VINKISTÄ VIHIÄ

Kotimaiset vatsavaivat
Kuusivuotias tyttö tuli lastenlääkärin vastaan
otolle hammaslääkäriäitinsä kanssa. Ongelma
na olivat lasta jo pidempään vaivanneet löysät
ulosteet. Muutoin tyttö oli hyvinvoiva, kasvu
eteni normaalisti ja ruokahalu oli hyvä. Aller
gioita ei ollut koskaan todettu tai epäilty. Vat
sakipuja oli esiintynyt harvoin, eikä ulosteessa
ollut havaittu verta.
Verikokeella suljettiin pois keliakia, ja lapsel
le päädyttiin kokeilemaan laktoositonta ruoka
valiota. Kaksi viikkoa myöhemmin äiti kertoi
puhelimessa, ettei kokeilusta ollut merkittävää

hyötyä. Perhe oli lähdössä pidemmälle ulko
maanmatkalle, joten sovittiin kontaktista mat
kan jälkeen.
Tyttö ja äiti palasivatkin vastaanotolle. Mat
ka oli mennyt oikein mukavasti. Tyttö oli
matkan ajan täysin oireeton, mutta Suomeen
palaamisen jälkeen löysiä ulosteita tuli jälleen
useamman kerran päivässä. Pohdittiin matkalla
syötyjä viljatuotteita ja niiden merkitystä, kun
nes äiti muisti oleellisen seikan.
Mikä oli syynä kotimaassa esiintyneeseen oi
reeseen? Vastaus on sivulla 2322.
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VINKISTÄ VIHIÄ: Ratkaisu

Kotimaiset vatsavaivat
Keskustelun aikana äiti muisti matkalla har
mittaneen asian: ksylitolipastillit olivat jääneet
kotiin. Kävi ilmi, että tunnollinen äiti oli syöt
tänyt tyttärelleen vähintään kymmenen pastil
lia päivässä happohyökkäystä estämään, lisäksi
pastilleille perso tytär oli oma-aloitteisestikin
nauttinut ylimääräisiä lähes päivittäin. Ksylito
lin määrää vähennettiin, ja oireilu loppui täysin.
Ksylitoli kuuluu polyoleihin, joita ovat muun
muassa sokerialkoholit. Polyolien imeytymi
nen ohutsuolesta on epätäydellistä, mikä saat
taa johtaa ikäviin laksatiivisiin vaikutuksiin.
Ksylitolin suun terveyttä edistävät vaikutukset
ovat suomalainen innovaatio yli 40 vuoden ta
kaa (1).
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Suositeltu päiväannos karieksen ehkäisemi
seksi on 5–8 g (10–16 pastillia), ja se on ylei
sesti hyvin siedetty määrä. Jopa 45 g:n päiväan
noksia ilman haittavaikutuksia on kuvattu (2).
Vatsaoireisten lasten ja aikuistenkin anamnee
sia kannattaa tarkentaa ja tarvittaessa tehostaa
karieksen ehkäisyä muilla keinoin. ■
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