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1. LUKIJALLE 

 

Lyhytsuolisyndrooma tarkoittaa laajan suolen osapoiston jälkitilaa, minkä 

seurauksena suolisto ei pysty riittävään nesteiden, ravintoaineiden ja 

energian imeyttämiseen. Lapsilla tällaiset imeytymishäiriöt näkyvät muun 

muassa kasvun ja kehityksen hidastumisena. Euroopassa 

lyhytsuolisyndrooman ilmaantuvuus lapsilla on 25–85 sairasta lasta 100 

000 syntynyttä kohden.  

Oppaan tarkoituksena on tarjota selkeäkielinen kuvaus 

lyhytsuolisyndroomasta. Tämä opas on suunnattu Teille, 

lyhytsuolisyndroomaa sairastavan lapsen vanhemmille. Sisältönsä puolesta 

opas sopii erityisesti tueksi sairastumisen alkutaipaleelle, jolloin tarvitaan 

eniten yleisluonteista tietoa lyhytsuolisyndroomasta.  

Opasta luettaessa on hyvä muistaa, että jokainen lyhytsuolisyndroomaa 

sairastava lapsi on yksilö ja jokaisen lapsen tarpeet ovat erilaiset. Tässä 

oppaassa lyhytsuolisyndrooma esitellään hyvin yleisellä tasolla, minkä 

vuoksi lapsen henkilökohtaiset hoito-ohjeet voivat poiketa oppaan 

tiedoista.   Opas on luotu opinnäytetyönä yhdessä Oulun 

ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopistollisen sairaalan osaston 64 kanssa.    
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2. LYHYTSUOLISYNDROOMA JA SEN AIHEUTTAVAT TEKIJÄT 

 

Lyhytsuolisyndrooma voi johtua synnynnäisestä suoliston osan 
puuttumisesta. Yleisimmin lyhytsuolisyndrooma ilmenee kuitenkin 
ohutsuolen osapoistoleikkauksen takia, jolloin suolistosta menetetään sekä 
pituutta että imeytymispinta-alaa.  
 
Lyhytsuolisyndroomaan johtava ohutsuolen osapoistoleikkaus joudutaan 
yleensä tekemään synnynnäisten sairauksien tai epämuodostumien vuoksi.  
 
Lapsilla tällaisiin synnynnäisiin epämuodostumiin lukeutuvat muun 
muassa: 
 

 suolen virhekiertymä (maltoraatio) 

 raskaudenaikaisen verenkiertohäiriön aiheuttama suoliumpeuma 
(suoliatresia), sekä 

 vatsanpeitteiden synnynnäinen halkio (gastroskiisi) 
 

 
Tavallisimmin ohutsuolen osapoistoleikkauksessa suolistoa poistetaan 
ohutsuolen alku-, keski- tai loppuosasta. Tarpeen mukaan voidaan joutua 
poistamaan myös paksusuolta, joko osittain tai kokonaan. Seuraavalta 
sivulta löytyy kuva, jossa lyhytsuolisyndrooma potilaalta on jouduttu 
poistamaan sekä ohut- että paksusuolta. Jos paksusuoli poistetaan 
kokonaisuudessaan ja potilaalla epäillään suolenvetovaikeutta, hänelle 
tehdään avanne. Avanne on keinotekoinen aukko, jonka kautta uloste 
pääsee poistumaan suolesta. Uloste poistuu avanteen kautta 
avannepussiin, joka tyhjennetään tai vaihdetaan aina tarvittaessa.  
Avannetta ei kuitenkaan yleensä suunnitella pysyväksi ratkaisuksi. 
 
 

                                               
Lyhytsuolisyndroomapotilaan suoliston anatomia, kun suolistosta on 
jouduttu poistamaan sekä ohut- että paksusuolta. 
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3. OHUTSUOLEN RAKENNE JA TOIMINTA 

 

Ohutsuolen pituus täysiaikaisena syntyneellä lapsella on yleensä 2-2,5 
metriä. Täysikasvuisella aikuisella ohutsuolen pituus puolestaan vaihtelee 
3,8-8 metrin välillä. Ohutsuoli on ruoansulatuskanavan pisin rakenteellinen 
kokonaisuus, ja se koostuu kolmesta osasta: 
 
1. Pohjukaissuolesta (duodenum, ohutsuolen alkuosa) 
2. Tyhjäsuolesta (jejunum, ohutsuolen keskiosa) sekä  
3. Sykkyräsuolesta (ileum, ohutsuolen loppuosa).  
 
Ohutsuolen tärkeimpänä tehtävänä on osallistua ravintoaineiden 
hajottamiseen ja niiden imeytymiseen. Ohutsuolessa tapahtuva 
imeytyminen on sitä tehokkaampaa mitä suurempi ohutsuolen pinta-ala 
on. Suoliston eri osat näkyvät alla olevassa kuvassa. Seuraavalla sivulla on 
kerrottu tarkemmin ravintoaineiden imeytymisestä suoliston eri osissa.  
 

                                        
 

 
Ravintoaineiden imeytyminen suoliston eri osissa 
 
 
Pohjukaissuoli eli duodenum 
 

 Kivennäis- ja hivenaineiden imeytyminen (rauta) 
 
Tyhjäsuoli eli jejunum 
 

 Ravintoaineiden imeytyminen (hiilihydraatit, proteiinit, rasvat) 

 Kivennäis- ja hivenaineiden imeytyminen (rauta, kalsium, 

magnesium, folaatti) 

 Vitamiinien imeytyminen (vesiliukoiset vitamiinit, tiamiini)  

 
Sykkyräsuoli eli ileum 
 

 Nesteiden ja elektrolyyttien imeytyminen (vesi, natrium, kalium) 

 Ravintoaineiden imeytyminen (hiilihydraatit, proteiinit, rasvat) 

 Sappihappojen ja sappisuolojen imeytyminen 

 Vitamiinien imeytyminen (vesi- ja rasvaliukoiset vitamiinit, B12 –
vitamiini) 

 
Paksusuoli  
 

 Nesteiden ja elektrolyyttien imeytyminen (vesi, natrium, kalium) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pohjukaissuoli 

eli Duodenum 

 

Tyhjäsuoli eli 

jejunum 

Sykkyräsuoli 

eli ileum 

Paksusuoli 

Mahalaukku Ruokatorvi 
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4. LYHYTSUOLISYNDROOMAN OIREET 
 

Lyhytsuolisyndroomaa sairastavan lapsen oireet ja oireiden voimakkuus 

määräytyvät yksilöllisesti sen mukaan, mitkä alueet suolistosta on jouduttu 

poistamaan. Yleisimpiin oireisiin kuuluvat: 

 

 Ravinto-, kivennäis- ja hivenaineiden imeytymishäiriöt (näkyy esim. 
lapsen kasvun hidastumisena) 

 Ripuli (vesi-, rasva-, sappihapporipuli)  

 Neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriöt ( näkyy esim. nesteiden ja 
suolojen tasapainon heittelyinä elimistössä) 

 Mahahapon liikaeritys (ilmenee lapsilla yleensä lisääntyneenä 
ripulina) 

 

Alla olevassa kuvassa ja seuraavalla sivulla on esitetty erilaiset ohutsuolen 

poistonleikkaukset sekä niiden yhteydessä esiintyvät yleisimmät oireet.   

      

A. Tyhjäsuolen eli jejunumin osittainen poisto 

B. Sykkyräsuolen eli ileumin osittainen tai täydellinen poisto 

C. Sykkyräsuolen eli ileumin ja paksusuolen poisto 

 

A. Tyhjäsuolen eli jejunumin osittainen poisto 

 

 Ravintoaineiden imeytymishäiriöt ovat vähäisiä, sillä 

ohutsuolen sykkyräosa (sykkyräsuoli) pystyy korjaamaan 

tilannetta 

 Tyypillisiä oireita ovat mahahapon liikaeritys (näkyy lapsilla 

yleensä lisääntyneenä ripulina) ja rasvaripuli (rasva ei imeydy 

elimistöön, vaan tulee ulosteen mukana pois)  

 

B. Sykkyräsuolen eli ileumin osittainen tai täydellinen poisto 

 

 Ravinto-, kivennäis- ja hivenaineiden sekä vitamiinien 

imeytymishäiriöt (vaikuttaa lapsen kasvun hidastumisena) 

 Tyypillisiä oireita ovat lisääntynyt vesiripuli, rasvaripuli (rasva ei 

imeydy elimistöön  rasvaripuli), sappihapporipuli (sappihapot 

eivät imeydy ohutsuolessa  sappihapporipuli) sekä neste- ja 

elektrolyyttitasapainon häiriöt 

 

C. Sykkyräsuolen eli ileumin ja paksusuolen poisto 

 

 Merkittäviä ravintoaineiden sekä kivennäis- ja hivenaineiden 

imeytymishäiriöitä (lapsen normaalin kasvun hidastuminen) 

 Tyypillisin oire on runsas avanne-eritys 
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5. LYHYTSUOLISYNDROOMAN HOITO 

 

Lyhytsuolisyndrooman hoito perustuu pääasiallisesti kolmeen osa-

alueeseen: 

 

1. Ravitsemukselliseen hoitoon 
2. Lääkehoitoon 
3. Leikkaukselliseen hoitoon  

 

Lapsilla hoidon päätavoitteet ovat: 

 

 Suoliston mukautumisen edistäminen 

 Ruoansulatuskanavaan annettavan ravitsemuksen turvaaminen 

 Suonensisäisen ravitsemuksen vähentäminen 

 Normaalin kasvun ja kehityksen tukeminen 

 Hyvä hoitotasapaino ja oireiden hallinta   

 Mahdollisten komplikaatioiden ehkäiseminen 
 

Jotta lapsen hoidon tavoitteet toteutuvat, aloitetaan muun muassa suun 

kautta tai suoraan mahalaukkuun annettava ravitsemus mahdollisimman 

varhain sekä toteutetaan lääkehoitoa, joka tukee ravitsemuksellista hoitoa. 

 

 

 

 

 

6. RAVITSEMUKSELLINEN HOITO 

 

Lyhytsuolisyndrooman ravitsemuksellinen hoito perustuu tilanteesta 

riippuen joko suonensisäiseen tai ruoansulatuskanavaan annettavaan 

ravitsemukseen sekä tarvittaessa näiden yhdistelmään.  

Ravitsemuksellisen hoidon tavoitteita ovat imeytymishäiriöihin liittyvien 

oireiden kuten ripulin vähentäminen, suoliston mukautumisen 

edistäminen ja siten ravintoaineiden imeytymisen parantaminen. Lisäksi 

lasten kohdalla pitkäaikaisena tavoitteena on pyrkiä turvaamaan riittävä 

kasvu ruoansulatuskanavan kautta annettavalla ravitsemuksella.  

Suonensisäinen ravitsemus 

Suonensisäistä ravitsemusta tarvitaan yleensä sairastumisen 

varhaisvaiheessa, kun suoliston imeytymishäiriöt ovat vaikeimmillaan ja 

suoliston eritemäärät suuria. Tarpeen mukaan suonensisäinen ravitsemus 

voi jatkua pitkään, ja sitä voidaan toteuttaa yhdessä ruoansulatuskanavaan 

annettavan ravitsemuksen kanssa.  

Suonensisäisen ravitsemuksen tarkoitus on turvata riittävä nesteen, 

energian, hiilihydraattien, proteiinien, rasvan sekä vitamiinien ja 

hivenaineiden saanti. Oikeanlainen ravitsemusliuos valitaan lapsen iän, 

koon ja aineenvaihduntaan liittyvien tekijöiden perusteella. 

Suonensisäiseen ravitsemukseen liittyy aina komplikaatioiden riski 

(infektiot ja poikkeavaan sapeneritykseen liittyvä maksavaurio), minkä 

vuoksi lapselle pyritään aloittamaan ruuansulatuskanavaan annettava 

ravitsemus niin pian kuin mahdollista. Tästä syystä tässä oppaassa on 

keskitytty tarkemmin ruoansulatuskanavaan annettavan ravitsemuksen 

toteuttamiseen.  
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Ruoansulatuskanavaan annettava ravitsemus 

 

Yksi lyhytsuolisyndrooman hoidon tärkeimmistä tavoitteista on 

ruoansulatuskanavaan annettavan ravitsemuksen onnistuminen. 

Ruoansulatuskanavaan annettava ravitsemus toteutetaan joko suun kautta 

tai suoraan mahalaukkuun annettavalla ravitsemuksella. Tällainen 

ravitsemus voidaan toteuttaa joko syöttöletkulla (nenämahaletku) tai PEG-

letkulla (kirurgisesti mahanpeitteiden läpi mahalaukkuun asetettava 

syöttöletku). Lapselle ruoansulatuskanavaan annettava ravitsemus 

aloitetaan yleensä vaiheittain, edeten pienemmistä annoksista suurempiin. 

Näin pystytään vähentämään imeytymishäiriöistä aiheutuvia oireita kuten 

ripulia ja kasvun hidastumista. Lisäksi ruoansulatuskanavaan annettavan 

ravitsemuksen tarkoituksena on mahdollistaa jäljellä olevan suoliston 

uudelleen mukautuminen ravintoaineiden käsittelyyn ja imeyttämiseen.  

Ruoansulatuskanavaan annettavan ravitsemuksen koostumus perustuu 

jäljellä olevan suoliston rakenteeseen, lapsen yksilöllisiin tarpeisiin sekä 

ikään. Mahdollisuuksien mukaan pyritään ottamaan huomioon myös 

perheen elämäntyyli sekä lapsen henkilökohtaiset mieltymykset. Näiden 

keinojen avulla voidaan helpottaa koko perheen sitoutumista uuteen 

ruokavalioon.  

Jokaiselle lapselle laaditaan iänmukainen yksilöllinen ruokavalio, jossa 

huomioidaan riittävä energian, hiilihydraattien, proteiinin, rasvojen, 

kuidun ja nesteiden saanti. Imeväisikäisellä rintamaito on ensisijainen 

ravinnonlähde. Se voidaan korvata osittain tai kokonaan imeväisille 

sopivilla ravintovalmisteilla, mikäli suolivaurio on laaja-alainen. Lapsen 

asianmukainen kasvu ja kehitys kertovat ruokavalion toimivuudesta. 

Seuraavalla sivulla on esitetty viitteellisiä saantisuosituksia sekä erilaisia 

ruokia, joista ruokavalio voidaan koostaa.  

 

 

Viitteellisiä ohjeita ruokavalion laadintaan 

 

Energiantarve on yli 50 % normaaliin tarpeeseen verrattuna, sillä suoliston 

imeytymishäiriö heikentää energian imeytymistä ravinnosta. Lapsen 

kasvun ja kehityksen turvaamiseksi tulee myös huomioida 

energiasaantisuositusten vaihtelu iän mukaan. Yleisesti ottaen lapsen 

energiantarve vähenee lapsen vanhetessa sekä kasvun ja kehityksen 

hidastuessa.  

 

Ruokailukertoja tulisi olla 4-6 (pienikokoisella imeväisellä 8) kertaa 

päivässä. Ruokailukertojen jakaminen tasaisesti päivän ajalle vähentää 

ripulin esiintyvyyttä.  

 

Hiilihydraattien viitteellinen saantisuositus on 40–60 % päivittäisestä 

kokonaisenergiamäärästä. Yksinkertaisten sokereiden (glukoosi, fruktoosi, 

sakkaroosi) saantia esimerkiksi hedelmämehuista ja täysmehuista tulisi 

välttää, sillä ne lisäävät suoliston eritemääriä. Suositeltavampaa on käyttää 

pitkäketjuisia hiilihydraatteja, joita saadaan muun muassa perunasta, 

riisistä, pastasta ja leivästä.  

 

Proteiinin viitteellinen saantisuositus on 20 % päivittäisestä 

kokonaisenergiamäärästä. Suositeltavia proteiinin lähteitä ovat kala, kana, 

naudanliha, kananmunat, kalkkuna ja sianliha. 

 

Rasvojen viitteellinen saantisuositus on 20–40 % päivittäisestä 

kokonaisenergiamäärästä. Rasvojen tärkeys perustuu energiansaannin, 
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välttämättömien rasvahappojen sekä rasvaliukoisten vitamiinien saannin 

turvaamiseen. Hyviä rasvojen lähteitä ovat kalat ja muut merenelävät, 

pellavansiemenet, saksanpähkinät sekä auringonkukka-, rypsi-, rapsi- ja 

soijaöljy. 

 

Kuidut. Suositeltavia kuidun lähteitä ovat kaurapuuro, kauraleseet, 

palkokasvit ja ohra kohtuullisina määrinä keitettynä. 

Lyhytsuolisyndroomassa kuitupitoisten ravintoaineiden sietokyky lapsilla 

on kuitenkin usein puutteellista ja hyvin yksilöllistä. Runsas ravinnon 

kuitupitoisuus voi näin ollen lisätä ulostemääriä sekä kaasunmuodostusta 

ja nopeuttaa suolen toimintaa. Tämän vuoksi lyhytsuolipotilailla tulisi 

välttää ruisleipää, siemeniä sisältäviä leipiä, leseitä, mysliä, täysjyväpastaa, 

tummaa riisiä, lesemuroja sekä täysjyvänäkkileipää. Pähkinät, mantelit ja 

siemenet voivat lisätä suolitukosriskiä leikkauksen jälkeen. Näitä voi 

kuitenkin käyttää jauhettuna kohtuullisia määriä. 

 

Kuivumisen ehkäisemiseksi päivittäisen nesteensaannin tulee ylittää 

suoliston eritemäärä ja/tai avanne-eritemäärä. Tärkeää on juoda pieniä 

annoksia tiheästi päivän aikana. Nesteiden ohella tulee myös kiinnittää 

huomiota riittävään elektrolyyttien saantiin, sillä lapsi menettää niitä 

ripulin mukana. Lapselle tulisikin tarpeen mukaan tarjota nestetasapainon 

palauttavia juomia (Osmosal®, Benegast Dimexanol). Janojuomaksi sopivat 

myös kivennäisvesi sekä täydennysravintojuomat. 

 

              

 

 

7. LÄÄKEHOITO 

Lyhytsuolisyndroomaa sairastavilla lapsilla lääkehoidolla pyritään 

lievittämään imeytymishäiriöistä aiheutuvia oireita sekä tukemaan hyvää 

ravitsemustilaa. Lääkehoito koostuu yleisimmin seuraavasta viidestä 

ryhmästä: 

1. Ripulia ehkäisevät lääkkeet 
2. Mahahappojen liikaeritystä vähentävät lääkkeet 
3. Bakteerien liikakasvua hoitavat lääkkeet 
4. Ruoansulatuksen riittävyyden varmistavat lääkkeet 
5. Vitamiini- ja kivennäislisäravinteet  

 

Ripulia ehkäisevien lääkkeiden tarkoituksena on hidastaa suolen 

läpikulkuaikaa, jolloin ravintoaineiden ja nesteiden imeytyminen 

suolistossa paranee. Lääkkeiden vaikutus on kaikkein tehokkain, kun ne 

otetaan 30–60 minuuttia ennen ateriaa. Lapsilla suositaan loperamidia 

(Imodium®, Lopex®) sen turvallisuuden vuoksi.  

Mahahappojen liikaeritys on yleensä sairastumisen alkuvaiheessa esiintyvä 

ongelma. Lapsilla se ilmenee lisääntyneenä ripulina sekä 

imeytymishäiriöiden aiheuttamana kasvun ja kehityksen hidastumisena. 

Hoitona käytetään mahan limakalvon haponeritystä vähentäviä lääkkeitä 

kuten omepratsolia (Omeprazol Ratiopharm) tai ranitidiinia (Ranitidin 

Sandoz).  

Bakteerien liikakasvua hoitavia lääkkeitä tarvitaan tilanteissa, joissa lapsen 

suoliston bakteerimäärä on päässyt kasvamaan liian suureksi. Bakteerien 

liikakasvu on yksi lyhytsuolisyndrooman tavallisimmista komplikaatioista, 

ja se heikentää edelleen ravintoaineiden imeytymistä suolistossa. Oireena 

siinä ovat useimmiten suolenvetovaikeudet ja oksentelu. Hoitona 

käytetään laaja-alaisia antibiootteja, jotka lääkäri määrää yksilöllisen 

tarpeen mukaan. Lapsilla bakteerien liikakasvun ehkäisyssä voidaan 

käyttää myös probiootteja eli suoliston terveyttä edistäviä harmittomia 
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bakteereita. Esimerkiksi maitohappobakteerivalmisteet sisältävät 

probiootteja.  

Ruoansulatusta parantavia lääkkeitä voidaan käyttää tehostamaan 

ravintoaineiden pilkkoutumista ja imeytymistä suolistossa. Lapsilla tällaisia 

lääkkeitä ovat muun muassa erilaiset haimaentsyymilisät eli pankreatiinit 

(Creon®). 

Lyhytsuolisyndroomaa sairastavan lapsen rokotuksista tulee huolehtia 

asianmukaisesti. Lapselle annetaan yleensä rokotusohjelman mukaiset 

rokotukset. Lisäksi suositellaan vesirokkorokotteen antamista. Kausi-

influenssarokotteen antaminen on myös suositeltavaa yli 6 kuukauden 

ikäisille suonensisäisestä ravitsemuksesta riippuvaisille lapsille (alle 6 

kuukauden ikäisten lasten perheenjäsenten rokottamista suositellaan). 

Sairaalassa olevalle lapselle ei kuitenkaan anneta Rotavirusrokotetta.  

 

  

 

                            

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

16 17 



 

 
 

 

Vitamiini- ja kivennäislisäravinteiden käyttö on lyhytsuolisyndroomaa 

sairastaville lapsille ensiarvoisen tärkeää, sillä kyseiset lapset kärsivät usein 

imeytymishäiriöiden vuoksi vitamiinien ja kivennäisaineiden puutoksista. 

Vitamiinit ja kivennäisaineet ovat myös elintärkeitä lapsen kasvulle ja 

kehitykselle, minkä vuoksi niiden saantiin tulee kiinnittää erityistä 

huomiota.  

Jäljellä olevan suoliston rakenteesta riippuen, tulisi huomioida ainakin 

seuraavat vitamiini- ja kivennäislisät. Suoliston heikentyneen imeytymisen 

vuoksi on suositeltavaa tarjota lapselle pureskeltavia tai nestemäisiä 

lääkemuotoja.  

Taulukko 1 Vitamiini- ja kivennäislisät 

Vitamiini- tai kivennäislisä Kenelle 

B12-vitamiini, folaatti Tärkeää erityisesti lapsille, joilta on 

poistettu ohutsuolen loppuosa joko 

kokonaan tai osittain. 

Kalsium ja D-vitamiini sekä 

muut rasvaliukoiset 

vitamiinit (A, E, K) 

Kaikille lyhytsuolisyndroomaa 

sairastaville, sillä imeytymishäiriöt 

altistavat luiden lujuuden 

heikkenemiselle. 

Magnesium ja sinkki Kaikille lyhytsuolisyndroomaa 

sairastaville, sillä magnesiumia ja 

sinkkiä menetetään lisääntyneiden 

suolen eritemäärien mukana.  

 

 

 

8. KIRURGINEN HOITO 

 

Kirurginen eli leikkauksellinen hoito voidaan jakaa kahteen osaan: 

 

1. Suolen toimintaa ja ravitsemusta tukevat leikkaukset 
2. Suolensiirrot 

 

Lapsilla leikkaushoidot ovat harvoin ensisijainen hoitomuoto, sillä 

kasvupotentiaalin vuoksi lasten tilanne voi ajan kanssa korjaantua ilman 

kirurgisia toimenpiteitä. Tämän vuoksi tässä oppaassa esitellään vain 

lyhyesti tärkeimmät leikkaukselliset hoitomuodot.  

Ohutsuolen laajentuminen on yksi lyhytsuolisyndrooman komplikaatioista. 

Ohutsuolen laajeneminen johtuu suoliston mukautumisesta eli yrityksestä 

korvata menetettyä imeytymispinta-alaa. Laajentunut ohutsuoli voidaan 

helposti todeta varjoainekuvauksella. Leikkauksen tarkoituksena on sekä 

kaventaa ohutsuolta että lisätä sen pituutta asettamalla suolistoon useita 

poikittaisia osittaisia niittirivejä.   

Yhtenä lyhytsuolisyndrooman hoitomuotona voidaan käyttää myös 

suolensiirtoja. Lasten kohdalla tällaista toimenpidettä harkitaan vain silloin, 

jos lapselle kehittyy sairauden aiheuttamia vakavia komplikaatioita. 

Tällaisia komplikaatioita voivat olla esimerkiksi suonensisäisen 

ravitsemuksen aiheuttama maksavaurio tai keskuslaskimokatetrista 

johtuvat toistuvat bakteerien aiheuttamat infektiot. Tilanteesta riippuen 

voidaan suorittaa joko pelkkä suolensiirtoleikkaus tai yhdistetty suolen- ja 

maksansiirtoleikkaus.  
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9. HOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIA KOTONA 

 

Hoidon vaikuttavuutta voidaan arvioida kotona pääasiallisesti kahdella 

tavalla; seuraamalla lapsen kasvua ja kehitystä sekä ulostemääriä. Näiden 

avulla voidaan tehdä päätelmiä sekä ravitsemuksellisen hoidon että 

lääkehoidon toimivuudesta. 

 

Kasvun ja kehityksen seuranta edellyttää lapsen päivittäisiä punnituksia. 

Lapsi olisi hyvä punnita aina samaan aikaan päivästä sekä samalla vaa’alla. 

Näin voidaan varmistaa vertailukelpoisten mittaustulosten saaminen. 

Painon seuraaminen kotioloissa on erityisen tärkeää, jotta pystytään 

turvaamaan riittävä ravinnonsaanti lapselle sekä arvioimaan 

ravintoaineiden imeytymistä.  

 

Punnitusten lisäksi kotona tulee kiinnittää huomiota myös ulosteen tai 

avanne-erityksen määriin. Erityisesti ruoansulatuskanavaan annettavan 

ravitsemuksen aloittamisen tai ruokavalion muuttamisen yhteydessä 

ulostemäärät tulee mitata päivittäin. Pienillä lapsilla ulostemäärät voidaan 

mitata esimerkiksi punnitsemalla käytetyt vaipat. Tällöin tulee kuitenkin 

kiinnittää huomiota siihen, kuinka paljon vaipassa on ulostetta suhteessa 

virtsaan. Päivittäisten ulostemäärien seuraamisen avulla voidaan havaita 

käytössä olevan ravitsemuksen sopimattomuus, imeytymishäiriöiden 

laajuus sekä arvioida lääkehoidon riittävyyttä.    

 

 

 

 

10. LYHYTSUOLISYNDROOMA PITKÄAIKAISAIRAUTENA  

 

Lyhytsuolisyndrooma on pitkäaikaissairaus. Sairaus, joka kestää lapsella yli 

kuusi kuukautta, määritellään pitkäaikaissairaudeksi. Lyhytsuolisyndrooma 

vaikuttaa usein jollain tavalla lapsen kasvuun. Tärkeintä lapselle on saada 

sairastaa turvallisessa ympäristössä, jossa läheiset ihmiset, esimerkiksi 

vanhemmat luovat lapselle turvallisuuden tunteen. Myös lapsen oma 

sopeutuminen sairauteen ja voimavarat vaikuttavat lapsen jaksamiseen 

sairauden kanssa. Pitkäaikaissairaus vaatii lapselta usein paljon, esimerkiksi 

kärsivällisyyttä, vastuullisuutta ja usein myös uusien asioiden opettelua.  

Sairauteen liittyvissä kysymyksissä Teidän tulisi ensisijaisesti olla 

yhteydessä hoitavaan tahoon. Vertaistuen merkitys pitkäaikaissairauksissa 

on hyvin tärkeä vanhemmille sekä lapsen iästä riippuen myös lapselle. 

Vertaistukea voitte saada pitkäaikaissairaiden lasten vanhemmille 

tarkoitetuilta järjestöiltä, kuten Leijonaemot Ry:ltä. Myös Facebookista 

löytyy suljettu ryhmä lyhytsuolisyndroomaa sairastavien lasten 

vanhemmille, nimellä ”Lyhytsuoli lapset”.  Lisäksi sairaalassa ollessa voi 

tarvittaessa saada keskusteluapua esimerkiksi psykiatriselta 

sairaanhoitajalta tai sosiaalityöntekijältä. 

Pitkäaikaissairauksista kärsivien lasten perheet saavat myös rahallista 

tukea Kelalta. Kelan etuuksiin kuuluu muun muassa erityishoitoraha. 
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11. SANASTOA  

 

Osapoistoleikkaus = Jonkin ohutsuolen tai paksusuolen osan poisto 

kirurgisesti. Poistetusta suolesta osa jää edelleen jäljelle eli suolta ei 

poisteta kokonaan.  

Kivennäisaineet = Ravinnosta saatavia mineraaleja, jotka toimivat 

elimistössä suoja-aineina. Kivennäisaineet voidaan edelleen jakaa sen 

mukaan, kuinka paljon elimistö niitä tarvitsee.  Makrokivennäisaineisiin 

kuuluvat ne mineraalit, joita elimistö tarvitsee suurempia määriä. Näitä 

ovat muun muassa kalsium, fosfori ja magnesium.  Hivenaineet ovat 

puolestaan mineraaleja, joita tarvitaan vähemmän. Hivenaineita ovat 

esimerkiksi rauta, sinkki ja jodi.  

Hivenaineet = Katso kivennäisaineet.  

Elektrolyytit = Elektrolyyttien tehtävänä on ylläpitää elimistön normaalia 

nestetasapainoa. Tärkeimpiä elektrolyyttejä ovat natrium ja kalium.  

Sapensalpaus = Sappi on ruoansulatukseen liittyvä neste, jota muodostuu 

maksassa. Sapen tehtävä on edesauttaa rasvojen imeytymistä 

ohutsuolessa. Maksasta sappi kulkeutuu ensin sapenjohtimia pitkin 

sappirakkoon ja sappirakon kautta lopulta ohutsuoleen. Jos sapen pääsy 

maksasta ohutsuoleen estyy, puhutaan sapensalpauksesta eli 

kolestaasista.  

Ruoansulatuskanavaan annettava ravitsemus = Ravintoa voidaan antaa 

suoraan suun kautta tai vaihtoehtoisesti syöttöletkun tai peg-letkun kautta 

suoraan mahalaukkuun tai ohutsuoleen. Syöttöletkun tai peg-letkun kautta 

annettava ravitsemus toteutetaan tarkoitukseen sopivilla letkuravinnoilla.  

Keskuslaskimokatetri = Keskuslaskimokatetri on muovinen letku, joka 

sijaitsee suuressa laskimossa tavallisesti kaulan alapuolella 

(yläonttolaskimossa). Keskuslaskimokatetrin kautta voidaan toteuttaa 

suonensisäistä lääke-, neste- ja ravitsemushoitoa.  

Probiootit = Harmittomia bakteereita, joilla on suoliston terveyttä edistäviä 

vaikutuksia. Esimerkiksi maitohappobakteerit ovat probiootteja.  

Avanne = Jos paksusuoli joudutaan poistamaan, tehdään potilaalle 

ohutsuoliavanne. Tällöin uloste poistuu avannepussiin, joka tyhjennetään 

tai vaihdetaan aina tarvittaessa. Avanne sijaitsee vatsalla, esimerkiksi 

ohutsuoliavanne sijaitsee vatsan oikealla puolella. 

Ravintoaineet = Ravinnosta saatavia energianlähteitä. Ravintoaineisiin 

kuuluvat hiilihydraatit, proteiinit sekä rasvat.  

Komplikaatio = Sairauteen tai hoitoon liittyvä uusi häiriö. 
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