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Ruokavalio munuaisen-
ja maksansiirron jälkeen

Elinsiirron jälkeen voi taas valita vapaasti ruokia ja nauttia
niistä makunsa ja mielensä mukaan. Syö monipuolisesti

ja käytä kaikkia ruoka-aineryhmiä, niin voit hyvin.
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Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään.
Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta.
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Syö monipuolisesti 
ja nauti ruoasta
Elinsiirron jälkeen avautuu mahdolli-
suus valita vapaasti ruokia ja koostaa 
niistä ruokavalio makunsa ja mielensä 
mukaan.  On mukava kokea jälleen eri-
laisia ruokaelämyksiä, maistella uusia 
makuja ja nauttia entisistä suosikkiru-
oistaan.  Ruokahalu paranee voinnin 
kohentuessa.

Voi tuntua turhauttavalta ja tarpeetto-
malta syventyä muun ohella yhä ruoka-
valioon. Pyri silti hyvinvointia edistäviin 
valintoihin ruokavaliossasi, se on edel-
leen tärkeää. Se korjaa aikaisempia 
rasituksia ja häiriöitä ravitsemustilassa 
sekä vaikuttaa toipumiseen leikkauk-
sesta ja hyvinvointiisi vastaisuudessa.

Hyvät ruokavalinnat ovat kulmakivenä 
myös mm. verenpaineen, verenrasvo-
jen ja painon hallinnalle, siirteen toimin-
takyvylle ja sen säilymiselle sekä lääk-
keiden sivuvaikutusten vähentämiselle.

• Nauti ruoasta ja ruokailusta.
• Syö monipuolisesti ja käytä 

kaikkia ruoka-aineryhmiä.
• Nauti paljon erivärisiä 

hedelmiä, marjoja ja 
kasviksia.

• Käytä vaihdellen 
eri viljalajikkeita ja 
suosi kuitupitoisia ja 
täysjyvävaihtoehtoja.

• Kaihda runsasta suolaa, 
sokeria ja kovia rasvoja.

• Ota maitovalmisteet 
päivittäiskäyttöön.

• Pidä alkoholiannos 
riskittömän pienenä

• Huolehdi painostasi.
• Sisällytä säännöllisesti 

edes puolen tunnin liikunta 
päivärytmiisi.

Voi hyvin
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Seuraa
painoasi
Ruokahalun lisääntyminen, ruokavalio-
rajoitusten väistyminen ja monin tavoin 
uusi elämäntilanne saavat aikaan sen, 
että nautittu ruokamäärä usein kasvaa. 
Lisäksi alkuvaiheen runsas lääkitys 
aikaansaa ylimääräistä syömisen tar-
vetta, jatkuvaa nälkäisyyden tunnetta 
ja turvotusta.  Ellei asiaan kiinnitä huo-
miota, saattaa herkästi altistua turhalle 
painonnousulle.

Elinsiirron jälkeen painonnousu on 
yleistä ja voi johtaa lihavuuteen. Ylipai-
non kehittymisen uhka on suurimmil-
laan ensimmäisenä siirron jälkeisenä 
vuotena, etenkin ennestään ylipainoi-
sella tai siirron vuoksi laihduttaneella. 
Tarkkaile siksi painoasi säännöllisesti.

Ylipainon kehittymiselle altistaa sekä 
ruokahalun että ruokavaihtoehtojen 
lisääntyminen kuin myös suuret alku-
vaiheen lääkeannokset muun muassa 
kortisonia ja hyljinnänestolääkkeitä.  
Etenkin munuaissiirteen kannalta no-
pea, runsas lihominen ensimmäisen 
vuoden aikana voi olla epäedullista. 
Liikapaino kuormittaa siirrettä ja haittaa 
sen toimintakykyä. Ylipainoa välttämäl-
lä vähenee elinsiirron saaneiden dia-
beteksen, sydän- ja verisuonitautien 
sekä muun sairastavuuden riski.

Jos painosi nousee
Paneudu painonhallintaan erityisellä 
huolella. Pyydä tarvittaessa henkilö-
kohtaista ravitsemusterapeutin ohjaus-
ta hoitopaikastasi. Muista säännöllinen 
ateriarytmi: 3–5 syömiskertaa päiväs-
sä. Älä jätä aterioita väliin. Muista koh-
tuullinen annoskoko ja monipuolisuus 
lautasmallin mukaan. Vältä ottamasta 
toista annosta, syö lisää seuraavalla 
ateriointikerralla.  Säännölliset lämpi-
mät ateriat (1–2/pv) vähentävät na-
postelua ja ylimääräisten voileipien ja 
välipalojen syöntiä.  Siirrä ruokailun jäl-
keen kaikki syötävä pois näkyviltä. Väl-
tä kaupassakäyntiä nälkäisenä, silloin 
ostaa herkästi turhaa purtavaa. Nauti 
kasviksia, marjoja tai hedelmiä jokai-
sella ateriointikerralla, näin kevennät 
pysyvästi ruokavaliota.

Jos painosi laskee
Arvioi syötkö riittävästi ja monipuolises-
ti, tai onko sinulla ruokahaluttomuutta, 
voimattomuutta tai tunne, ettei kuntou-
tumisesi etene. Kerro tuntemuksistasi 
hoitopaikassasi.  Silloin ruokavaliosi 
proteiinin ja energian saanti ja muu riit-
tävyys sekä ravitsemustilasi vaikutus 
vointiin voidaan tarkistaa.
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Kaliumpitoiset ruoka-aineet
Välittömästi munuaisensiirron jälkeen 
tarvitaan joskus kaliumrajoitusta kun-
nes siirteen toiminta vakiintuu ja kali-
umarvot ovat normaalit.  Myöhemmin 
myös runsaasti kaliumia sisältävät ruo-
at on tärkeää palauttaa ruokavalioon 
pysyvästi.

Kaliumpitoiset kasvikset, marjat ja he-
delmät, ovat terveydelle tärkeitä mo-
nien terveysvaikutteisten yhdisteiden 
kuten antioksidanttien, vitamiinien ja 
kivennäisten lähteitä. Lisäksi ne ovat 
hyvänmakuista, kevyttä syötävää.  Niin 
banaania, kiiviä kuin herukoitakin sekä 

tomaattia ja perunaruokia voi syödä 
vapaasti. Juomiksi sopivat niin kah-
vi, appelsiinitäysmehu kuin maitokin.  
Herkutteluhetkenä voi nauttia vaikkapa 
palan tummaa suklaata.

Hyljinnänestolääkkeistä muun muassa 
siklosporiini voi nostaa kaliumarvoa ja 
kaliumrajoitus voi myöhemminkin olla 
aiheellinen.   Muutkin lääkkeet saatta-
vat laskea tai nostaa kaliumarvoa. Lää-
kärisi kertoo sinulle, jos jotain ruokava-
liomuutosta tarvitaan.

Matala fosforiarvo
Elinsiirron jälkeen etenkin alkuvaihees-
sa voi veren fosforiarvo laskea liikaa. 
Toisinaan tämä voi kestää pidemmän 
aikaa. Hoidossa käytetään fosforipi-
toista lääkitystä. Samalla ruokavaliossa 
on hyvä olla runsaasti fosforia sisäl-

täviä ruoka-aineita: maitovalmisteita, 
juustoja, lihaa, kalaa, munia, hapatet-
tua tai taikinajuureen tehtyä leipää ja 
pähkinöitä. 

Alkoholia riskittömästi 
Kaikille elinsiirron saaneille suositel-
laan kohtuullisuutta alkoholin käytössä. 
Kohtuukäytöllä tarkoitetaan naiselle 
enintään yhtä ja miehelle enintään kah-
ta alkoholiannosta korkeintaan viitenä 
päivänä viikossa. Maksansiirron saa-

neille suositellaan alkoholin välttämistä, 
etenkin jos kyseessä on ollut alkoho-
limaksasairaus. Maksa osallistuu kes-
keisesti alkoholin käsittelyyn elimistös-
tä.
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Suolaa säästellen 
Vähäsuolainen ruokavalio on hyväksi 
verenpaineelle. Osa hyljinnänesto-
lääkkeistä, etenkin kortisoni, aiheuttaa 
natriumin ja nesteen kertymisen vuoksi 
turvotusta. Vähäsuolainen ruokavalio 
vähentää oireita. Hyvä verenpaine suo-
jaa munuaissiirrettä ja huolehtii kaikkien 
elinsiirron saaneiden sydämen ja veri-
suonien kunnosta sekä ehkäisee aivo-
infarkteja.

Vältä runsassuolaisia ruokia kuten 
makkarat, valmisruoat, silli ja suolaka-
la, suola- ja maustekurkku, meetvurs-
tit, kylmäsavulihat, pekoni, oliivit ja feta 

jatkuvassa käytössä sekä suolaisia 
naposteluruokia kokonaan (sipsit, suo-
lapähkinät).

Kokeile leikkeleiden sijaan tuoreita vi-
hanneksia tai hedelmäsiivuja leivällä 
tai harvenna leikkeleiden käyttöä.  Älä 
lisää ruokaan suolaa syödessä, el-
lei ruoka ole valmistettu ilman suolaa. 
Ruoanvalmistukseen sopii myös mi-
neraalisuola. Valitse sydänmerkki-tuot-
teita ja suosi leipää, joka sisältää vain 
vähän suolaa, mieluiten alle 0,7 % tai 
enintään 0,9 %. 
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Proteiinia riittävästi, mutta kohtuudella
Ensimmäisinä kuukausina elinsiirron 
jälkeen runsasproteiininen ruoka on 
suositeltavaa muun muassa suuren 
kortisonilääkityksen vuoksi. Nauti pro-
teiinia jokaisella syöntikerralla myös 
välipaloilla. Proteiinia on eniten maito-
valmisteissa, lihassa, kalassa ja kanan-
munissa, juustoissa ja palkokasveissa 
kuten tofussa ja muissa soijatuotteis-
sa. Syö välipalaksi esimerkiksi juusto- 
tai leikkelevoileipää ja maito-, soija- tai 
rahkavalmiste kahvileivän sijaan.
  
Munuaisensiirron saaneella voi siirteen 
toiminta käynnistyä joskus verkkaises-
ti ja proteiinirajoitusta saatetaan tarvita 
alkuvaiheessa jonkin aikaa. Hoitava 
yksikkö antaa ohjeet proteiinipitoisten 
ruokien annosteluun, jos rajoituksia 
tarvitaan.

Kun siirteen toiminta ja lääkitys on va-
kiintunut, proteiinipitoisia ruokia nauti-

taan tavanomaisesti.  Proteiinipitoisia 
ruokia ei mitenkään rajoiteta tai suo-
sita. Proteiinin tarpeeton rajoittaminen 
heikentää yleiskuntoa ja voi haitata li-
haksiston toimintaa ja lihasmassan säi-
lymistä sekä alentaa vastustuskykyä. 
Ylimääräiseen proteiinin nauttimiseen 
ei liity erityistä terveydellistä etua. Yli-
määrä proteiinia muutetaan energiaksi.  
Runsasproteiininen ruokavalio, jossa 
on jatkuvasti esimerkiksi suuria pihvi- 
ja kala-annoksia, erillisiä proteiinilisiä 
tai proteiinirikastettuja ruokia tai juomia 
sekä ns. karppaaminen (vähähiilihyd-
raattinen ruokavalio, jossa on paljon 
proteiinia ja rasvaa) ei ole tarpeen.  
Runsas proteiinin saanti lisää munu-
aissiirteen työtä, aiheuttaa munuaiski-
vien riskiä sekä voi heikentää luustoa ja 
aikaansaa ekologista rasitetta.
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Nauti hiilihydraatit hitaina – 
pidä verensokeri ja paino hyvänä 
Hiilihydraatit muuttuvat elimistössä so-
keriksi.  Hyljinnänestolääkkeiden, ku-
ten kortisonin ja takrolimuusin, vaiku-
tuksesta elimistö ei pysty käyttämään 
hyväksi suuria määriä hiilihydraatteja 
ja verensokeri voi nousta. Tämä voi 
aiheuttaa diabetesta. Välttämällä ni-
menomaan nopeasti imeytyviä hiilihyd-
raatteja ja runsaita hiilihydraattimääriä 
voi vähentää korkean verensokerin ja 
myös painonnousun riskiä.

Hiilihydraatteja on paljon muun muas-
sa viljatuotteissa, perunassa, hedel-
missä ja marjoissa sekä sokerissa ja 
sokeroiduissa elintarvikkeissa. Suosi 
hyviä, hitaasti sokeristuvia hiilihydraat-
tien lähteitä: hedelmiä, marjoja, kasvik-
sia, palkokasveja ja täysjyväviljaa. Näin 
turvaat myös kuidun saannin. Valitse 
harvoin nopeita hiilihydraatteja, joita on 

sokerissa, makeisissa, sokeroiduissa 
ruoissa ja elintarvikkeissa, paljon veh-
näjauhoa sisältävässä vaaleassa lei-
vässä ja leivonnaisissa sekä muroissa.

Syö yleensä täysjyväviljaa kuten täys-
jyvärukiista tehtyä ruisleipää, hapan-
korppua, näkkileipää, 100 prosent-
tista kauraleipää sekä murojen sijaan 
myslejä ja puuroja. Sisällytä aterioihin 
ja välipaloihin aina kasviksia, marjoja tai 
tuoreita hedelmiä. Käytä perunaa ate-
rioilla kohtuudella (1–3 kpl) tai vastaa-
vasti riisiä tai tummaa pastaa.

Säästä kahvileipä, leivokset ja kakut 
juhliin ja korvaa ne arkisin hedelmällä ja 
vaikkapa muutamalla pähkinällä. Käytä 
sokeroituja elintarvikkeita vain herkut-
teluhetkinä pieninä kerta-annoksina.

Greippi ja luontaistuotteet
Vältä greippiä, greippimehua ja sitä 
sisältäviä elintarvikkeita. Greipin ai-
nesosat vaikuttavat useiden lääkeai-
neiden aineenvaihduntaan osallistu-
van entsyymin toimintaan. Greippi voi 
muuttaa muun muassa siklosporiinin, 
takrolimuusin tai kortisonin vaikutusta. 
Greipin ainesosien vaikutus voi alkaa 
hitaasti ja kestää yli vuorokauden. Jos 
lääkkeiden vaikutuksiin tulee yllättäviä 

häiriöitä, voi olla hyvä tarkistaa muu-
tokset kaikkien sitrushedelmien ja niitä 
tai niiden kuorta sisältävien tuotteiden 
käytössä.

Vältä luontaistuotteita, koska niissä voi 
olla maksan toiminnalle haitallisia yh-
disteitä.
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Pehmeä rasva pitää
verenrasvat kunnossa  
Veren rasva-arvojen kohoaminen on 
hyvin yleistä hyljinnänestolääkkeiden, 
mahdollisen ylipainon, ruokatottumus-
ten tai perinnöllisten syiden vuoksi. Älä 
vältä rasvoja kokonaan, mutta käy-
tä kaikkea rasvaa kohtuudella. Käytä 
ohuelti rasvaa leivitteenä ja vähän öljyä 
ruoanvalmistukseen.

Suosi paljon öljyä sisältäviä levitteitä 
leivällä ja oliivi- tai rypsiöljyä ruoanval-
mistuksessa ja salaatinkastikkeissa.  
Suosi broileria, kalkkunaa ja kalaa. Ne 
ovat luontaisesti vähärasvaisia tai si-
sältävät pehmeää rasvaa. Valitse liha 

ja lihavalmisteet vähärasvaisina, esi-
merkiksi kevyt- tai paistijauhelihaa ja 
kevytruokamakkaroita. Päivittäiskäyt-
töön sopivat vähärasvaiset maitoval-
misteet ja juustot, myös sulatejuustoja 
voi käyttää.

Suositeltavia ovat myös tutkitusti ve-
renrasvoja hoitavat kasvistanolia tai 
-kasvisterolia sisältäviä valmisteet: le-
vitteet, tehojuomat, jogurtit, pikapuuro 
ja pellavansiemen-marjavalmiste.

Luuston hyvinvointi 
Pitkäaikainen kortisonihoito heikentää 
luustoa, vähentää kalsiumin imeyty-
mistä ja lisää murtumariskiä kaikilla 
elinsiirron saanneilla.  Munuaisten tai 
maksan vajaatoiminta tai dialyysi on 
ollut luustolle myös iso rasite. Ruoka-
valiossa tarvitaan siksi paljon kalsiumia 
ja D-vitamiinia. Luustotilanteen korjaa-
miseen saatetaan tarvita ruokavalion 
ohella lääkitystä. Säännöllinen liikunta 
tehostaa luuston hyvinvointia.

Nauti paljon kalsiumia ja D-vitamiinia si-
sältäviä maitovalmisteita tai kalsiumilla 
ja D-vitamiinilla täydennettyjä elintarvik-
keita päivittäin ja kalaa 2–5 kertaa vii-

kossa. Suosi vähärasvaisia ja vain vä-
hän sokeria sisältäviä maitovalmisteita.  
Kansainvälisten suositusten mukaan 
elinsiirron jälkeen luuston hyvinvoinnin 
vuoksi tulee saada vähintään 1000 mg 
kalsiumia ja yli 55-vuotiaiden naisten 1 
500 mg päivässä. D-vitamiinia suosi-
tellaan valmisteena vähintään 10 µg 
ja yli 60-vuotiailla 20–25 µg päivittäin 
ympärivuotisesti.

Joskus kalsiumarvo voi olla liian kor-
kea. Käytä silloin kalsiumia ja D-vitamii-
nia vain lääkärin ohjeen mukaan.
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Muista ruokahygienia
Hyljinnänestolääkkeet voivat herkis-
tää ruokaperäisille infektioille, etenkin 
alkuvaiheessa annosten ollessa suu-
rimmillaan. Muista hyvä ruokahygienia 
myöhemminkin. Pese kädet yleisten 
ohjeiden mukaan erityisesti WC-käyn-
nin jälkeen, ennen ateriointia ja ruoan-
valmistusta sekä raa´an lihan käsittelyn 
ja eläinkontaktin jälkeen.

Ruokaperäisille infektioille altistavia 
ruokia voivat olla
• tyhjiö- ja suojakaasuun pakatut, 

graavisuolatut ja kylmäsavustetut 
kalatuotteet, pateet ja mäti sekä 
idut.

• pastöroimaton maito ja siitä 
valmistetut elintarvikkeet, muun 
muassa tuore- ja homejuustot. 
Tarkista näiden pakkausmerkin-
nöistä onko maito pastöroitu.

• pastöroimatonta raakaa kanan-
munaa sisältävät ulkomaiset 
elintarvikkeet ja ruoat ulkomailla, 
kotimaiset kananmunat ovat tur-
vallisia myös raakoina.

• Tarkista elintarvikkeen päi-
väysmerkintä.

• Pese huolellisesti kaikki kas-
vikset, juurekset ja hedelmät.

• Syö vain läpeensä kypsää yli 
70-asteista (sisälämpö) lihaa 
ja broileria.

• Kuumenna ulkomaisia pa-
kastemarjoja, etenkin vadel-
mia, 2 minuuttia 90-asteessa 
sekä kaikki pakastevihannek-
set ja valmisruoat höyryävän 
kuumiksi.

• Säilytä ja käsittele kypsentä-
mätön liha ja broileri erillään 
vihanneksista, kypsennetyis-
tä ruoista ja valmisruoista.

• Vältä uima- ja juomavettä 
jonka haju, väri tai maku on 
epäilyttävä.

• Vältä ulkomailla katukeittiöi-
den ruokia.

Huolehdi 
ruokahygieniasta
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Päivän ateriaesimerkki

Aamiainen
Täysjyväviljapuuroa tai -leipää tai mysliä 
1–2 dl marjoja tai hedelmä tai tuoremehua
2 dl maitoa, viiliä, jogurttia tai soijavalmistetta
Vähärasvaista juustoa, leikkelettä tai kananmunaa
Kasvisviipaleita
Kahvi tai tee

Lounas
Lautasmallin mukaan kala-, liha- tai kasvisruokaa
Kasviksia puoli lautasellista
1–2 viipaletta täysjyväleipää ja ohuelti pehmeää rasvaa
Vesi tai haluttaessa maitovalmiste
Jälkiruoaksi hedelmä tai 1–2 palaa tummaa suklaata (>70 % kaakaota)

Välipala
Kahvi tai tee
Hedelmä ja muutamia pähkinöitä tai manteleita

Illallinen
Kuten lounas tai keitto, laatikkoruoka tai ruokaisa salaatti, jossa lisäksi 
kalaa, broileria, tofua, papuja tai katkarapua ja öljykastiketta
1–2 viipaletta täysjyväleipää, ohuelti pehmeää levitettä ja kasvissiivuja
2 dl maitoa, piimää tai soijajuomaa tai pari viipaletta juustoa

Iltapala
Maustamaton jogurtti tai viili 2 dl tai vastaava soijavalmiste tai pari
viipaletta juustoa
Hedelmä tai marjoja
1–2 viipaletta täysjyväleipää, ohuelti pehmeää levitettä ja kasviksia tai 
2–3 rkl mysliä
Kahvi tai tee 

Jos painosi nousee, pienennä perunan, riisin ja leivän annosta,
älä vähennä muuta ruokaa.
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• Syö säännöllisesti. Nauti aterioita ja välipaloja yhteensä 
3–5 päivässä. Pidä selkeät ateriavälit ja nauti 1–2 lämmintä 
ateriaa.

• Kokoa ateria lautasmallin avulla.
• Valitse vähärasvaisia, sokeroimattomia maitovalmisteita.
• Käytä munia vain 3–4 kpl viikossa.
• Suosi kalaa useita kertoja viikossa, myös leikkeleenä.
• Syö usein siipikarjanlihaa ja harvoin punaista lihaa.
• Valitse liha ja leikkeleet vähärasvaisina.
• Käytä ruokaöljyjä ja runsaasti öljyä sisältäviä levitteitä.
• Lisää kuitujen saantia syömällä täysjyväviljaleipää, mysliä, 

puuroja, erilaisia siemeniä ja pähkinöitä, kypsentämättömiä 
kasviksia ja vihanneksia sekä hedelmiä ja marjoja.

• Vältä pika- ja naposteluruokaa sekä vähennä kahvileipä ja 
makeiset herkutteluhetkiin.

• Älä lisää valmiiseen annokseen suolaa, varo suolaisia ruokia 
ja ruoka-aineita.

• Pidä alkoholi kohtuudessa.
• Sisällytä päivääsi säännöllisesti vähintään puolen tunnin 

liikuntahetki.

Hyvän ravitsemuksen periaatteet
elinsiirron jälkeen

Oppaan teksti: ravitsemusterapeutti Sirkku Kylliäinen
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julkaisee esitteitä ja oppaita sekä Elinehto-lehteä. Jaamme luotettavaa tietoa 
munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liitto tekee 
sairastuneiden tilannetta tunnetuksi, poistaa ennakkoluuloja ja lisää tietoisuutta 
elinluovutuksista.

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

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

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