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Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD)

Johdanto

 – Lihavuus ja diabetes ovat alkoholinkäytön 
lisäksi merkittävimmät vakavien maksa
tapahtumien ennustajat Suomessa. Eialko
holiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD) kat
taa tautikirjon rasvamaksasta steatohepatiit
tiin ja maksakirroosiin. Eialkoholiperäinen 
rasvamaksa voi edetä kirroosiksi, ja se on 
tärkein primaarisen hepatosellulaarisen kar
sinooman (HCC) lisääntymisen syy. Samal
la potilaalla voi olla useita rasvamaksataudin 
riskitekijöitä.

Diagnostiikka 

 – Pelkkää rasvamaksaa ei tarvitse etsiä poti
lailta, joilla on metabolinen oireyhtymä 
(MBO) tai tyypin 2 diabetes, mutta näiden 
potilaiden joukosta tulisi tunnistaa tapauk
set, joissa potilaalla on edennyt maksa sairaus 
(eialkoholista riippuva steatohepatiitti eli 
NASH ja fibroosi) tai HCC. 

 – Tyypin 2 diabeetikoille suositellaan suuren
tuneen fibroosiriskin arvioimiseksi FIB4:n 
määrittämistä joka toinen vuosi. FIB4:ää 
varten tarvitaan seuraavat tiedot: ikä, plas
man ASAT ja ALATpitoisuus sekä veren 
trombosyyttimäärä. FIB4:n laskuri on osoit
teessa https://huslab.fi/laskurit/FIB4/index.html. 

 – FIB4:n lisäksi voidaan laskea NFS (laskuri 
http://www.huslab.fi/laskurit/NFS/index.html), 
johon tarvitaan edellisten lisäksi tieto ke
hon painoindeksistä, heikentyneestä paasto
verensokerista tai diabeteksesta ja plasman 
albumiinipitoisuus. 

 – Jos potilaalla on MBO ilman tyypin 2 diabe
testa ja muun tutkimuksen yhteydessä tode
taan suurentunut ALATpitoisuus (viiteylä
raja naisilla on 35 IU, miehillä yli 50), suo
sitellaan FIB4:n ja tarvittaessa NFS:n tekoa 
kuten esitetään vuokaaviossa Fibroosiriskin 

arviointi eialkoholiperäisessä rasvamaksa
taudissa (ks. VUOKAAVIO). 

 – Potilaat, joilla on fibroosilaskureiden pe
rusteella suuri fibroosiriski, tulisi fibroosin 
ar vioi miseksi lähettää elastografiaan. Tran
sientti elastografia (TE) mittaa maksan jäyk
kyyttä, ja sen avulla voidaan varsin luotetta
vasti tunnistaa edennyt fibroosi (F3–F4) A.

 – Jos todetaan suurentunut fibroosiriski, poti
las tulee lähettää erikoissairaanhoitoon, jossa 
varmistetaan diagnoosi, harkitaan maksa
biopsiaa ja tehdään hoitosuunnitelma. Ellei 
elastografiaa ole saatavissa ilman erikoissai
raanhoidon konsultaatiota, potilas lähete
tään suoraan erikoissairaanhoitoon. 

 – Eialkoholiperäinen rasvamaksatauti on län
simaissa yleisin lasten ja nuorten krooninen 
maksasairaus, mutta erotusdiagnostiikassa 
on oltava huolellinen.

 – Lapsilla sattumalöydöksenä todettu rasva
maksa vaatii aina etiologisia jatkotutkimuk
sia ja fibroosiriskin kartoituksen ja seuran
nan.

Ehkäisy ja hoito

 – Elintapamuutokset on eialkoholiperäisen 
rasvamaksataudin ehkäisyn ja hoidon perus
ta. 

 – Laihdutus parantaa maksan kaikkia histolo
gisia muutoksia, fibroosi mukaan luettuna, 
suorassa suhteessa painon laskuun. Sekä kes
tävyysliikunta että lihasvoimaa ja kestävyyttä 
lisäävä liikunta (lihaskuntoharjoittelu) pie
nentävät maksan rasvapitoisuutta A. 

 – Eialkoholiperäisen rasvamaksatautipotilaan 
elämäntapahoidossa on tärkeä käyttää hyvin 
niukasti vähäkuituisia hiilihydraattien lähtei
tä sekä sokeria ja sokeroituja tuotteita (esim. 
energia ja virvoitusjuomia sekä makeisia). 
Niiden käyttö suurentaa myös lihomisen ja 
tyypin 2 diabeteksen riskiä. Suositeltavassa 
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Kuvantamistutkimuksessa
rasvamaksa

MBO ja ALAT suurentuneet

FIB-4

FIB-4: > 2,67
FIB-4: 1,30–2,67 
tai 2,0–2,67 jos ikä > 65v

<-1,455 > 0,676-1,455–0,675

FIB-4: < 1,30
tai < 2,0 jos ikä > 65v

Suuri riskiHarmaa alue *Pieni riski

Elastogra�a ja 
ylävatsan UÄ

Elastogra�a ei saatavilla 
tai ≥ 8 kPa tai UÄ:ssä
muu poikkeavuus 
kuin rasvamaksa

Laske NFS

Toista FIB-4 
joka toinen vuosi

NAFLD todennäköinen Mieti etiologia 
(taulukko 1)

Tyypin 2 diabetes

Normaali
elastogra�a

Lähete tai
konsultaatio ESH

Diagnoosin varmistus:
Elastogra�a (ellei tehty)
Biopsiaharkinta
Lihavuuskirurgia?
Lääkehoito?

* Jos FIB-4 on harmaalla alueella, 
suositellaan NFS:n laskemista. 
Suuren riskin potilaat tulisi ohjata
elastogra�aan ja tarvittaessa 
erikoissairaanhoidon konsultaatioon. 
FIB-4 ja NFS on kehitelty ja 
validoitu 35–65-vuotiaille. 
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Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
There is an epidemic of NAFLD which parallels those of obesity and diabetes. NAFLD covers a spectrum of disease 
from simple steatosis to non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and various stages of fibrosis up to cirrhosis, and is also 
an increasingly important risk factor for primary hepatocellular carcinoma. Non-invasive fibrosis scoring systems and 
elastography can be used to identify those at risk of advanced fibrosis in NAFLD. These patients should be referred to 
a specialist. Life-style modification (weight loss, exercise) underpins the management of NAFLD. Pharmacological therapy, 
bariatric surgery and liver transplantations may be indicated in patients with advanced liver fibrosis. 

ruokavaliossa rasvaa on korkeintaan 40 % 
energiasta, rasvan laatuun kiinnitetään eri
tyistä huomiota suosimalla kerta ja moni
tyydyttymättömiä rasvahappojen lähteitä ja 
energiasta noin 40 % on kuitupitoisia hii
lihydraattien lähteitä eli täysjyväviljaa, kas
viksia, marjoja ja hedelmiä. Alkoholinkäyt
töä on syytä rajoittaa, koska sekä vähäinen 
päivittäinen alkoholinkäyttö että suurten 
kertamäärien juominen muutaman kerran 
kuukaudessa näyttävät suurentavan vaikei
den maksatapahtumien riskiä metabolista 
rasvamaksaa sairastavilla. Kirroosipotilaiden 
tulee täysin pidättäytyä alkoholinkäytöstä, ja 
todennäköisesti myös kaikki potilaat, joilla 
on todettu sidekudoslisää, hyötyvät alkoho
lista pidättäytymisestä. 

 – Eialkoholiperäiseen rasvamaksatautiin liit
tyy suurentunut sydän ja verisuonisairauk
siin sairastumisen ja kuolemisen riski. Suu
rentunutta LDLkolesterolipitoisuutta ja 
kohonnutta verenpainetta tulee aktiivisesti 
hoitaa ateroskleroosin ja valtimotaudin eh
käisemiseksi. Potilailla, joilla on rasvamaksa, 
voidaan käyttää dyslipidemian hoidossa sta
tiineja.

 – Suomessa ei ole nykyisin markkinoilla lääk
keitä, jolla olisi lääkeviranomaisen hyväk
symä käyttöaihe eialkoholiperäisen rasva
maksataudin hoitoon. Evitamiini B ja piogli
tatsoni B parantavat maksan histologiaa ja 
pienentävät maksaentsyymien pitoisuutta 
eialkoholiperäistä steatohepatiittia sairas
tavilla. Niiden käyttöä voidaan harkita, jos 
potilaalla on kohtalainen tai vaikea fibroosi 
ja NASH. Harkinta lääkityksen aloitukses

ta tehdään erikoissairaanhoidossa. Ennen 
hoidon aloitusta on hyvä yhdessä potilaan 
kanssa punnita tarkoin lääkityksiin liittyvät 
hyödyt ja haitat. GLP1analogeilla on ha
vaittu edullisia vaikutuksia kehonpainoon ja 
maksan rasvapitoisuuteen. Näiden lääkkei
den vaikutuksista NAFLD:n etenemiseen tai 
fibroosin vähenemiseen on vielä toistaiseksi 
niukasti tutkimusnäyttöä. 

 – Myös lihavuuskirurgia vaikuttaa edullisesti 
kaikkiin maksan histologisiin muutoksiin, 
kompensoitunut maksakirroosi mukaan 
luettuna. Lihavuuskirurgialla saavutetaan 
suurempi ja pysyvämpi laihdutustulos kuin 
konservatiivisilla keinoilla. 

 – Eialkoholiperäisen rasvamaksatautipotilaan 
onnistunut hoito edellyttää usean osaajan 
yhteistyötä. ■
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