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Tuntuuko, että
vatsasi elää
välillä ihan omaa
elämäänsä? Yhtenä päivänä m
 ahasi
on turvonnut
palloksi ja toisena
päivänä saat ravata
vessassa.

Ä

rtyvä suolioireyhtymä (IBS)
aiheuttaa monenlaisia suolen
toimintahäiriöitä, kuten turvotusta ja kipua eri puolilla
vatsanseutua. Suolen toimintahäiriöt ovat myös osa oirekirjoa, jolloin ummetus ja ripuli ovat monelle ärtyvästä
suolioireyhtymästä kärsivälle
tuttuja vaivoja. Kaasun kertyminen suolistoon aiheuttaa
ilmavaivoja erityisesti päivän
taittuessa iltaan. On tavallista, että oireet ja niiden aste
vaihtelevat, jolloin oireet voivat olla hyvin lieviä ja seuraavana päivänä haitata toiminta-

kykyä suuresti. Välillä voi olla
kokonaan oireettomia jaksoja.
KUKA MUU MUKA

Kun vatsa temppuilee ja kivut
lannistavat, voit aina miettiä
ettet ole vaivojesi kanssa yksin. Ärtyvä suolioireyhtymä
on yleinen ja sitä esiintyy ainakin yhdellä kymmenestä
suomalaisesta. IBS on kaksikertaa yleisempi naisilla kuin
miehillä. Oireyhtymään ei ole
parantavaa hoitoa, mutta on
monia keinoja, joilla suolen
toimintahäiriöitä voi koittaa
lievittää. Liikunta helpottaa
ärtyvän suolioireyhtymän oireita, nopeuttamalla suolikaa-

sun ja ulosteen läpikulkuaikaa
paksusuolessa. Stressi puolestaan pahentaa oireita.
FODMAP-RUOKAVALIOLLA
HELPOTUSTA OIREISIIN

Ruokavaliolla on keskeinen
rooli suoliston hyvinvoinnille. Kiireettömät ja säännölliset ruokahetket ovat hyvä
lähtökohta. Sopivaa ruokavaliota täytyy usein testata kokeilemalla, koska jokaisella on
omanlaiset oireet, elämäntavat ja suolistot.
Ärtyvään suolioireyhtymään liittyvien ilmavaivojen
on todettu olevan yhteydessä ravinnon tiettyihin imeytymättömiin hiilihydraatteihin,
jotka kulkeutuvat ohutsuolesta paksusuoleen. Suolistobakteerit käyttävät hiilihydraatteja ravinnokseen aiheuttaen runsaasti suolikaasuja.
Imeytymättömiä hiilihydraatteja ovat esimerkiksi fruktaanit, raffinoosi ja sokerialkoholit kuten ksylitoli, sorbitoli,
mannitoli ja laktitoli. Näitä hiilihydraatteja sanotaan
FODMAP-hiilihydraateiksi ja
niiden vähentäminen ruokavaliossa, auttaa ärtyvän suolioireyhtymän oireisiin.
FODMAP-ruokavaliossa
vältetään kaaleja, sipuleja ja
palkokasveja kuten herneitä
ja linssejä. Ksylitolia, sorbitolia, mannitolia tai maltitolia sisältävät makeiset ja muut
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APUA APTEEKISTA

Ruokavaliohoidon lisäksi oireita voi yrittää lievittää pellavansiemeniä sisältävillä valmisteilla, jotka auttavat ummetukseen lisäämällä suolen
sisältöä. Ilmavaivoihin voi
kokeilla ilman reseptiä saatavia valmisteita, jotka pilkko-

 Vaivat voivat olla
kiusallisia, mutta eivät
vaarallisia.
 Yleisiä oireita ovat vatsan turvotus, vatsakivut
ja suolen häiriintynyt toiminta, jolloin ripulia ja
ummetusta voi esiintyä
vuorotellen.

