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Hei ja
tervetuloa
Tervetuloa Tietoa tyrosinemiasta
– tietopaketin pariin. Materiaali on
tarkoitettu perinnöllistä tyypin 1
tyrosinemiaa (HT1 tai tyrosinemia)
sairastavien lasten vanhemmille.

Lapsen harvinainen sairaus herättää yleensä paljon kysymyksiä.
Tämä materiaali sisältää vastauksia yleisimpiin kysymyksiin
tyrosinemian parhaiten tuntevilta ihmisiltä eli terveydenhuollon
asiantuntijoilta sekä vanhemmilta, joiden lapsilla on tämä sairaus.
Toivottavasti tästä materiaalista on sinulle hyötyä!

Muista:

Kirjan tietoja
on hyvä kerrata
silloin tällöin.
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TYROSINEMIA

Lue tyrosinemiaa sairastavien lasten vanhempien kokemuksista
Vanhemmat tietävät tarkalleen, millaista on huolehtia tyypin 1 tyrosinemiaa sairastavasta lapsesta.
Tässä kirjassa vanhemmat kertovat asioista, joita he ovat oppineet hoitaessaan tyrosinemiaa
sairastavia lapsiaan.
3-vuotiaan tytön
vanhemmat kertovat,
että tyttärellä
todettiin tyrosinemia
hänen ollessaan 2,5
kuukauden ikäinen.
Paras asia, jonka
lääkäri sanoi minulle
kuultuamme, että
tyttärelläni on tämä
sairaus: ‘Älä luovu häneen
liittyvistä unelmistasi’. Se
todella auttoi laittamaan
asiat oikeisiin
mittasuhteisiin. Meidän
tulee muistaa, että
tyrosinemiaa voidaan
hoitaa.

5-vuotiaan pojan
tyrosinemia todettiin
hänen ollessaan 5,5
kuukauden ikäinen,
hänen äitinsä kertoo.

Vanhemmat kertovat
11-vuotiaasta
tyttärestään, jolla
tyrosinemia todettiin
3 viikon ikäisenä.

Kun sairaus todettiin,
tietoa tuli tulvimalla –
lääkityksestä ja
ruokavaliosta.
Ihme kyllä pystyin
omaksumaan kaiken
nopeasti. Nyt se on
vain yksi osa
rutiinejamme.

Emme ole antaneet
tämän sairauden
rajoittaa tytärtämme.
Emme kohtele häntä
sairaana lapsena. Hän
elää täyttä elämää,
aivan kuin kuka tahansa
11-vuotias lapsi.

12-vuotiaan tytön äiti
kertoo tyttärellään
todetun tyrosinemian
3 kuukauden iässä.

16-vuotiaalla pojalla
tyrosinemia todettiin
5 kuukauden iässä,
kertoo hänen äitinsä.

Uskon, että tyttäreni
erityisruokavalio on
auttanut koko perhettä
syömään
terveellisemmin.
Syömme runsaasti
kasviksia ja 12-vuotias
tyttäreni on tottunut
syömään
porkkanatikkuja tai
hedelmiä välipaloina

Alkuaikoina meillä
meni ikuisuuksia
elintarvikkeiden
pakkausmerkintöjen
lukemiseen,sopivien
ruokien löytämiseen,
ruokalistojen
suunnitteluun ja sen
selvittelyyn, mitä hän voi
syödä, jos lähdimme
ulos syömään. Nyt kaikki
on helppoa ja itsestään
selvää.

Tämä tietopaketti ei korvaa lääkärin antamaa ohjeistusta.
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Ks. sivulta 14
lisätietoa ruokavalion
ja hoito-ohjeiden
noudattamisesta.

Mikä tyrosinemia on
Lastentautien erikoislääkäri, tri Patrick McKiernan vastaa yleisimpiin kysymyksiin
MIKÄ ON TYROSINEMIA?

Tyrosinemia on harvinainen sairaus, jossa
elimistö ei pysty pilkkomaan tyrosiinia.
Sitä sanotaan myös perinnölliseksi
tyypin 1 tyrosinemiaksi (HT-1). Tyrosiini on yksi
20 aminohaposta, jotka ovat valkuaisaineiden eli
proteiinien rakennusaineita. Useimmat ihmiset
tuottavat fumaryyliasetoasetaattihydrolaasi
(FAH) –nimistä entsyymiä, joka pilkkoo tyrosiinin.
Tyrosinemiaa sairastavat eivät kuitenkaan pysty
tuottamaan tätä entsyymiä, joten tyrosiini ei pilkkoudu
täydellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun he syövät
proteiinia, vereen kertyy suuria määriä tyrosiinia.
Se muuttuu haitallisiksi aineiksi, jotka voivat
aiheuttaa munuais- ja maksaongelmia. Haitallisten
aineiden kehittyminen voi vaikuttaa myös aivoihin ja
keskushermostoon.

MISTÄ TYROSINEMIA JOHTUU?

Tyrosinemiaa sairastavilla ihmisillä FAHentsyymin tuottava geeni joko puuttuu tai se ei toimi
kunnolla. Tämä tarkoittaa, että elimistö ei pysty
pilkkomaan riittävästi ruoan sisältämää proteiinin osaa
tyrosiinia. Tyrosinemia on perinnöllinen häiriö – se
periytyy vanhemmilta silloin, kun heillä kummallakin
on geeni, joka ei toimi kunnolla.

KUINKA HARVINAINEN SE ON?

Tyrosinemia on erittäin harvinainen.
Maailmanlaajuisesti noin yhdellä vauvalla 100 000:sta
on syntyessään tyrosinemia. Sitä esiintyy yhtä paljon
poika- ja tyttölapsilla. Suomessa tyrosinemia on
diagnosoitu 12 lapsella ja nuorella (Yliopistollisten
sairaaloiden asiantuntijahaastattelut 2017).

MITKÄ OVAT OIREET?

Tyrosinemiaa sairastavat lapset ovat tavallisesti
syntyessään oireettomia. Oireet kehittyvät usein
ensimmäisten elinkuukausien aikana. Tässä voi olla
suurta vaihtelua. Usein vauvan painon nousu pysähtyy
ja lapsi on ärtyisä. Muita varhaisoireita voi olla kuume,
ripuli, oksentelu, maksan suurentuminen (jolloin
vauvan vatsa näyttää turvonneelta), mustelmat,
keltaisuus ja nenäverenvuodot. Hoitamattomana
tyrosinemia voi johtaa hengenvaaralliseen
maksan vajaatoimintaan. Nykyisin Suomessa
tyrosinemia voidaan diagnosoida vastasyntyneiden
aineenvaihduntasairauksien seulonnassa lapsen
ollessa muutaman viikon ikäinen.

MIKÄ AIHEUTTAA OIREET?

Kun elimistö ei pysty pilkkomaan tyrosiinia, sitä
kertyy vereen suuria määriä ja maksaan, munuaisiin
sekä keskushermostoon muodostuu myrkyllistä ainetta
(sukkinyyliasetoni). Jos tyrosinemiaa ei hoideta, se voi
aiheuttaa maksa- ja munuaisvaurion ja aivoihin liittyviä
ongelmia, kuten oppimisvaikeuksia.

MITEN SITÄ HOIDETAAN?

Veren tyrosiinitasoja voidaan hallita ja tyrosinemian oireiden riskiä pienentää käyttämällä
elinikäistä lääkitystä, aminohappovalmistetta ja
vähäproteiinista ruokavaliota:
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Nitisinoni-lääke otetaan päivittäin. Nitisinoni
estää tyrosiinin hajoamisen ennen kuin se muuttuu
haitallisiksi aineiksi. Mutta koska tyrosiini säilyy veressä,
lapsen tulee noudattaa erityisruokavaliota, jossa on
vähän tyrosiinia ja fenyylialaniinia. Fenyylialaniini on
aminohappo, joka muuttuu elimistössä tyrosiiniksi.
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Aminohappovalmisteita käytetään joka
päivä. Vauvoille ne annetaan imeväisen
erityisvalmisteena. Vanhemmille lapsille annetaan
jauhemaista valmistetta, joka sekoitetaan juomaksi
tai esimerkiksi hedelmäsoseen joukkoon.
Nämä aminohappovalmisteet sisältävät kaikkia
aminohappoja paitsi haitallista tyrosiinia ja
fenyylialaniinia.

TARVITSEEKO LAPSENI
MAKSANSIIRRON?

Ennen kuin nitisinoni-lääke oli saatavilla, ainoa
hoitovaihtoehto oli maksansiirto. Se saattoi usein
tarjota lapselle hyvän elämänlaadun, mutta
maksansiirto on suuri leikkaus ja nämä lapset
joutuivat käyttämään puolustuskykyä alentavia
lääkkeitä (immunosuppressiivisia lääkeaineita) lopun
elämäänsä. Koska nykyisin diagnoosi tehdään varhain
ja lääke- ja ravitsemushoito päästään aloittamaan
ajoissa, veren tyrosiini- ja sukkinyyliasetonipitoisuudet
pysyvät matalina. Tämän tulisi estää lapselle muutoin
ilmaantuvia ongelmia sekä pienentää huomattavasti
maksasyövän riskiä ja maksansiirron tarvetta
tulevaisuudessa.

VOIKO LAPSENI ELÄÄ
NORMAALIA ELÄMÄÄ?

Kyllä. Kun diagnoosi on tehty,
veren tyrosiinipitoisuudet saadaan
pidettyä tavoitealueella lääkkeiden,
aminohappovalmisteen ja tarkan
ruokavalion avulla. Tämä tarkoittaa sitä,
että lapsi voi elää normaalia elämää ja
tehdä haluamiaan asioita, aivan kuten
muutkin lapset.

Haittavaikutukset
Jos havaitset lapsella haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista
myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta www.fimea.fi.
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa
lääkevalmisteen turvallisuudesta.
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Tyrosinemiaa sairastavat lapset tarvitsevat
vähäproteiinisen ruokavalion. Kun vauvalla on
todettu tyrosinemia, hänelle annetaan imeväisen
erityisvalmistetta, joka ei sisällä tyrosiinia ja
fenyylialaniinia. Lisäksi annetaan äidinmaitoa tai
tavallista äidinmaidonkorviketta erityisvalmisteen
ohella. Korviketta ja äidinmaitoa annetaan
ravitsemusterapeutin ja lääkärin ohjeiden mukaisesti.
Kun lapsi kasvaa, saat myös ohjeita vieroituksesta ja
lisäruokien aloituksesta.

MIKSI LAPSELLANI ON TÄMÄ SAIRAUS?

Lapsella voi olla tyrosinemia, jos molemmilla
vanhemmilla on geeni, joka ei toimi kunnolla. Jos
lapsi saa heikosti toimivan geenin vain toiselta
vanhemmalta, häntä pidetään kantajana eikä hänellä
ole tyrosinemian oireita.

KUINKA TODENNÄKÖISTÄ
ON SAADA TOINEN LAPSI,
JOLLA ON TYROSINEMIA?
Jos molemmilla vanhemmilla on toimimaton
tai heikosti toimiva geeni, lapsella on 25
prosentin todennäköisyys saada tyrosinemia
ja 50 prosentin todennäköisyys tulla
kantajaksi. Jos hän on kantaja, hänellä
ei ole mitään tyrosinemian oireita, mutta
geeni voi periytyä. On myös 25 prosentin
todennäköisyys, että hän ei ole kantaja eikä
sairasta tyrosinemiaa.

Kantaja
isä

Tt

TT
Tt
Ei kantaja
Kantaja
Ei tyrosinemiaa

Tt

Tt
Kantaja

T = Toimiva geeni
t = Toimimaton geeni

Kantaja
äiti

tt
Tyrosinemia
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Lapsesi hoito
Ohessa on tietoa siitä, kuinka
lapsesi lääkitys, aminohappovalmiste ja erityisruokavalio
toimivat yhdessä.

1

Hoidosta

Kun lapsella on todettu tyrosinemia,
hän tarvitsee koko loppuelämän
ajan päivittäistä lääkitystä, päivittäisiä
aminohappovalmisteita ja erityisruokavalion.
Lapseltasi otetaan verikokeita säännöllisesti
tyrosiinitasojen tarkistamiseksi, jotta lääkäri voi
varmistua siitä, että ruokavalio ja lääkeannos ovat
oikeat.

2

Lääkkeestä

Nitisinoni-kapseleita on saatavilla 2mg,
5mg, 10mg tai 20mg vahvuisina. Nitisinonivalmistetta on saatavana myös liuoksena. Lääkärinne
kertoo, kuinka usein lapsen tulee ottaa nitisinonilääkettä. On tärkeää, että noudatat ohjeita tarkasti.
Lapsen tarvitsema lääkemäärä muuttuu hänen
kasvaessaan.
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Jos unohdat nitisinoni-annoksen

Älä anna lapselle kaksinkertaista annosta
korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.
Jos unohdat annoksen, ota yhteyttä lääkäriin tai
apteekkihenkilökuntaan. Et huomaa mitään välittömiä
ongelmia, jos lapselta jää yksi annos ottamatta. Joskus
joudutaan ottamaan ylimääräinen verinäyte, jotta
nähdään, onko veren tyrosiinipitoisuus muuttunut.
Jos annos jää jatkuvasti ottamatta, teidän on syytä
varata aika hoitavaan yksikköönne, jotta voidaan
kerrata, miksi lääkkeen säännöllinen ottaminen on
tärkeää.
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Kuinka erityisruokavalio auttaa

Lapsesi tulee noudattaa erityisruokavaliota
nitisinoni-lääkkeen käytön aikana, koska
tyrosiini pysyy elimistössä. Tällainen ruokavalio perustuu
ruoka-aineisiin, joissa on vähän tyrosiinia ja fenyylialaniinia. Se tunnetaan myös vähäproteiinisena ruokavaliona,
joka auttaa hallitsemaan veren tyrosiinipitoisuutta.
Runsaasti proteiinia sisältäviä ruoka-aineita ovat
mm. liha, kala, kananmuna, maitotuotteet, palkokasvit

TIESITKÖ TÄMÄN?
Siihen asti kunnes lapsesi
pystyy nielemään
nitisinoni-kapselin, voit
käyttää nitisinoni-liuosta.
ja pähkinät. Niitä vältetään tai käytetään korkeintaan
pieniä määriä tarkasti annosteltuna. Kohtalaisesti
proteiinia sisältäviä ruoka-aineita ovat mm. peruna, riisi,
pasta, leipä ja puuro. Niitä voidaan käyttää suurempia
määriä sovitun proteiinirajoituksen mukaan. Vähän tai ei
lainkaan proteiinia sisältävät mm. monet kasvikset, hedelmät, marjat sekä ns. vähäproteiiniset elintarvikkeet.
Näitä ruoka-aineita ja elintarvikkeita voi vähäproteiinisessa ruokavaliossa syödä runsaasti.
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Miksi tarvitaan myös
aminohappovalmistetta?

Kaikki lapset tarvitsevat proteiinia
kasvaakseen normaalisti, joten ruokavaliosta poistettu
proteiini tulee korvata. Tämä tehdään käyttämällä
tyrosinemiaan suunniteltuja aminohappovalmisteita.
Nitisinoni estää tyrosiinia pilkkoutumasta haitallisiksi
aineiksi. Jotta veren suuret tyrosiinipitoisuudet
saadaan estettyä, lapsen tulee noudattaa
vähäproteiinista ruokavaliota, jossa on vähän
tyrosiinia ja fenyylialaniinia. Vauvoilla kasvuun ja
kehitykseen tarvittavat aminohapot (paitsi tyrosiini ja
fenyylialaniini), vitamiinit ja kivennäisaineet sisältyvät
imeväisen erityisvalmisteeseen. Lisäksi vauva saa
äidinmaitoa tai tavallista korviketta. Kun lapsi kasvaa,
imeväisen erityisvalmiste korvataan jauhemaisella
aminohappovalmisteella.

Lisätietoa aminohappovalmisteesta sivulla 15.
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TIESITKÖ TÄMÄN?
On tärkeää kertoa lääkärille, jos lapsesi
on saanut rokotuksia tai sairastellut.
Erityisesti oksentelu tai ripuli voivat vaikuttaa
veren tyrosiinitasoihin.

Lisätietoa
aminohappovalmisteista
sivulla 15.

Lääketieteellisten
termien selitys
Ohessa on selvennetty joitakin
lääketieteellisiä termejä
AINEENVAIHDUNTA, METABOLIA – elimistön ‘kello’, joka pitää kaiken
järjestyksessä

AMINOHAPPO – proteiinin rakennusaine
 IAGNOOSI – kun lääkäri selvittää oireiden ja tutkimusten pohjalta,
D
mikä potilasta vaivaa
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Mitä lapsesi voi syödä?

Kun vauvalla todetaan tyrosinemia, hänelle
annetaan imeväisen erityisvalmistetta , joka on
tarkoitettu tyrosinemiaa sairastaville vauvoille. Se sisältää
kaikkia vauvan kehitykseen tarvittavia aminohappoja
(paitsi tyrosiinia ja fenyylialaniinia), vitamiineja ja kivennäisaineita .
Kun lapsi on tarpeeksi vanha vieroitettavaksi tai tarvitsee lisäruokaa, ravitsemusterapeutti auttaa sinua valitsemaan vauvalle oikeat ruoka-aineet oikeaan aikaan.
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Pysyykö lapsesi terveenä?

Lapsi, jonka tyrosiinipitoisuudet ovat
hyvässä tasapainossa, on kuten
kuka tahansa samanikäinen lapsi. Ainoa
ero on päivittäinen lääkitys sekä lapsen
tarvitsemat aminohappovalmisteet ja
vähäproteiininen ruokavalio.
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Lisätietoa

Halutessasi lisätietoa voit
kääntyä hoitohenkilökunnan
puoleen. Voit myös kysyä, onko netissä
saatavilla sinulle hyödyllistä tietoa.

 NTSYYMI – proteiini, joka tuottaa kemiallisia reaktioita elimistössä
E
 AH – fumaryyliasetoasetaattihydrolaasin lyhenne.
F
FAH-entsyymi puuttuu tyrosinemiaa sairastavilta ihmisiltä

FENYYLIALANIINI – yksi 20 aminohaposta, jotka muodostavat
proteiinin; muuttuu elimistössä tyrosiiniksi

GENETIIKKA – tieteenala, joka tutkii geenien vaikutuksia
kasvuun ja terveyteen

 ESKUSHERMOSTO – aivot ja aivojen ja selkäytimen väliset hermot
K
 ITISINONI – vaikuttava aine lääkkeessä, jota määrätään
N
tyrosinemiaa sairastaville ihmisille

NTBC – lyhenne lääkkeelle, jota määrätään tyrosinemiaa sairastaville
ihmisille

PROTEIINI, VALKUAISAINE – tärkeä ravintoaine, joka sisältää

aminohappoja, jotka ovat välttämättömiä kasvulle ja kehitykselle

SUKKINYYLIASETONI – haitallinen aine, jota muodostuu elimistöön,
jos veren tyrosiinipitoisuus on suuri

TYROSIINI – yksi 20 aminohaposta, jotka ovat proteiinin rakennusaineita; tyrosinemiaa sairastavat ihmiset eivät pysty pilkkomaan tyrosiinia

TYROSINEMIA – perinnöllinen häiriö, jossa elimistö ei pysty pilkkomaan tyrosiinia
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Sinun tulisi merkitä muistiin seuraavaa:
Verikokeet: Lapseltasi otetaan verikokeita
säännöllisin väliajoin viikottain, kuukausittain tai
harvemmin riippuen lapsen iästä ja siitä, kuinka vakaita
hänen tyrosiinitasonsa ovat. Näyte lähetetään
laboratorioon, jossa veren tyrosiini- ja
fenyylialaniinipitoisuudet mitataan. Tavoitteena
on pitää tyrosiinipitoisuus alle 500 µmol/l.

Muutamia
yksinkertaisia
ohjeita, jotka auttavat valmistautumaan lääkärin
vastaanotolle

Tapaamiset lääkärin kanssa: Aina kun verinäyte
on analysoitu, lääkärille ilmoitetaan lapsesi veren
tyrosiini- ja fenyylialaniinitasot. Lapsen ruokavaliota
muutetaan tarvittaessa tulosten perusteella.
Silmälääkärin käynnit: Veren suuret
tyrosiinipitoisuudet voivat vaikuttaa silmiin, joten
tyrosinemiaa sairastavien lasten tulee käydä
silmälääkärin arviossa.
Klinikkakäynnit: Lapsesi tapaa lääkärin ja
ravitsemusterapeutin säännöllisin välein, jotta hoitoa
voidaan seurata huolellisesti. Käynnillä otetaan
verinäytteet ja lääkäri arvioi hoidon onnistumista.
Lapselle voidaan tehdä maksan ultraäänitutkimus tai
magneettikuvaus, joilla seurataan maksan terveyttä.
Ravitsemusterapeutin seurantakäynneillä arvioidaan
ravitsemushoidon toteutumista ja ohjataan tarvittavia
muutoksia.

Kuinka arvioit
lapsesi proteiinimäärän
Lapsellesi sallitaan tietty
päivittäinen määrä proteiinia.
Ravitsemusterapeutti kertoo
sinulle tarkan määrän ja ohjaa
ruokavaliohoidon suhteen.
Säännöllisin väliajoin ennen
ravitsemusterapeutin käyntiä
pyydetään täyttämään
ruokapäiväkirjaa tavanomaisilta
päiviltä.

Joskus tytärtäni joutuu patistamaan ottamaan lääkkeensä.
Jos hän on haluton ottamaan sitä, yritän olla stressaamatta ja annan
hänelle aikaa. Istumme sohvalla ja juttelemme tai luemme kirjoja.
Lopulta hän aina ottaa lääkkeensä.
3-vuotiaan tyrosinemiaa sairastavan tytön äiti

Muista

annos tulee muuttumaan
Kun lapsi kasvaa, nitisinoni-lääkkeen annosta tulee muuttaa. Lääkemäärä lisätään lapsen iän ja painon mukaan.
Lääkäri mittaa lapsen painon ja pituuden, jotta hän voi
laskea tarkalleen oikean annoksen. Kun lapsen kasvu
hidastuu, tavallisesti myöhäisteini-iässä, seurantaa voidaan kenties harventaa. Lääkärinne kertoo sinulle, kuinka
usein hänen on tavattava lasta.
Tavallinen päivittäinen kokonaisannos on 1 mg nitisinoni-lääkettä/kg
yhtenä tai kahtena annoksena päivässä, mutta lääkäri saattaa vaihdella annostusta lapsen tarpeiden mukaan.

Paino 7kg
(3,5 mg x 2/vrk)

Paino 20kg
(20mg/vrk)

Paino 35kg
(35mg/vrk)

Vauva

Leikki-ikäinen

Koululainen

Lääkäri muuttaa lääkemääräystä lapsen tarpeisiin sopivaksi ja kertoo sinulle aina, kun annosta tulee suurentaa. Lapsen tulee kuitenkin
edelleen ottaa lääke säännöllisesti – ainoastaan annos muuttuu.
Käänny aina lääkärin puoleen, jos sinulla on kysyttävää.
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Millainen on

vähäproteiininen ruokavalio
Lapsesi tulee noudattaa vähäproteiinista
ruokavaliota nitisinoni-lääkkeen käytön
aikana. Tämä erityisruokavalio perustuu
pieneen tyrosiinin ja fenyylialaniinin
määrään ja pitää veren tyrosiinitasot sopivina.

VÄHÄPROTEIINISEN RUOKAVALION
PERIAATTEET

1. Runsaasti proteiinia sisältäviä ruoka-aineita
vältetään tai syödään proteiinirajoituksen
mukaan vain pieniä määriä.
2. Kohtuullisesti proteiinia sisältäviä ruoka-aineita
käytetään proteiinirajoituksen mukaan.
3. Hyvin vähän tai ei lainkaan proteiinia sisältäviä
ruoka-aineita käytetään runsaasti.
Vähäproteiiniset elintarvikkeet (esim. pasta,
leipä yms.) ja rasva turvaavat riittävää
energiansaantia.
4. Aminohappovalmistetta käytetään lääkärin ja
ravitsemusterapeutin ohjeen mukaisesti
terveen kasvun ja kehityksen varmistamiseksi.

RUOKAVALION KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

Lapsesi tarvitsee pieniä määriä tyrosiinia ja
fenyylialaniinia kasvaakseen normaalisti. Lapsellesi
sovitaan tietty ruoasta saatava proteiinimäärä, joka
jaetaan päivän eri aterioille. Tavoitteena on myös
ravitsemuksellisesti riittävä iänmukainen ruokavalio.
Lapsesi tulee välttää tai syödä pieniä tarkasti
annosteltuja määriä ruoka-aineita, jotka sisältävät
runsaasti proteiinia. Tällaisia ruoka-aineita ovat
esimerkiksi:
liha
kala
kananmunat
juusto
maito
palkokasvit
pähkinät
soija

Kohtuullisesti proteiinia sisältäviä ruoka-aineita kuten
perunaa, pastaa, riisiä, leipää tai muroja lapsi voi syödä
proteiinirajoituksen mukaan. Osa gluteenittomista
pastoista ja leivistä sisältää vähemmän proteiinia.
Niitä voidaan käyttää suurempia määriä kuin tavallisia
pastoja ja leipiä. Kasvikset, hedelmät ja marjat
sisältävät pääosin vähän proteiinia ja niitä voidaan
myös käyttää runsaasti.

Mikäli lapsen kasvu ei etene toivotusti, käytetään
energialisänä kasvirasvalisiä lapsen ruoassa.
Lisäksi voidaan käyttää hiilihydraattipitoista
maltodekstriinijauhetta tai hiilihydraattia ja rasvaa
sisältävää jauhemaista valmistetta. Apteekista
hankittaviin valmisteisiin saatte lääkäriltä reseptin ja
Kelalta korvauksen.

Kasviöljyt, öljypohjaiset salaatinkastikkeet sekä rasiaja pullomargariinit eivät sisällä lainkaan tai vain hyvin
pieniä määriä proteiinia. Ne ovat tärkeä energian
ja välttämättömien rasvahappojen lähde lapsen
ruokavaliossa. Osa makeisista sekä hillot, hunaja tai
mehut eivät sisällä proteiinia, mutta niiden käyttö on
tarpeen rajata herkkuhetkiin.

Aminohappovalmiste sisältää kaikkia proteiinin
aineosia (aminohappoja) paitsi tyrosiinia ja
fenyylialaniinia. Valmistetta annetaan vauvoille
imeväisen erityisvalmisteena jokaisen syötön
yhteydessä. Isommille lapsille se annetaan
jauhemaisena valmisteena, joka sekoitetaan
juomaksi tai esimerkiksi hedelmäsoseen
joukkoon. On erittäin tärkeää ottaa suunniteltu
annos aminohappovalmistetta, koska se auttaa
lasta kasvamaan normaalisti ja pitää veren
tyrosiinipitoisuuden tasapainossa. Valmisteet sisältävät
yleensä vitamiineja ja kivennäisaineita, joita lapsi
tarvitsee pysyäkseen terveenä. Tarvittaessa käytetään
lasten monivitamiinivalmistetta ja kalsiumlisää. Ellei
monivitamiinivalmistetta ole käytössä, on myös
D-vitamiinilisä tarpeen. Aminohappovalmisteisiin saa
Kela-korvauksen. Verinäytteiden oton yhteydessä
mitataan myös fenyylialaniinipitoisuus. Tarvittaessa
lapselle annetaan ylimääräinen annos fenyylialaniinia.
Se sekoitetaan vauvan erityisvalmisteeseen tai
isomman lapsen aminohappovalmisteeseen.

Lisäksi saatavilla on hyvin vähäproteiinisia tuotteita
(esim. pasta, riisi, nuudeli, keksit, kananmunankorvike,
jauhot, juustontyyppiset kasvirasvavalmisteet), jotka
helpottavat vähäproteiinisen ruokavalion toteutusta
ja turvaavat riittävää energiansaantia. Maidon
sijaan voidaan käyttää riisi- tai kaurajuomaa tai
apteekista saatavia erityisvalmisteita. Vähäproteiinisia
tuotteita on jonkin verran saatavilla tavallisista
kaupoista ja nettikaupoista. Vähäproteiiniseen
ruoanvalmistukseen on saatavilla reseptejä, joita saat
ravitsemusterapeutilta.
Alkuvaiheessa ja usein jatkossakin proteiinia sisältävät
ruoka-aineet on tarpeen punnita proteiinimäärien
riittävän tarkaksi arvioimiseksi. Tietoa ruoka-aineiden
proteiinimääristä saa myös pakkausmerkinnöistä
sekä nettisivuilta ja erilaisista hoitoyksiköissä käytössä
olevista proteiinikäsikirjoista. Ravitsemusterapeutti
antaa ohjeita ruokavalion käytännön toteutukseen
ja ohjeistaa myös päivähoidon sekä koulun
henkilökunnan. Vanhempien tulee saada
säännöllisesti tietoa lapsen syömistä proteiinimääristä
päivähoidossa ja koulussa. Reissuvihosta tai päivittäin
täytettävistä ruoankäytön seurantalomakkeista
on apua. Ruokavaliohoidon toteutumista kotona,
päivähoidossa sekä koulussa seurataan säännöllisin
väliajoin.

MIKÄ ON AMINOHAPPOVALMISTE?

NÄIN VARMISTAT, ETTEI LAPSESI TUNNE
OLEVANSA ERILAINEN KUIN MUUT LAPSET
Jokainen, jolla on pitkäaikaissairaus, saattaa joskus
turhautua ja kokea olevansa erilainen kuin muut.
Mutta on keinoja, joilla voit auttaa lasta tällaisessa
tilanteessa:
Kehota lasta puhumaan vaikenemisen sijaan.
Muistuta, että hän voi aina puhua
hoitohenkilökunnalle, jos vanhemmille tai muille
perheenjäsenille puhuminen tuntuu vaikealta.

Valmista vähäproteiinisia aterioita, jotka näyttävät
samalta kuin muulle perheelle valmistetut. Sovella
ruokaohjeita käyttämällä vähäproteiinisia aineosia,
kuten vähäproteiinista jauhoa, pastaa tai
kananmunankorviketta.
Muistuta, että monet ihmiset noudattavat
erityisruokavaliota. Lapsesi koulussa on
todennäköisesti lapsia, joilla on esimerkiksi ruokaaineallergia tai diabetes.
Jos mahdollista, pyydä sairaanhoitajaa
järjestämään tapaaminen sellaisten perheiden kanssa,
joiden lapsilla on tyrosinemia. Monet lapset kokevat
saavansa apua muiden, samaa kokeneiden ja
samanlaisia hoitoja tarvitsevien lasten tapaamisesta.
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En usko, että tyttäreni on huolissaan erilaisuudesta,
hän suhtautuu ruokavalioonsa tyynesti
tyrosinemiaa sairastavan 11-vuotiaan tytön äiti
KUN LAPSI KIELTÄYTYY RUOASTA
Kasvaakseen hyvin lapsesi tulee syödä riittävästi
hänelle soveltuvaa ruokaa ja ottaa säännöllisesti
aminohappovalmistetta. Mutta mitä tehdä, jos hän ei syö
ruokaansa tai kieltäytyy aminohappovalmisteesta? Tässä
muutama vinkki, joita voit kokeilla.
Säilytä maltti ruoka-aikoina.
Muista, että lapsesi huomaa helposti, jos olet kireä.

Ota lapsi mukaan ruoanvalmistukseen – aineosien
punnitsemiseen, sekoittamiseen, hämmentämiseen
ja pilkkomiseen – tämä voi kannustaa myönteiseen
asennoitumiseen ruokaa kohtaan.
Aminohappovalmiste otetaan rutiininomaisesti
päivittäin mahdollisimman samaan aikaan.
Jos useampi aikuinen osallistuu aminohappovalmisteen
antamiseen, kannattaa varmistaa, että kaikilla on
samanalaiset toimintaperiaatteet.

Kehu ja rohkaise.
Suosi perheen yhteisiä aterioita.
Rajaa ateria-aika korkeintaan 30 minuuttiin.
Anna lapselle monenlaisia vähäproteiinisia
ruoka-aineita jo pienestä pitäen , jotta hän tottuu
erilaisiin ruokiin ja makuihin.
Pyydä lasta auttamaan aterian suunnittelussa
ja ruokaostoksilla. Kun kiertelette ruokakaupassa,
tutkikaa proteiinimääriä ja keskustelkaa ruokaohjeista.
Lapsi syö todennäköisemmin sellaisia aterioita,
joiden suunnittelussa hän on ollut mukana.

Ole jämäkkä ja kannustava. Älä anna lapsen nousta
pöydästä ennen kuin hän on ottanut aminohappovalmisteensa. Jos lapsi ei ota sitä heti, istu hänen
kanssaan ja käytä aikaa juttelemiseen.
Jos valmisteen ottamisessa on toistuvasti pulmia,
ole yhteydessä ravitsemusterapeuttiin.
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ASIAT, JOISTA ON HYVÄ KERTOA MUILLE
On parasta pysyä perusasioissa, jotta kuulija voi omaksua tärkeän tiedon.

MUISTIINPANOJA:
Tässä ovat ydinasiat:

1

Lapsella on perinnöllinen sairaus
Kyseessä on tyypin 1 perinnöllinen tyrosinemia
(HT1) eli tyrosinemia eikä se tartu. Tämä tarkoittaa, että
lapsen elimistö ei pysty pilkkomaan proteiinissa olevaa
tyrosiini-nimistä ainetta, jota on monissa ruoka-aineissa.
Jos lapsi syö liikaa proteiinia, elimistöön kertyy haitallisia
aineita.

2

Lääkitys pitää lapsen terveenä
Lapsi käyttää nitisinoni-valmistetta, joka auttaa
estämään komplikaatioita, kuten krooninen maksaja munuaisvaurio.

3

Lapsi tarvitsee erityisruokavalion
Lapsen tulee noudattaa vähäproteiinista
ruokavaliota, jolla hallitaan elimistön tyrosiinimäärää
ja estetään komplikaatioita, kuten maksaongelmat

ja oppimisvaikeudet. Lapsi voi syödä suurempia
määriä esimerkiksi hedelmiä, kasviksia sekä muita
vähävähäproteiinisia ruoka-aineita. Lapsen tulee myös
käyttää hänelle määrättyjä aminohappovalmisteita.
Rajoitetussa määrin tai ei lainkaan käytettyjä ruokaaineita ovat mm. liha, kala, kananmuna ja maitotuotteet.

4

Lapsi tarvitsee aminohappovalmisteita
Aminohappovalmisteen käyttäminen on hyvin
tärkeää. Se tarjoaa kaikki terveen kasvun vaatimat
aminohapot tyrosiinia ja fenyylialaniinia lukuun
ottamatta. Useimmat aminohappovalmisteet sisältävät
veren ja luuston kannalta tärkeitä vitamiineja ja
kivennäisaineita, kuten rautaa ja kalsiumia. Ne ovat myös
hyvin tärkeitä veren tyrosiinipitoisuuden hallinnassa.
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Kun lapsella on sairaus, on luonnollista olla huolissaan matkustamisesta. Lomat ja matkat ystävien
ja perheenjäsenten luo ovat kuitenkin tärkeä osa
lapsesi elämää ja jos olet valmistautunut hyvin, vaikeuksia tuskin ilmaantuu. Käytä oheista muistilistaa
matkan suunnittelussa.

Ennen matkaa

Suunnittele matka
Harkitse erityyppisen majoituksen etuja ja haittoja.
Yöpyminen ystävien tai perheenjäsenten luona tai
omien aterioiden valmistaminen hotelliruokailujen
sijaan saattaa olla helpompi ratkaisu lapsen syömisen
kannalta. Tarkista, missä voit säilyttää lapsen ruoan ja
lääkkeen.
Puhu lääkärille
Tarkista lapsesi lääkäriltä tai hoitajalta, että hän on
riittävän hyvässä kunnossa matkustamaan.
Järjestä paperit kuntoon
Jos aiotte matkustaa ulkomaille, pyydä lääkäriltä
todistus, jossa selitetään lapsesi sairaus ja
hoito. Tarvitset sitä saadaksesi lääkkeen,
aminohappovalmisteen ja ruoka-aineet tullin läpi. Ota
mukaan kopio lapsen lääkemääräyksestä ja pakkaa
em. asiakirjojen kopiot matkalaukkuun sen varalta,
että käsimatkatavarat katoavat.
Ota mukaan lapsen lääkärin, hoitajan ja
ravitsemusterapeutin yhteystiedot.
Varmista lapsen hoito
Jos olette matkustamassa kauas, soita matkanjärjestäjälle tai lentoyhtiöön saadaksesi ohjeita lapsen
lääkkeen, aminohappovalmisteen ja ruoka-aineiden
kanssa matkustamiseen. Varmista, että lapsella on niitä
riittävästi koko matkan ajaksi. Pakkaa mukaan ylimääräisiä pakkauksia viivytysten varalta ja varmista, että
sinulla on riittävästi lääkettä ja anomihappovalmistetta
kotiin palattuanne.
Varaa mukaan säilytysastioita
Osta säilytysastioita lapsen ruokia varten ja kirjoita
niihin lapsen nimi. Pyydä apteekkihenkilökunnalta
neuvoja lapsen lääkkeen ja aminohappovalmisteen
kuljettamiseen, erityisesti jos olette aikeissa matkustaa
kuumaan ilmastoon: saatat tarvita erityisen kylmälaukun oikean lämpötilan varmistamiseksi.
Hanki matkavakuutus
Tarkista, että vakuutusyhtiö on tietoinen lapsesi
sairaudesta.
Siirrä ajanvaraukset
Jos lapselle on varattu vastaanotto- tai näytteenottoaika matkan ajankohtana, kysy klinikalta, onko sen siirtäminen turvallista – jos ei, voit ehkä joutua muuttamaan
matkustusajankohtaa.
Puhu perheelle ja ystäville
Jos olet matkustamassa muiden ihmisten kanssa tai
yöpymässä heidän luonaan, selitä heille perusasiat
lapsesi sairaudesta ja hoidosta jo etukäteen.

Matkalla

Säilytä lääke turvallisesti
Säilytä lapsen lääke ja aminohappovalmiste alkuperäispakkauksissaan käsimatkatavaroissa. Pakkaa
mukaan ylimääräisiä lääkepakkauksia ja aminohappovalmistetta matkatavaroiden katoamisen varalta.
Huomioi, että saatavilla olevat nitisinoni-valmisteet ovat
lämmölle herkkiä ja siitä johtuen vaativat tarkkuutta
säilytyksen suhteen.
Varaa soveltuvia ruoka-aineita
Ota mukaan riittävästi lapselle soveltuvia vähäproteiinisia ruoka-aineita ja aminohappovalmistetta koko
matkaa varten. Varaa mukaan myös ylimääräisiä
pakkauksia viivytysten varalta.
Muista lapsen hoito
Hoitoa voi olla vaikeampaa muistaa, kun on matkalla ja
pois päivittäisistä rutiineista. Laita kelloon tai kännykkään hälytys, joka muistuttaa sinua, milloin on lapsen
lääkkeen tai aminohappovalmisteen ottamisen aika.

Perillä kohteessa

Tarkista säilytys
Etsi turvallinen säilytyspaikka lapsen ruoka-aineille
ja aminohappovalmisteelle.
Lääkkeen säilytys
Tarkista säilytysohjeet pakkausselostuksesta.
Suunnittele päivät, jolloin olette ulkona
Varmista, että sinulla on mukana riittävästi vähäproteiinista ruokaa lapsellesi, tarpeen vaatiessa
kylmälaukussa. Muista lapsen aminohappovalmiste .
Ota lääke mukaan, jos aiotte olla ulkona lapsen lääkkeen oton ajankohtana. Käytä kuumassa ilmastossa
(yli 25˚C) kylmälaukkua, jotta lämpötila säilyy oikeana.
Huomioi, että osa nitisinoni-valmisteista vaatii kylmälaukun myös alemmissa lämpötiloissa.
Pysy rutiineissa
Muista noudattaa lapsesi hoito-ohjelmaa, vaikka
olettekin lomalla. Laita kelloon tai puhelimeen hälytys,
joka muistuttaa sinua, milloin on lapsen lääkkeen
tai aminohappovalmisteen aika. Laita muistilappu
näkyvälle paikalle, esim. hammasharjan viereen,
jotta et unohda. Jos unohdat antaa lääkkeen, anna
seuraava normaaliin tapaan. Jos mahdollista, käänny
lääkärin, hoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen
saadaksesi neuvoja.
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Ruoan pikaopas
Vähäproteiinisen ruokavalion omaksuminen vie aikaa. Ohessa on esimerkkejä erilaisista ruoka-aineista,
jotka sisältävät vähän, kohtalaisesti tai runsaasti proteiinia. Saat hoitotiimiltäsi neuvoja, sillä kukin lapsi
sietää erilaisia proteiinimääriä. Lisäksi lapsen päivittäinen proteiinimäärä tulee muuttumaan hänen
kasvaessaan.

Vähän tai ei lainkaan proteiinia sisältäviä
ruoka-aineita

Runsaasti proteiinia sisältäviä ruoka-aineita
Ohessa on esimerkkejä ruoka-aineista, jotka sisältävät runsaasti proteiinia.

LIHA, KALA JA KANANMUNA

Nauta
Porsas
Lammas
Riista
Broileri ja kalkkuna
Sisäelimet
Makkara, nakki ja lihaleikkeleet
Kala
Katkaravut
Kananmuna

Ohessa on esimerkkejä ruoka-aineista, jotka sisältävät vain vähän tai ei lainkaan proteiinia.

KASVIKSET

Porkkana
Selleri
Palsternakka
Lanttu
Kurkku
Kesäkurpitsa
Salaatti
Tomaatti
Paprika

HEDELMÄT JA MARJAT
Omena
Päärynä
Mansikka
Mustikka
Mango
Meloni
Viinirypäleet

VILJAVALMISTEET

Vähäproteiininen riisi, pasta ja
nuudeli
Vähäproteiininen leipä
Osa gluteenittomista leivistä ja
pastoista
Riisikakku
Vähäproteiininen puuro
Vähäproteiiniset murot

MAITOVALMISTEITA
KORVAAVAT TUOTTEET

Apteekista saatavat
erityisvalmisteet
Riisijuoma (ei sovellu alle
6-vuotiaille)
Kaurajuoma
Riisi- ja kaurapohjainen
kasvirasvavalmiste
Kaurapohjainen jogurttivalmiste
Juustontyyppinen
kasvirasvavalmiste

JUOMAT

Hedelmä- ja marjamehu
Smoothie, joka ei sisällä
maitotuotteita
Virvoitusjuomat
Tee ja kahvi
Vesi

MAKEUTUSAINEET,
MAKEISET JA JÄLKIRUOAT

Sokeri, siirappi ja hunaja
Hillo
Makeiset, jotka eivät sisällä
maitoa, pähkinöitä tai liivatetta
esim. hedelmäkarkit
Marjakiisseli
Mehujää ja sorbetti
Riisi-ja kaurajäätelö
Pannukakut, ohukaiset, vohvelit ja
leivonnaiset, jotka on valmistettu
vähäproteiinisista aineksista

HUOM! Makeutusaine
aspartaami (E951) sisältää
fenyylialaniinia eikä sovellu
ruokavalioon.

RASVAT JA MAUSTEET
Rypsi- ja oliiviöljy
Rasiamargariini
Yrtit ja mausteet
Etikka
Sitruunamehu

PALKOKASVIT
Linssit
Kikherneet
Soijapavut
Härkäpavut

PÄHKINÄT JA SIEMENET
Cashew-, para-, hassel-,
pekaani-, saksan- ja
maapähkinät
Mantelit
Pinjan-, seesamin-ja
auringonkukansiemenet

Kohtalaisesti
proteiinia sisältäviä
ruoka-aineita
Ohessa on esimerkkejä ruoka-aineista,
jotka sisältävät kohtalaisesti proteiinia.

KASVIKSET
Peruna
Bataatti
Maissi
Herneet
Leikkopapu

VILJAVALMISTEET

Tavallinen leipä
Tavallinen riisi ja pasta
Puuro veteen valmistettuna
Murot

MAITOTUOTTEET
Maito
Piimä
Jogurtti
Viili
Rahka
Juusto
Raejuusto
Jäätelö

Esimerkkejä vähäproteiinisista
pää-ja jälkiruoista
Ohessa on muutamia ruokalajeja, joita koko
perhe voi syödä. Tyrosinemiaa sairastavan lapsen
kohdalla vain pienet muutokset ovat tarpeen.

 asvisvokki tai -curry – tarjoa lapselle lisänä
K
vähäproteiinisia nuudeleita, pastaa tai riisiä
Kasvispasta vähäproteiinisesta pastasta
ja kasvirasvasekoitteesta
Kasvissosekeitto, -kiusaus tai -pihvit
Pitaleivät tai tortillat kasvistäytteellä – tarjoa
lapselle vähäproteiinista pitaleipää tai tortillaa
Täytetyt paprikat – täytä vähäproteiinisella riisillä
tai pastalla ja kasvissekoituksella
Pinaatti- tai porkkaohukaiset
kananmunankorvikeesta ja vähäproteiinista
jauhoista valmistettuna
Keitto, jossa on pieni lapsen
proteiinirajoitukseen mahtuva määrä esim.
jauhelihaa, kalaa tai nakkia
Hedelmäsalaatti
Grillatut ananasrenkaat
Vähäproteiininen muropaistos
kauravaniljakastikkeella
Vähäproteiiniset muffinit
Vähäproteiiniset letut tai vohvelit
Marja- tai hedelmävaahto vispautuvasta
kasvirasvavalmisteesta
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