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1. Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa 
Onnistunut munuaisensiirto merkitsee fyysistä toipumista sairaudesta, uuden munuaisen 
henkistä hyväksymistä osaksi omaa kehoa sekä psyykkistä ja sosiaalista kuntoutumista.  
Tämän oppaan tarkoitus on antaa sinulle tietoa ja valmiuksia kohdata munuaisensiirrossa esiin 
tulevia asioita ja säilyttää elämänlaatusi mahdollisimman hyvänä.  
 
Munuaisensiirron onnistuminen riippuu siirrännäisen soveltuvuuden ja hyvän laadun ohella 
myös erittäin paljon kunnostasi leikkaushetkellä. Tärkeää on myös, että olet henkisesti 
valmistautunut siirron mukanaan tuomiin asioihin. Tähän pyritään antamalla sinulle tietoa 
munuaisensiirrosta ja ohjaamaan sinua, juuri sinulle sopivalla tavalla. Tavoitteena on, että saat 
yksilöllisen, tarpeidesi mukaisen, kokonaisvaltaisen ja turvallisen hoidon sekä riittävät tiedot ja 
taidot itsesi hoitamiseen. Ne antavat sinulle mahdollisuuden hyvän terveyden saavuttamiseen 
ja sosiaalisten suhteiden säilyttämiseen.  
 
Sinua kannustetaan ottamaan vastuuta sairaudestasi ja sen hoidosta. Sinua ohjataan ja 
opetetaan osallistumaan aktiivisesti omaan hoitoosi. Voit itse tehdä paljon hyvän kuntosi 
ylläpitämiseksi tai sen saavuttamiseksi. Olet itse vastuussa omasta elämästäsi.  
Hoitohenkilökunnan tehtävä on ohjata ja opettaa sinua saamaan valmiuksia, tietoa  
ja taitoja huolehtiaksesi hyvinvoinnistasi. Saatat tuntea ajoittain väsymystä ja kyllästymistä  
oman itsesi hoitamiseen. Silloinkin hoitohenkilökunta on tukenasi kannustamassa sinua 
eteenpäin.  
 
Munuaisensiirto tekee onnistuessaan normaalin elämän mahdolliseksi. Siirtojen haittana on, 
että kaikki munuaiset eivät toimi, vaan elimistö hylkii munuaisen. Hylkimistä estävät lääkkeet 
puolestaan saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia. Ellei munuaisensiirto onnistu, jatketaan 
dialyysihoitoa. Myöhemmin voidaan tehdä uusi munuaisensiirto.  
 
 
2. Missä munuaisensiirto tehdään?  
Aikuisten munuaisensiirrot tehdään Helsingin yliopistollisessa sairaalassa.  
Elinsiirtoyksikkö toimii Meilahden sairaalassa, missä toimii munuaisensiirtopotilaiden hoitoon 
erikoistunut vuodeosasto.. Elinsiirtotoimiston tehtävä on elinluovutuksien ja - siirtojen 
järjestäminen, jonossa olevien potilaiden seuranta sekä siirron saaneiden jälkiseuranta. 
Elinsiirtotoimiston tehtävään kuuluu myös elinsiirtotoimintaan osallistuvan henkilöstön 
koulutus.  
 
 
3. Mitä tapahtuu ennen munuaisensiirtoa?  
Ennen munuaisensiirtoa olet dialyysihoidossa, joko hemo- tai peritoneaalidialyysissä.  
Tärkeää on, että dialyysihoitosi on riittävän tehokasta. Tavoitteena on, ettei sinulla olisi 
munuaisten vajaatoiminnasta johtuvia oireita ja yleiskuntosi olisi mahdollisimman hyvä. Hyvä 
ravitsemustila on tärkeä osa hyvinvointiasi ja parantaa tulevasta leikkauksesta toipumista.  
 
Kun olet keskustellut lääkärisi kanssa munuaisensiirtomahdollisuudesta, aloitetaan 
valmistelevat tutkimukset ja toimenpiteet siirtokelpoisuutesi selvittämiseksi. Samat tutkimukset 
tehdään, on kyseessä munuaisensiirto elävältä tai kuolleelta luovuttajalta. Ennen 
munuaisensiirtoa täytyy varmistaa, että sydän- ja verenkiertoelimistösi sekä keuhkosi ovat 
riittävän terveet selviytyäkseen leikkauksesta. Keuhkoistasi otetaan röntgenkuva. Käyt 
sydänlääkärin vastaanotolla, jossa tehdään sydämen ultraäänitutkimus. Lisätutkimuksina 
voidaan tarvita rasituskoe tai sydämen suonten varjoainekuvaus.  
 



Vatsan alueen ultraäänitutkimuksella selvitetään vatsanalueen elinten ja verisuoniston kunto 
sekä varmistetaan, että vatsaontelossasi on tilaa siirtomunuaiselle. Rakkulamunuaistautia 
sairastavilta potilailta leikataan tarvittaessa toinen oma munuainen pois. Sappikivet ovat siirron 
jälkeen tulehdusriski ja ne pitää poistaa leikkauksella, ennen  
munuaisensiirtolistalle laittamista.  
 
Painonhallinta on tärkeää ennen munuaisensiirtojonoon asettamista, sillä BMI  
(paino jaettuna pituuden neliöllä) ei saa olla yli 35. Ylipaino hankaloittaa leikkausta  
ja siitä toipumista. Ylipaino myös huonontaa siirtomunuaisen toimintaa.  
Siirron jälkeen hylkimisenestolääkitys ja ruokavaliorajoitusten poistuminen aiheuttavat herkästi 
painonnousua.  
 
Mahdolliset tulehdusriskit pitää selvittää ja hoitaa. Hampaiden ja ihon hoito on tärkeää.  
Hampaistosi kuvataan ja hammaslääkäri tarkistaa suusi ja hampaidesi kunnon.  
 
Sinusta otetaan veriryhmä- ja kudostyypitysnäytteet. Kudostyypitys tehdään verinäytteistä ja se 
tutkitaan SPR:llä Helsingissä. Verinäytteistä tutkitaan myös useiden virusten (hepatiitit B ja C, HIV, 
sytomegalo, Ebstein-Barr, vesirokko) vasta-aineet elimistössäsi. Näitä tietoja tarvitaan siirron 
jälkeisen lääkehoidon suunnittelemista varten.  
 
Elimistön vasta-aine muodostuksen varmistamiseksi sinulle annetaan rokotuksia. Jäykkäkouristus-
kurkkumätä (tetanus-difteria) rokote ohjeistetaan hakemaan omasta terveyskeskuksesta tai 
työterveysasemalta.  Kausi-influenssa rokote pitää ottaa ennen influenssakauden alkua joko 
työterveydessä tai terveyskeskuksessa tai saat sen dialyysiyksikössäsi. 
Dialyysiyksikössäsi saat myös keuhkokuumetta vastaan pneumokokki (Prevenar) rokotteen ja 
hemofilus influenze (Hiberix)rokotteen. Saat myös vesirokkorokotteen (Varilrix), jos sinulla ei ole 
vesirokkovirusvasta-aineita eli et ole sairastanut vesirokkoa.Jos aiot matkustella ulkomailla 
munuaisensiirron jälkeen, sinulle suositellaan hepatiittirokotteiden ottamista jo ennen siirtoa, koska 
vasta-ainemuodostus on silloin tehokkaampaa. Euroopan alueella matkustaessa suositellaan A-
hepatiitti (Havrix) rokotesarjaa ja Euroopan ulkopuolelle matkustettaessa B-hepatiitti (Twinrix) 
rokotesarjaa. Saat rokotteista reseptit ja voit pistättää ne joko työterveydessä, terveyskeskuksessa 
tai dialyysiyksikössäsi. 
 
Sinulta tutkitaan myös sokerinsietokyky, jos et sairasta diabetesta. Se tehdään 
sokerirasituskokeen avulla. Tämä tieto on tärkeä tulevan kortisonilääkityksen verensokeria 
nostavan vaikutuksen takia.  
 
Sinulle tehdään myös luustontiheysmittaus, jolla selvitään luustosi kunto. Tarvittaessa voidaan 
aloittaa luustoa vahvistava lääkitys. 
 
Mahdollisten piilevien pahanlaatuisten syöpien takia sinulta otetaan näytteitä. Miehiltä otetaan 
PSA-näyte (prostata spesifinen antigeeni) mahdollisen eturauhassyövän poissulkemiseksi. 
Naisilta otetaan PAPA-koe ja tehdään mammografia tutkimus mahdollisten 
kohdunkaulansyövän ja rintasyövän poissulkemiseksi.  
 
Kun edellä mainitut tutkimukset ja toimenpiteet on tehty ja lääkäri on todennut sinut 
siirtokelpoiseksi, hän lähettää Meilahden sairaalaan elinsiirtolääkäreille lähetteen eli ns. ensi-
ilmoituksen. Elinsiirtolääkärit ottavat kantaa lähetteeseen, jonka jälkeen sinut joko hyväksytään 
munuaisensiirtolistalle, pyydetään joitain lisätutkimuksia tai joskus pyydetään käymään 
Meilahden sairaalassa.  
 
Elinsiirtotoimistosta ilmoitetaan lähetteen hyväksymisestä dialyysiyksikköösi. Hoitajat  
ilmoittavat asian sinulle. Sinut on siis hyväksytty munuaisensiirtolistalle.  



 
Jos voinnissasi tapahtuu muutoksia siirtolistalle hyväksymisen jälkeen, sinun pitää ilmoittaa 
siitä dialyysiyksikköösi. Tällaisia ovat mm. flunssa, rintakipu, haavaumat ihossa tai ihottuma. 
Tulehdustilanteen tai muun yleistilaasi heikentävän tapahtuman ajaksi sinut ilmoitetaan pois 
munuaisensiirtolistalta. Kun akuutti tilanne on tutkittu ja hoidettu, dialyysiyksikkösi hoitajat 
ilmoittavat sinut takaisin listalle.  
 
Sinuun pitää saada yhteys mahdollisimman sujuvasti, sillä munuaisensiirtoon  
lähtö tapahtuu yleensä nopealla aikataululla. Siksi onkin tärkeää, että yhteystietosi  
ovat ajan tasalla ja ilmoitat dialyysiyksikköösi niissä tapahtuvista muutoksista.  
Myös läheisten yhteystiedot on hyvä ilmoittaa.  
 
 
4. Miten munuaisen vastaanottaja valitaan?  
Siirrettävät munuaiset saadaan joko lähisukulaiselta tai aivokuolleelta luovuttajalta. Läheisesi 
voi ilmoittaa halukkuutensa luovuttaa sinulle toisen munuaisensa. Tutkimuksissa voidaan 
edetä, jos hänellä on sama veriryhmä kuin sinulla ja sinut on todettu 
munuaisensiirtoselvittelyissä siirtokelpoiseksi.  
 
Munuaisensiirtoselvittelyjen yhteydessä verisoluistasi on määritetty veriryhmä ja kudostyyppi. 
Munuaisen vastaanottajan valinta perustuu yksinomaan veriryhmän ja kudostyypin 
yhteensopivuuteen.  
 
Kuolleen luovuttajan veriryhmä ja kudostyyppi syötetään tietokoneelle, joka etsii listalla 
olevista potilaista kudostyypiltään sopivimman vastaanottajan tarjolla olevalle munuaiselle. 
Sen jälkeen suoritetaan ristikoe, jonka perusteella tapahtuu lopullinen vastaanottajan valinta.  
 
Koska vastaanottaja valitaan kudostyypin soveltuvuuden perusteella, voi juuri jonoon laitettu 
potilas saada munuaisen hyvinkin nopeasti, kun taas joku toinen voi joutua odottamaan useita 
vuosia. Keskimääräinen odotusaika on lähes kaksi vuotta. Kun munuaisen soveltuvuus on 
varmistettu, Meilahden sairaalasta soitetaan kotisairaalaasi tarjolla olevasta siirtomunuaisesta.  
 
Jos munuaisensiirto tehdään elävältä luovuttajalta, leikkausaikataulu sovitaan etukäteen.  
 
 
5. Mitä tapahtuu kun munuaisensiirtokutsu tulee?  
Kutsu munuaisensiirtoleikkaukseen voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa.  
Soitto sinulle tulee virka-aikana dialyysiyksiköstäsi, virka-ajan ulkopuolella  
päivystyspoliklinikalta.  
 
Kun saat soiton munuaisensiirtoon lähdöstä, sinulta kysytään:  

• oletko siirtokunnossa, onko sinulla joku tulehdustilanne, esim. flunssaa, vatsatautia 
tai tulehtuneita haavoja  

 
Sinulle ilmoitetaan:  

• koska ja missä tapaat lääkärin  
• jos tarvitset hemodialyysihoidon, missä se tehdään  
• mistä alkaen sinun pitää olla syömättä ja juomatta  

 
Siirtoon lähtö tapahtuu siis aina oman sairaalan kautta. Sinusta otetaan verinäytteitä,  
sydänfilmi sekä keuhkokuva ja lääkäri varmistaa leikkauskelpoisuutesi.  



Hemodialyysihoito tehdään, jos edellisestä hoidosta on enemmän aikaa kuin 24 tuntia.  
Jos olet PD-potilas, sinun on tehtävä pussinvaihto ennen Helsinkiin lähtöä. Kun 
siirtokelpoisuutesi on varmistettu, saat mukaasi kopiot tarvittavista sairauskertomus- 
asiakirjoista.  
 
Matkustat Helsinkiin joko taksilla tai lentokoneella, sen perusteella kummalla pääset nopeimmin 
Helsinkiin. Oman auton käyttöä ei suositella, koska Meilahden sairaalan alueella on kovin niukasti 
pysäköintipaikkoja. Matka munuaisensiirtoon tehdään KELA-taksilla. Saat mukaasi Kelan 
matkakorvaustodistuksen ja maksat vain omavastuuosuuden taksille, jos vuotuinen 
omavastuuosuus ei ole vielä täynnä. 
 
Paluumatkan Helsingistä omaan kotisairaalaan teet taksilla tai lentokoneella. Matka tapahtuu 
sairaaloiden välisenä siirtokuljetuksena.  
 
 
6. Mitä tarvitset mukaasi?  
Munuaisensiirtoon lähtö tapahtuu hyvin lyhyellä varoitusajalla. Kovin paljon et ehdi asioita enää 
hoidella. Siksi onkin hyvä miettiä etukäteen mukaan otettava varustus.  
 
Mukaan on tärkeätä ottaa henkilökohtaiset varusteet:  
•silmälasit  
•kuulolaite  
•proteesit  
•näkövammaisten keppi  
•hygieniatarvikkeet  
•hyvät sisäjalkineet  
•mukavat, riittävän väljät sisävaatteet (esim. kollegepuku)  
•vuodenaikaan sopivat ulkoiluvaatteet ja hyvät jalkineet  
•ajankuluksi kirja, käsityö tms.  
 
Mukaan ei pidä ottaa:  
•suuria rahasummia  
•arvoesineitä  
•omia lääkkeitä (paitsi erityislääkkeet esim. hormonivalmisteet)  
 
Jos olet diabeetikko, huomioi insuliiniannoksissasi, että joudut olemaan syömättä ja juomatta. Ota 
mukaasi jotakin verensokeria nopeasti nostavaa valmistetta (esim. Glucobooster, siripiri) 
mahdollisen hypoglykemian välttämiseksi.  
 
 
7. Mitä tapahtuu ennen leikkausta?  
 
Leikkaukseen valmistaminen tapahtuu Meilahdessa Vatsakeskuksen vuodeosasto 5A:lla, joka 
on erikoistunut munuaisensiirtopotilaiden hoitoon.  
 
Osastolle saavuttuasi sinulta mitataan verenpaine, lämpö, pulssi ja paino. Sinulta kysytään 
mahdolliset allergiat ja käyttämäsi säännöllinen lääkitys. Leikkausalueelta poistetaan ihokarvat 
ja puhdistetaan napa. Myös ihosi kunto leikkausalueelta tarkistetaan. Sen jälkeen käyt 
suihkussa ja puet leikkausvaatteet päällesi. Sinusta otetaan verinäytteitä. Tapaat myös 
anestesialääkärin, joka määrää sinulle esilääkityksen sekä elinsiirtolääkärin, joka määrää 
sinulle hylkimisenestolääkityksen. Saat ensimmäisen hylkimisenestolääkeannoksen jo ennen 
leikkaussaliin menoa.  



 
Sinulta voidaan kysyä halukkuudestasi osallistua lääkeainetutkimukseen. Elinsiirtotoimintaan 
ja sen kehittämiseen liittyy paljon uusien lääkkeiden tutkimuksia. Uusien lääkkeiden 
tarkoituksena on parantaa hylkimisen estoa tehokkaammin. Tutkimuslääkkeet eivät vaaranna 
sinun hyvää hoitoasi. Lääketutkimukseen osallistumiseen kysytään sinun suostumuksesi. 
Tutkimukset ovat tarpeellisia uusien ja parempien hylkimisenestolääkkeiden löytämiseksi, 
mutta sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksista joko heti tai myöhemmässä vaiheessa.  
 
 
8. Mitä tapahtuu leikkauksen aikana?  
Munuaisensiirtoleikkaus tehdään yleisanestesiassa eli nukutuksessa ja se kestää  
kahdesta kolmeen tuntiin. Munuaisensiirtoleikkauksen yhteydessä omia munuaisiasi ei 
poisteta. Siirtomunuainen laitetaan vatsaonteloon alavatsalle jommallekummalle puolelle, 
siirrännäisen valtimo ja laskimo yhdistetään lantiosi verisuonistoon ja virtsanjohdin yhdistetään 
virtsarakkoosi. Yleensä verenvuoto leikkauksen yhteydessä on vähäistä. Leikkaushaava on 
noin 20 cm pitkä.  
 
Leikkauksessa sinulle laitetaan kaulan alueen verisuoneen keskuslaskimokatetri sekä käteen 
tavallinen verisuonikanyyli. Virtsarakkoosi laitetaan virtsakatetri viideksi päiväksi leikkauksen 
jälkeen. Leikkauksen jälkeen heräämisvaihe kestää noin kaksi tuntia. Sen jälkeen sinut 
siirretään vuodeosasto 5A:lle. Diabeetikot ja erityistarkkailua vaativat potilaat siirretään 
yleensä ensin teho-osastolle.  
 
 
9. Mitä tapahtuu leikkauksen jälkeen?  
Munuaisensiirron jälkeisessä hoidossasi tärkeän osan muodostavat siirrännäisen toiminnan 
seuraaminen, hylkimisen ja mahdollisten komplikaatioiden ehkäisy ja hoito.  
 
Siirron jälkeisessä hoidossasi korostuu tarkka nestetasapainon seuranta. Ensimmäisenä  
leikkauksen jälkeisenä päivänä virtsan eritystä seurataan tunnin välein. Toisena päivänä 
seuranta tapahtuu kahden tunnin välein ja jatkossa kolmen tunnin välein ympäri vuorokauden. 
Munuaisen erittämä virtsamäärä voi olla pieni, jolloin nesteensaantiasi on rajoitettava. Jos 
virtsamäärä on huomattavan suuri, on huolehdittava riittävästä nesteytyksestä, ettei tapahdu 
kuivumista. Ensimmäisinä päivinä nesteenanto tapahtuu suonikanyylin kautta suoraan 
verenkiertoon, mutta mahdollisesti toisena päivänä voit jo juoda, jos sinulla ei ole 
pahoinvointia. Virtsamäärän mittaaminen voidaan suorittaa tarkasti virtsakatetrin kautta 
erittyvästä virtsasta. Virtsakatetria pidetään yleensä viisi päivää.  
 
Ensimmäisinä päivinä hoitohenkilökunta huolehtii nestetasapainosi laskemisesta, mutta 
pikkuhiljaa vastuu nestetasapainosta siirtyy sinulle itsellesi. Painon seuranta on edelleen 
tärkeä osa nestetasapainon seurantaa. Juominen voi aluksi tuntua vaikealta, koska olet 
dialyysiaikanasi tottunut hyvinkin pieniin nestemääriin ja nyt pitää juoda useita litroja 
vuorokaudessa. Virtsarakkosi voi olla kutistunut pieneksi, jos virtsamääräsi ovat olleet kovin 
pieniä. Tämä tarkoittaa, että virtsaamisen tarvetta on usein. Rakko venyy vähitellen ja 
virtsaamiskertojen määrä vähenee.  
 
Verenpaineen tiheä seuranta on myös osa siirron jälkeistä hoitoa, se kertoo siirrännäisen 
toiminnasta, nestetasapainosta ja leikkausalueen verenvuodosta.  
 
Verensokerin mittaus kuuluu tärkeänä osana munuaisensiirron jälkeiseen seurantaan,  



sillä kortisonilääkitys nostaa verensokeria. Diabeetikoilla insuliinintarve lisääntyy. Joskus 
insuliinia joudutaan antamaan, vaikka sinulla ei olisikaan diabetesta. Verensokeri tasoittuu 
yleensä kortisonilääkkeen annoksen pienentämisen myötä.  
 
Myös kivunhoito on tärkeä osa siirtoleikkauksen jälkeistä hoitoa. Riittävällä kivunlievityksellä 
sinulle mahdollistetaan asennon vaihtaminen, riittävä hengitystoiminta, yskiminen sekä 
estetään verenpaineen ja syketaajuuden nousu. Ensimmäisinä leikkauksen jälkeisinä päivinä 
kipulääke annetaan suonensisäisesti.  
 
Munuaisensiirron jälkihoitoon kuuluu myös hylkimisoireiden seuranta ja hoito. Niitä ovat mm. 
lämmönnousu, siirrännäisseudun arkuus, virtsamäärien pieneneminen ja yleinen 
sairaudentunne. Hylkimistä seurataan myös laboratoriokokein ja paksuneulanäytteen avulla.  
Vointisi mukaan sinut autetaan ylös vuoteesta jo ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä  
päivänä ja rohkaistaan liikkeelle. Liikkeelle lähteminen on tärkeää verisuonitukosten 
syntymisen ehkäisemiseksi.  
 
Ensimmäisestä leikkauksen jälkeisestä päivästä alkaen sinulle tarjotaan kiinteää ruokaa, jotta 
suolentoiminta pääsee normalisoitumaan leikkauksen jäljiltä. Ruoka on kevyttä, terveellistä 
ruokaa. Dialyysihoidon aikaiset rajoitukset ruokavaliostasi poistuvat. Suolentoiminnasta 
huolehditaan leikkauksen jälkeen. Saat tarvittaessa suolen sisältöä pehmittävää lääkettä tai 
miniperäruiskeita, jotta suoli toimisi kunnolla.  
 
Siirtomunuainen ei aina ala heti toimia, joten siirron jälkeen saatat tarvita vielä dialyysihoitoa. 
Voi kestää kaksi tai kolme viikkoakin ennen kuin virtsan muodostuminen alkaa. Siirrännäisen 
myöhemmälle toiminnalle ei ole merkitystä onko se käynnistynyt heti vai vasta muutaman 
viikon päästä. Henkisesti tämä on rankkaa aikaa, kun odotus jatkuu edelleen, uuden 
munuaisen ollessa jo kehossasi.  
 
Hylkimistä estävä lääkehoito on ehdottoman tärkeä osa siirron jälkeistä hoitoa. Saat 
suurimman osan lääkkeistä suun kautta. Kortisoni annetaan suonensisäisesti ensimmäisinä 
päivinä leikkauksen jälkeen.  
 
 
10. Mitä on hylkimistä estävä lääkitys eli immunosupressio?  
Immunosupressiivisella eli hylkimistä estävällä lääkehoidolla pyritään keinotekoisesti  
estämään elimistöä hylkimästä vierasta elintä. Vastaanottajan elimistö pyrkii tuhoamaan 
vieraan kudoksen hylkimisreaktion välityksellä. Elinsiirrot ovat kuitenkin mahdollisia, koska 
voidaan löytää ihmisiä, joiden keskinäinen kudossopeutuvuus on hyvä. Hylkimisreaktiota 
kyetään hillitsemään lääkkeillä. Lääkitys on ehdottoman välttämätön elinsiirron onnistumiselle. 
Hylkimisen estämiseksi saat jo ennen munuaisensiirtoleikkausta lääkkeitä, jotka heikentävät 
elimistön puolustuskykyä. Näitä lääkkeitä joudut käyttämään säännöllisesti niin kauan kun 
siirrännäinen toimii.  
 
Elävältä luovuttajalta tehtävissä siirroissa voidaan yleensä käyttää pienempiä 
hylkimisenestolääke määriä, koska leikkaus on ollut mahdollista suunnitella etukäteen ja 
munuaisen elimistöstä irrallaan olo aika on lyhyempi kuin kuolleelta luovuttajalta tehdyissä 
siirroissa. Myös hylkimisreaktiot ovat vähäisempiä elävältä luovuttajalta tehdyissä siirroissa.  
Hylkimisenestolääkkeet ovat Suomessa sairausvakuutuslain mukaan kokonaan korvattavia 
lääkkeitä.  
 
 
 



Tavallisimmin käytettäviä hylkimisenestolääkkeitä ovat: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hylkimisenestolääkityksenä käytetään usein kolmen lääkkeen yhdistelmää lääkärin ohjeiden 
mukaisesti. Yleisimmin käytettyjä yhdistelmiä ovat: 
 

• Cellcept + Medrol + Sandimmun Neoral 
• Cellcept + Medrol + Prograf 
• Imurel + Medrol + Sandimmun Neoral 

 
Seuraavassa tarkemmin yksittäisten lääkkeiden vaikutuksista ja haittavaikutuksista.  
 
Siklosporiini (Sandimmun Neoral)  
on immuunivasteen syntyä ehkäisevä lääke eli sen vaikutus kohdistuu vain niihin soluihin, 
joiden aktivoituminen voi johtaa hylkimisen alkamiseen. Sandimmun Neoral annostellaan kaksi 
kertaa vuorokaudessa. Annostus on yksilöllinen veren lääkeainepitoisuuden (B-Cya) mukaan.  
Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat:  

• kasvojen ja ylävartalon karvoituksen lisääntyminen ja mahdollisesti tummuminen  
• ikenien turvotus ja liikakasvu  
• käsien vapina sekä kuumotus, puutuminen ja pistely kämmenissä ja jalkapohjissa  
• verenpaineen kohoaminen  
• yliannostukseen liittyen munuaisten toiminnan heikkeneminen ja maksa-arvojen 

kohoaminen.  
 
Atsatiopriini (Azamun, Imurel)  
estää hylkimistä aiheuttavien solujen lisääntymistä. Se voi vaikuttaa luuytimeen  
pienentäen valkosolumäärää ja lisätä siten tulehdusalttiutta sekä vähentää verihiutaleiden  
(trombosyyttien) määrää, jolloin veren hyytymiskyky vähenee. Lääke pilkkoutuu maksassa, 
joten se voi nostaa maksa-arvoja. Yleensä lääke annostellaan kolme kertaa vuorokaudessa.  
Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat:  

• luuytimen toiminnan heikkeneminen  
• tulehdusriskin lisääntyminen  
• ruuansulatuskanavan ärsytysoireet: pahoinvointi, ripuli, oksentelu  
• ihottuma ja lisääntynyt hiustenlähtö  

 
Metyyliprednisoloni (Medrol, Solomet)  
on elimistön oman hormonin, kortisonin, keinotekoinen johdannainen, joka estää  
hylkimistä vaikuttamalla niihin soluihin, jotka käynnistävät hylkimisreaktioita. Kortisonia  
annetaan aluksi suurempia annoksia jaettuna kahteen annokseen vuorokaudessa.  
Annosta pienennetään vähitellen siirtyen annosteluun kerran päivässä, aamuisin.  
Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat:  

• ihon oheneminen ja haurastuminen sekä haavojen paranemisen hidastuminen, 
jolloin myös haavaumia ja mustelmia syntyy tavallista helpommin  

• näppylöiden, finnien esiintyminen  
• mahan limakalvon haurastuminen, mikä lisää mahahaavariskiä  

vaikuttava aine  kauppanimi  
siklosporiini  Sandimmun Neoral  
atsatiopriini  Azamun, Imurel  
metyyliprednisoloni  Medrol, Solomet  
takrolimus  Prograf, Advagraf 
mykofenolaattimofetiili  Cellcept  



• ruokahalun lisääntyminen  
• sokeritasapainon häiriöt, elimistön kyky käsitellä sokeria huononen  
• turvotukset erityisesti käsissä ja jaloissa sekä poskien pyöristyminen  
• nivel- ja lihassärky, lihasheikkous  
• luuston heikkeneminen  
• näön heikkeneminen, harmaakaihi  
• psyykkiset sivuvaikutukset: mielialan muutokset tarmokkuudesta 

masentuneisuuteen, unettomuus  
• hikoilu  

 
Takrolimus (Prograf, Advargaf)  
vähentää immuunipuolustukseen osallistuvien valkosolujen toimintakykyä. Lääke otetaan kaksi 
kertaa vuorokaudessa. Annostus on yksilöllinen lääkeainepitoisuuden (B-Tacro) mukaan.  
Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat:  
•päänsärky  
•lievä pahoinvointi ja ripuli  
•käsien tärinä tai käsien ja 
jalkojen tunnottomuus  
•sokeritasapainon häiriöt  
•näkö- ja aistihäiriöt  
•verenpaineen kohoaminen  
•veren kalium-pitoisuuden nousu  
 
Mykofenolaattimofetiili (Cellcept)  
estää tiettyjen hylkimisreaktiossa aktiivisten valkosolujen muodostumisen. Lääke otetaan kaksi 
kertaa vuorokaudessa.  
Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat:  
•vatsavaivat, kuten ripuli ja oksentelu  
•veren valko- ja punasolujen niukkuus, mikä voi aiheuttaa tulehduksia esim. suussa, vatsassa ja 
suolistossa  
 
Kaikki hylkimisenestolääkkeet lisäävät pahanlaatuisten kasvainten ilmaantumisen riskiä esim. 
ihokasvainten kehittymisen riski suurenee. Siksi onkin tärkeää, että suojaat ihosi hyvin 
auringolta riittävän peittävällä vaatetuksella.  
 
Yhteistä kaikille hylkimistä estäville lääkkeille ja niiden yhdistelmille on se, että ne altistavat 
erilaisille tulehduksille. Tulehdusriski on erityisen suuri ensimmäisinä kuukausina 
munuaisensiirron jälkeen, jolloin käytetyt lääkeannokset ovat suurimmillaan. Mitä enemmän 
aikaa siirtoleikkauksesta on kulunut, sen pienempi on tulehdusriski. Lääkeannosten 
pienentymisen myötä myös haittavaikutukset vähenevät. Yleensä jo puolen vuoden kuluttua 
lääkitys on tasolla, joka ei juurikaan vaikuta elämän laatuun.  
 
Infektioepidemioiden yhteydessä on syytä keskustella hoitavan lääkärin kanssa rokotuksista. 
Hylkimisenestolääkkeet saattavat vaikuttaa rokotusten tehoa heikentävästi eikä eläviä 
heikennettyjä rokotteita saa käyttää.  
 
Jos kaikesta huolimatta elimistösi alkaa hylkiä uutta munuaista, lääkitystä tehostetaan, jolloin 
hylkiminen saadaan loppumaan. Yleisimmin äkillisen hylkimisen hoidoksi käytetään 
suurennettuja kortisoniannoksia.  
 



Hylkimisenestolääkkeiden lisäksi lääkityksessäsi jatkuu ennen munuaisensiirtoa ollut jatkuva 
lääkitys mm. diabeteslääkkeet, sydän- ja verenpainelääkkeet, kilpirauhaslääkkeet, 
psyykelääkkeet sekä verenohennuslääkkeet.  
 
Lisäksi saat vatsaa suojaavaa lääkettä. Verisuonitukosten ehkäisemiseksi aloitetaan Fragmin 
2500 ky kerran päivässä ihon alle pistettynä, 5-7 päivän ajan. Sen jälkeen aloitetaan Disperin 
50 mg, jos sinulla ei ole ennestään verenohennuslääkitystä.  
 
Ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä aloitetaan keuhkokuumeen ennaltaehkäisyksi 
Cotrim lääkitys tai sulfa-allergisille Pentacarinat lääkitys kahden viikon kuluttua leikkauksesta. 
Lääkitys jatkuu puoli vuotta siirron jälkeen.  
 
Virustulehdukset (herpes simplex ja sytomegalo) ovat suhteellisen tavallisia munuaisensiirron 
jälkeen. Hylkimistä estävän lääkityksen takia saattaa elimistössä piilevinä olevat virukset 
aktivoitua ja aiheuttaa oireisen tulehduksen. Virustulehdukset hoidetaan niihin tarkoitetuilla 
lääkkeillä.  
 
Jos vasta-aineesi ovat negatiiviset sytomegalovirusta kohtaan ja saat vasta-aine positiivisen 
munuaissiirteen, sinulle aloitetaan Valcyte-suojalääkitys puoleksi vuodeksi siirron jälkeen.  
 
 
11. Missä hoito jatkuu elinsiirto-osaston jälkeen?  
Jos munuaisensiirtosi onnistuu odotusten mukaan, siirryt omaan sairaalaasi jatkohoitoon 10-20 
vuorokauden kuluttua. Jatkohoito tapahtuu sisätautien vuodeosastolla, missä seurataan yleistä 
toipumistasi ja edelleen munuaisen toimintaa ja mahdollisia tulehdus- ja hylkimisoireita. Ennen 
kotiutumistasi kerrataan vielä hoito-ohjeet: lääkkeiden otto, nestetasapaino, hylkimisoireet. 
Myöhemmin tarvitset hoitoa vuodeosastolla, jos sinulla esiintyy hylkimisoireita tai vakavia 
tulehdusoireita.  
 
Jatkossa seuranta tapahtuu omassa keskussairaalassasi sisätautien munuaispoliklinikalla. 
Aluksi seurantakäynnit ovat viikoittaisia ja harvenevat kerran kuukaudessa ja myöhemmin 
kerran kolmessa kuukaudessa tapahtuviin. Munuaispoliklinikalla tapaat sekä lääkärin että 
munuaishoitajan. Siellä seurataan yleistä vointiasi, siirtomunuaisen toimintaa sekä 
lääkeainepitoisuuksia. Tarvittaessa tehdään muutoksia hoitolinjoihin.  
 
 
12. Miten voit valmistautua munuaisensiirtoon?  
Munuaisensiirto on siis muutakin kuin tavallinen leikkaus. Munuaisensiirto on elämänmuutos, 
joka vaatii valmistautumista ja uuden elämäntilanteen opettelemista. Munuaisensiirron 
onnistumisen kannalta on tärkeää, että olet fyysisesti, psyykkisesti mahdollisimman hyvässä 
kunnossa. Tärkeää on myös, että sosiaaliset suhteesi ovat kunnossa, sinulla on läheisiä ja 
ystäviä, jotka voivat toimia tukenasi. Sinulla on oikeus ja myös velvollisuus hoitaa itseäsi 
ylläpitääksesi terveyttäsi ja hyvinvointiasi. Tähän saat opetusta, ohjausta, tukea ja kannustusta 
hoitohenkilökunnalta, mutta vain sinä voit muuttaa elintapojasi ja valmistautua 
munuaisensiirtoa varten.  



13. Mikä on riittävän tehokkaan dialyysihoidon merkitys 
hyvinvoinnillesi?  
Olet siis dialyysihoidossa, joko hemo- tai peritoneaalidialyysissa odottaessasi 
munuaisensiirtoa. On tärkeää, että tiedät riittävästi omasta sairaudestasi ja dialyysihoidostasi. 
Sinua opetetaan tunnistamaan oma dialyysihoidon tarpeesi ja toteuttamaan dialyysihoitoa 
sinun tilanteeseesi sopivalla tavalla. Voit tarvittaessa tehdä pidempiä hoitoja tai useampia 
pussinvaihtoja tarpeesi mukaan. Tärkeää on, että dialyysihoito on sinulle riittävän tehokasta. 
Sen tulee puhdistaa elimistösi riittävän hyvin kuona-aineista ja poistaa ylimääräinen neste.  
 
 
14. Kuinka lisäät ruokavaliolla hyvinvointiasi?  
Ruokavalio on oleellinen osa dialyysihoitoa. Hyvä ravitsemustila auttaa hyvän kunnon  
säilyttämisessä dialyysisaikana ja parantaa munuaisensiirtoleikkauksesta toipumista.  
Tärkeää on, että ruokavaliosi sisältää riittävästi proteiineja eli valkuaisaineita, sillä elimistösi 
tarvitsee niitä rakennusaineiksi leikkauksen jälkeen. Sinun täytyy välttää ylipainoa, sillä se on 
este siirtolistalle pääsemiseen sekä siellä pysymiseen. Painonhallinta on tärkeätä myös siirron 
jälkeen.  
 
Ruokavaliolla voit myös vaikuttaa nestetasapainon ylläpitämiseen. On tärkeää, että noudatat 
sinulle sopivaa nesterajoitusta, ettei nestettä kerry kudoksiin ja synny turvotuksia ja 
hengenahdistusta. Liika neste elimistössä nostaa myös verenpainetta ja lisää sydämen 
rasitusta.  
 
Oikean ruokavalion avulla voit myös säädellä elimistösi elektrolyyttitasapainoa. Elektrolyyttejä 
ovat mm. natrium, kalium, kalsium ja fosfori. Liian korkea veren natriumpitoisuus lisää nesteen 
kertymistä elimistöön ja nostaa verenpainetta. Natriumia on ruokasuolassa, joten on tärkeätä 
vähentää suolan käyttöä ruuassa. Liian korkea veren kaliumpitoisuus aiheuttaa vakavia 
sydämen rytmihäiriöitä ja on este siirtoleikkaukselle. Hyvän kalsium-fosfori tasapainon 
saavuttamiseksi on tärkeää, että rajoitat ruokavaliosta fosforipitoisia ruokia ja syöt riittävän 
määrän fosforia sitovia ja kalsiumia lisääviä lääkkeitä (Kalcipos, Purucalsor, Calcichew, 
Kalsiumkarbonaatti, Phos-ex, Renvela, Fosrenol).  
 
Hyvän kalsium-fosfori-tasapainon tavoitteena on estää kalkkeutumien kertyminen 
verisuonistoosi, luustosi säilyminen vahvana sekä ihosi pysyminen terveenä.  
 
 
 
15. Kuinka ehkäiset tulehduksia ja hoidat ihoasi ja hampaitasi  
Munuaisensiirtoa odottaessasi?  
 
Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisella on tärkeä osa valmistautuessasi  
munuaisensiirtoon. Tulehdus on aina este siirtoleikkaukselle, sillä hylkimisenestolääkitys  
alentaa vastustuskykyäsi ja mitättömänkin tuntuinen tulehdus voi aiheuttaa suuria ongelmia. 
Ihon kunnosta huolehtiminen on tärkeää, koska siirron jälkeinen kortisonilääkitys ohentaa ja 
haurastuttaa ihoa ja tekee siitä siten huonommin paranevan. Ihossa ei saa olla raapimisen 
jälkiä, haavaumia, ihottumaa eikä tulehduksia. Ihon hoidossa on tärkeää, että vältät 
pesuaineita, suojaat ihosi auringolta ja estät ihon kuivumista riittävällä rasvauksella.  



Jalkojen ihon hoito korostuu varsinkin, jos sinulla on diabetes. Jalkojen kunto on hyvä tarkistaa 
säännöllisesti viikoittain. Jalkojen hoidossa on tärkeätä pesun jälkeen kuivata jalat huolella ja 
huolehtia rasvauksesta. Myös sukkien valinnalla on merkitystä jalkojesi hyvinvoinnille. 
Valitsemalla kiristämättömät sukat, varmistat, ettei verenkierto jalkoihin vaikeudu. Sinun on 
hyvä käydä säännöllisesi jalkojenhoitajalla, jolta saat juuri sinulle sopivat vinkit jalkojesi 
hoitoon.  
 
Hampaiden ja suun hoito on yksi osa henkilökohtaista hygieniaa. Jo siirtokelpoisuus 
selvittelyiden yhteydessä sinulta on otettu hampaistosta röntgenkuva ja tarkistettu suusi ja 
hampaidesi kunto. Saat omaa hammaslääkäriäsi varten kuvasta lausunnon. Hän voi sen 
perusteella suunnitella tarvittavan hoidon. Hampaiden ja suun hyvä terveys on tärkeä osa 
tulehdusten ehkäisyssä. Hampaiden juuristossa tai ikenissä voi olla yllättäviä 
tulehduspesäkkeitä, jotka aiheuttavat ongelmia hylkimisenestolääkityksen aloittamisen myötä. 
Hyvä suuhygienia on tärkeää myös siksi, että hylkimisenestolääkkeet altistavat suun 
limakalvoja vaurioitumiselle. Säännöllinen hoito siis parantaa suusi ja hampaidesi hyvinvointia. 
Puolen vuoden välein on hyvä tarkistuttaa suu ja hampaat joko hammaslääkärillä tai -hoitajalla 
ja poistattaa hammaskivi. Jos sinulle tehdään juurihoitoja tai poistetaan hammaskiveä, 
tarvitset ennaltaehkäisevän antibioottikuurin. Reseptin antibioottiin saat lääkäriltäsi.  
 
 
16. Kuinka hoidat muita sairauksiasi?  
Munuaisensiirron onnistumiseksi on tärkeää, että muut sairautesi ovat hyvin hoidettu ja 
tasapainossa. Jos olet diabeetikko, tulee verensokeritasapainon olla mahdollisimman hyvä. 
Munuaisensiirron jälkeen verensokeriarvosi nousevat tai saattavat heilahdella kovasti suuren 
kortisoniannoksen takia, mutta tasaantuvat kortisoniannosten pienenemisen myötä. Myös 
verenpaineesi tulisi olla normaalitasolla. Tähän voit vaikuttaa välttämällä suolaisia ruokia, 
noudattamalla nesterajoitusta ja huolehtimalla verenpainelääkityksestäsi. Muutenkin 
lääkeohjeiden noudattaminen on tärkeää. Jos teet muutoksia lääkitykseesi, tulee sinun kertoa 
siitä dialyysiyksikkösi hoitajille ja lääkärille. Et saa käyttää muita kuin hoitavalta lääkäriltäsi 
varmistettuja lääkkeitä. Mm. luontaistuotteiden käytöstä on aina keskusteltava lääkärin kanssa 
omassa dialyysiyksikössäsi.  
 
 
17. Miten voit liikunnalla lisätä hyvinvointiasi?  
Liikunta on sinulle tärkeää hyvän fyysisen kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja 
parantamiseksi. Jos sinulla on tarvetta laihduttaa, liikunta on siihen hyvä apukeino.  
Etsi itsellesi sopiva ja mieluinen liikuntamuoto. Esimerkiksi reipas kävely raittiissa  
ulkoilmassa on tehokasta liikuntaa, etkä tarvitse erillisiä suorituspaikkoja ja – välineitä.  
On tärkeätä, että opettelet oikean hengitystekniikan, sillä leikkauksen jälkeen on tärkeää osata 
hengittää tehokkaasti ja saada lima nousemaan ylös keuhkoista. Muutenkin liikunnalla on 
keskeinen osa leikkauksesta toipumisessa. On tärkeää, että olet mahdollisimman paljon 
jalkeilla ja liikkeellä niin pian leikkauksen jälkeen kuin mahdollista.  



18. Miksi tupakoinnin lopettaminen on sinulle hyväksi?  
Tupakointi ei ole sinulle hyväksi munuaisensiirtoon valmistautuessasi. Tupakointi huonontaa 
keuhkojesi toimintaa ja siten hidastaa leikkauksesta toipumistasi. Tupakointi on haitallista 
verenkierrolle ja siten myös siirrännäisen toiminnalle. Jos tupakoit, sinun kannattaa harkita sen 
lopettamista. Ota asia puheeksi ja keskustele lääkärin kanssa nikotiinikorvaushoidon 
mahdollisuudesta.  
 
 
19. Jatkatko työssä dialyysin aikana?  
Dialyysihoitojen aloitus tuo eteen myös kysymyksen siitä voitko jatkaa työssäkäyntiä. 
Tilanteessa täytyy huomioida sairauden ja hoitojen tuomat rajoitukset työkykyyn ja toisaalta 
työstä nousevat vaatimukset. Mahdollisuudet työssäkäynnin jatkamiseen kannattaa kuitenkin 
selvittää, koska työelämässä mukana pysyminen tuo elämään mukavasti sisältöä ja 
ihmissuhteita sekä helpottaa siirron jälkeen työhön paluuta.  
 
Usein kuitenkin on niin, että sairaus vie voimia ja dialyysihoidot vievät aikaa niin paljon, että on 
terveyden kannalta parempi jäädä sairauslomalle jopa siihen asti kunnes on toipunut 
munuaissiirrosta. Varsinkin fyysisesti kovin raskas työ, vuorotyö tai paljon matkustamista 
sisältävä työ voi olla hyvä jättää tauolle dialyysien ajaksi. Kevyemmissä esim. 
toimistotyyppisissä töissä voi toisinaan olla kuitenkin mahdollisuus jatkaa dialyysienkin 
ohessa. Dialyysihoitomuodolla on tällä kohtaa usein suuri merkitys. Joissakin tilanneissa 
työssä käynti onnistuu osa-aikaisesti, joka onkin usein mukava ratkaisu sen kannalta, että 
kontakti työpaikalle säilyy, mutta lepäämiselle jää riittävästi aikaa.  
 
Sairausloman ajalla toimeentulo turvataan Kelan sairauspäivärahalla ja tarpeen mukaan 
määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä (kuntoutustuki). Mikäli osa-aikainen työssäkäynti on 
mahdollista niin silloin voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä, josta voi saada määräaikaisen 
tai pysyvästi voimassa olevan päätöksen. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan tulot 
muodostuvat silloin puoliksi eläkkeestä ja puoliksi palkasta.  
 
 
20. Kuinka sinä ja läheisesi voitte valmistautua psyykkisesti 
munuaisensiirtoon?  
Psyykkisellä valmistautumisella on tärkeä osa munuaisensiirron onnistumisessa  
ja sairaudesta kuntoutumisessa. Valmistautuessasi munuaisensiirtoon on tärkeätä,  
että voit puhua elinsiirron herättämistä tunteista ja ajatuksista. Myös läheisilläsi on 
mahdollisuus keskustella tuntemuksistaan, jotta he voivat olla tukena sinulle.  
Munuaisensiirron ajankohtaa ei voi etukäteen tietää. Odottaminen voi kestää muutaman  
päivän tai useita vuosia. Siirtoon lähtö tapahtuu aina lyhyellä varoitusajalla. Tärkeätä on, että 
elät elämääsi tässä hetkessä päivä kerrallaan.  



Munuaisensiirtoleikkaukseen liittyy aina toive uudesta elämästä ja uusista mahdollisuuksista 
sekä kuoleman uhka. Munuaisensiirtoa odottaessasi käsittelet tulevaa  
siirtoa ja toisen ihmisen elimen saamisesta aiheutuvia tunteita. Saatat miettiä, voitko olla 
kiitollinen siitä, että jonkun muun ihmisen kuoleman kautta olet saanut mahdollisuuden uuteen 
elämään. Omia toiveitasi saattaa varjostaa syyllisyys luovuttajan kuolemasta. Elimen 
saaminen tuntemattomalta ihmiseltä saattaa herättää sinussa erilaisia tunteita,  
pelkoja ja mielikuvia. Saatat kuvitella saavasi elimen mukana luovuttajan ominaisuuksia tai 
piirteitä. Munuaisensiirron psyykkinen onnistuminen edellyttää, että hyväksyt uuden elimen  
osaksi omaa kehoasi. Saattaa olla, että psyykkisillä tekijöillä on vaikutusta myös siirteen 
immunologiseen hyväksymiseen tai hylkimiseen. Tilaisuus saada puhua munuaisensiirtoon 
liittyvistä tunteista on sinulle hyödyksi. Perheen ja muiden läheisten ihmisten tukiverkosto 
antaa sinulle tukea.  
 
Dialyysiyksikkösi henkilökunta on tukenasi ja keskustelee sinun ja läheistesi kanssa teitä 
askarruttavista asioista. Sairaalassasi voidaan järjestää tietopäiviä munuaisensiirtoa 
odottaville tai jo siirron saaneille potilaille. Niihin kannattaa osallistua.  
 
Tietoa saat myös osallistumalla Munuais- ja maksaliiton kursseille. Oman alueesi 
potilasyhdistyksen toimintaan osallistumalla tutustut aikaisemmin munuaisensiirron saaneisiin 
ja saat heiltä tietoa ja tukea. Aikaisemmin siirron saaneet henkilöt voivat antaa sinulle 
hyödyllistä tietoa oman valmistautumisesi tueksi. Lisätietoa vertaistuesta saat 
dialyysiyksiköstäsi tai liiton ja yhdistyksen lehdistä ja verkkosivuilta (www.musili.fi).  
 
 
21. Miten elämä muuttuu munuaisensiirron jälkeen?  
Munuaisensiirron onnistuminen merkitsee sitä, että voit elää vapaammin ja lähes  
normaalia elämää, palata työhön sekä harjoittaa liikuntaa ja kuntoilua. Lääkkeiden aiheuttamat 
kohtuulliset haittavaikutukset kannattaa kestää hyvän munuaistoiminnan takia.  
Ei tiedetä, kauanko siirrännäinen toimii, mutta omalla toiminnallasi ja pitämällä  
itsestäsi huolta, pystyt vaikuttamaan uuden munuaisesi toimintaan. Keskimääräinen 
siirrännäisen toiminta-aika on noin 20 vuotta, pisin aika Suomessa on yli 40  
vuotta. Tilastojen mukaan viiden vuoden kuluttua siirrosta toimii noin 80 % munuaisista.  
 
Käymällä säännöllisesti laboratoriokokeissa ja lääkärin vastaanotolla, pystyt seuraamaan 
terveyttäsi ja munuaisesi hyvinvointia. Varmistat siirrännäisesi toiminnan noudattamalla 
hylkimisenestolääkityksestä saamiasi ohjeita ja ottamalla lääkkeet säännöllisesti.  
Tärkeätä on myös ottaa herkästi yhteyttä hoitavaan yksikköösi, jos jotain poikkeavaa ilmenee. 
Hoitamalla itseäsi hyvin, varmistat uudelle munuaisellesi hyvät olosuhteet.  



22. Miten ruokavalio muuttuu munuaisensiirron jälkeen?  
Munuaisensiirron jälkeen sinun täytyy unohtaa dialyysin aikainen nesterajoitus ja opetella 
juomaan riittävästi. Riittävä nestemäärä on noin 2-2½ litraa vuorokaudessa.  
 
Munuaisensiirron jälkeen ruokavaliosi muuttuu. Saat syödä vapaammin ja dialyysin aikaiset 
rajoitukset poistuvat ruokavaliostasi. Tärkeätä on saada ravinnosta sopivasti energiaa sekä 
riittävästi proteiineja ja hiilihydraatteja. Ruokavaliossa suositaan vähärasvaisia ja niukasti 
sokeria sisältäviä ruoka-aineita. Rasvan pitää olla laadultaan pehmeää, sillä 
hylkimisenestolääkkeet nostavat veren kolesteroli arvoja. Vähäsuolainen ruoka edistää 
hyvinvointiasi ja parantaa munuaisesi toimintaa. Rajoitusten poistuttua ja ruokahalun 
parantuessa lihomisen riski kasvaa, siksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota ruuan keveyteen, 
monipuolisuuteen ja terveellisyyteen. Ruuan puhtauteen tulisi myös kiinnittää huomiota, 
varsinkin ensimmäisen puolen vuoden ajan siirrosta.  
 
 
23. Mitä on otettava huomioon tulehdusten ehkäisyssä sekä ihon ja 
hampaiden hoidossa siirron jälkeen?  
Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on tärkeä asia siirron jälkeenkin. Ihon, jalkojen 
ja hampaiden hoito on tärkeää edelleen ja niihin käyvät samat ohjeet  
kuin ennen munuaisensiirtoakin.  
 
Munuaisensiirron jälkeen hylkimisenestolääkitys vaikuttaa elimistösi puolustusjärjestelmään, 
mikä aiheuttaa sen, että tulehdusten vastustuskyky heikkenee. Sen vuoksi sinun kannattaa 
välttää suuria väkijoukkoja ja tartuntalähteitä ensimmäisen puolen vuoden ajan siirron jälkeen. 
Jos kuitenkin saat infektion, sinun pitää ottaa yhteys hoitavaan lääkäriisi. Huolimatta 
jatkuvasta hylkimistä estävästä lääkityksestä voi hylkimisvaiheita esiintyä. Hylkiminen ei 
välttämättä merkitse sitä, että munuaisen toiminta huononee. Tavallisinta hylkiminen on 
kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, mutta sitä voi esiintyä myöhemminkin.  
 
On tärkeätä, että seuraat mahdollisesti esiintyviä hylkimisen merkkejä. Niitä ovat:  

• nopea painonnousu, joka johtuu virtsamäärän pienenemisestä ja nesteen kertymisestä 
elimistöön  

• lämmön nousu yli 37,5 asteen  
• kipu ja arkuus siirrännäisen kohdalla  
• yleinen sairauden tunne  

 
Oireet eivät välttämättä ilmaannu yhdessä. Yhdenkin oireen perusteella sinun pitää epäillä 
hylkimistä ja ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriisi. On tärkeää, että hylkimisen hoito voidaan 
aloittaa mahdollisimman nopeasti. Hylkimisen hoitona käytetään yleensä suurennettuja 
kortisoniannoksia. Uusia entistä tehokkaampia ja täsmällisempiä lääkkeitä kehitetään 
jatkuvasti hylkimisen hoitamiseksi.  



24. Mitä pitää ottaa huomioon muiden sairauksien hoidossa ja  
Lääkityksessä?  
Munuaisensiirron jälkeen on tärkeätä, että noudatat saamiasi lääkeohjeita tarkasti. Saat 
munuaispoliklinikalta ohjeet kuinka toimit. Hylkimisenestolääkitys on sinulle pysyvä lääkitys 
niin kauan kuin siirtomunuainen on elimistössäsi. Siirrännäisen toiminnan kannalta 
hylkimisenestolääkitys on siis aivan välttämätön. On tärkeää, että muidenkin sairauksiesi hoito 
on tasapainossa ja lääkitykset kunnossa. Tärkeätä on huolehtia hyvästä verenpaineen 
hoidosta sekä rasva-aineenvaihdunnan hoidosta. Hyvä verensokeritasapaino edistää 
hyvinvointiasi. On tärkeätä, että käytät vain lääkärin sinulle määräämiä lääkkeitä.  
 
 
25. Mikä on liikunnan merkitys siirron jälkeen?  
Liikunta ylläpitää hyvää terveyttäsi, auttaa sinua jaksamaan fyysisesti ja parantaa henkistä 
hyvinvointiasi. Liikunta ehkäisee myös monia sairauksia ja terveysvaaroja. Sinun pitää lisätä 
liikunnan kestoa ja kuormittavuutta vähitellen. Kaikki kohtuullisesti kuormittava fyysinen 
aktiivisuus on hyödyllistä. Kävely on yksi parhaista liikuntamuodoista. Kävely on liikuntalajeista 
helpoin, turvallisin ja kaikille sopiva. Sauvakävely ryhdistää kävelyä ja aktivoi keskivartalon 
suuret lihasryhmät sekä erityisesti kädet. Ylävartalon rytminen liikunta ehkäisee ja lieventää 
lihaskireyttä. Pyöräily, uinti, hiihto ja keppijumppa ovat myös suositeltavia lajeja. Myös tanssi 
on hyvä liikuntamuoto sekä mahdollisuus luoda uusia ihmissuhteita.  
 
Sen sijaan lajit, joihin liittyy alavatsaan tulevien iskujen mahdollisuus, eivät ole suositeltavia. 
Tällaisia lajeja ovat mm. jääkiekko, jalkapallo ja nyrkkeily.  
 
 
26. Voitko tulla raskaaksi munuaisensiirron jälkeen?  
Sukupuolitoiminta ei vahingoita siirtomunuaista. Miehillä on saattanut dialyysivaiheessa  
olla seksuaalista kyvyttömyyttä, joka usein korjaantuu onnistuneen munuaisensiirron jälkeen. 
Kykyjen palaaminen saattaa kestää jonkin aikaa ja lääkityksellä on siihen omat vaikutuksensa 
mm. verenpainelääkitys voi aiheuttaa erektio-ongelmia. Hedelmällisessä  
iässä olevilla naisilla palaavat yleensä poissa olleet kuukautiset.  
 
Korjaantuneen sukupuolitoiminnan ansiosta raskaus on mahdollinen munuaisensiirron jälkeen 
ja sen vuoksi on huolehdittava ehkäisystä. Kohdunsisäisiä ehkäisimiä ei suositella ja 
hormonivalmisteiden käyttöä pitää tarkasti miettiä (matalahormoniset valmisteet käyvät). 
Vaihdevuosien aikana estrogeenilääkitys on suositeltavaa.  
 
Onnistunut munuaisensiirto mahdollistaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen, 
joka parantaa elämänlaatua. Tämä taas johtaa haluun perustaa perhe. Munuaisensiirron 
jälkeen on tarkkaan mietittävä raskauden mahdollisuutta. Raskaus ei ole riskitön äidille eikä 
lapselle, sillä hylkimisenestolääkkeet läpäisevät istukan. Äidille riskejä ovat mm. siirrännäisen 
toiminnan huononeminen, hylkiminen, verenpaineen nousu ja raskausmyrkytys. Tutkimusten 
mukaan raskauden läpikäyneet munuaisensiirron saaneet naiset menettävät munuaisensa 
muita naisia nopeammin. Lapsen riskinä ovat keskosuus, pieni syntymäpaino, synnynnäiset 
viat ja tulehdukset.  
 
Jos raskauden aloittamiseen kuitenkin päädytään, täytyy sille luoda hyvät edellytykset.  
Äidin terveydentilan tulee olla hyvä eikä hän saa olla liian iäkäs. Siirtomunuaisen toiminnan 
tulee olla hyvä ja verenpaineen normaalitasolla. Tärkeää on myös se, että munuaisensiirrosta 
on kulunut riittävän pitkä aika, vähintään kaksi vuotta. Raskaudesta on hyvä keskustella 
hoitavan lääkärin kanssa jo hyvissä ajoin. Normaali alatiesynnytys on mahdollinen myös 



munuaisensiirron saaneelle naiselle. Imetys ei ole mahdollista, sillä osa 
hylkimisenestolääkkeistä siirtyy äidinmaidon mukana lapseen. Raskausaikana seuranta 
tapahtuu sekä äitiys- että munuaispoliklinikalla.  
 
Isäksi tuloon ei sen sijaan ole esteitä, mutta Cellcept lääkettä käyttäville miehille suositellaan 
pidättäytymistä isäksi tuloon ensimmäisen puolen vuoden aikana munuaisensiirrosta. Syntyneet 
lapset ovat yleensä terveitä ja kasvultaan sekä kehitykseltään normaaleita.  
 
Myös Valcyte lääkettä käyttävän miehen tulee käyttää yhdynnässä kondomia hoidon ajan ja 
vähintään 90 vuorokautta sen päätyttyä, ellei partnerin raskaaksi tuloa ole luotettavasti muilla 
tavoilla ehkäisty. 
 
 
27. Miten jatkat työelämässä munuaisensiirron jälkeen?  
Munuaissiirron jälkeen työkuntoon toivutaan yleensä noin puolessa vuodessa. Onnistuneen 
munuaissiirron jälkeen on hyvät mahdollisuudet siihen, että työkykysi palaa ennalleen ja voit 
palata aikaisempaan työhösi. Tällöin myös perusteet kuntoutustuenkin jatkamiseen loppuvat. 
Tässäkin tilanteessa on tietysti huomioitava yksilöllisesti kunkin potilaan terveydentila ja 
työn/ammatin asettamat vaatimukset.  
 
Pitkään jatkuneen sairausloman jälkeen voi myös olla epävarmuutta siitä, miten uudessa 
tilanteessa työssä tulee jaksamaan tai ovatko vanhat taidot työstä suoriutumiseen vielä tallella. 
Työhön paluuta helpottamaan ja työkykyisyyden testaamiseen on myös tukimuotoja. Hyvä 
ratkaisu tällaisessa tilanteessa voi olla työkokeilu. Voit neuvotella työnantajan ja 
kuntoutustukea maksavan eläkeyhtiön kanssa työkokeilun mahdollisuudesta esim. omassa 
työpaikassasi. Mikäli tästä päästään kaikkien osapuolien kanssa sopimukseen voit turvallisesti 
harjoitella työhön paluuta ja työkokeilun ajalta sinulle maksetaan edelleen kuntoutustukea.  
 
Jos työsi on kuitenkin fyysisesti kovasti kuormittavaa ja sisältää esimerkiksi painavien 
taakkojen nostelua ja kantamista niin voi olla, että terveydentilasi ja siirrännäisen toiminnan 
vaalimiseksi on mietittävä pysyvästi kevyempään tai uudentyyppiseen työhön siirtymistä. 
Tällaisessa tilanteessa voit lähteä neuvottelemaan eläkevakuutusyhtiösi (tai Kelan) kanssa 
ammatillisesta kuntoutuksesta. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa 
työelämässä pärjäämisen ja siellä pysymisen edellytyksiä pidemmällä tähtäyksellä. 
Ammatillisen kuntoutuksen ajalla toimentulosi muodostuu eläkeyhtiön tai Kelan maksamasta 
kuntoutusrahasta. Ammatillista kuntoutusta suunniteltaessa huomioidaan aikaisempi 
koulutustaustasi ja työkokemuksesi.  
 
Joskus ratkaisu voi löytyä siitä, että nykyistä ammattiasi täydennetään jollakin uudella 
osaamisella, jonka kautta pätevöidyt uudentyyppisiin kevyempiin töihin. On myös tilanteita, 
joissa on hyvä hakeutua aivan uudelle ammattiuralle. Ammatillisena kuntoutuksena voidaan 
joissakin tilanteissa kustantaa jopa useamman vuoden kestävä koulutus.  
Ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuutta mietittäessä on erittäin tärkeää oma aktiivisuutesi ja 
innokkuuteesi asian eteenpäin viemiseksi. Omat toiveesi ja kiinnostuksen kohteesi ovat tässä 
kullan arvoisia, sillä olethan suunnittelemassa omaa tulevaisuuttasi ja silloin tulevan ammatin 
on oltava sinulle mieluisa. Ammatillista kuntoutusta ja uutta ammattia suunniteltaessa on myös 
otettava huomioon terveydentilasi. Siksi kannattaa huolella valita sellainen ammatti, jossa 
sinun voidaan terveydentilasi huomioon ottaen odottaa selviytyvän pidempäänkin.  
 
Ota rohkeasti näissä asioissa yhteyttä sairaalasi sosiaalityöntekijään. Hänen avullaan voit 
kartoittaa omia mahdollisuuksiasi työssä jatkamiseen. Voit keskustella asiasta myös 



työterveyshuollossasi ja ottamalla oma-aloitteisesti yhteyttä eläkevakuutusyhtiösi tai Kelan 
kuntoutusneuvojaan.  
 
 
28. Miten jaksat ja miten perheesi voi siirron jälkeen?  
Elämä muuttuu siis munuaisensiirron jälkeen. Paljon riippuu siitä, mitä asioita elämässäsi on 
ollut dialyysiaikana. Vuosia dialyysihoidossa olleilla ihmisillä voi olla siirron jälkeen tiettyä 
haikeutta hoitojen loputtua. Onhan hoitokäynteihin sisältynyt säännöllinen elämänrytmi, paljon 
ihmissuhteita ja tietynlainen tukiverkosto.  
 
Henkiin jääminen ja fyysisten oireiden helpottuminen leikkauksen jälkeen luovat perustan 
psyykkiselle hyvinvoinnille. Vähentynyt riippuvuus hoidosta ja itsenäisyyden palautuminen 
mm. liikuntakyvyn parantuessa merkitsevät ratkaisevaa positiivista muutosta ja itsetunnon 
kohenemista. Fyysisen voinnin parantuminen vaikuttaa myös lähimpiin ihmissuhteisiin. 
Perheen sisäiset suhteet ovat uuden haasteen edessä. Sairaasta perheenjäsenestä tuleekin 
taas työssäkäyvä yhteiskunnan jäsen.  
 
Munuaisensiirto korvaa kuitenkin vain puuttuvan munuaisten toiminnan, se ei poista kaikkia 
elämän ongelmia. Perussairaus pysyy ja sitä pitää hoitaa. Munuaisensiirto ei myöskään 
paranna jo ennestään olevia ihmissuhdeongelmia. Jos parisuhde rakoilee, munuaisensiirto ei 
ole parannuskeino siihen. Ilo ja toivo uudenlaisesta elämästä ovat heti siirron jälkeen 
vallitsevia tunnetiloja, joita kortisonilääkitys osaltaan voimistaa. Hylkimisenestolääkkeiden 
aiheuttamat haittavaikutukset, oman kehon muuttuminen sekä pelko tulehduksista ja 
hylkimisestä voivat aiheuttaa masennusta. Lähes jokaiselle munuaisensiirron saaneelle 
ihmiselle tulee masennuskausi muutama kuukausi siirron jälkeen. Tätä ei kannata pelästyä, 
vaan ottaa asia puheeksi poliklinikkakäynnillä ja pyytää siihen apua.  
 
Myös läheisesi ja perheenjäsenet ovat uudessa tilanteessa munuaisensiirron jälkeen ja 
saattavat tarvita tukea ja apua. Sairaalassasi voidaan järjestää tietopäiviä siirron saaneille 
potilaille ja heidän läheisilleen. Niihin kannattaa osallistua.  
 
Tukea saatte osallistumalla Munuais- ja maksaliiton kursseille. Osallistumalla oman alueesi 
potilasyhdistyksen toimintaan, tutustutte aikaisemmin munuaisensiirron saaneisiin ja heidän 
läheisiinsä. Lisätietoa liiton ja yhdistyksen toiminnasta saatte niiden lehdistä ja verkkosivuilta.  
 


