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PÄÄKIRJOITUS

R 
asvamaksaa, eli rasvan runsasta kerty-
mistä maksasoluihin, sairastaa  nykyään 
joka neljäs suomalaisaikuinen (1). 

Heistä joka viides sairastaa taudin vaikeampaa 
tulehduksellista muotoa, steatohepatiittia, joka 
voi ajan myötä edetä maksakirroosiksi.

Maksan rasvoittuminen liittyy useimmiten 
vyötärölihavuuteen, insuliiniresistenssiin ja 
metaboliseen oireyhtymään (alkoholiin liitty-
mätön rasvamaksa, non-alcoholic fatty liver di-
sease, NAFLD) (1). Rasvamaksan muihin syi-
hin lukeutuvat muun muassa 
runsas alkoholin käyttö, eräät 
lääkkeet ja geneettiset varian-
tit, parenteraalinen ravitsemus 
ja virus hepatiitti.

Alkoholin päivittäinen käyt-
tö alle 30 grammaa puhdasta 
etanolia (alle kolme ravintola-annosta) miehillä 
tai alle 20 grammaa (alle 2 ravintola-annosta) 
naisilla ei katsota yleensä aiheuttavan maksan 
rasvoittumista, mutta tällaisen käytön vaiku-
tukset jo olemassa olevaan, lihavuuteen liitty-
vään rasvamaksaan ovat kiistanalaiset. 

Useissa rasvamaksaa (NAFLD) koskevissa 
tutkimuksissa on todettu yhteys vähäisen al-
koholin käytön, erityisesti viinin, ja lievemmän 
maksataudin välillä verrattuna täysraittiuteen 
(2,3). On jopa esitetty, että vähäisen alkoholin 
käytön insuliiniherkkyyttä edistävä vaikutus vä-
hentäisi maksan rasvoittumista (4). Alkoholin 
toksiset maksavaikutukset eivät kuitenkaan ra-
joitu pelkästään rasvan kertymiseen. Alkoholin 
suojavaikutusta esittävät tutkimukset on tehty 
pääosin poikkileikkausasetelmassa (altiste ja 
tulosmuuttuja mitattu samanaikaisesti), niissä 
on huomioitu riittämättömästi sekoittavia te-
kijöitä kuten elintavat, sosioekonominen ase-

ma ja komorbiditeetti, ja tulosmuuttujina on 
useimmiten käytetty korvikemuuttujia kuten 
maksaentsyymejä tai rasvoittumisen määrää. 
Alkoholin käytön lopettaneet henkilöt on usein 
sisällytetty samaan ryhmään kuin elinikäiset 
täysraittiit. Alkoholin käytön aliarvioiminen on 
erityisen tavallista henkilöillä, jotka jo tietävät 
sairastavansa maksatautia (poikkileikkaustutki-
mukset) (5).

Tuoreessa pitkittäisessä suomalaistutkimuk-
sessamme kyettiin huomioimaan moni näistä 

aiempien tutkimusten rajoituk-
sista (6). Yhdistelemällä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen Finriski- ja Terveys 2000 
-väestöseulonta-aineistoja val-
takunnallisiin hoitoilmoitus-, 
syöpä- ja kuolinsyyrekistereihin 

pystyttiin analysoimaan alkoholin käytön vai-
kutukset riskiin joutua sairaalahoitoon maksa-
taudin vuoksi, kehittää maksasyöpä tai kuolla 
maksa tautiin. Tutkimuksesta suljett iin pois yli 
50 grammaa alkoholia vuorokaudessa käyttä-
vät, aiemmin alkoholia käyttäneet (nykyiset 
täysraittiit), ja virushepatiittia tai seurannan 
alussa vakavaa maksatautia sairastavat (maksa-
kirroosi tai vastaava maksan vajaatoiminta). Se-
koittavina tekijöinä huomioitiin laajasti erilaisia 
riskitekijöitä, elintapoja sekä sosioekonomista 
asemaa.

Yli 27 000 henkilön kohortista  8 345:lla 
oli seurannan alussa rasvamaksa (rasvamaksa-
indek si, fatty liver index > 60). Rasvamaksa-
indeksillä on rasvamaksan toteamisessa hyvä 
osuvuus, ja se perustuu vyötärönympärysmit-
taan, painoindeksiin sekä plasman tri gly seridi- 
ja gamma-glutamyylitransferaasipitoisuuteen 
(7). Mitään ”maksahyödyllisiä” vaikutuksia vä-
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häisestä alkoholin käytöstä ei havaittu. Päinvas-
toin vähäinenkin alkoholin käyttö lisäsi maksa-
kirroosiriskiä (KUVA). Rasvamaksaa sairastavilla 
maksakirroosin riski kaksinkertaistui päivittäin 
10–19 grammaa mitä tahansa alkoholia tai jo 
alle 10 grammaa muuta alkoholia kuin viiniä 
nauttivilla verrattuna alkoholia käyttämättö-
miin. 

Rasvamaksan olemassaolo näytti voimista-
van alkoholin annosriippuvaista yhteyttä mak-
sakirroosiriskiin. Merkittävästi vyötärölihavan 
henkilön maksalle onkin yhdestä alkoholi-
annoksesta yhtä paljon haittaa kuin neljästä an-
noksesta laihan henkilön maksalle (8).

Löydöksemme ovat hyvin linjassa tuoreen 
seurantabiopsioihin perustuvan analyysin (9) 

sekä aiempien eläinkokeiden kanssa, joiden 
mukaan alkoholin ja ylipainon maksavauriota 
aiheuttava yhteisvaikutus on suurempi kuin 
niiden osavaikutusten summa (1 + 1 = > 2) 
(10,11).

Tämä ilmiö voi ainakin osittain selittyä sillä, 
että ylipainoon, insuliiniresistenssiin ja rasva-
maksaan liittyy lisääntynyt maksan CYP2E1:n 
aktiivisuus, mikä muuttaa alkoholin aineen-
vaihduntaa niin, että tavallista suurempi osa 
alkoholista hajoaa CYP2E1-reitin kautta. Tämä 
tuottaa suuria määriä reaktiivisia happiradi-
kaaleja, jotka voivat laukaista rasvoittuneessa 
maksassa tulehdus reaktion ja johtaa steatohe-
patiitin kehittymiseen (12). Kyseinen ilmiö on 
tärkeä myös alkoholia epäsäännöllisesti käyttä-
villä.

Humalajuominen kerran viikossa tai jopa 
vain kerran kuukaudessa – vaikka alkoholin 
käyttö sillä välin olisi vähäistä – näyttää lisäävän 
rasvamaksan fibrotisoitumista (13), maksatau-
din komplikaatioiden kehittymistä (14), sekä 
kuolleisuutta (15).

Rasvamaksaa sairastavien tulee siis välttää 
alkoholia. Koska sekä säännöllinen vähäinen 
alkoholin käyttö että ajoittainen humalajuo-
minen vaikuttavat rasvamaksan kulkuun hai-
tallisesti, käsite ”alkoholiin liittymätön” tai 
”ei-alkoholiperäinen” rasvamaksa pätee tar-
kalleen ott aen vain täysraittiilla. Oli maksan 
rasvoittumisen ensisijainen syy mikä tahansa, 
tulee jokaisen rasvamaksapotilaan kohdalla 
arvioida maksataudin vaikeus (fibroosin aste), 
sulkea pois rasvamaksan harvinaisemmat syyt, 
ja puuttua samanaikaisesti sekä alkoholin käyt-
töön että metabolisiin riskitekijöihin. Tämän-
kin kansantaudin ehkäisyn ja hoidon kulmaki-
vet ovat liikunta, painonhallinta ja terveellinen 
ruokavalio – ilman alkoholia. ■

KUVA. Alkoholin käyttö rasvamaksaa sairastavilla 
henkilöillä ja suhteellinen riski (hazards ratio) kehittää 
seurannan aikana komplisoitunut maksatauti (maksa-
tautiin liittyvä sairaalahoito, syöpä tai kuolema). Yksi 
alkoholiannos sisältää 10 grammaa alkoholia, joka 
vastaa 0,33 l keskiolutta tai siideriä, 12 cl viiniä tai 4 cl 
väkeviä.
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