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Maksasairaus ja
ruokavalio

Maksalla on monia ravitsemukseen liittyviä tehtäviä. Maksa-
sairauteen sairastuneen on tärkeää huolehtia monipuolisesta ruo-
kavaliosta hyvän ravitsemustilan ja sopivan painon säilyttämiseksi.
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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään.
Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta.
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Maksasairaus ja 
ruokavalio
Maksa on elimistön aineenvaihdunnan 
keskus. Se valmistaa vastustuskykyyn, 
veren hyytymiseen ja kudosten uusiu-
tumiseen vaikuttavia yhdisteitä ja pois-
taa elimistölle haitallisia aineita verestä. 

Maksalla on lukuisia ravitsemukseen 
liittyviä tehtäviä. Se käsittelee suolis-
tosta imeytyneitä ruoan ravintoaineita, 
tuottaa ruoansulatukseen tarvittavaa 
sappinestettä ja varastoi hiilihydraat-
teja, vitamiineja ja hivenaineita. Pitkälle 
edennyt maksasairaus vaikuttaa väis-
tämättä ravitsemustilaan.
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Maksasairauteen sairastuneen on tär-
keää huolehtia monipuolisesta ja ravit-
semuksellisesti laadukkaasta ruokava-
liosta hyvän ravitsemustilan ja sopivan 
painon säilyttämiseksi.

Maksasairaudet johtuvat eri syistä, nii-
tä hoidetaan eri tavoin ja niiden kulku 
vaihtelee paljon. Yhtä ainoaa ja täy-
sin kattavaa ravitsemussuositusta ei 
maksasairauksiin sairastuneille pysty 
antamaan, mutta joihinkin maksasaira-
uksiin tai maksasairauden komplikaati-
oihin liittyy erityissuosituksia. 

Oppaan teksti: ravitsemusterapeutti Anne Pohju
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Sopivan painon 
ylläpitäminen

Laihtumiseen ja painonhallintaan ei ole 
oikotietä. Pitkäjänteiset, pysyvät muu-
tokset ruokailu- ja liikuntatottumuk-
sissa ovat välttämättömiä. Hidas pai-
nonlasku, 1–2 kiloa kuukaudessa, on 
suositeltavaa. Liian nopea ja voimakas 
laihtuminen saattaa entisestään lisätä 
maksan rasvoittumista henkilöillä, joilla 
on lihavuudesta johtuva rasvamaksa. 

Ruokavaliomuutoksista keskeisin on 
ruoasta tulevan energiamäärän vä-
hentäminen. Pienennä annoksia ja 
valitse vähemmän energiaa sisältäviä 
ruoka-aineita. Runsas kasvisten käyt-

tö keventää ruokavaliota: täytä vähin-
tään puolet lautasesta vihanneksilla ja 
juureksilla, laita kasviksia leivän päälle 
leikkeleen sijaan, ota välipaloille na-
posteltavaksi kasvispaloja. Käytä ruo-
anvalmistuksessa kasviksia keittojen, 
pata- ja laatikkoruokien sekä kastikkei-
den joukossa. Hedelmiä ja marjoja on 
hyvä syödä useampi annos päivässä.

Liha, broileri, kala ja kananmunat sekä 
maito ja maitovalmisteet tuovat laih-
duttajan ruokavalioon tärkeää prote-

Maksasairauteen voi liittyä pulmia niin 
yli- kuin alipainon kanssa. Lihavuus 
on entistä useammin kroonisen mak-
sasairauden taustalla, sillä lihavuuteen 
liittyvä rasvamaksa on lisääntynyt vä-
estön lihomisen myötä. Lihavuus voi 
myös nopeuttaa maksasairauden ete-
nemistä, esimerkiksi alkoholimaksasai-
raudessa. 

Alipaino, tahaton laihtuminen ja va-
jaaravitsemustila ovat myös yleisiä 
kroonista maksasairautta sairastavilla. 
Vajaaravitsemus heikentää vastustus-
kykyä, vähentää lihasmassan määrää 
ja hidastaa haavojen paranemista. Va-
jaaravitulla esiintyy myös todennäköi-
semmin maksasairauden komplikaati-
oita, kuten askitesta.

Ylipainosta sopivaan
painoon

Sopiva paino
Sopivaa painoa voi arvioida 
esimerkiksi painoindeksin (BMI, 
body mass index) avulla.

BMI=  paino (kg) ÷ pituus (m) ×  
 pituus (m) 

BMI alle 18,5  alipaino 
BMI 18,5–24,9  normaalipaino 
BMI 25,0–29,9  lievä lihavuus 
BMI yli 30  lihavuus 

Huom! Mahdollinen nestekertymä 
(kuten askitesneste) vaikuttaa 
painoon ja BMI-arvo voi olla 
harhaanjohtava.

-->
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iinia, mutta päivittäiseen käyttöön ne 
on hyvä valita rasvattomina tai vähä-
rasvaisina. Myös laihduttajan ruoka-
valion tulee sisältää tyydyttymätöntä 
kasvirasvaa, mutta maltillisina määrinä: 
leivälle kevyt sipaisu margariinia, ruo-
anvalmistukseen tilkka öljyä ja salaatin 
joukkoon pieni loraus öljypohjaista sa-
laatinkastiketta.

Täysjyväviljavalmisteet esimerkiksi 
puuron, leivän, pastan ja aamiaishiu-
taleiden muodossa ovat osa täysipai-
noista ruokavaliota. Täysjyväviljaa on 
hyvä olla mukana useammalla aterialla 
päivässä, etenkin jos laihdutuksen ai-
kana liikkuu ahkerasti. Sokeri, makeat 
herkut ja runsaasti lisättyä sokeria si-
sältävät tuotteet eivät kuulu laihduttajan 
päivittäiseen ruokavalioon. Janojuo-

mana vesi on paras vaihtoehto. Me-
huja, virvoitusjuomia tai energiajuomia 
tulisi käyttää vain harvakseltaan, vaikka 
valitsisi sokerittomia vaihtoehtoja.

Laihdutuksen aikana on tärkeää huo-
lehtia lihasmassan säilymisestä. Sään-
nöllinen ja monipuolinen liikunta sekä 
riittävästi proteiinia sisältävä ruokavalio 
auttavat ylläpitämään lihaksistoa. 45–
60 minuuttia kohtuullisesti kuormitta-
vaa liikuntaa päivässä on hyvä tavoite 
laihduttajalle.
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Maksasairauteen voi liittyä tahaton 
laihtuminen: paino laskee, vaikka tie-
toisesti ei laihduta, eikä laihtumisen 
pysäyttäminen onnistu. Tahaton laihtu-
minen kuluttaa elimistön ravintovaras-
toja, vähentää lihasmassaa ja -voimaa 
ja pidemmän päälle johtaa vajaaravit-
semustilan kehittymiseen. Myös ylipai-
noisella henkilöllä tahaton laihtuminen 
voi johtaa lihaskatoon ja heikentynee-
seen ravitsemustilaan, vaikka ulkoises-
ti henkilö näyttäisikin lihavalta. 

Tahaton laihtuminen voi johtua syömi-
sen vähentymisestä maksasairauden 
oireiden vuoksi. Esimerkiksi varhainen 
kylläisyyden tunne, pahoinvointi ja ruo-
kahaluttomuus voivat vähentää syö-
mistä. Pitkälle edennyt maksasairaus 
voi heikentää ravinnon imeytymistä, 
jolloin elimistö ei pysty hyödyntämään 
kaikkea syötyä ruokaa. Maksasairaus 
saattaa myös lisätä elimistön energian-
kulutusta. Tahattomasta laihtumisesta 
tulee kertoa hoitavalle lääkärille, joka 
tarvittaessa ohjaa lisätutkimuksiin laih-
tumisen syyn selvittämiseksi.

Laihtumisen pysäyttäminen ja painon 
nostaminen edellyttää tavanomaista 
runsaampaa ravinnonsaantia. Päivän 
aikana on hyvä syödä tiheästi, 2–3 
tunnin välein, pieniä aterioita ja välipa-
loja, sillä runsaamman ruokamäärän 
jakaminen pieniin kerta-annoksiin on-
nistuu todennäköisesti paremmin kuin 
annoskokojen kasvattaminen. Aterioi-
den välillä on hyvä nauttia ravintopitoi-
sia juomia, kuten täysmehua, maitoa 
tai smoothieta  

Pieniin annoksiin saa lisää energiaa 
esimerkiksi käyttämällä runsaammin 
rasvaa. Normaali- tai runsasrasvaisten 
elintarvikkeiden käyttö kevyttuotteiden 
sijaan on suositeltavaa. Ruoka-annok-
siin voi lisätä lusikallisen rasvaa. Kotoi-
sia rasvalisiä ovat esimerkiksi kasviöljy, 
voi, majoneesi, kuohukerma ja pähki-
nävoi. Kastikkeet tuovat ruoka-annok-
siin makua, mehevyyttä ja lisäenergiaa, 
esimerkiksi kermaviili- tai pippurikastike 
pääruoan kanssa ja kinuski- tai vanilja-
kastike jälkiruoan kanssa. Myös sokeri 
tuo lisäenergiaa ruokiin, joten marja-
kiisselin päälle voi ripotella sokeria ja 
ruoan lisukkeena tarjota lusikallisen 
hilloa. 

Runsaasti energiaa ja proteiinia sisäl-
täviä välipaloja ovat esimerkiksi kerma-
rahka, juustomunakas ja graavilohivoi-
leipä. Ruoka-annosten proteiinimäärää 
voi kotikonstein lisätä esimerkiksi mai-
torahkalla, kananmunalla, maitojau-
heella, pähkinärouheella tai juusto-
raasteella. 

Jos tavanomainen ruoka ei riitä laih-
tumisen pysäyttämiseen, voi kokeilla 
myös apteekin kliinisiä täydennysravin-
tovalmisteita: käyttövalmiita juotavia ja 
lusikoitavia tuotteita sekä jauheita, joita 
lisätään ruoan tai juoman joukkoon. 
Täydennysravintovalmisteet sisältävät 
runsaasti energiaa ja proteiinia, joten 
jo pieni annos lisää tehokkaasti ravin-
nonsaantia.

Alipainosta laihtumisen
pysäyttämiseen
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Kun ruoka ei maistu
• Muutama ravintopitoinen 

välipala voi olla parempi 
vaihtoehto kuin yksi iso ateria. 
Lämpimän, ns. kunnon ruoan 
syöminen ei ole välttämätöntä, 
kun ruokahalu on huono.  

• Pyri syömään säännöllisesti, 
noin kahden tunnin välein. 
Näläntunne ei välttämättä tule 
koko päivänä, joten älä jää 
odottamaan sitä. 

• Varaa kotiin helppoa ja 
hyvää naposteltavaa, 
kuten pähkinöitä, rusinoita, 
karjalanpiirakoita tai korppuja. 
Jo pienikin suupala on eduksi. 

• Syö yhdessä muiden kanssa. 
Ruokaseura voi saada ruoan 
maistumaan paremmin. 

• Käytä ruokailuun aikaa – 
pureskele huolella ja hengitä 
tasaisesti. Koeta rentoutua 
ennen ja jälkeen ruokailun.

• Juo aterian yhteydessä 
vain vähän, aterioiden välillä 
reilummin.  

• Jos ruoan tuoksu aiheuttaa 
pahoinvointia, haukkaa raitista 
ilmaa ennen ruokailua ja 
tuuleta ruokailutila hyvin.  

Ruokailun rytmitys

Päivän ruokailut on hyvä jakaa useaksi 
pieneksi ateriaksi. Noin viisi ateriaa päi-
vässä on hyvä tavoite. Jos kerralla ei 
jaksa syödä kuin pieniä annoksia, ruo-
kailukertoja voi päivän aikana olla 6–8.

Maksasairauteen sairastuneella pitkät 
ateriavälit aiheuttavat kehossa voi-
makkaan katabolian eli elimistö alkaa 
käyttää omia kudoksiaan energianläh-
teeksi nopeammin kuin terveellä. Eten-
kin pitkälle edennyttä maksasairautta 
sairastavan tulee syödä riittävän usein 
ja välttää pitkää yöpaastoa. Myöhäinen 
ilta- tai yöpala ennen nukkumaanme-
noa on suositeltava. 



7Munuais- ja maksaliitto • Maksasairaus ja ruokavalio

Riittävästi proteiinia
Krooninen maksasairaus lisää prote-
iinin eli valkuaisaineen tarvetta, sillä 
pitkälle edenneisiin maksasairauksiin 
liittyy lisääntynyt proteiinin hajoaminen 
elimistössä. Proteiinia tarvitaan esimer-
kiksi lihaksien ja muiden kehon kudos-
ten rakentamiseen sekä vastustusky-
vyn ylläpitoon. 

Proteiinia saadaan runsaasti eläinpe-
räisistä tuotteista, kuten lihasta, ka-
lasta, kananmunasta sekä maidosta 
ja maitovalmisteista. Kasviperäisen 
proteiinin hyviä lähteitä ovat pavut, 
herneet, soija, pähkinät ja siemenet. 
Viljavalmisteet sisältävät melko vähän 
proteiinia, mutta koska niitä yleensä 
käytetään runsaasti päivän aikana, ne 
muodostavat kokonaisuutena merkit-
tävän proteiinilähteen. 

Jos syö monipuolisesti ja riittävästi 
omaan kulutukseen nähden, prote-
iininsaanti ruokavaliosta todennäköi-
sesti on riittävää. Jos ruokahalu on 
huono, ruokavalio on yksipuolinen tai 
jos laihduttamisen takia syö omaa tar-
vettaan vähemmän, proteiininsaannin 
riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. 

Maksasairautta sairastavalle suositel-
laan proteiinia 1–1,5 g/kg/vrk ihan-
nepainokiloa kohti laskettuna. Tämä 
tarkoittaa 60 kg painavalla henkilöllä 
60–90 g proteiinia päivässä ja 85 kg 
painavalla henkilöllä 85–128 g proteii-
nia päivässä.

Pitkälle edennyt maksasairaus saat-
taa aiheuttaa aivotoiminnan häiriöitä 
eli maksaenkefalopatiaa. Aiemmin sen 
hoidoksi on suositeltu ruokavalion pro-
teiinimäärän rajoittamista. Nykykäsityk-
sen mukaan tämä on kuitenkin tarpeen 
äärimmäisen harvoin ja silloinkin vain 
lyhytkestoisesti. Koska vähäinen pro-
teiininsaanti nopeasti heikentää usein 
jo valmiiksi huonoa ravitsemustilaa, 
proteiinirajoitusta ei tule aloittaa oma-
toimisesti eikä ilman tarkkaa seurantaa.

Porsaan kyljys, grillattu
keskikokoinen (125 g) 22 g

Naudan paistijauhelihapihvi, 
paistettu
1 kpl, keskikokoinen (65 g)

17 g

Lämminsavustettu lohi
keskikokoinen annos (120 g) 27 g

Broilerin rintafilee, paistettu
1 kpl (120 g) 38 g

Keitetty kananmuna
1 kpl (60 g) 8 g

Rasvaton maito 
asillinen (2 dl) 6 g

Kypsytetty juusto
3 viipaletta (25 g) 6 g

Valkoinen papu tomaattikastik-
keessa (säilyke), 1 dl (70 g) 4 g

Maapähkinä
2 rkl (20 g) 5 g

Kaurapuuro (veteen keitetty) 
lautasellinen, 3 dl 5 g

Ruisleipä
1 viipale

2 g

Ruoka-annosten
proteiinimääriä
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Vähennä rasvankäyttöä

Rasva ruokavaliossa

Rasvan imeytymishäiriö 
Pitkälle edennyt maksasairaus ja eri-
tyisesti sappitiesairaus voi aiheuttaa 
rasvan imeytymishäiriön. Seurauksena 
on rasvaripuli, kun imeytymätön rasva 
poistuu ulosteiden mukana. Myös ras-
valiukoisten vitamiinien imeytyminen 
heikkenee. Rasvan käytön vähentä-
minen auttaa rasvaripulin hallinnassa. 
Rasvan sieto on yksilöllistä, ja sopiva 
määrä löytyy kokeilemalla.

Jotta vähärasvainen ruokavalio ei johda 
laihtumiseen, ruokavaliossa täytyy olla 
tavanomaista runsaammin esimerkiksi 
viljavalmisteita (kuten leipää, puuroa, 
riisiä, makaronia), perunaa, vähäras-
vaista maitoa ja maitovalmisteita sekä 
vähärasvaista lihaa ja kalaa. 

Rasva auttaa turvaamaan riittävää 
energiansaantia. Rasvan mukana saa-
daan välttämättömiä rasvahappoja 
sekä rasvaliukoisia vitamiineja. Päivit-
täisessä ruokavaliossa on suositelta-

vaa käyttää tyydyttymätöntä rasvaa eli 
kasvirasvoja, kuten öljyä ruoanlaitossa 
ja salaattiannoksissa, margariinia lei-
vällä, pähkinöitä ja siemeniä välipalana 
sekä kalaa useamman kerran viikossa.

Ruokavalion rasvaa voi myös korvata 
keskipitkäketjuisia rasvahappoja si-
sältävällä apteekista saatavalla MCT-
öljyllä, joka ei vaadi sappihappoja 
imeytyäkseen ja sopii siten myös ras-
varipulista kärsivälle.

Vähärasvainen ruokavalio sopii laih-
duttajalle, sillä rasvan käytön vähen-
täminen on tehokas keino pienentää 
ruokavalion energiamäärää. Huolehdi 
kuitenkin, että saat päivittäin riittävästi 
tyydyttymätöntä rasvaa. Esimerkiksi 
käyttämällä 1,5–2 rkl rypsiöljyä päiväs-
sä turvaat välttämättömien rasvahap-
pojen saannin.

• Valitse päivittäiseen käyttöön 
rasvattomia tai vähärasvai-
sia maitovalmisteita (alle 1 % 
rasvaa) sekä vähärasvaista 
juustoa (alle 17 % rasvaa). 

• Suosi vähärasvaisia lihalaatuja, 
kuten siipikarjan lihaa, kalaa ja 
paisti- ja fileelihaa sekä vähä-
rasvaisia lihaleikkeleitä. 

• Käytä rasvattomia ruoanvalmis-
tusmenetelmiä, kuten keittä-
mistä, höyryttämistä, uunissa 
kypsentämistä tai grillaamista. 

• Jos käytät ruoanvalmistuk-
seen rasvaa, mittaa rasva lusi-
kalla sen sijaan, että kaataisit 
rasvan suoraan pullosta. 

• Poista näkyvä rasva lihasta 
ennen ruoanvalmistusta tai 
viimeistään lautasella ennen 
syömistä. 

• Kuori pois keittojen ja pataruo-
kien pintaan noussut rasva. 
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Niukasti suolaa
Runsas suolankäyttö on yhteydes-
sä kohonneeseen verenpaineeseen. 
Suolan käytön vähentäminen voi aut-
taa myös ehkäisemään askitesmuo-
dostusta, joka on yksi pitkälle eden-
neen maksakirroosin komplikaatioista. 
Jos askitesta on jo todettu, vähäsuo-
laisen ruokavalion noudattaminen on 
keskeinen hoitokeino. 

Vähäsuolainen ruokavalio sisältää alle 
5 grammaa suolaa päivässä. Tämä 
tarkoittaa alle teelusikallista suolaa ja 
pitää sisällään niin ruokaan lisätyn kuin 
elintarvikkeissa valmiina olevan suolan. 

Vähäsuolainen
ruokavalio
• Tutustu elintarvikkeiden 

pakkausselosteisiin: vertaile 
ja valitse vähäsuolaisin. 
Käytä harvoin tuotteita, 
joissa on merkintä 
”voimakassuolainen”. 

• Merkittävimpiä suolan lähteitä 
ovat leipä, lihavalmisteet 
(mm. leikkeleet ja makkarat), 
juustot, lämpimät ruoat sekä 
suolaiset naposteltavat.

• Myös juomissa, kuten 
kivennäisvedessä, voi olla 
runsaasti natriumia.

• Valmista ruoka tuoreista, 
käsittelemättömistä raaka-
aineista. Ne sisältävät 
vähemmän suolaa kuin 
pitkälle jalostetut, valmiiksi 
marinoidut tai säilötyt raaka-
aineet. 

• Käytä ruoanvalmistuksessa 
mahdollisimman vähän 
suolaa tai suolapitoisia 
mausteita, kuten 
liemikuutioita.

• Ruokaan saa makua 
esimerkiksi pippureilla, 
voimakkaan makuisilla 
kasviksilla (kuten sipulit, 
selleri, palsternakka), 
sitruuna- tai limemehulla, 
yrteillä, chilillä tai paahdetuilla 
pähkinöillä ja siemenillä. 

• Vältä suolan ja suolapitoisten 
mausteiden (kuten 
soijakastikkeen) lisäämistä 
valmiisiin ruoka-annoksiin.

• Mineraalisuola sisältää 
vähemmän natriumia kuin 
tavanomainen ruokasuola.



10 Munuais- ja maksaliitto • Maksasairaus ja ruokavalio

Ravintolisät, luontaistuotteet
Monipuolinen ja täysipainoinen ruoka-
valio riittää yleensä kattamaan päivit-
täisen vitamiinien ja kivennäisaineiden 
tarpeen. Pitkälle edennyt maksa- tai 
sappitiesairaus voi kuitenkin aiheuttaa 
ravintoaineiden, erityisesti rasvan ja 
rasvaliukoisten vitamiinien, imeytymis-
häiriöitä, jolloin monipuolisen vitamiini-
kivennäisainevalmisteen käyttö voi olla 
tarpeen suojaravintoaineiden saannin 
turvaamisessa. 

Rasvan imeytymishäiriöön liittyy myös 
vähentynyt D-vitamiinin ja kalsiumin 
imeytyminen, mikä voi altistaa luuston 
heikkenemiselle. Kalsium-D-vitamiini-

lisän käyttö voi olla tarpeen, etenkin 
jos ruokavalioon ei kuulu säännöllises-
ti maitovalmisteita eikä kalaa. Hoitava 
lääkäri antaa ohjeet vitamiini- ja kiven-
näisainelisien oikeassa annostelussa.  

Luontaistuotteiden ja lääkekasvien 
käyttöön on syytä suhtautua varoen, 
sillä ne voivat sisältää maksalle hai-
tallisia yhdisteitä. Niillä voi olla myös 
yhteisvaikutuksia maksasairauden hoi-
toon käytettävien lääkkeiden kanssa. 
Luontaistuotteiden käytöstä on syytä 
keskustella oman hoitavan lääkärin 
kanssa. 

Alkoholi
Jos maksasairaus on edennyt kirroosi-
asteelle tai alkoholin käyttö on maksa-
sairauden taustalla, alkoholin käyttö tu-
lee lopettaa pysyvästi. Raittius on hyvä 
vaihtoehto kaikille maksasairauksista 
kärsiville, sillä alkoholi saattaa nopeut-
taa maksasairauden etenemistä.

Jos kuitenkin haluat käyttää alkoholia, 
on tärkeää pysyä kohtuukäytön ra-
joissa. Alkoholijuomat sisältävät usein 
myös runsaasti energiaa ja vaikeutta-
vat painonhallintaa, jos ongelmana on 
ylipaino.
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Erityiskysymyksiä
Kohonnut verensokeri ja diabetes 
Pitkälle edenneeseen maksasairau-
teen liittyy lähes aina insuliiniresis-
tenssi, joten kohonnut verensokerita-
so sekä varsinainen diabeteskin ovat 
yleisiä. Silloin on suositeltavaa valita 
runsaskuituisia täysjyväviljavalmistei-
ta vaaleiden viljatuotteiden sijaan ja 
välttää runsasta sokerin ja sokeria si-
sältävien tuotteiden käyttöä. Säännöl-
linen ruokailurytmi ja täysipainoisten 
aterioiden syöminen on verensokerin 
kannalta parempi vaihtoehto kuin epä-
säännöllinen napostelu pitkin päivää. 
Säännöllinen liikunta auttaa hallitse-
maan kohonnutta verensokeria. 

Kohonnut veren kolesterolipitoisuus 
Sappihappojen erityksen vähenemi-
nen eli kolestaasi kroonisessa sappi-
tiesairaudessa johtaa veren koleste-
rolipitoisuuden kohoamiseen. Tällöin 
on hyvä välttää runsaasti kolesterolia 
sisältävien ruokien, kuten kananmu-
nan keltuaisen, mädin, äyriäisten, sisä-
elimien ja rasvaisten maitovalmisteiden 
säännöllistä syömistä. Sairauden ede-
tessä kolesteroliarvot kuitenkin pie-
nenevät uudelleen, kun maksan kyky 
tuottaa kolesterolia heikkenee. 

Hemokromatoosi 
Hemokromatoosi on maksasairaus, 
jossa elimistöön kertyy liikaa rautaa. 
Sairauden hoitona käytetään venesek-
tioita eli verenpoistoja, joiden myötä 
elimistöstä poistuu ylimääräistä rautaa. 
Hemokromatoosi ei vaadi tiukan eri-
tyisruokavalion noudattamista, mutta 
runsaasti rautaa sisältäviä ruoka-ainei-
ta on syytä käyttää vain harvoin ja pie-

ninä annoksina. Rautapitoisia ruokia 
ovat esimerkiksi veri ja sisäelimet sekä 
punainen liha (mm. naudan ja riistan 
liha). Rautaa sisältäviä ravintolisiä tulee 
välttää. Myös vahvoja C-vitamiinival-
misteita tulee välttää, sillä ne voivat te-
hostaa raudan imeytymistä. Hedelmis-
tä ja kasviksista tulevaa C-vitamiinia 
ei kuitenkaan tarvitse varoa. Alkoholin 
käyttöä tulee välttää, sillä alkoholi ja 
rauta yhdessä korostavat toistensa 
maksaa vahingoittavia vaikutuksia. 

Wilsonin tauti 
Wilsonin tauti on harvinainen mak-
san kupariaineenvaihdunnan häiriö, 
joka aiheuttaa kuparin kertymistä mm. 
maksaan ja keskushermostoon. Lää-
kehoidolla pyritään estämään kuparin 
imeytymistä suolistosta ja lisäämään 
sen poistumista elimistöstä. Kuparipi-
toisten ruoka-aineiden välttäminen on 
suositeltavaa erityisesti ensimmäisen 
vuoden ajan lääkehoidon alusta alka-
en. Runsaasti kuparia saadaan esi-
merkiksi suklaasta, pähkinöistä, sie-
nistä, äyriäisistä ja sisäelimistä. 

Maksansiirto 
Maksansiirron jälkeen ei yleensä tarvi-
ta erityisruokavaliota, vaan monipuoli-
nen, terveellinen ruokavalio on paras. 
Elinsiirron jälkeen on hyvä kiinnittää 
huomiota ruokahygieniaan, sillä hyljin-
nänestolääkitys voi altistaa ruokaperäi-
sille infektioille. Ensimmäisinä kuukau-
sina siirron jälkeen riski on suurin, kun 
hyljinnänestolääkkeiden annokset ovat 
suurimmillaan. Painonnousu on yleistä 
elinsiirron jälkeen, joten säännöllinen 
painonseuranta ja liiallisen lihomisen 
ehkäisy ruoka- ja liikuntatottumuksia 
muuttamalla on tarpeen. 
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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän 
läheisiään. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Yhdistyksen 
jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras 
tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.

Liitto
Munuais- ja maksaliitto on valtakunnallinen kansanterveys- ja potilasjärjestö. 
Edistämme munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyä. Tuemme sairastu-
neiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia hyvään elämään ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Ajamme sairastuneiden etuja. Liittoon kuuluu 20 jäsenyhdistystä, 
joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä.

Tietoa
Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Liitto 
julkaisee esitteitä ja oppaita sekä Elinehto-lehteä. Jaamme luotettavaa tietoa 
munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liitto tekee 
sairastuneiden tilannetta tunnetuksi, poistaa ennakkoluuloja ja lisää tietoisuutta 
elinluovutuksista.

Toivoa
Munuais- ja maksasairauteen voi sairastua kuka tahansa. Liitto välittää vertais-
tukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Vapaaehtoistoiminta lisää omaa 
ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Yhdistys antaa elämän 
suurissa muutoksissa ystävyyttä ja paikan toimia. 

Tukea
Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee kun-
toutumista, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaalitur-
vasta. Kurssille voi lähteä myös läheisensä kanssa. Yhdistyksen virkistystapah-
tumissa huvi ja hyöty yhdistyvät.

Munuais- ja maksaliitto
Kumpulantie 1A, 6. krs,
00520 Helsinki
050 3415 966 (klo 10–14)
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