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– hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle

Elintavoista johtuvat maksasairaudet yleistyvät jatkuvasti.
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suunnattava koko väestölle ja niihin on saatava lisää resursseja.
Maksasairauteen sairastuneiden tulee olla mahdollisuus hoitoon asuinpaikasta ja sairauden syystä riippumatta.
Kaikki maksasairaudet eivät johdu elintavoista.
Sairastuneisiin kohdistuvia ennakkoluuloja on vähennettävä.
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Sairastuneiden tasapuolinen hoito on
turvattava yhteiskunnan muutoksissa
Hyvä päättäjä ja terveydenhuollon ammattilainen, tämä esite maksasairauksista, niiden ennaltaehkäisystä
ja hoidosta, on tarkoitettu teille, kun suunnittelette alueenne maksasairauteen sairastuneiden palveluita.
Kyseessä on sote-palveluidenkin kannalta merkittävä asiakasryhmä, sillä Suomessa on yli 100 000 maksasairauteen sairastunutta. Munuais- ja maksaliitto valvoo maksasairauteen sairastuneiden etuja, antaa
tietoa, tukea ja järjestää sopeutumisvalmennusta. Terveydenhuollon ammattilaisen, hoitajan tai lääkärin
antama tieto liitosta ja sen palveluista on sairastuneelle tärkeää, jotta motivaatio ja halu kuntoutumiseen ja
sairauden omaan hoitoon on mahdollista.
Maksasairaudet yleistyvät Suomessa muun muassa ikääntymisen ja elämäntapatekijöiden vaikutuksesta.
Maksasairaus heikentää toimintakykyä ja voi aiheuttaa usein pitkiä poissaoloja työelämästä tai jopa työkyvyn menettämisen. Maksasairauksien ennaltaehkäisy, hyvä hoito ja seuranta sekä sairastuneen kokonaisvaltainen tukeminen on järkevää sekä ihmisen että yhteiskunnan kannalta. Pitkälle edenneen maksasairauden ainoa hoitomuoto voi olla maksansiirto. Siirrettävistä elimistä on jatkuva pula.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennetta ja hallintoa uudistusta suunniteltaessa kuulee yhä useammin
päättäjien sanovan, että palvelurakennetta kehitetään ihminen keskiössä. Erityisesti maksasairauteen sairastuneiden kohdalla toivoisin lisää tätä ajattelua, koska pitkittynyt vaikea maksasairaus on paitsi fyysisesti
myös henkisesti uuvuttava prosessi. Maksasairauteen sairastuneet kohtaavat paljon ennakkoluuloja kertoessaan sairaudestaan. Maksasairaus yhdistetään lähes poikkeuksetta elämäntapoihin tai alkoholiin. Pitää muistaa, että kaikki maksasairaudet eivät johdu omista elämäntavoista.
Lasten ja nuorten elintavat ja ravitsemustottumukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa rasvamaksaa todetaan yhä nuoremmilla. Tähän liittyvä ennaltaehkäisy on aloitettava jo koulussa ja opiskelijaterveydenhuollossa, ja sen tulee ulottua aina terveyskeskuksiin ja erityissairaanhoitoon asti. Alkoholimaksasairaudet ovat
merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja kuolleisuus niihin on EU:n korkeimpia. Alkoholimaksasairauksien määrä saadaan laskuun vain resursoimalla oikeita palveluita ennaltaehkäisyyn ja tekemällä muita
passiivisia ennaltaehkäisytoimia, kuten vaikuttamalla mainontaan ja alkoholilakiin. Nuorten humalahaluinen
juominen on vähentynyt, mutta keski-ikäinen ja vanheneva väestö käyttää alkoholia yhä enemmän. Virushepatiiteista yleisin on C-hepatiitti, jonka kantajia maassamme on lähes 30 000. Puolet uusista tartunnoista on nuorilla 20–29-vuotiailla, joilla C-hepatiitin aiheuttamat maksavauriot voivat näkyvät vasta vuosien
päästä ja vaikuttaa työllistymiseen ja muihin elämänvalintoihin, jolloin taudin vaikutukset ja kustannukset
kanavoituvat myös laajemmin yhteiskunnalle.
Maksasairautta sairastava väestö on kaikenikäistä. Tulevien vuosien painopisteenä on tehdä ennaltaehkäisevää työtä, jotta elintavoista johtuvat maksasairaudet eivät lisääntyisi. Suuren yleisön tietoisuuden lisääminen sekä rasvamaksaan vaikuttavista tekijöistä, että alkoholihaitoista on meille tärkeää, jotta omien
elämäntapatekijöiden vaikutus maksan terveyteen tiedostettaisiin paremmin. Liitto vaatii, että jokaisella
maksasairaalla on oltava tasa-arvoinen oikeus samanlaiseen ennaltaehkäisevään tietoon, seurantaan ja
hyvään hoitoon riippumatta asuinpaikasta.

Sari Högström

toiminnanjohtaja
Munuais- ja maksaliitto
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Urpo Nieminen

sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri,
HUS Meilahden sairaala

Maksasairaudet Suomessa
Maksan ja sappiteiden sairaudet ovat Suomessa
verrattain yleisiä. Sairaudet voivat edetä pitkään oireita antamatta tai ne voivat aiheuttaa äkillisiä, rajujakin oireita. Merkittävimpiä kroonisia maksasairauksia ovat autoimmuunimaksasairaudet, krooniset
virusmaksatulehdukset sekä rasvamaksa ja alkoholimaksasairaus. Maksasairaudet voidaan luokitella myös tulehduksellisiin ja kolestaattisiin maksasairauksiin. Krooninen maksasairaus voi edetä
maksakirroosiin tai maksan vajaatoimintaan.
Krooninen autoimmuunihepatiitti (AIH) on melko
harvinainen, uusia tapauksia todetaan vuosittain
enintään joitakin kymmeniä miljoonaa asukasta
kohti. Kelan erityiskorvausoikeus lääkitykseen on
noin 700 sairastuneella. Sairaus vaatii jatkuvaa
lääkitystä, jolla sairauden aktiviteettia alennetaan
ja siten maksavaurion etenemistä pyritään estämään. Osalla potilaita tauti etenee kirroosiin lääkityksestä huolimatta. Primaarin biliaarisen kirroosin (PBC) ilmaantuvuus on vuosittain lisääntynyt
3,5 prosentilla ja sen esiintyvyys 5,1 prosentilla.
Se todetaan keskimäärin 56–58 vuoden ikäisenä.
Kelan lääkekorvausoikeus on noin 1300 sairastuneella. Kuolleisuus ja erityisesti maksaperäinen
kuolleisuus on alentunut parantuneiden tutkimusmenetelmien ja hoidon ansiosta. Sklerosoivaan
kolangiittiin (PSC) liittyy lisääntynyt sappitiesyöpäriski, sappitiesyöpään sairastuu 6–20 prosenttia. Vaikka sappitiesyöpä on harvinainen, on sen
riski PSC-potilailla merkittävästi, 161-kertaisesti, lisääntynyt muihin henkilöihin verrattuna. Sen
seurannassa sappiteiden kuvantamistutkimus on
avainasemassa syövän esiasteiden toteamiseksi. Maksansiirtoa harkitaan, kun todetaan syövän
esiaste tai taudin edettyä vaikean kirroosin tasolle.
Kroonisia virusmaksatulehduksia aiheuttavat Bja C-hepatiittivirukset. Krooninen B-hepatiitti todetaan Tartuntatautirekisterin mukaan vuosittain
250 henkilöllä. Suurin riskiryhmä on 25–34-vuotiaat. Suurin osa B-hepatiitin kantajia on ulkomaalaisia (86 % vuonna 2012) ja valtaosa Suomessa
todetuista tartunnoista oli saatu ulkomailla. Krooninen C-hepatiitti on paljon yleisempi. Vuosittain
uusia tapauksia on rekisteröity noin 1150. On arvioitu, että Suomessa olisi kroonista C-hepatiittia sairastavia 17000–20000 henkilöä. Rokotet-
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ta C-hepatiittia vastaan ei ole olemassa. Viime
aikoina käyttöön on tullut uusia lääkkeitä, joiden
yhteiskäytöllä hoidon tulokset ovat aikaisempaa
parempia, mutta ne ovat myös huomattavasti aiempaa kalliimpia.
Alkoholimaksasairauksiin kuuluvat alkoholirasvamaksa, -hepatiitti ja -maksakirroosi. Alkoholin
kulutuksen kasvaessa myös alkoholihaitat ovat
merkittävästi lisääntyneet. On arvioitu, että noin
90 prosenttia maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia. Alkoholimaksasairauden riski näyttäisi olevan suoraan verrannollinen juotuun alkoholimäärään. Suuri osa yhteiskuntaa kuormittavista
alkoholihaitoista syntyy valtaväestön alkoholinkulutuksesta, vaikka sosiaaliset ongelmat ja vakavat
terveyshaitat kasautuvatkin alkoholia keskimääräistä enemmän käyttäville. Alkoholihaittojen tehokas ehkäiseminen edellyttää koko väestön tasolla
haittariskiä vähentäviä toimenpiteitä. Ennaltaehkäisevät toimet tulisi suunnata suurelle määrälle
ihmisiä jo ennen kuin vakavia haittoja on ehtinyt
ilmetä. Todennäköisimmin kaikkein tehokkaimpia keinoja vähentää alkoholin kokonaiskulutusta väestössä ovat alkoholin hintaan ja saatavuuteen kohdistettavat toimenpiteet. Samoin alkoholimainonnan rajoituksilla ja valistuksella voidaan
pyrkiä vaikuttamaan koko väestön alkoholinkäyttötapoihin.
Rasvamaksalla tarkoitetaan rasvan runsasta
kertymistä maksasoluihin. Rasvamaksasta puhutaan, kun yli viisi prosenttia maksakudoksesta
koostuu rasvapisaroista. Alkoholi on tunnettu rasvamaksan aiheuttaja, mutta rasvamaksa voi kehittyä myös ilman alkoholin käyttöä. Rasvamaksaan
voi liittyä tulehdus, jolloin puhutaan ei-alkoholin aiheuttamasta rasvamaksatulehduksesta (NAFLD).
Rasvamaksa on vahvasti yhteydessä metaboliseen oireyhtymään ja tyypin 2 diabetekseen. Toisaalta 30–70 prosentilla rasvamaksaa sairastavista on myös metabolinen oireyhtymä. Metabolista
oireyhtymää sairastavilla on todettu jopa nelinkertainen määrä rasvaa maksassa verrattuna terveisiin henkilöihin. Koska yleismaailmallisesti ja myös
meillä Suomessa ylipainoisten osuus on WHO:n
tilastojen mukaan lisääntymässä, riski rasvamaksataudin lisääntymiselle on selvä.

Maksasairauden
hyvä hoito
– hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle
Maksa on elimistön suurin sisäelin. Terveen aikuisen maksa painaa 1–1,5 kiloa. Ihminen ei tule toimeen ilman
maksaa. Maksa hajottaa alkoholia, lääkkeitä ja muita vahingollisia kemiallisia aineita sekä elimistön itsensä
tuottamia myrkkyjä. Maksa varastoi ravintoaineita, vitamiineja, sokeria sekä rasvaa ja jakelee niitä vereen. Maksa tuottaa veren hyytymistekijöitä ja proteiineja sekä osallistuu hormonien tuotantoon ja säätelyyn. Se erittää
sappea ruuansulatuksen tarpeisiin.
Maksasairautta sairastavia on Suomessa noin 100 000. Heistä puolella on maksakirroosi, suurella osalla tosin lievä. Elintavoista johtuvat maksasairaudet yleistyvät jatkuvasti. Arviolta 90 prosenttia maksakirrooseista
on alkoholin aiheuttamia. Kuolleisuus alkoholimaksakirroosiin on EU-maista suurimpia. Viidesosalla suomalaisista on rasvamaksa. Ylipaino, varsinkin vyötärölihavuus, on merkittävin rasvamaksan aiheuttajia. Ylipainoisista joka kolmannella on rasvamaksa. Myös lääkkeet, luontaistuotteet tai sienet voivat vaurioittaa maksaa.
Kaikki maksasairaudet eivät johdu elintavoista. Niiden taustalla voi olla autoimmuunisairaus tai perinnöllinen
maksasairaus. Joskus sairauden syy jää tuntemattomaksi.
Maksasairauksien diagnosointiin, seurantaan ja hyvään hoitoon sekä sairastuneiden ohjaukseen ja kuntoutukseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, koska niillä pystytään vaikuttamaan maksasairauden ennusteeseen ja mahdollisiin komplikaatioihin ja siten sairastuneen vointiin ja elämänlaatuun. Terveydenhuoltoon on saatava lisää asiantuntemusta havaita myös harvinaisempia maksasairauksia, jotta diagnoosin saaminen ei viivästy.
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suunnattava koko väestölle ja niihin on saatava lisää resursseja. Maksasairauksien ennaltaehkäisy on huomioitava perusterveydenhuollon palveluissa ja riskiryhmiin kuuluvien,
muun muassa ylipainoisten, tyypin 2 diabeetikoiden ja alkoholin riskikäyttäjien, terveystarkastuksiin on liitettävä myös maksakokeiden otto. Varhainen puuttuminen ja kaikille avoimet matalankynnyksen palvelut ja hoito
ovat avainasemassa, kun halutaan vaikuttaa elintapojen aiheuttamiin sairauksiin.
Suomessa tehdään vuosittain keskimäärin 50–60 maksansiirtoa, mutta tarve olisi tätä suurempi, tavoitteena vähintään 70 siirtoa vuodessa. Siirtojen määrää eniten rajoittava tekijä on sopivien siirrännäisten puute.
Maksasairaudet vaikuttavat työ- ja toimintakykyyn sekä sairastuneen elämänlaatuun. Maksasairauksiin
sairastuneen kuntoutuksen tarve tulee arvioida yksilöllisesti, tehdä tarvittaessa kuntoutussuunnitelma ja varmistaa kuntoutukseen pääsy. Maksasairaudet tulee ottaa osaksi Kelan lääkinnällistä kuntoutusta.

• Maksasairautta sairastavilla tulee olla
mahdollisuus tasapuolisesti vaikuttavaksi
osoitettuun hoitoon asuinpaikasta ja sairauden syystä riippumatta.

• Maksasairauksiin sairastuneen kuntoutuksen tarve tulee arvioida yksilöllisesti,
tehdä tarvittaessa kuntoutussuunnitelma
ja varmistaa kuntoutukseen pääsy.

• Maksasairauteen sairastuneen on saatava riittävästi tietoa sairaudestaan, jotta
hän voi osallistua omaan hoitoonsa.

• Maksasairauksien ennaltaehkäisyyn on
saatava lisää resursseja.

• Kaikki maksasairaudet eivät johdu elintavoista. Sairastuneisiin kohdistuvia ennakkoluuloja on vähennettävä.
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Maksasairaudet vaikuttavat
työ- ja toimintakykyyn
Munuais- ja maksaliitto teetti vuonna 2015 tutkimuskokonaisuuden maksasairauksien toteamisesta, hoidosta ja niiden vaikutuksesta sairastuneen toimintakykyyn. Aineistona oli lääkäreille
tehty kouluttava kysely sekä Kelan ja THL:n viranomaisaineistot. Maksasairauteen sairastuneista jopa 40 prosentilla on alentunut toimintakyky.
Suurimpana syynä on työ- ja toimintakyvyn heikkenemiseen on väsymys. Siihen vaikuttavat myös
liitännäissairaudet, askites eli nesteen kertyminen
vatsaonteloon ja pahoinvointi. Alentunut toimintakyky vaikuttaa maksasairauteen sairastuneiden
elämänlaatuun.
Maksasairaat saavat keskimäärin 500 euroa
enemmän sairauspäivärahaa muihin sairausryhmiin verrattuna Kelan aineiston mukaan. Alkaneet sairauspäivärahakaudet ovat selvästi muita
sairausdiagnooseja pidempiä maksafibroosia ja
maksakirroosia, kroonista virusmaksatulehdusta
sekä alkoholin aiheuttamaa maksasairautta sairastavilla. Alkoholimaksasairauden takia saadun
sairausloman pituus on keskimäärin kolme kuukautta. Vuosittain Kelan kustantamaan kuntoutukseen pääsee maksasairausdiagnoosilla vain noin
15 sairastunutta.
Maksa-arvot mitataan tyypillisesti työterveystai yleisessä terveystarkastuksessa. Epäily runsaasta alkoholinkäytöstä oli 89 prosentilla lääkäreistä syy selvittää maksa-arvot. Myös ylävatsan
kivut tai aloitettu lääkitys johtaa usein maksa-arvojen tarkistamiseen. Diabetes tai metabolinen
oireyhtymä oli noin 60 prosentilla lääkäreistä syy

maksa-arvojen ottamiseen, mutta pelkkä vyötärölihavuus vain alle puolella.
Yleisin maksasairausdiagnoosi Suomessa on
rasvamaksa, mutta yhteenlasketuista luvuissa alkoholin aiheuttamat maksasairaudet nousevat ensisijalle. Lääkärien vastausten mukaan suurin osa
heistä ottaa alkoholinkäytön puheeksi vastaanotolla.
Lääkärien käsityksen mukaan rasvamaksaan
sairastuneet eivät saa tarvitsemaansa hoitoa, vaikka heidän mielestään yleisenä tavoitteena on hoitaa rasvamaksaa aktiivisesti ja estää sen eteneminen. Rasvamaksan diagnosointi on kuitenkin
puutteellista, vaikkei sitä pidetty erityisen vaikeana.
Ei-alkoholiperäisen rasvamaksan tärkein hoitomuoto on maltillinen painonpudotus. Silti vain
35 prosenttia erikoislääkäreistä antoi sairastuneille ohjeita painonhallintaan, yleislääkäreistä painonpudotukseen kehotti 45 prosenttia. Alkoholiperäisessä taudissa alkoholinkäytön lopettaminen tai
vähentäminen on tärkeää. Potilaat eivät ota alkoholinkäyttöään itse puheeksi vastaanotolla. Tutkimuksen mukaan alkoholiperäisen rasvamaksan
hoidossa yleislääkärit puuttuivat erikoislääkäreitä
useammin alkoholinkäyttöön. Harva lääkäri lähetti
sairastuneen edelleen päihdehoitoon.
Kouluttava kyselyn asiantuntijana toimi gastroenterologian erikoislääkäri Perttu Arkkila HYKSistä.
Tutkimuksen toteutti Respondeo Oy ja sitä
tutkivat Berlin Chemie Menarini, Bristol Meyers
Squibb, Gilead ja H. Lundbeck.
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Yleislääkärit

100 %

C-hepatiitti Suomessa

– kansallisen keskustelun kautta
kohti aktiivista ennaltaehkäisyä ja tasa-arvoista hoitoa
jaamiseen. Aktiivisempien seulontojen lisäksi
Maksasairauteen C-hepatiitti on viruksen aiheuttama maksasairaus. Se voi johtaa maksakirroosiin
tarvitaan myös aktiivisempaa hoitoonohjausta.
ja altistaa maksasyövälle. C-hepatiitti tarttuu veren
Tällä hetkellä vain neljännes eli noin 300 sairaskautta. C-hepatiitti on yleisin Suomessa esiintyvistunutta Suomessa saa hoitoa vuosittain.
Suomessa on tällä hetkellä merkittäviä alutä virushepatiiteista. Se on todettu yli 27 000 suoeellisia eroja C-hepatiittitartuntojen määrässä.
malaiselta. Uusia tartuntoja todetaan 1000–1200
Vuonna 2013 eniten tartuntoja suhteessa asuvuosittain, joista puolet on 20–29-vuotiailla nuorilla. Muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa C-hepakaslukuun oli Länsi-Pohjan ja Etelä-Karjalan
tiitti on yleisin syy maksansiirtoon. WHO:n mukaan
sairaanhoitopiireissä. Myös ennaltaehkäisyn
jopa 500 000 ihmistä kuolee vuosittain C-hepasekä hoitoonohjauksen ja hoidon käytännöt
tiittiin aiheuttamaan maksasairauteen. Suomesvaihtelevat alueittain. Yhtenäistä ohjeistusta
sa C-hepatiittitartunnan saaneiden kuolleisuus on
C-hepatiitin ehkäisystä ja tartunnan saaneiden
8,5-kertainen muuhun väestöön verrattuna.
seurannasta ei ole.
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Maksasairauksien
ennaltaehkäisyyn
tarvitaan lisää resursseja
Elintapoihin liittyvät maksasairaudet yleistyvät jatkuvasti. Arviolta jopa viidesosalla suomalaisista on rasvamaksa. Sen taustalla voi olla runsas alkoholinkäyttö sekä yhä useammin ylipaino ja tyypin 2 diabetes.
Alkoholimaksasairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma ja kuolleisuus niihin on EU:n korkeimpia. Virushepatiiteista yleisin on C-hepatiitti, jonka kantajia maassamme on lähes 30 000. Myös
lääkkeet, luontaistuotteet tai myrkylliset sienet voivat vaurioittaa maksaa. Autoimmuuni- ja perinnölliset
maksasairaudet eivät johdu elintavoista, mutta niihin sairastuneet kohtaavat edelleen ennakkoluuloja.
Maksasairauksien ennaltaehkäisy on tärkeää. Virusmaksasairauksia lukuun ottamatta varsinaisia
parantavia hoitoja on vähän, mutta kun maksasairauden syy on tiedossa, voi välttää maksaa kuormittavia tekijöitä. Maksasairaus todetaan yleisimmin sattumalta työterveystarkastuksessa tai tutkittaessa
maksa-arvoja muun sairauden lääkehoidon aikana.
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suunnattava koko väestölle ja niihin on saatava lisää resursseja. Maksasairauksien ennaltaehkäisy on huomioitava perusterveydenhuollon palveluissa ja riskiryhmiin
kuuluvien terveystarkastuksiin on liitettävä myös maksakokeiden otto. Varhainen puuttuminen ja kaikille avoimet matalankynnyksen palvelut ja hoito ovat avainasemassa, kun halutaan vaikuttaa elintapojen aiheuttamiin sairauksiin. Asenteiden muuttamiseksi tarvitaan lisää yhteiskunnallista keskustelua.

Rasvamaksa
Rasvamaksa on Suomen yleisin maksasairaus. Se on viidesosalla suomalaisista. Rasvamaksa tarkoittaa
rasvan runsasta kertymistä maksasoluihin. Alkoholi on tunnettu rasvamaksan aiheuttaja, mutta se voi
kehittyä myös ilman alkoholin käyttöä. Rasvamaksa on yhteydessä metabolisiin häiriöihin kuten tyypin
2 diabetekseen, rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin ja verenpainetautiin. Diabetesta ja metabolista oireyhtymää sairastavilla on suurentunut riski saada rasvamaksa. Ylipaino, varsinkin vyötärölihavuus, on
merkittävin rasvamaksan aiheuttajia. Ylipainoisista joka kolmannella on rasvamaksa. Jo pienikin ylipaino voi aiheuttaa rasvan kertymistä maksaan, mutta riski kasvaa suhteessa ylipainon määrään. Eniten
rasvamaksaa on ikääntyneillä, joilla on ylipainoa, mutta sitä todetaan myös jo alle kouluikäisillä lapsilla.
Naiset ovat alttiimpia saamaan rasvamaksan. Rasvamaksan voi aiheuttaa myös esimerkiksi raskaus,
nopea laihdutus, ravitsemushäiriöt tai jotkut lääkkeet.
Rasvamaksa on tärkeä havaita ajoissa, jotta sen kulkuun voidaan puuttua. Jos maksassa on rasvan
lisäksi tulehdusreaktio, maksaan voi muodostua sidekudoslisää, mikä voi kehittyä maksakirroosiksi, johon liittyy aina maksasyövän riski. Rasvamaksa voi johtaa niin vakavaan maksan vajaatoimintaan, että
sen ainoa hoitomuoto on maksansiirto. Rasvamaksa lisää tutkimusten mukaan myös riskiä sairastua
sydän- ja verisuonisairauksiin.
Maksan rasvoittuminen ei yleensä aiheuta oireita ennen kuin maksan toiminta on jo heikentynyt.
Rasvamaksa todetaan usein etsittäessä syytä esimerkiksi terveystarkastuksessa havaittuihin koholla
oleviin maksa-arvoihin. Rasvamaksan hoidossa ensisijainen tavoite on painonpudotus. Laihduttaminen vaikuttaa nopeasti maksan kuntoon, mutta painonpudotuksen tulisi olla maltillista. Liikunta hillitsee
rasvan kertymistä maksaan, vaikka paino ei putoaisikaan. Jos kyseessä on alkoholin käyttöön liittyvä
rasvamaksa, on alkoholin käyttö lopetettava.

Alkoholimaksasairaudet
Jatkuva alkoholinkäyttö aiheuttaa maksan rasvoittumista. Alkoholinkäytön jatkaminen voi johtaa maksasolujen pitkittyneen tulehduksen eli alkoholihepatiittiin ja pahimmillaan sidekudoksen muodostumiseen eli maksakirroosiin. Suomessa arviolta 90 prosenttia maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia.
Kuolleisuus alkoholimaksakirroosiin on EU-maista suurimpia.
Maksavaurion kehittymisen riski on verrannollinen juotuun alkoholimäärään. Kyseessä ei ole ainoastaan suurkuluttajien ongelma. Suurin osa yhteiskuntaa kuormittavista alkoholihaitoista johtuu valtaväestön alkoholinkäytöstä. Päivitetty Käypä hoito -suositus tiukentaa alkoholinkäytön riskirajoja. Aiemmassa
suosituksessa riskirajaksi määriteltiin miehille 24 annosta ja naisille 16 annosta viikossa. Uusi korkean
riskin taso on miehillä 23–24 annosta ja naisilla 12–16 annosta viikossa. Korkean riskin taso on hälytysraja, jolloin viimeistään asiaan tulee puuttua. Uutta päivitetyssä suosituksessa ovat kohtalaisen riskin taso, joka on miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa. Turvallista rajaa ei ole olemassa kenellekään.
Naisten maksa on kaksi kertaa miesten maksaa herkempi vaurioitumiselle.
Alkoholiperäiset sairaudet ja tapaturmainen alkoholimyrkytys on työikäisten kolmanneksi yleisin
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kuolinsyy. Alkoholi on merkittävä tekijä työurien
lyhentymisessä. Alkoholiperäisiin sairauksiin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuonna 2013 runsaat 1 900 henkilöä. Merkittävä syy korkeaan
alkoholikuolleisuuteen on alkoholin lisääntynyt
kulutus viime vuosikymmeninä.
Alkoholin aiheuttama rasvamaksa paranee,
kun alkoholin käyttö lopetetaan ja elintavat korjaantuvat. Pitkälle edennyt maksakirroosi ei parane täysin juomisen loputtua, mutta maksan
toiminta voi silti kohentua.
Alkoholin aiheuttamiin haittoihin tulisi puuttua
jo ennen niiden syntyä. Varoitustekstit alkoholipakkauksissa, mainonnan säätely, saatavuuden
rajoittaminen, hinta ja rattijuoppousrajan alentaminen ovat keinoja vähentää alkoholin kokonaiskulutusta. Myös varhainen puuttuminen sekä kaikille avoimet matalankynnyksen palvelut ja
hoito ovat avainasemassa alkoholinkäytön vähentämiselle. Hoitoon hakeutumisen esteenä voi
olla palveluiden puuttuminen tai alkoholin käyttöön liittyvä häpeä voi estää avun hakemisen.

A-, B- ja C-hepatiitti
Virushepatiitit ovat maailmalla yleisempiä kuin
Suomessa. Kaikkiaan 400 miljoonalla ihmisellä
on B- tai C-hepatiitti. Suomessa B-hepatiittitartuntojen määrä on vähentynyt parantuneen rokotesuojan ansiosta. C-hepatiitti on yleisin Suomessa esiintyvistä virushepatiiteista. Se on todettu yli 27 000 suomalaiselta. Uusia tartuntoja
todetaan 1000–1200 vuosittain, joista puolet on
20–29-vuotiailla nuorilla.
Virushepatiitit tarttuvat suun kautta tai veriteitse. A-hepatiitin voi saada saastuneesta vedestä tai ruoasta. Suomessa tartuntojen on epäilty
johtuneen ulkomaisista pakastemarjoista. B- ja
C-hepatiitit vaativat tarttuakseen verikontaktin.
Ne eivät tartu pisaratartuntana arjessa työkaverista tai ystävistä. Tartunnan voi saada steriloimattomista neuloista tai välineistä, joita käytetään tatuoinnin ja lävistyksen tekemiseen tai lääkkeiden tai huumeiden pistämiseen. B-hepatiitti,
sekä harvemmin C-hepatiitti, tarttuu myös suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä.
Suurelle osalla C-hepatiittitartunnan saaneista kehittyy krooninen C-hepatiitti, mikä voi johtaa
maksakirroosiin ja altistaa maksasyövälle. Moni
kantaa C-hepatiittivirusta tietämättään, sillä tartunta on usein oireeton. On kuitenkin tärkeä todeta hepatiittitartunta ajoissa verikokeella. Sairautta voidaan tarvittaessa hoitaa lääkityksellä ja
viruksen leviämistä ehkäistä.

Marko laittoi
korkin kiinni
Markolla oli nuorena miehenä unelmaduuni. Hän kiersi bändin mukana roudarina ympäri maata. Suomi vilisi silmissä: joka päivä uusi kaupunki, illalla
parin tunnin setti, backstagella riitti juomista ja sitten radalle bändin kanssa.
Seuraavana päivä sama uudelleen. Rock´n roll vei mukanaan
Vaikka keikkaelämä loppui, alkoholinkäyttö jatkui. Arki meni ilman alkoholia, mutta viikonloppuisin kului sitäkin enemmän. Vähitellen baarista tuli
toinen olohuone ja juominen oli päivittäistä.
– Lopettamiseen ei löytynyt mitään syytä, koska dokaamisesta ei tuntunut
olevan haittaakaan. Päätin, että lopetan, jos voitan lotossa tai saan lapsen.
Ei tullut rahaa eikä lasta, mutta meni terveys. Marko hakeutui lääkäriin,
kun hänen silmänsä alkoivat kellertää. Maksa-arvot olivat koholla ja lääkärin nuhteiden jälkeen mies pystyi olemaan pari kuukautta ilman alkoholia.
Vuonna 2000 Marko alkoi oksentaa verta. Ruokatorven laskimolaajentumia
tukittiin tähystyksessä. Maksakirroosin oireet lisääntyivät: vatsaonteloon kertyi askites-nestettä ja vaikeasta maksasairaudesta johtuvat tajunnanmenetykset alkoivat.
Alkoholinkäytön lopettaminen ei ole helppoa, vaikka tietäisi sen olevan
ainoa keino selviytyä hengissä. A-klinikan sosiaaliterapeutti ja terveyskeskuksen lääkäri eivät tuominneet, vaikka tapaamiseen olisi joskus mennytkin
päissään. Molemmat näkivät ihmisen alkoholistin takana.
– Olisi ollut helppoa unohtaa kivut ja uhkaava kuolema vetämällä viinaa pää
täyteen. Kelasin, että ainoa, vaikka pieni mahdollisuus selviytyä, on laittaa
korkki kiinni, Marko sanoo.
Marko pystyi olemaan juomatta puoli vuotta ja sai lähetteen maksansiirtoarvioon. Lääkärit sanoivat, että juomattomuuden on jatkuttava. Se onnistui
ja Marko pääsi lopulta elinsiirtolistalle. Takana oli kaksi vuotta ilman alkoholia,
kun vappuaattona 2007 puhelin soi.
– Olin pitkästä aikaa jaksanut lähteä viettämään aikaa kavereiden kanssa.
Ilmeet olivat näkemisen arvoisia, kun kesken juhlien sanoin lähteväni maksansiirtoon.
Maksansiirto onnistui. Marko miettii, ettei varmaan olisi tässä enää ilman
puolisoaan Tiiaa. He ovat olleet yhdessä jo 25 vuotta. Liiton ja yhdistyksen
tapahtumista molemmat ovat saaneet tukea. Tiialle oli tärkeää, että myös
läheinen pääsi puhumaan ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet saman.
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Perttu Arkkila

dosentti, sisätautien- ja gastroenterologian erikoislääkäri
HYKS

Maksasairauksien
komplikaatiot ja hoito
Useimmat maksasairaudet ovat kroonisia sairauksia, eikä niihin ole parantavaa hoitoa. Ennaltaehkäisyllä voidaan kuitenkin merkittävästi vaikuttaa monien maksasairauksien ilmaantumiseen.
Alkoholin ja maksaa kuormittavien lääkkeiden sekä luontaistuotteiden käytön välttämisellä voidaan
ennaltaehkäistä näiden aiheuttamia maksasairauksia. Ei-alkoholinkäyttöön liittyvän rasvamaksan
tärkein ennaltaehkäisy ja hoito on ylipainon välttäminen. Virusmaksatulehduksia voidaan ennaltaehkäistä rokotteilla ja tartuntaa välttävillä elintavoilla.
Autoimmuunimaksasairauksien etenemistä voidaan hidastaa elimistön puolustusmekanismeihin
vaikuttavilla lääkkeillä. Virusmaksatulehduksia voidaan hoitaa yhä paremmin uusilla viruslääkkeillä.
Alkoholimaksasairauden tärkein hoito on alkoholinkäytön lopettaminen, jolla on erittäin suotuisa
vaikutus sekä potilaan toipumiseen, vointiin ja eliniän ennusteeseen. Lääkkeiden- ja luontaistuotteiden aiheuttamissa maksasairauksissa riittää usein
altistavan tekijän käytön lopettaminen.
Pitkälle edenneeseen maksasairauteen liittyy
usein komplikaatioita, jotka ovat sairauden taustalla olevasta syystä riippumatta usein samankaltaisia. Tärkeimmät maksakirroosin komplikaatiot
ovat ruokatorven laskimolaajentumat, askites eli
vesivatsaisuus, maksasairauteen liittyvä munuaisten vajaatoiminta ja tajunnantason aleneminen.
Maksakirroosi altistaa myös maksasyövän synnylle. Lisäksi voi esiintyä infektioita ja verenvuotoja.
Nämä komplikaatiot johtavat usein sairaalahoitoon
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ja voivat olla jopa henkeä uhkaavia. Ne vaikeuttavat myös työntekoa ja voivat olla este autolla ajamiseen. Kirroosin komplikaatioita voidaan ennaltaehkäistä hoitamalla mahdollisimman tehokkaasti maksasairautta ja lisäksi niiden ilmaantumiseen
voidaan vaikuttaa sekä elintavoilla, esimerkiksi
suolan vähentämisellä, ja lääkkeillä. Komplikaatioita voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä myös erilaisin leikkaus- ja tähystystoimenpitein. Vesivatsan
tyhjentämistä käytetään, jos elintapaohjeet ja nesteenpoistolääkitys eivät riitä vatsaontelon nesteen
poispysymisessä. Tajunnantason alenemista voidaan ennaltaehkäistä lääkehoidoilla. Mikäli maksasairauteen liittyy vaikea munuaisten vajaatoiminta,
ainoana tilannetta merkittävästi parantavana hoitokeinona pidetään maksansiirtoa. Mikäli potilaan
maksasairaus on edennyt hyvin pitkälle ja hänelle
tehdään maksansiirto, maksakirroosin komplikaatiot lähes aina korjaantuvat siirron jälkeen.
Maksasairauksien ja niiden komplikaatioiden
hoidossa on keskeistä potilaan sitoutuminen hoitoon. Mahdollisuus oikean hoidon toteuttamiseen
edellyttää tämän lisäksi terveydenhuollon henkilöstön korkeaa ammattitaitoa ja resursseja toteuttaa hoito.

Hoitoon on päästävä
tasavertaisesti
Maksasairautta sairastavilla tulee olla mahdollisuus tasapuolisesti vaikuttavaksi osoitettuun hoitoon
asuinpaikasta ja sairauden syystä riippumatta.
Maksasairauksien diagnosointiin, seurantaan ja hyvään hoitoon sekä sairastuneiden ohjaukseen ja
kuntoutukseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, koska niillä pystytään vaikuttamaan maksasairauden ennusteeseen ja mahdollisiin komplikaatioihin ja siten sairastuneen vointiin ja elämänlaatuun.
Maksasairauksien ja niihin sairastuneiden määrä kasvaa jatkuvasti. Terveydenhuoltoon tarvitaan lisää resursseja ennaltaehkäisyyn, riskitekijöiden huomioimiseen ja sairauksien toteamiseen jo varhaisessa vaiheessa. Sairastuneelle on taattava mahdollisimman nopea pääsy perussairaanhoidosta erikoissairaanhoitoon, mikäli erikoissairaanhoidon palveluja tarvitaan diagnoosin varmistamiseksi ja hoitojen
aloittamiseksi. Kroonista maksasairautta sairastavan on oltava säännöllisessä seurannassa siihen soveltuvassa ja valmiudet omaavassa hoitoyksikössä.

Kuntoutus
Maksasairauksiin sairastuneella on oikeus kuntoutukseen. Jopa 40 prosentilla maksasairauksiin sairastuneista on alentunut toimintakyky, mikä vaikuttaa sairastuneen mahdollisuuksiin selvitä arkipäivästä ja
työelämän vaatimuksista. Oikea aikaisella ja kohdennetulla kuntoutuksella voidaan parantaa maksasairauksiin sairastuneen työ- ja toimintakykyä merkittävästi, jatkaa työuria ja edistää työhön paluuta.
Maksasairauksiin sairastuneen kuntoutuksen tarve tulee arvioida yksilöllisesti, tehdä tarvittaessa kuntoutussuunnitelma ja varmistaa kuntoutukseen pääsy.
Vain murto-osa sairastuneista saa kuntoutusta maksasairaus-diagnoosin perusteella. Maksasairaudet tulee ottaa osaksi Kelan lääkinnällistä kuntoutusta, mikä turvaa sairastuneen oikeudet ja oikea
aikaisen kuntoutuksen.

Sosiaaliturva
Maksasairauksiin sairastuneet ovat oikeutettuja yhteiskunnan palveluihin ja etuuksiin sairautensa perusteella.
Hoitoon pääsy ja nopea diagnosointi ovat edellytys sosiaaliturvan ja -palveluiden saamiselle. Maksasairauden vaikutukset sairastuneen toimintakykyyn sekä tuen ja avun tarpeeseen vaihtelevat yksilöllisesti. Sairastuneen tilanne tulee selvittää yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa, jotta voidaan varmistaa
sairastuneen oikeudenmukainen sosiaaliturva.

Ensitieto
Ensitieto on tukea, apua, neuvontaa ja ohjausta, jota sairastunut ihminen läheisineen saa diagnoosin
saannin yhteydessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Ensitiedon tarkoituksena on tukea sairastuneen ja hänen läheistensä elämänhallintaa, voimavaroja ja toimintaedellytyksiä muuttuneessa elämäntilanteessa, sekä auttaa varautumaan tulevaisuuteen. Maksasairaan ensitietoon kuuluu muun muassa
tietoa sairaudesta ja sen oireista, hoidoista, sairauden etenemisestä ja ennaltaehkäisystä sekä palveluista ja kuntoutuksesta. Ensitieto on tuen antamista kriisin keskellä.
Ensitietoa tulisi saada diagnoosin antaneelta taholta. Se voi olla suullista, ja sitä voi tukea esitteet
ja muu kirjallinen materiaali. Tieto tulee saada oikeaan aikaan, ymmärrettävässä muodossa ja sitä tulee olla riittävästi.
Ryhmämuotoisissa ensitietotilaisuuksissa osallistujat saavat asiatiedon ohella kokemuksen siitä, että he eivät ole sairautensa kanssa yksin. Ensitiedon saanti vahvistaa sairastuneen omaa hoitomotivaatiota, poistaa turhia pelkoja ja lisää hoitoon sitoutumista. Maksasairaiden ensitietopäiviä tulee järjestää
säännöllisesti kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla.
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Helena Isoniemi

ylilääkäri, professori,
Elinsiirto- ja maksakirurgia
HYKS Vatsakeskus

Maksansiirtojen
tulokset Suomessa
ovat maailman kärkiluokkaa
Suomessa tehdään vuosittain keskimäärin 50–60
maksansiirtoa, mutta tarve olisi tätä suurempi, tavoitteena vähintään 70 siirtoa vuodessa. Siirtojen
määrää eniten rajoittava tekijä on sopivien siirrännäisten puute. Kaikki elinsiirrot on valtakunnallisesti keskitetty Hyksiin.
Maksansiirtojen tulokset Suomessa ovat kansainvälistä kärkiluokkaa. Maksansiirron jälkeen
potilaiden elämänlaatu on yleensä hyvä ja vastaava kuin muulla väestöllä. Suuri osa työikäisistä
maksansiirron saaneista palaa työelämään ja viettää normaalia perhe-elämää.
Maksansiirrot aloitettiin Suomessa yli kolmekymmentä vuotta sitten vuonna 1982. Syksyllä
2013 tehtiin tuhannes maksansiirto. Niiden tulokset ovat parantuneet huimasti. Siirtojen alkutaipaleella vuoden kuluttua siirrosta potilaista oli elossa 70 prosenttia. Nyt 2000-luvulla maksansiirron
saaneista 95 prosenttia on elossa vuoden kuluttua
siirrosta ja 80 prosenttia kymmenen vuoden kuluttua. Toistaiseksi Suomessa maksansiirron saanut
on pisimpään elänyt 30 vuotta siirron jälkeen ja on
hengissä edelleen. Maksansiirron saaneiden keski-ikä on 43 vuotta. Siirtoja on tehty alle vuoden
ikäisille mutta myös yli 70-vuotialle. Alle 15-vuotiaita on 13 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 16 prosenttia kaikista siirron saaneista. Vanhin elossa oleva
maksansiirron saanut on 88-vuotias ja siirto tehtiin
hänen ollessa 68-vuotias.
Maksansiirron aiheena on ollut yleisimmin jokin
immunologinen maksasairaus. Alkoholikirroosista
johtuvien maksansiirtojen osuus on ollut vähäinen,
mutta määrä on vähitellen lisääntymässä, samoin
ei-alkoholiperäisen rasvamaksan ja hepatiitti C -viruksen aiheuttamien maksansiirtojen.

Muuttuvat maksansiirtojen aiheet ja
elintapojen vaikutus siirtoindikaatioihin
Valtaosalla potilaista on ollut krooninen maksasairaus (67 %). Siirto tehdään, kun maksan toiminta on huonontunut niin, ettei potilas enää pärjää muilla hoidoilla. Äkillinen maksasairaus, jolloin
maksa tuhoutuu muutamassa viikossa, on ollut
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19 prosentilla. Lisäksi on joukko aineenvaihduntasairauksia, joissa tehdään maksansiirtoja. Pienillä
lapsilla tavallisin maksansiirron syy on synnynnäinen sappiteiden puutos. Maksakasvain soveltuu
huonosti maksansiirtoon ja vain hyvin rajoitetuissa tapauksissa maksakasvaimen vuoksi voidaan
tehdä siirto.
Maksansiirtojen indikaatiot ovat muuttuneet
vuosien myötä. Ensimmäisinä vuosina siirron aiheina yli puolella potilaista oli jokin immunologinen maksasairaus kuten primaari biliaari kirroosi
tai primaari sklerosoiva kirroosi, nykyään vain noin
20 prosentilla.
Nykyisin yhä enemmän tehdään siirtoja maksasairauksissa, jotka olemme itse aiheuttaneet.
Suomessa alkoholin käyttö lisääntyi aivan viime
vuosiin saakka ja alkoholinkulutuksessa olemme
Euroopan johtava maa. Liika alkoholinkäyttö johtaa poikkeuksetta maksan rasvoittumiseen ja osa
saa käytön jatkuessa rasvamaksatulehduksen,
mikä puolestaan johtaa kirroosiin. Ensimmäinen
maksansiirto alkoholikirroosin vuoksi tehtiin meillä vuonna 1991. Alkoholikirroosin vuoksi tehtyjen
siirtojen määrä on ollut tasaisesti lisääntymässä,
90-luvulla 0–4 vuosittain ja 2000-luvulla keskimäärin 10 vuodessa. Maksansiirron indikaatiot alkoholikirroosissa ovat pysyneet samana. Siirto tehdään
vain, mikäli henkilö pystyy lopettamaan alkoholin
käytön kokonaan ja hän on ollut vähintään 6 kuukautta raittiina ja tarvitsee edelleen maksansiirron.
Pitkällinen alkoholinkäyttö vaurioittaa usein myös
muita elimiä kuten sydäntä, mikä voi olla vasta-aihe elinsiirrolle. Alkoholikirroosi lisää maksasyövän
riskin moninkertaiseksi ja vain hyvin rajoitetuissa
tapauksissa voidaan tehdä siirto, jos syöpä on
ehtinyt kehittyä kirroosimaksaan.
Elintason noustessa myös ylipainoisten määrä
on kasvussa. Ylipainoon liittyy usein aikuisiän sokeritauti. Nämä molemmat puolestaan altistavat
maksan rasvoittumiselle, joka osalla johtaa maksasolutulehdukseen ja sitä kautta kirroosin syntyyn ilman alkoholiakin. Tämä suuntaus on nähtävissä laajalti länsimaissa, myös meillä Suomessa.

Yhdysvalloissa rasvamaksan aiheuttama maksakirroosi on tällä hetkellä kolmanneksi tavallisin syy
maksansiirtoon ja sen on arvioitu ohittavan ensi vuosikymmenellä tämän hetken tavallisimmat
siirron indikaatiot kuten virusperäisen kirroosin ja
alkoholikirroosin. Rasvamaksan aiheuttaman kirroosin vuoksi Suomessa tehtiin vuonna 2005 ensimmäinen maksansiirto ja niitä tehdään enenevässä määrin.
Hepatiitti C -viruksen aiheuttama kirroosi on ollut pitkään sekä Euroopassa että USA:ssa tavallisin indikaatio maksansiirtoon. Hepatiitti C johtaa
vuosikymmenien kuluessa kirroosiin. Meilläkin hepatiitti C kirroosin vuoksi tehtyjen maksansiirtojen
määrä on vähitellen lisääntymässä. Ongelmana
on ollut että siirron jälkeen lähes aina uusi maksa
myös infektoituu eikä hyviä lääkkeitä ole ollut. Tilanne on nyt muuttumassa, kun uusia tehokkaampia lääkkeitä on tullut ja tulee lisää käyttöön.

Uusi maksa vei kutinan
Kun Mari sai tietää korkeista maksa-arvoistaan, hänellä ei ollut tuntoa tai tietoa mahdollisesta sairaudesta. Kohonneiden maksa-arvojen syyksi paljastui
primaarinen sklerosoiva kolangiitti eli PSC. Se on tulehduksellinen sappitiesairaus, johon ei ole parantavaa lääkehoitoa. Ainoa parannuskeino on maksansiirto, mutta läheskään kaikilla sairaus ei etene niin pitkälle.
Diagnoosin saannin jälkeen Marin sairaus eteni vauhdilla. Sairauden pahenemisoireet alkoivat kutinalla. Ensin kutisi vähän, lopulta kutina oli niin raivokasta, että Marin keho oli verihaavoilla raapimisesta. Lopuksi kutina antoi
rauhan vain tuokioiksi ja yöunetkin jäivät katkonaisiksi.
Vuoden 2012 kevättalvella Mari suunnitteli häitä poikaystävänsä kanssa.
Epävarmuutta suunnitelmiin toi Marin huono kunto ja Meilahdessa aloitetut
tutkimukset maksansiirtoa varten. Syyskuussa Mari ja Miika vihittiin. Kaksi
kuukautta häistä uusi maksa oli jo paikallaan.
– Olin sairastanut viisi vuotta ja oikeastaan koko sen ajan kypsytellyt ajatusta maksansiirrosta. Jatkuva kutina oli lohdutonta ja siksi aloin jo toivoa
pikaista siirtoa.
Mari on harrastanut liikuntaa aktiivisesti ikänsä, eikä vauhti hiljennyt sairaudenkaan aikana. Hän oli juuri lähtemässä kymmenen kilometrin juoksulenkilleen, kun puhelu siirtomaksasta tuli. Vartin Mari vain puhalteli, mutta sitten
mieli tyyntyi ja rauhoittui. Lenkkarit vaihtuivat sairaalakassiin.
Mari toteaa, että hänen roolinsa leikkauksessa oli helpoin. Hän sai nukkua, kun läheiset joutuivat jännittämään lopputulosta. Leikkaus kesti kahdeksan tuntia.
Kutina jäi leikkauspöydälle. Aamulla herätessään Mari odotti, milloin se
palaa, mutta parin viikon jälkeen hän uskalsi jo luottaa oireen häviämiseen.
Leikkauksen jälkeen jaloissa ei ollut voimaa, mutta kohta Mari kävi jo aamulenkillä ravaamassa Meilahden portaita. Kotiutumisen jälkeen kävelylenkit pitenivät ja tehostuivat ja neljän kuukauden kuluttua siirrosta Mari palasi
töihin. Puoli vuotta maksansiirrosta Mari juoksi kymmenen kilometrin juhlajuoksun vähän yli tuntiin. Hän pääsi tavoitteeseen, jonka oli asettanut itselleen kohta siirron jälkeen.
– Tämän kehon kanssa minun pitää elää elämäni loppuun saakka, siksi haluan huolehtia kunnostani ja tehdä terveyteni kannalta mahdollisimman hyviä valintoja.
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Kuva: KARI PEKONEN

Marjo sai äkillisen
maksansiirron
Marjo oli kärsinyt kovasta päänsärystä jo pitkään. Lääkkeet eivät tuoneet siihen helpotusta. Pahoinvointi, ruokahaluttomuus ja väsymys pahensivat ennestään huonoa oloa. Kolmannella käynnillä terveyskeskuksessa verikokeissa selvisi, että maksa-arvot olivat erittäin korkeat. Marjo lähetettiin ambulanssilla sairaalaan. Matkalla hän meni tajuttomaksi. Hän heräsi 15 päivän kuluttua
ja kuuli, että hänelle on tehty maksansiirto äkillisen maksavaurion vuoksi. Uusi maksa oli löytynyt
viime hetkellä pohjoismaisella hätähaulla.
Aiemmin täysin terveen Marjon maksan tuhoutumisen syy ei ole koskaan selvinnyt. Uusi maksa
toimii hyvin, mutta toipuminen leikkauksesta vei aikansa. Sairastaminen oli vienyt voimat ja lihakset. Hän päätti, että tekisi kaiken toipumisensa eteen. Viidestä lapsesta nuorimmat, kaksoset,
olivat tuolloin vasta 11-vuotiaita. Marjo opetteli uudelleen istumaan ja kävelemään.
Ammatinvaihdon jälkeen Marjo pystyi palaamaan töihin vielä 14 vuodeksi. Uusi elämä herätti uudenlaisen elämänhalut. Nykyään Marjo toimii liiton vertaistukijana ja kokemuskouluttajana.
Eläkepäivillä on aikaa käydä kertomassa opiskelijoille ja hoitohenkilökunnalle maksansiirrosta.
– Ymmärrän elämän rajallisuuden uudella tavalla. Yritän olla valittamatta pikkuasioista ja olla kiitollinen saamastani lahjasta. Elämä on tässä ja nyt.
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Henkilökohtainen hurrikaani
Omakohtaisten kokemusten jakaminen on ensitietopäivän hienointa antia. Ensitietopäivän ohjelma sisältää maksalääkäreiden, sosiaalityöntekijän, psykologin ja ravitsemusterapeutin puheenvuorojen lisäksi usein kokemuspuheenvuoron.
Sirpa on osallistunut ensitietopäivään kuulijana mutta myös kokemuspuheenvuoron pitäjänä.
Hän kokee ensitietopäivät hyödyllisinä, sillä sairastunut tarvitsee tietoa ja vertaistukea. On hyvä
huomata, ettei ole sairautensa kanssa yksin.
– Reaaliaikaisen tiedon saaminen on tärkeää sairastuneelle, samoin tieto siitä, keneltä voi kysyä,
jos ongelmia ilmenee.
Oman maksasairausdiagnoosin kuullessaan Sirpa oli juuri kokenut suuria menetyksiä ja muutoksia elämässään. Aika tutkimuksista tulosten kuulemiseen kesti lisäksi kohtuuttoman kauan.
– Olin jäänyt leskeksi, lapsi oli muuttanut ulkomaille ja siivosin juuri työpöytää jäädäkseni eläkkeelle. Koskaan ei ole sopiva aika sairaudelle, mutta juuri pahempaan aikaan ei tieto parantumattomasta sairaudesta olisi voinut tulla.
Sairastunut käy läpi omaa henkilökohtaista hurrikaania, eikä aina jaksa olla yhteistyökykyinen
tai edes yhteistyöhaluinen. Hoitomotivaatio ei ole myötäsyntyinen asia, vaan joskus on pakko
ottaa järki käteen ja perustella hoidon tärkeys itselleen.
Sairastunut on paljon muutakin kuin potilas. Jos sairauden takia on pakko luopua jostakin,
muuta voi tulla tilalle.
– Sairauden ei pidä antaa hallita koko elämää. Perheen tuki on tärkeää, mutta on hyvä säilyttää
yhteydet myös ystäviin, harrastuksiin ja muihin virkistyksen lähteisiin.
Alun ennakkoluulojen jälkeen Sirpa liittyi munuais- ja maksayhdistykseen. Pian hänestä tuli
yhdistyksen aktiivitoimija ja maksavastaava.
– Yhdistyksessä olen tavannut paljon ihmisiä, jotka elävät täysipainoista elämää, suhtautuvat
sairauteen ja sen hoitoon terveesti. Elinsiirron jälkeen moni on saanut uuden elämänvoiman.
Kaikki mitä sairastuneet yhdessä tekevät, lisää yhteisöllisyyttä: Se on parasta vertaistukea.
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Hannu Jalanko
professori, lastenlääkäri
HYKS

Lasten maksansiirrot
Lasten maksasairaudet ovat Suomessa harvinaisia. Useimmiten kyse on nopeasti ohimenevästä
virusinfektion laukaisemasta maksatulehduksesta.
Hepatiitti A, B, ja C virusten aiheuttamat pitkäkestoiset maksatulehdukset ovat lapsilla melko harvinaisia. Nuorisoikäisillä todetaan autoimmuunipohjaista maksa- tai sappitietulehdusta muutamalla
potilaalla vuosittain. Nämä hoituvat yleensä hyvin
immunosupressiivisella lääkityksellä.
Tavallisin maksansiirtoa edellyttävä sairaus lapsilla on synnynnäinen sappitieatresia, jossa maksan ulkoisten sappiteiden kehityshäiriö johtaa heti vastasyntyneenä huonoon sapen eritykseen ja
keltaisuuteen. Tilanne hoidetaan muutaman viikon
iässä tehtävällä korjausleikkauksella, joka osalla
lapsista tuo pysyvän avun. Leikkauksen lopputuloksen kannalta tärkätä on, että keltainen pieni
imeväinen ohjataan neuvolasta mahdollisimman
varhain tutkimuksiin. Osalla lapsista sapen eritys ei
täysin normalisoidu ja tila johtaa vuosien kuluessa
maksakirroosiin ja maksansiirtoon.
Maksakasvaimia todetaan vuosittain muutamalla potilaalla, mikä johtaa maksansiirtoon 1–2
lapsella vuodessa. Lapsilla tavallisin maksakasvain on hepatoblastooma, joka on ennusteeltaan
tavallista maksasyöpää parempi. Lasten maksakasvainten hoitotulokset ovatkin paremmat kuin
aikuisilla. Yksittäisillä potilailla diagnosoidaan myös
perinnöllinen maksan aineenvaihduntatauti, kuten alfa-1-antitrypsiinin puute, tyrosinemia, Wilsonin tauti ja polykystinen maksa-munuaistauti.
Tuntemattomasta syystä johtuva maksantoiminnan pettäminen diagnosoidaan keskimäärin yhdellä lapsella tai nuorella vuosittain. Sienimyrkytys on
harvinainen, eikä sen vuoksi ole Suomessa tehty
maksansiirtoa lapselle. Samoin vaikeat lääkeainemyrkytykset ovat maassamme harvinaisia, joskin
parasetamolin aiheuttamia myrkytyksiä on nuorisoikäisillä todettu aiempaan verrattuna jonkin verran
enemmän. Parasetamolimyrkytys hoituu valtaosalla lääkinnällisesti ja toistaiseksi vain yksi nuori on
maassamme tarvinnut maksansiirron.
Lasten maksansiirrot käynnistyivät Suomessa
varhain eli vuonna 1987. Siirtoja tehdään muutama vuodessa ja tähän mennessä leikkauksia on
ollut kaikkiaan 144. Näistä 17 on ollut uusintasiirtoja. Kahdelletoista potilaalle on tehty yhdistetty
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maksa-munuaissiirto. Maksansiirron periaatteet
ovat lapsilla samat kuin aikuisilla. Merkittävä ero
on kuitenkin se, että valtaosa lapsista on siirtohetkellä leikki-ikäisiä ja he saavat leikkauksessa
nk. osamaksan eli aikuiskokoisesta maksasta lohkotaan siirteeksi pala. Osamaksasiirteiden käyttö
on välttämätöntä, sillä sopivan kokoisen maksan
löytyminen lapsipotilaille on vaikeata. Osamaksan käyttö tuo leikkaukseen omat haasteensa,
erityisesti verisuonten ja sappiteiden pienen koon
vuoksi. Leikkauksen jälkeen osamaksa kuitenkin
sopeutuu uuteen ympäristöönsä hyvin eikä toiminnan osalta eroa kokonaisesta maksasiirteestä.
Lapset toipuvat siirtoleikkauksesta nopeasti ja
normaalisti muutaman teho-osastolla vietetyn päivän jälkeen he siirtyvät vuodeosastolle, jossa lääkitysten optimoiminen ja muu hoito edellyttävät
3–4 viikon sairaalassaoloa. Kotiin päästyä polikliiniset kontrollit tapahtuvat kotisairaalassa ja HYKS:n
Lastenklinikalla käydään aluksi kontrollissa muutaman kuukauden välein ja myöhemmin kerran
vuodessa. Mahdolliset ongelmat, kuten hylkimisreaktion epäily, merkittävät infektiot ja kirurgiset
vaivat, saattavat kuitenkin edellyttää ylimääräistä
käyntiä HYKS:ssä. Sairaalavaiheen jälkeen isot
lapset voivat palata kouluun parin viikon kuluttua
ja pienet lapset mennä päivähoitoon muutaman
kuukauden sisällä.
Lapset tarvitsevat elinikäisen hylkimisenestolääkityksen kuten aikuisetkin. Alkuvaiheessa lapsilla on myös melko runsaasti muita lääkkeitä, kuten
mikrobilääkkeitä, vitamiineja ja hivenaineita. Hylkimisenestolääkkeiden annostelua kevennetään
siirron jälkeen asteittain, mutta niiden käyttö tuo
mukanaan myös sivuvaikutuksia. Niinpä maksansiirron saaneiden lasten ja nuorten tiivis seuranta
on tärkeätä takaamaan mahdollisimman normaali
elämä vuosikymmeniksi. Seurattavia asioita ovat
muun muassa kasvu ja kehitys, munuaistoiminta,
rasva- ja sokeriaineenvaihdunta, luuston terveys,
murrosiän kehitys sekä elämänlaatu. Yhteenvetona voidaan todeta, että lasten ja nuorten maksansiirroista on parin vuosikymmenen aikana tullut
käypää hoitoa ja valtaosalle se tarjoaa varsin normaalin elämän ja eliniän ennusteen.

Harvinaista arkea
Enean elämässä harvinaista ei ole pelkkä nimi. Enealla on harvinainen sappitiesairaus ja hänelle
on tehty kaksi maksansiirtoa, joista viimeisin lokakuussa 2013. Sen jälkeen koko perhe on opetellut elämään heille harvinaista arkea uudelleen.
Enealla todettiin pian syntymän jälkeen sappitieatresia eli synnynnäinen sappiteiden puutos.
Hänelle tehtiin kahden kuukauden ikäisenä Kasai-leikkaus, jossa ulkoiset sappitiet poistettiin ja
suolesta rakennettiin uusi sappitie. Ensimmäisen vuotensa Enea vietti pääosin sairaalassa. Sappitietulehdukset seurasivat toisiaan. Syömistä Enea alkoi harjoitella vasta kaksivuotiaana. Ravinnon ja nesteet hän sai pitkään gastrostoomanapin kautta.
Maksan tilanne huononi, mikä alkoi aiheuttaa myös hengitysoireita. Talvella 2012 Enea ei pärjännyt enää hetkeäkään ilman lisähappea. Lääkärit pohtivat, olisiko maksansiirrosta Enealle enää
apua. Vanhemmat etsivät tieteellistä näyttöä vakuuttaakseen lääkärit, että ulkomailla leikkauksia
oli tehty hyvällä menestyksellä.
Enea pääsi lopulta siirtolistalle ja uusi maksa löytyi 21 päivän kuluttua. Maksansiirto sujui hyvin.
Pian tulehdukset alkoivat kuitenkin uudestaan. Sappitiet olivat tukossa. Tilannetta yritettiin korjata leikkauksilla ja sappi piti johtaa dreenin kautta ulos. Sen tyhjentämisen vanhemmat hoitivat
itse kotona. Elokuussa 2013 todettiin, että ainoa vaihtoehto olisi toinen maksansiirto. Uutta maksaa piti odottaa tällä kertaa vain 11 päivää. Toisesta leikkauksesta toipuminen kesti pidempään.
– Välillä on tuntunut, että minulla on ollut vain yksi lapsi. Kun jouduin olemaan Enean kanssa
paljon sairaalassa, pojat kysyivät, koska tulen taas käymään kotona, Enean Eeva-äiti kertoo.
Enea on aloittanut ponitunnit ja käy Masi-koiran kanssa agilityssä. Aiemmin veljetkään eivät
olleet päässeet harrastuksiin, koska kukaan ei ole ollut heitä viemässä. Vaikka Enea on joutunut
olemaan aikoinaan paljon pois eskarista ja koulusta, ovat koulukaverit ottaneet hänet hyvin vastaan. Enea on nyt neljännellä luokalla ja hänen lempiaineitaan ovat käsityöt, musiikki ja kuvaamataito. Koulussa on oma avustaja, lääkkeet on otettava neljästi päivässä.
Iän myötä leikkauksista tulleet arvet ovat alkaneet mietityttää Eneaa.
– Sanomme, että ne ovat sota-arpia. Enea on ollut monessa taistelussa, ja selvinnyt niistä voittajina. Nyt tulevaisuus kuitenkin näyttää valoisalta.
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Maksasairaan
hyvän hoidon kriteerit
Munuais- ja maksaliitto on yhdessä asiantuntijoiden kanssa laatinut hyvän hoidon kriteerit maksasairaan
hoitoon. Hyvällä hoidolla tarkoitetaan tasavertaisesti kaikkialla Suomessa saatavissa olevaa, voimassa
olevien lakien sekä kansallisten ja kansainvälisten laatukriteerien mukaista, asiantuntevaa hoitoa sekä
sairastuneiden läheisten ja sairastuneiden lasten vanhempien hyvää kohtelua.
Hyvän hoidon kriteerien tavoitteena on yhtenäistää maksasairaiden hoitoon pääsyä, hoitoa, seurantaa ja kuntoutusta. Kaikille maksasairautta sairastaville on tarjottava tasapuolisesti vaikuttavaksi osoitettua hoitoa kotipaikasta ja taudin syystä riippumatta.
Sairastuneen sitoutuminen omaan hoitoonsa on tärkeää. Hänellä on oltava mahdollisuus osallistua
oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen asiantuntijoiden ohjauksessa. Sairastuneen luvalla myös
hänen läheisensä saavat tilanteen edellyttämän ohjauksen. Ohjausta ja tukea annetaan myös sairastuneiden lasten vanhemmille.

I Hoidon laatu ja tasavertainen
saatavuus
1. Jos sairastuneella epäillään maksasairautta, on
hänelle taattava mahdollisimman nopea pääsy perussairaanhoidosta erikoissairaanhoitoon, mikäli
erikoissairaanhoidon palveluja tarvitaan diagnoosin varmistamiseksi ja hoitojen aloittamiseksi.
2. Diagnoosin varmistumisen jälkeen hoitovastuu
voidaan siirtää perusterveydenhuollolle, mikäli erikoissairaanhoidon seurannalle ei ole perusteita.
Hoitovastuun on oltava selkeä.
3. Kroonista maksasairautta sairastavan on oltava
säännöllisessä seurannassa siihen soveltuvassa ja
valmiudet omaavassa hoitoyksikössä.
4. Maksasairauksiin perehtyneitä erikoislääkäreitä
on oltava riittävästi erikoissairaanhoidossa. Maksasairaan hoidon tulee pysyä laadukkaana terveydenhuollon eri yksikössä.
5. Maksansiirron tulee olla mahdollinen maksasairautta sairastavalle aina, kun se on lääketieteellisesti perusteltua. Yhteys HUS:n Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikkaan on otettava ajoissa.
6. Maksansiirron saaneen on oltava säännöllisessä kokonaisvaltaisessa seurannassa erikoissairaanhoidossa.
7. Maksasairaiden muiden sairauksien hoidossa
käytetyssä lääkityksessä tulee huomioida maksasairauden vaikutus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tarvittaessa oikeanlaisen ja riittävän kipulääkityksen valintaan.
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8. Maksasairauksien komplikaatioiden hoidon tulee olla oikea-aikaista ja tasokasta.
9. Maksasairaalle tulee tarjota mahdollisuus ravitsemusohjaukseen ja ravitsemushoidon seurantaan silloin, kun se on lääketieteellisesti perusteltua. Ohjauksen tulee olla yksilöllistä ja sairastuneen
lähtökohdat huomioivaa.
10. Kroonista maksasairautta sairastavan tulee
päästä säännölliseen hammashoitoon. Maksansiirtoa odottavan hammashoito tulee tehdä riittävän ajoissa ennen siirtoa. Maksansiirron saanut
tarvitsee elinikäistä, säännöllistä hammashoitoa
suun sairauksille altistavan lääkityksen vuoksi.
11. Maksasairaan ja hänen perheensä tulee saada
riittävästi neuvoja sosiaaliturvasta sekä tukea sairauteen sopeutumisessa ja tietoa vertaistuesta ja
sopeutumisvalmennuksesta.
12. Synnynnäistä maksasairautta sairastavan lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen ja seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.
13. Maksasairauteen sairastuneen lapsen kasvaessa ja hoitovastuun siirtyessä Lastenklinikalta
aikuisten puolelle on kiinnitettävä huomiota hyvän
ja luottamuksellisen hoitosuhteen syntymiseen uudessa hoitopaikassa.
14. Maksasairautta sairastava tulee ohjata tarvittaessa asianmukaiseen päihdehoitoon.

II Itsenäisen elämänhallinnan ja
hyvinvoinnin edistäminen

III Maksasairauksien
ennaltaehkäisy

1. Ensitietokoulutuksella tarjotaan maksasairaalle ja hänen läheisilleen asianmukainen ja ymmärrettävä ohjaus omahoidosta. Potilasta ohjataan
osallistumaan hänen hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

1. Maksasairauksien ennaltaehkäisy on huomioitava perusterveydenhuollon palveluissa. Riskiryhmään kuuluvien, muun muassa ylipainoisten,
tyypin 2 diabeetikoiden ja alkoholin suurkuluttajien, terveystarkastuksiin liitetään myös maksakokeiden otto.

2. Maksasairaan kuntoutuksen tarve tulee arvioida
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja laatia tarvittaessa kuntoutussuunnitelma. Sairastuneelle tulee taata oikea-aikainen lääkinnällisen, sosiaalisen
ja ammatillisen kuntoutuksen saanti sekä edellytykset työkyvyn ylläpitämiselle.
3. Maksasairaalle ja sairastuneen perheelle tarjotaan tarvittaessa mielenterveyttä tukevia palveluita.
4. Maksasairaalle tarjotaan mahdollisuus suunnitella yhdessä fysioterapeutin kanssa hyvinvointia
tukeva liikuntaohjelma.
5. Alkoholin käytöstä johtuvan maksasairauden
tärkein hoito on alkoholin käytön lopettaminen ja
raittiuteen sitoutuminen.

2. Maksasairauksien ennaltaehkäisyssä on kannustettava välttämään riskikäyttäytymistä kuten liiallista alkoholin käyttöä, suojaamattomia
seksikontakteja, lääkkeiden väärinkäyttöä sekä tuntemattomien luontaistuotteiden ja sienten syömistä.
3. Matkailijoiden terveysneuvontaan tulee sisältyä ohjausta ruokahygieniasta sekä A- ja B-hepatiittirokotteista.
4. Elämäntapaohjauksen tulee tukea sairastuneen kykyä omahoitoon ja elämäntapamuutoksen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.
5. Alkoholimaksasairauksien ennaltaehkäisyn
kannalta on tärkeää ohjata sairastunut myös
oman alueensa päihdepalveluihin. Toimiva yhteys hoitoyksikön ja päihdepalveluiden välillä tukee selviytymistä.
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Munuais- ja maksaliitto
Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan. Liitto antaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä. Liiton 19 jäsenyhdistyksessä on noin 6000 jäsentä.
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.

Edunvalvontaa
Munuais- ja maksasairaudet koskettavat tavalla tai toisella kymmeniä tuhansia suomalaisia. Liitto tekee vaikuttamistyötä, jotta jokainen sairastunut saa yhdenvertaista hoitoa, kuntoutusta ja oikeudenmukaista sosiaaliturvaa.

Tietoa
Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Jaamme luotettavaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liitto tekee sairastuneiden tilannetta
tunnetuksi ja poistaa ennakkoluuloja.

Toivoa
Liitto välittää vertaistukea 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 kuntoutumista, järjestää
sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta. Yhdistyksen virkistystapahtumissa
huvi ja hyöty yhdistyvät.

KYLLÄ elinluovutukselle
Toiminta jakaa tietoa yleisölle elinluovutuksista ja elinsiirroista sekä tekee tunnetuksi elinluovutuskorttia. Tavoitteena on elinluovutusten lisääminen Suomessa. Toimintaa hallinnoi Munuais- ja maksaliitto.
www.elinluovutuskortti.fi
Munuais- ja maksaliitto
Kumpulantie 1A, 6. krs.
00520 Helsinki
050 3415 966 (klo 10–14)

Esitteen painatusta ovat tukeneet:

www.musili.fi • www.munuainen.fi • www.maksa.fi

