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Parenteraalinen ravitsemus –
lyhytaikainen ja pysyvä hoito
Sairaala- tai tehohoitoon ajautunut iäkäs potilas
kärsii usein vajaaravitsemuksesta, joka lisääntyy
nopeasti ja johtaa komplikaatioihin ilman asianmukaisia toimenpiteitä. Enteraalinen ravitsemus kannattaa aloittaa heti, kun se on teknisesti
mahdollista. Jos ensimmäisen hoitoviikon aikana
arvioidusta energiantarpeesta toteutuu alle 60 %,
myös parenteraalinen ravitsemus tulee aloittaa.
Tarvittava energiamäärä on aluksi 20 ja jatkossa
25 kcal/kg/vrk. Glukoosin perustarve on vuorokaudessa noin 2–3 g/kg, rasvojen 0,7–1,5 g/kg
ja aminohappojen 0,8–1,0 g/kg. Keskuslaskimon
kautta voidaan antaa tehokkaimmin energiaa ja
ravintoaineita pienemmässä nestemäärässä, nykyisin turvallisimmin monikammiopusseissa. Parenteraalisen ravitsemuksen pitkittyessä sitä suositellaan annettavaksi jaksoittain maksavaurioriskin pienentämiseksi. Painon seuranta on tärkeää
hoidon vaikutuksen mutta myös mahdollisen
nestelastin kertymisen havaitsemiseksi. Ravitsemushoidon seurantaan kuuluvat elimistön happo-emästase, infektioparametrit, elektrolyytti- ja
glukoositasapaino sekä maksa- ja rasva-arvot.
Vajaaravitsemus on tavallinen löydös vaikeasti

sairailla vuodeosastopotilailla. Sitä ja sarko
peniaa (lihasmassan surkastuminen) esiintyy
paljon myös vanhain- ja hoitokotien asukeilla
sekä iäkkäillä kotona asuvilla ilman, että sitä
havaitaan tai hoidetaan (1).
Sairaan ihmisen energiantarve on lisäänty
nyt, ruokahalu on heikko ja syöminen usein
huonoa. Tästä seuraava vajaaravitsemus vai
kuttaa sekä yksilöön että yhteiskuntaan, kun
komplikaatiot ja uusintahoitojaksot lisään
tyvät ja hoitoajat pitkittyvät (KUVA 1) (2, 3,
4). Sairauteen liittyvää vajaaravitsemusta voi
esiintyä missä ikäryhmässä tahansa, mutta

riski on erityisen suuri yli 65-vuotiailla. Tutki
musten mukaan joka neljäs aikuinen sairaala
potilas on joko vajaaravittu tai vajaaravitse
muksen vaarassa (5, 6, 7). Iäkkyyden lisäksi
riskiä suurentavat erityisesti syöpä ja neurolo
giset sairaudet (1, 7, 8, 9, 10).
Jo vuorokauden paaston seurauksena eli
mistön energiavarastot pienenevät merkittä
västi ja maksan glykogeenivarastot ovat enää
50 % lähtötilanteesta (11). Kolmen vuoro
kauden jälkeen kehittyy insuliiniresistenssi.
Kolmen viikon tehohoidon aikana potilaan on
todettu menettävän noin 15 % elimistön pro
teiinimäärästä, pääasiassa lihaksista (12).
Vajaaravituilla sairaalapotilailla on todettu
olevan merkitsevästi enemmän komplikaa
tioita kuin hyvässä ravitsemustilassa olevilla
(30 % vs 11 %) (4). Vajaaravitsemus heiken
tää muun muassa immuunivastetta, hidastaa
haavojen paranemista ja vähentää lihasvoimaa
(KUVA 2). Myös uupumusta, masennusta ja it
sensä laiminlyömistä ilmenee enemmän (1).

Vajaaravitsemuksen tunnistaminen
Vajaaravitsemusriskin seulonta on tarpeen heti
hoidon alussa ja myöhemmin sovitusti (4).
Sen perusteella potilaalle suunnitellaan tarkoi
tuksenmukainen ja oikea-aikainen ravitsemus
hoito. NRS 2002 ‑menetelmää (Nutritional
Risk Screening) suositellaan käytettäväksi
aikuisten ravitsemusriskin seulonnassa sai
raaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja
hoitolaitoksissa (TAULUKKO; 13). Se huomioi
potilaan iän, ravitsemustilan ja sairauden ole
tetun vaikutuksen ravitsemustilanteeseen.

Ravitsemushoidon tavoitteet
Ravitsemushoidon tavoitteena on tyydyttää
potilaan neste- ja energiantarve, hillitä omien
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Potilaaseen liittyvät
Ruokahaluttomuus
Pahoinvointi ja oksentelu
Ruoansulatuskanavan ongelmat
Mielialahäiriöt
Lisääntynyt ravinnontarve
Dementia
Tiedonpuute

Henkilökuntaan liittyvät
Huono vajaaravitsemuksen
tunnistaminen
Puutteellinen ravitsemushoidon suunnittelu, toteutus
ja seuranta
Ravitsemusterapeuttia ei
konsultoida

Organisaatiosta johtuvat
Puutteelliset ravitsemuskäytännöt
Asiantuntijoiden puute
Käytännön ongelmat
ravitsemuspalveluissa

Vajaaravitsemus
= riittämätön energian ja ravintoaineiden saanti
KUVA 1. Riittämättömään energian ja ravintoaineiden saantiin johtavat tekijät (20).

kudosten käyttöä elimistön polttoaineena
sekä tukea toipumista sairauden aiheuttamis
ta häiriöistä. Potilaille, joiden todetaan olevan
vajaaravittuja tai jotka ovat sen riskissä, on
annettava riittävää ravitsemustukea. ESPEN
(European Society of Enteral and Parenteral
Nutrition) suosittaa ohjeistuksessaan, että
entraalinen, ruoansulatuskanavaan annosteltu
ravitsemushoito, tulisi aloittaa heti potilaiden
jouduttua sairaalaan ja tehohoitopotilaallekin
ensimmäisen vuorokauden kuluessa veren
kierron vakautumisen jälkeen (14). Useiden
tutkimusten perusteella välittömästi enteraa
lisen ravitsemuksen oheen aloitettu paren
teraalinen ravitsemus ei kuitenkaan vähennä
potilaan komplikaatioita eikä kuolleisuutta
(15, 16).

Parenteraalisen ravitsemuksen aiheet
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Parenteraalisen eli suoraan verenkiertoon
annettavan ravitsemuksen aihe on riittämä
tön energian ja ravintoaineiden saanti ruoan
sulatuskanavan kautta. Sitä suositellaan aloi
tettavaksi noin viikon kuluttua potilaan aiempi
ravitsemustila sekä sairauden luonne huomioi
den, jos enteraalinen ravitsemus ei onnistu tai
ravinnonsaanti jää tätä kautta alle 60 % tavoit
teesta (14, 16, 17). Syynä tällaiseen tilantee
seen voi olla enteraalisen ravitsemuksen t auot,
jotka tavallisimmin johtuvat mahalaukun
huonosta tyhjenemisestä. Parenteraalisesta
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ravitsemuksesta huolimatta enteraalista ravit
semusta on jatkettava mahdollisuuksien mu
kaan, ja samanaikaisesti pyritään käynnistä
mään aktiivisesti ruoansulatuskanavan toimin
ta. Parenteraalinen ravitsemus voidaan lopet
taa äkillisesti ilman eritystä vieroitusta, mutta
ruoansulatuskanavaan annetun ravitsemuksen
riittävyydestä tulee olla tällöin varmuus.
Parenteraalisen ravitsemustuen kestoa ei ole
rajoitettu, vaan tarvittaessa sitä on annettu po
tilaille varsin turvallisesti jopa vuosia. Potilaan
ikä ei ole este parenteraalisen ravitsemuksen
aloittamiselle, kunhan potilaan maksan ja mu
nuaisten toiminta huomioidaan.

Parenteraalisen ravitsemushoidon
toteutus
Ravitsemushoidon suunnittelu alkaa vuoro
kauden nestetarpeen arvioinnista. Energian ja
ravintoaineiden tarve arvioidaan ja sisällyte
tään vuorokautiseen nesteohjelmaan. Potilaan
energiatarpeen arvioimiseksi hapenkulutuk
seen ja hiilidioksidin tuotantoon perustuva
epäsuora kalorimetria olisi suositeltavin mutta
käytännössä harvoin mahdollinen menetel
mä. Karkeasti arvioiden energiaa tarvitaan
vuorokaudessa 20–35 kcal/kg, sairauden vai
heen mukaan ja toipumista kohti lisäten. Yli
painoisille potilaille energiaa tulisi annostella
maltillisemmin, yhdysvaltalaisen ravitsemus
järjestön ASPENin (American Society for

 arenteral and Enteral Support) suosituksen
P
mukaan vuorokaudessa noin 11–14 kcal pun
nittua painokiloa kohden (17). Parenteraalista
ravitsemushoitoa annettaessa on huomattava,
ettei se ole yhtä fysiologista kuin enteraalinen
ravitsemushoito, koska muun muassa suolen
ja maksan säätelyjärjestelmät ohitetaan. Lisäk
si parenteraalisilla ravitsemusvalmisteilla saa
tetaan antaa helpommin huomaamatta liikaa
paitsi nesteitä myös energiaa. Sekä parenteraa
lisessa että enteraalisessa ravitsemushoidossa
käytetään annostelun helpottamiseksi tavalli
simmin liuoksia, jotka sisältävät energiaa noin
1 kcal/ml.
Energianlähteinä parenteraalisissa valmis
teissa ovat glukoosi ja rasvaemulsiot, joiden
suhde on optimoitu kaupallisissa valmisteissa.
Glukoosin perustarve on noin 2–3 g/kg/vrk,
enintään kuitenkin 5–7 g/kg/vrk. Hypo- ja
hyperglykemiaa tulee välttää ja pyrkiä pitä
mään veren glukoosipitoisuus pienempänä
kuin 8,5 mmol/l:ssa. Rasvoja voidaan annos
tella turvallisesti 0,7–1,5 g/kg/vrk (14), mutta
jos parenteraalisen ravitsemuksen tarve jatkuu
kuukausia, rasvojen antoa tulee seurata ja pyr
kiä maksan kuormituksen vähentämiseksi pi
täytymään annostelussa, joka on alle 1 g/kg/
vrk. Välttämättömien rasvahappojen saannin
turvaamiseksi riittää, jos rasvoja annostellaan
1 g/kg/vko (14) tai noin 100 g/vko (17)
myös uudempia, rasvojen suhteen monimuo
toisempia valmisteita käytettäessä.

Vajaaravitsemus

Komplikaatiot
Haavan paraneminen
Tulehdukset

Sairastavuus
Kuolleisuus
Sairaalahoitoajat
Uusintahoitojaksot
Kustannukset

Elämänlaatu

KUVA 2. Vajaaravitsemuksen vaikutus ennusteeseen
(21).

Aminohappojen perustarve on noin
0,8–1,0 g/kg/vrk, mutta potilaan sairauden
vaikeusasteesta riippuen annos voi olla 1,2–
1,5 g/kg/vrk. Lukuun ottamatta joitakin eri
tyistilanteita yli 2 g/kg/vrk annostelusta ei ole
osoitettu olevan hyötyä. Samalla tulee huoleh
tia riittävästä energian tarjonnasta aminohap
pojen optimaaliseksi hyödyntämiseksi (14).
Enteraaliset ravitsemustuotteet sisältävät itses
sään vitamiineja ja hivenaineita, mutta paren
teraalisiin tuotteisiin ne tulee liittää päivittäin.
Vaikka soijaöljypohjaisten omega-6-rasvojen

TAULUKKO. Vajaaravitsemusriskin arvioiminen ESPENin suosituksen mukaisesti (14).
Heikentynyt ravitsemus

Sairauden aste

Lievä
Luokka 1

Painonlasku > 5 % / 3 kk
tai ravinnonsaanti < 50–75 %
normaalista edellisen viikon aikana

Lievä
Luokka 1

Lonkkamurtuma
Krooninen sairaus, varsinkin jos kompli
soitunut akuutisti (maksakirroosi, keuhko
ahtaumatauti)
Krooninen hemodialyysi, diabetes, syöpä

Kohtalainen
Luokka 2

Painonlasku > 5 % / 2 kk
BMI 18,5–20,5 + yleistilan heikentymi
nen tai ravinnonsaanti 25–50 % nor
maalista edellisen viikon aikana

Kohtalainen
Luokka 2

Suuri vatsanalueen kirurgia
Aivoinfarkti
Vaikea pneumonia, hematologinen syöpä

Vaikea
Luokka 3

Painonlasku > 5 % / 1 kk (> 15 % / 3 kk) Vaikea
tai ravinnonsaanti 0–25 % normaalista Luokka 3

Päävamma
Luuytimensiirto
Tehohoitopotilaat (APACHE > 10)
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Y D I N A S I AT
88 Vajaaravitsemusta tulee etsiä aktiivisesti, ja se on

osattava tunnistaa.

88 Parenteraalisen ravitsemustuen liittäminen osaksi

ravitsemushoitoa on helppoa, turvallista ja kannattavaa.

88 Potilaan ravitsemuksen suunnittelu tapahtuu par-

haiten yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa.
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vähentäminen muun muassa kalaöljyjen hy
väksi näytti meta-analyysin perusteella vähen
tävän tehohoitopotilaiden kuolleisuutta (18),
aiheesta tarvitaan lisää näyttöä (16). Myös
kään tiettyjen aminohappojen annosta teho
hoidossa oleville ei ole voitu osoittaa olevan
hyötyä (16).
Perifeeriseen suoneen annosteltavat tuot
teet ovat ensisijaisia, kun parenteraalisesti
annettavan ravitsemuksen tarve on pieni ja
lyhytaikainen. Sentraalisia keskuslaskimoon
annosteltavia tuotteita käytetään, kun parente
raalisesti annettava ravitsemus on merkittävin
ravinnonlähde ja tarve jatkuu pitkään. Suosi
teltavin keskuslaskimokatetri pitkäaikaisessa
käytössä on tunneloitu yksilumenkatetri, jota
ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Tämä on
tärkeää katetri-infektioiden estämiseksi. Ra
vitsemuksen annostelu keskuslaskimoon mah
dollistaa väkevämpien liuosten käytön, milloin
energiaa ja ravintoaineita voidaan antaa tehok
kaammin pienemmässä nestemäärässä. Nykyi
sin käytössä olevat kaupalliset valmisteet ovat
monikammiopusseja, jotka sekoitetaan juuri
ennen käyttöä. Tällöin kaikki ravintoaineet
annostellaan yhtä aikaa, mikä parantaa amino
happojen hyväksikäyttöä. Monikammiopus
sien käytön on todettu johtavan säästöihin,
kun katetriperäisten infektiot vähentyvät (19).
Vaikka lyhytaikaista parenteraalista ravitse
musta voidaan antaa jatkuvana infuusiona,
syklistä annostelua suositellaan usein alusta
alkaen ja varsinkin pitkissä hoidoissa, mikä on
muun muassa maksan kannalta fysiologisem
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paa. Tällöin hoito pyritään antamaan öisin,
valmisteisiin liittyvät enimmäistiputusnopeu
det huomioiden.

Vasta-aiheet ja komplikaatiot
Parenteraalisessa ravitsemuksessa ravinto
aineet päätyvät verenkiertoon ilman suolen
säätelyä ja maksan käsittelyä. Parenteraalinen
ravitsemushoito on kuitenkin pääsääntöisesti
turvallista ja varsinkin perifeerisesti annos
teltuna suhteellisen helposti toteutettavissa.
Allergiat jollekin ravitsemustuotteen osalle
saattavat kuitenkin rajoittaa parenteraalisen
ravitsemuksen käyttöä. Muita mahdollisia
vasta-aiheita ovat muun muassa sokki ja liial
linen nestetäyttö, intrahepaattinen kolestaasi,
akuutit tromboemboliset tilat sekä erilaiset
aminohappo- tai rasva-aineenvaihdunnan
häiriöt. Keskuslaskimokatetrin käyttöön voi
liittyä punktiokomplikaatioita, infektioita ja
trombooseja.
Suoraan verenkiertoon annosteltu ravit
semushoito kuormittaa maksaa enemmän
kuin enteraalisesti annettu ja voi ilmetä paitsi
suurentuneina veren triglyseridipitoisuuksi
na joskus myös pitkittyneissä hoidoissa kole
staattisena maksavauriona. Tahaton liiallinen
energian annostelu on tavallisempaa parente
raalisen ravitsemushoidon yhteydessä, mikä
voi ilmetä lisääntyneenä infektioalttiutena.
Vaikeasta ravitsemusvajeesta kärsiville voi ke
hittyä niin sanottu refeeding-oireyhtymä, jos
energian saantia lisätään liian nopeasti (16).
Erityisesti hypofosfatemia on tyypillinen no
peaan liialliseen energian annosteluun liittyvä
elektrolyyttihäiriö. Oireyhtymän ilmentymiä
ovat sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt ja
hengitysvaje.

Seuranta
Ravinnontarve tulee arvioida ja ravitsemus
hoitoa muokata sairauden vaiheen mukaan.
Painon seuranta on tärkeää hoidon vaikutuk
sen sekä mahdollisen nestelastin kertymisen
havaitsemiseksi. Diureesia seuraamalla saa
daan myös arvokasta tietoa nestetasapainos
ta. Verikokein tarkastellaan elimistön happo-

emästasetta, infektiotilannetta, elektrolyytti- ja
glukoositasapainoa sekä maksa- ja rasva-arvoja
mahdollisten komplikaatioiden tunnistami
seksi. Sairauden stabiilissa vaiheessa on mah
dollista seurata potilaan ravitsemuksen tilaa
myös seerumin albumiini- ja prealbumiini
pitoisuuksista määritysten rajoitukset huo
mioiden. Vitamiini- ja hivenainetasojen määri
tys on tarpeellista vain pitkittyneissä, kuukau
sien mittaisissa hoidoissa.

Lopuksi
Vajaaravitsemus lisää sairastuvuutta, kustan
nuksia ja heikentää potilaiden elämänlaatua.

Siitä kärsivä potilas voi päätyä mille sairaala
osastolle tahansa, minkä vuoksi yksikössä tu
lisi olla valmiudet asianmukaisen enteraalisen
mutta tarvittaessa myös parenteraalisen ravit
semuksen toteuttamiseen. Hoito on suunnitel
tava huolellisesti potilaan tarpeet ja sairauden
luonne huomioiden. Nykyisenä konsultaatioi
den ja erikoistumisen kulta-aikanakin jokaisen
lääkärin on tunnettava ravitsemuksen ja sen
mahdollisten haittojen periaatteet. Yhteiset
moniammatilliset hoitokokoukset luovat par
haat edellytykset hoidon optimaaliselle to
teuttamiselle.
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Summary
Parenteral nutrition – temporary and permanent treatment
Enteral nutrition of an elderly patient having ended up in hospital or intensive care and suffering
from malnutrition should be started as soon as it is technically possible. If less than 60% of the
estimated energy need is fulfilled during the first week of treatment, parenteral nutrition should
also be initiated. Multi-chamber bags are the most effective means to provide energy and nutrients
via the central vein. To reduce the risk of liver damage, parenteral nutrition is upon prolongation
recommended to be administered periodically. Weight monitoring is important in order to observe
the effect of the treatment and the possible accumulation of fluid load.
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