 
valmisteita pitäisi käyttää?”
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5) Julkaistuista tutkimuksista voi tehdä johtopäätöksen, että sinkki-imeskelytabletteja voi 
hyvinkin suositella potilaille flunssan hoitoon.

British Pharmacological Society seuran lehdessä suositellaan abstraktitasolla potilaita kokeilemaan
sinkkiä:

“While the optimal composition of zinc lozenges and the best frequency of their administration 
should be further investigated, given the current evidence of efficacy, common cold patients may be 
encouraged to try zinc lozenges for treating their colds.”
https://doi.org/10.1111/bcp.13057 

Infectious Diseases Society of America seuran lehdessä suositellaan abstraktitasolla potilaita 
kokeilemaan sinkkiä ja tuo tutkimus on luokiteltu “Editor's choice”:

“The optimal formulation of zinc lozenges and an ideal frequency of their administration 
should be examined. Given the evidence of efficacy, common cold patients may be 
instructed to try zinc acetate lozenges within 24 hours of onset of symptoms.”
https://doi.org/10.1093/ofid/ofx059 

Royal Society of Medicine seuran lehdessä suositellaan abstraktitasolla potilaita kokeilemaan 
sinkkiä:

“Common cold patients may be encouraged to try zinc lozenges for treating their colds. 
The optimal lozenge composition and dosage scheme need to be investigated further.”
https://doi.org/10.1177/2054270417694291 

Lisäksi yleislääkäreille suunnatussa lehdessä suositellaan abstraktitasolla sinkkiä:

“Given that the adverse effects of zinc in the three trials were minor, zinc acetate lozenges releasing
zinc ions at doses of about 80 mg/day may be a useful treatment for the common cold, 
started within 24 hours, for a time period of less than two weeks.”
https://doi.org/10.1186/s12875-015-0237-6 

Tieteellisen lehden julkaiseman tutkimuksen suositus ei ole päätoimittajan eikä taustaorganisaation 
suositus, mutta päätoimittajat ovat vastuussa siitä, että julkaisut ovat koherentteja, niin että 
johtopäätökset ovat sopusoinnussa tutkimusten tulosten kanssa.

Julkaistuista tutkimuksista voidaan siis päätyä aivan erilaiseen johtopäätökseen, kuin mitä Reinivuo 
ja Erlund esittävät Duodecim-lehden pääkirjoituksessansa.
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Liite 2: Reinivuon ja Erlundin vastineen ongelmia.

Heli Reinivuo ja Iris Erlund. 
Vastine edelliseen 
Duodecim 2017;134:523.
http://www.duodecimlehti.fi/duo14207  

Reinivuo ja Erlund kirjoittavat vastineessa:

“Vuonna 2013 ilmestyi Cochrane-katsaus sinkin vaikutuksesta flunssaan, mutta se 
vedettiin pois siinä ilmenneiden menetelmällisten ongelmien ja kopiointisyytösten vuoksi (3). 
Poisvedon syynä ei siis ollut valmisteiden paha maku.”

Pääkirjoituksessa Reinivuo ja Erlund kirjoittivat virheellisesti Cochrane katsauksen poisvedon 
syistä, katso Liite 1, kohta 1 (s. 4-5).

Vastineessa Reinivuo ja Erlund edelleen kuvaavat virheellisesti poisvetoa.
Menetelmäongelmat eivät olleet syynä Cochrane katsauksen poisvetoon.

Lopullinen poisveto ei johtunut esitetyistä kopiointisyytöksistä, vaan todetusta plagioinnista, 
katso tarkka sanamuoto tämän Liitteen 1, kohta 1 (s. 4):
[September 2016]“the Editor in Chief considered that the authors’ explanation regarding some 
similarities in presented data between the two reviews was not conclusive.”
ja poisvedon nettisivulla:
https://doi.org/10.1002/14651858.CD001364.pub5

Reinivuo ja Erlund kirjoittavat vastineessa:

“On selvää, että jos sinkkivalmisteita halutaan laajemmin käyttää flunssan hoidossa, 
tarvitaan lisätutkimuksia, koska avoimia kysymyksiä on vielä paljon. 
Mihin vaikutus perustuu? 
Kenen valmisteita pitäisi käyttää, missä muodossa ja kuinka kauan? 
Toistaiseksi sekä lääkärin että kuluttajien on vaikeaa tehdä oikeita valintoja sinkin suhteen. 
Tarjolla olevista sinkkivalmisteista vain osan koostumus on sellainen, että se saattaisi näytön 
perusteella olla hyödyllinen flunssan hoidossa. 
Tuotteista löytyy niin nieltäviä valmisteita, suusuihkeita kuin imeskelytablettejakin. 
Niissä on sinkkiä eri yhdisteinä, joko yksin tai yhdessä muiden ravintoaineiden kanssa.”

“Mihin vaikutus perustuu?”
on epäoleellinen kysymys.
Kun potilaita hoidetaan, keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat: onko hoito tehokasta ja onko 
hoidolla merkittäviä haittavaikutuksia. Voimme olla uteliaita sen suhteen, mihin vaikutus perustuu, 
mutta tuo kysymys on epäoleellinen sen suhteen kannattaako hoitoa käyttää tai olla käyttämättä.

“Kenen valmisteita pitäisi käyttää, missä muodossa ja kuinka kauan?” 
Tämä on epärelevantti kommentti.
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Yleislääkäreillä ei ole muistakaan flunssalääkkeistä tietoa, kenen valmisteita pitäisi käyttää, 
esimerkiksi pitäisikö tukkoisuuteen valita Duact, vai Aerinaze, vai Cirrus, vai Nasolin.

“Toistaiseksi sekä lääkärin että kuluttajien on vaikeaa tehdä oikeita valintoja sinkin suhteen. 
Tarjolla olevista sinkkivalmisteista vain osan koostumus on sellainen, että se saattaisi näytön 
perusteella olla hyödyllinen flunssan hoidossa. Tuotteista löytyy niin nieltäviä valmisteita, 
suusuihkeita kuin imeskelytablettejakin”

Sinkin osalta oikeita valintoja voi ohjeistaa lukijoille, jos kirjoittaja haluaa. 
Minun tietääkseni ei ole näyttöä, että nieltävät sinkki-tabletit olisivat tehokkaita flunssan hoidossa 
länsimaissa, ja Reinivuo ja Erlund itsekin kirjoittivat pääkirjoituksessansa: “On epätodennäköistä, 
että sinkkistatusta kohentamalla voitaisiin merkittävästi ehkäistä flunssaa tai parantaa 
puolustuskykyä” (s. 2334). 
Reinivuo ja Erlund olisivat siis voineet itse ohjeistaa lääkäreitä ja kuluttajia välttämään nieltäviä 
valmisteita ja valitsemaan sinkki-asetaatti-imeskelytabletteja, koska sellaisille on vahvin 
tutkimusnäyttö. Sen sijaan Reinivuo ja Erlund vain valittelevat, että “on vaikeaa tehdä oikeita 
valintoja sinkin suhteen”.
Vastineesta jää epäselväksi, miksi Reinivuo ja Erlund eivät itse käyttäneet tilaisuutta hyväksi, niin 
että he olisivat auttaneet lääkäreitä ja kuluttajia tekemään oikeita valintoja.

Reinivuo ja Erlund kirjoittavat vastineessa : 
“Haittavaikutusten mahdollisuus tulee pitää mielessä myös sinkin osalta. Suomalaisissa 
ravitsemussuosituksissa sinkin turvallisen saannin yläraja terveille aikuisille on 25 mg/vrk, 
ja se perustuu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioon (4,5). 
Ravitsemussuositukset eivät ota kantaa sairauksien hoitoon, vaan niiden tärkein tavoite on väestön 
terveyden edistäminen. Sairauksien hoidossa voidaan käyttää suurempia annoksia. Wilsonin tauti 
on harvinainen synnynnäinen kupariaineenvaihdunnan häiriö, jonka hoidossa sinkki estää kuparin 
imeytymistä ja vähentää siten kuparin kertymistä elimistöön (6). Wilsonin taudin hoitokokemukset 
eivät kuitenkaan vielä riitä osoittamaan sinkin turvallisuutta.” 

Reinivuo ja Erlund itse toteavat, että “Ravitsemussuositukset eivät ota kantaa sairauksien hoitoon…
Sairauksien hoidossa voidaan käyttää suurempia annoksia.”
Sen johdosta lukijoita on aiheetonta pelotella numeroarvolla 25 mg/päivä.
Katso myös Liite 1, kohta 2 (s. 6-8).

“Wilsonin taudin hoitokokemukset eivät kuitenkaan vielä riitä osoittamaan sinkin turvallisuutta.

Tämä ei ole relevantti kommentti.
Kaikilla lääkkeillä voi olla harvinaisia haittavaikutuksia. Pelkkä spekulointi harvinaisilla 
haittavaikutuksilla ei kuitenkaan ole esteenä hoitojen käytölle. Mikään tutkimus ei pysty 
osoittamaan, että joku tietty lääke on turvallinen kaikille ihmisille.

Wilsonin taudin hoito 150 mg/päivä sinkillä vuosien ja vuosikymmenten ajan osoittaa, ettei sinkki 
aiheuta noinkaan isoilla annoksilla ja noinkaan pitkässä käytössä muita haittoja kuin osalle 
potilaista mahan ärsytystä. 
Lisäksi sinkkiä on tutkimuksissa kokeiltu monien muidenkin sairauksien hoitoon annoksina 100-
150 mg/pv kuukausien ajan, eikä hoidoista ole raportoitu haittoja, katso Liite 1, kohta 2 (s. 6-8).
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Reinivuo ja Erlund kirjoittavat vastineessa:

“Pohjois-Amerikassa sinkkiä sisältäviä nenäsuihkeita kuitenkin vedettiin pois markkinoilta 
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n vaatimuksesta hajuaistiin liittyvien 
haittavaikutusten vuoksi (7,8). Meillä asian ei pitäisi olla ongelma, koska kyseisiä valmisteita ei 
Suomessa tietääksemme käytetä.”

Tämä ei ole relevantti asia pohdittaessa sitä, onko sinkki-imeskelytableteilla tehoa ja ovatko ne 
turvallisia. Erityisesti Reinivuo ja Erlund itsekin toteavat että “kyseisiä valmisteita ei Suomessa 
tietääksemme käytetä”. Kommetti ei liity siihen kysymykseen, pitäisikö sinkki-imeskelytabletteja 
suositella vai ei.

Reinivuo ja Erlund kirjoittavat vastineessa

“On tärkeää, että sinkkivalmisteiden käytön lisääntyessä sekä lääkäreillä että kuluttajilla on 
riittävästi tietoa valmisteiden oikeasta käytöstä sekä niiden hyödyistä ja haitoista.”

Kun Reinivuo ja Erlund pitävät tätä asiaa tärkeänä, niin tekstin lukemisen jälkeen jää hämmennys, 
että miksi he eivät itse omassa kirjoituksessansa anna tietoa lääkäreille ja kuluttajille 
sinkkivalmisteiden oikeasta käytöstä sekä niiden hyödystä ja haitoista.

14


