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Puheenjohtajalta

Anita K enakkala

Jorma Palo kirjoittaa ”Pitkät jäähyväiset elämälle” HS kuukausiliitteessä 4/1996:
”Usealle siirtopotilaalle onnistunut leikkaus merkitsee
paitsi uuden mahdollisuuden tarjoutumista, myös henkistä kasvua. Kuten eräs siirtopotilas kertoo ’teeskentelyyn’ ei
juuri ole tarvetta sen jälkeen, kun on joutunut pohtimaan
omaa suhtautumista elämää – ja kuolemaa kohtaan. Nyt
elämä on lahja eikä velvoite.
Ei tarvitse suorittaa jotain joka päivä. On oltava rohkeutta mennä täysillä mukaan elämän kuvioihin, on hävitettävä
päivittäinen stressi, vaikka välillä usko hiipuu kun sairaus
vie voimat.”

Yhdistysasiaa

Jatkettu elämä – Mun sydämeni tänne jää
”Henkisessä mielessä sairaudet, joiden ainoa mahdollinen
hoitokeino on elinsiirto, tuottavat tietoisuuden mahdollisesti lähestyvästä kuolemasta. Itsenäisen elämänhallinnan
kannalta tärkeä tulevaisuuden suunnittelu käy mahdottomaksi, kun elämän jatkumisesta tulee siirrännäisen saamiseen ja siirtoleikkauksen onnistumiseen kytkeytyvä joko–
tai -kysymys.
Tuleva siirtoleikkaus on kuin ahdas portti, josta potilaan
tulee puristautua läpi. Pahimmillaan siirtojonossa uutta
elintä odottelevan ihmisen koko todellisuus kietoutuu kuolemanpelon, sairauden ja sopivan siirrännäisen odotuksen
ympärille. Ennen siirtoleikkausta kuolemanpelko ja ahdistuneisuus ovat voimakkaimmillaan. Terveet ihmiset voivat
torjua kuoleman tietoisuudestaan toisin kuin vakavasti sairastuneet. He alkavat sairauden puhjettua pohtia sellaisia
elämänfilosofisia ja uskonnollisia kysymyksiä, joiden parissa heidän ikätoverinsa painiskelevat vasta paljon myöhemmin. Tieto siirtojonossa samaan aikaan olleista kohtalotovereista, jotka ovat menehtyneet ennen sopivan siirrännäisen
löytymistä, saattaa lisäksi tuottaa ylimääräistä ahdistusta ja
syyllisyydentunteita.” (Mikko Huhtamies – Jukka Relander:
Jatkettu elämä, Elinsiirtojen historia Suomessa s. 296.)

Tällä hetkellä yhdistyksemme taloudellinen tila on hyvä
ja siksi olemmekin lisänneet yhdistyksen oman apurahan
määrää sekä suuntaamme jäsenillemme lisää mahdollisuuksia kehittää yhdessä perioperatiivista osaamista.
Suunnitelmissa on kartoittaa sekä koota yhteen Suomen
leikkausosastojen perehdytysvastaavat ja järjestää heille
yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Yhteiskokoontuminen voisi
olla esimerkiksi opintopäivien yhteydessä tai vuorotellen eri
sairaaloissa. Tapahtumaa voidaan alkaa suunnittelemaan,
kun saamme yhdysjäsenten kautta tietoomme, kuinka moni
perehdytysvastaavaa on kiinnostunut yhteistyöstä valtakunnantasolla.
Hallituksen jäsenet ovat kehittäneet ja edustaneet yhdistystä kanssani aktiivisesti ja hallituksemme onkin innovatiivinen. Se, että hallitus koostuu eri paikkakuntien ihmisistä
ympäri Suomen on erittäin tärkeää. Yksi osa valtakunnallisuutta on juuri sitä, että voimme yhdessä päättää asioistamme, ratkoa ongelmia ja kouluttaa jäseniämme.
Yhdistyksemme tärkeimpiä tapahtumia ovat valtakunnalliset opintopäivät. Tänä vuonna ne pidetään Joensuussa 27.10.
– 28.10.2011. Siellä opintopäivien järjestelyt ovat edenneet
hienosti ja niistä onkin tulossa erittäin laadukkaat.
Opintopäivillä on oiva tilaisuus asettua ehdolle hallitukseen. Hallitustyöskentely vaatii tietysti aikaa ja innostusta
tehdä kehittävää työtä yhdistyksemme jäsenten hyväksi.
Työskentelemme hallituksessa päämääränämme yhdistyksen jäsenten paras.

Hyvää kesää kaikille!
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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA

Minna L assila

Aktivoidu ajattelemaan ja kerro mielipiteesi
Viime vuonna voimaan tulleen uuden elinluovutuslain seurauksena on entistä tärkeämpää, että jokainen ilmaisee mielipiteensä mahdollisesta elinluovutuksesta joko suullisesti
läheisilleen tai allekirjoittamalla elinluovutuskortin.
On herännyt paljon keskustelua siitä, onko oikein eettisesti, että ei enää tarvitse kysyä lupaa omaisilta, vaan elinluovutus on juridisesti mahdollista, jos ei ole sitä elämänsä
aikana tiettävästi vastustanut. Tämä poistaa omaisilta monessa tilanteessa suhteellisen raskaankin päätöksen taakan
erityisesti, jos asiasta ei ole koskaan keskusteltu ja jos elinsiirtotestamenttia ei ole ollut.
On myös pohdittu sitä, että rajoittaako tämä uusi laki
ihmisen itsemääräämisoikeutta, ihmisen oikeutta määrätä itseensä liittyvissä asioissa, vaikka toisaalta tämä antaa
mahdollisuuden ihmiselle ilmaista oman mielipiteensä asiasta, eikä antaa päätöstä kenenkään toisen tehtäväksi. Sen
vuoksi onkin erittäin tärkeää aktivoitua ajattelemaan, mitä
ajatuksia ja mielipiteitä mahdollisena elinluovuttajana toimiminen herättää ja mitä mahdollisuuksia se kenties antaa
jollekin toiselle.
Olet sitten puolesta tai vastaan, tärkeintä on, että mielipiteesi on tuotu julki joko kirjallisena tai suullisena.
Elimistä on jatkuva pula ja elinsiirtojonoissa joutuu odottamaan joskus liiankin pitkään. Ihmisten elinikä on noussut
jatkuvasti, joka johtaa siihen, että elinten kysyntä kasvaa.
Tämä on yksi syy siihen, että laittomien elinten kauppa kasvaa maailmalla. Laitonta elinkauppaa harjoitetaan lähinnä
Afrikassa, Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa.
Suomessa elinluovutus perustuu kuitenkin tarkkoihin lakeihin ja asetuksiin, joten meillä ei laitonta elinkauppaa
harjoiteta, eikä myöskään Pohjoismaissa.

tai elinten irrottaminen elinsiirtoa varten ja toisaalta elinten
laitonta kauppaa.
Rikoslaki kieltää elinkaupan harjoittamisen kuten myös
laki ihmisten elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä. Tässä laissa määritellään, miten ihmisen osia
saa luovuttaa, vastaanottaa ja käsitellä. Luovuttajalta tulee
löytyä elinsiirtotestamentti tai muu vastaava dokumentti ja
elimet, joita Suomessa käytetään, tulee voida jäljittää.
Elinsiirrolla ei saa tavoitella taloudellista hyötyä. Kuitenkin
jopa arviolta 5-10 % munuaistensiirroista tehdään laittomasti juuri elinkaupan kautta hankituilla munuaisilla. Usein
taloudellinen tilanne ajaa ihmiset myymään mm. toisen
munuaisensa ehkä paremman elämän toivossa. Aina ei ole
taattua, että munuaisen luovutuksesta saisi ennakolta kerrotun palkkion ja puhumattakaan siitä, miten on järjestetty
luovuttajan jälkihoito vai onko sitä järjestetty laisinkaan.
On helppo uskoa lupauksia silloin, kun hätä on suurin.
Laitonta elinkauppaa harjoitetaan lähinnä maissa, joissa
lainsäädäntöä ei valvota tai ei ole resursseja sitä valvoa ja
lainsäädäntö on muutenkin kehittymätöntä. Näihin maihin
järjestetään usein myös ns. elinsiirtoturismia.
Kiinassa laiton elinkauppa on ollut organisoitua. Kuolemaantuomittujen elinkauppa on ollut pitkään puhuttu aihe
juuri Kiinan osalta ja siellä on tehty runsaasti elinsiirtoja
myös muiden maiden kansalaisille. Vaikka uusia lakeja säädetään elinkaupan estämiseksi, vie aikaa ennen kuin ne toimivat käytännössä. Myös sota ja sotaan liittyvät asiat synnyttävät herkästi tilanteita, joissa laiton elinkauppa nostaa
päätään erittäinkin raadollisella tavalla.
Verrattuna moniin laitonta elinkauppaa harjoittaviin maihin olemme siis siinä onnellisessa asemassa, että olemme
etuoikeutettuja ilmaisemaan mielipiteemme, jos vain käytämme sen mahdollisuuden.
Toivotan hyvää kesää kaikille Pinsetin lukijoille!
Minna

Laittomasta elinkaupasta puhuttaessa käsitellään toisaalta
sekä ihmiskauppaa, jonka tarkoituksena on jonkun elimen

minna.eliisa at kolumbus.fi
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Sydänsiirtoja 40 vuotta - historia meillä ja maailmalla
Ari Harjula
Professori, ylilääkäri
HYKS Meilahden sairaala
Sydän- ja thoraxkirurgian yksikkö

Sydän on kiehtonut niin lääkäreitä, kirurgeja kuin filosofejakin jo muinaisesta
mytologiasta lähtien. Alexis Carrel jo
1900-luvun alussa kykeni anatomisesti
ja kirurgisen tekniikan puolesta suorittamaan eläimille sydämensiirron. Uutta
tietoa on saatu vähitellen. Elävälle ihmiselle periaatteessa sydämensiirron teki
mahdolliseksi sydän-keuhko-koneen keksiminen 1950-luvulla.
Suurta kiinnostusta siirtotoimintaan osoitettiin 1960-luvulla, mutta suureksi pettymykseksi menetettiin suurin osa potilaista hyljintäreaktioon. Uusi hylkimistä vastaan keksitty
lääke, syklosporiini, teki mahdolliseksi maailmanlaajuisen sydämen siirtotoiminnan
parantuneine tuloksineen. Nykyiset hyvät
tulokset siirroissa perustuvat laajaan kokeelliseen ja kliiniseen tutkimukseen kuluneiden
viimeisten 20 vuoden aikana. Edelleen on
ongelmia siirtopotilailla, kun vuosia kuluu.
Krooninen hyljintä sepelvaltimotauteineen,
hankalat tulehdussairaudet ja pahanlaatuiset
kasvaimet tuottavat edelleen päänvaivaa potilaille ja heitä hoitaville lääkäreille.

Elinsiirrot

Potilaita kuolee runsaasti jonoihin kautta
maailman sopivien luovuttajien puutteen
vuoksi. Edelleen pyritään luovuttajien hoitoa parantamaan ja toisaalta elvyttämään
huonolaatuisia elimiä siirtokelpoisiksi, mm.
erityyppisten laitteiden avulla. Sydän kestää
kylmäsäilöntää vain muutamia tunteja (3-4
h), mutta kehitteillä on uusia menetelmiä säilöntäajan pidentämiseksi.

Barnard aloitti
l1967 Ensimmäinen sydämensiirto ihmiseltä ihmiselle. Christian Barnard leikkasi
Louis Washkanskyn Etelä-Afrikassa.
l1980 Suomessa ja Ruotsissa ei haaveiltukaan sydänsiirroista. Suomalainen Ruotsissa asuva Matti Myllyniemi sai uuden sydämen Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen useat
ruotsalaiset ovat saaneet uuden sydämen
Englannissa.
l1983 Jo 230 sydämensiirtoa osittain 25-30
sydämensiirtokeskuksessa eri puolilla maailmaa. Elossa vuoden kuluttua 75 prosenttia
ja kolmen vuoden kuluttua 65 prosenttia.
Ilman siirrännäistä jääneet po-tiaat kuolivat
keskimäärin alle kolmessa kuukaudessa.
l2/1984 Pohjoismaisten lääkintöhallitusten
sydämensiirtokokous Tukholmassa. Ruotsin
sosiaalihallituksen pääjohtaja: ”Sydämensiirto ei ole kokeellinen, vaan hyväksyttävä
lääketieteellinen hoito, jossa on selvät perusteet ja hyvät hoitotulokset.” ja ”Yhteinen

muutamia kuukausia ennen varsinaista siirtooperaatiota harjoiteltu teknistä sydämensiirtoa sioilla. Toiminnan alussa kaikki perustui
professori Norman Shumwayn kokemuksiin,
niin leikkaustekniikka kuin hyljintälääkityksen ja muun leikkauksen jälkeisen hoidon
suunnittelukin. Kaikesta huolimatta ensimmäinen potilas menetettiin akuutin hyljinnän seurauksena. Vähitellen käytäntö opetti
Meilahden sydänkirurgit elinsiirtopotilaiden
hoitoon ja alkuvaikeuksien jälkeen vähitellen
hoito rutinoitui.

Perinteinen sydämensiirto on asemansa vakiinnuttanut ja kehitteillä olevien uusien
hyljintälääkkeiden avulla pitkäaikaistuloksia
voidaan edelleen parantaa. Valitettavasti siirtojen lukumäärä on jo viimeiset vuodet polkenut paikallaan, jopa laskenut, eikä näköpiirissä ole keinoja, joilla sitä voitaisiin oleellisesti
nostaa.

Myös HYKS:n hallituksen vastahanka väheni ja huoli korkeista kustannuksista laantui.
Yhteispohjoismaista thoraksin elinsiirtokeskusta ei koskaan synnytetty ruotsalaisten vastustuksesta. Toisaalta toiminta oli Norjassa
jo aloitettu aiemmin. Niinpä jokainen pohjoismaa sai 80-luvulla omat elinsiirtokeskuksensa. Edelleen niitä on vain yksi Suomessa ja
Norjassa, mutta 2-3 Ruotsissa ja Tanskassa.
Islantilaisten potilaiden sydänsiirrot tehdään
pääasiassa Ruotsissa.

Sydänsiirrot Suomessa

Sydänsiirtotoiminnan organisaatio

Suomen ensimmäinen sydämensiirto tehtiin 13. helmikuuta 1985, mutta jo ennen tätä
päivää oli tehty intensiivistä tutkimustyötä ja

Sydämen ja keuhkojen elinsiirtotoiminta on
varsin kevyen organisaation varassa Suomessa. Vajaat kymmenen kirurgia on paneutunut

pohjoismainen sydämensiirtokeskus ei ole
mahdollinen, vaan kukin pohjoismaa huolehtikoon itse hoitotarpeestaan.”
l9/1984 Lääkintöhallituksen tiedustelu
HYKS:lle sen valmiudesta aloittaa sydämensiirtotoiminta nykyisin resurssein.
l10/1984 Vastaus lääkintöhallitukselle:
toiminnan aloittaminen nykyisin voimin
mahdollista. Tarvittava tietotaito olemassa.
l11/1984 Ensimmäinen sydämensiirtoleikkaus tehtiin kahdella aivokuolleella ihmisellä HYKS:ssa. ”Viimeinen harjoitus” ennen
ensimmäistä varsinaista sydämensiirtoa.
l11 ja 12/1984 Käydään kovaa keskustelua,
onko Suomella ja HYKS:llä varaa sydämensiirtoihin. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Heikki S. von Hertzen: ”HYKS:llä ei ole
varaa. Ei Suomen tehtävä ole toimia sydämensiirtojen edelläkävijänä”(!).
l13. ja 14.2.1985 Suomen ensimmäinen sydämensiirto tehdään HYKS:ssä.

HYKS:n Meilahden sairaalan Sydän- ja thoraxkirurgian yksikössä thoraksin elinsiirtoihin, lisäksi mukana on kaksi koordinaattoria.
Yksi siirtokirurgi vuorollaan hoitaa vapaamuotoista päivystystä. Itse leikkauksissa tukeudutaan klinikan normaaliin päivystystoimintaan. Kaikki elinsiirtokirurgit tekevät
myös tavanomaista sydänkirurgiaa. Kautta
maan keskus- ja yliopistosairaaloiden kardiologit tutkivat potilaat alustavasti ja lähettävät
siirtoehdokkaat lopullisiin tutkimuksiin ja
arvioihin HYKS:n kardiologiseen yksikköön.
Lopullinen päätös sydänsiirtolistalle hyväksyttävistä tehdään yhdessä kardiologien ja kirurgien kokouksessa.
Tavallisesti listalla sydäntä odottavia on noin
10–20 potilasta. Alkuaikoina potilaat olivat
useimmiten kardiomyopatiaa (puhdasta sydänlihasvikaa) sairastavia, mutta viime vuosina sepelvaltimotaudin komplikaatioista kärsiviä potilaita on yhtä paljon.

Apupumppu toimii siltana siirtoon
Sopivaa sydäntä potilaat jonottavat keskimäärin 1–6 kuukautta. Jonotusaikana potilaita
myös menehtyy, vaikka sydämen vajaatoiminnan hoitoon on kehitetty entistä tehok-
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kaampia lääkkeitä. Tarvittaessa klinikalla
on käytettävissä sydämen toimintaa tukevia
mekaanisia pumppuja, joita voidaan käyttää
siltana sydämensiirtoon. Aiemmin käytettiin Novacor- nimistä laitetta, viime aikoina
Berlin Heart- nimistä laitetta. Uusia yhä tehokkaampia mekaanisia sydämen toimintaa
tukevia pumppuja tulee kaiken aikaa markkinoille, ne ovat turvallisia ja toimintavarmoja.
Niiden käyttöikä kuitenkin parhaimmillaankin on 1-2 vuotta. USA:ssa ja Länsi-Euroopassa useimmat sydänsiirteen saavat potilaat ovat
sitä ennen joutuneet apupumppuhoitoon.

Tulokset maailman huipputasoa
Omat 25 vuoden tuloksemme ovat vertailukelpoisia maailman parhaiden keskusten kanssa.
Sydämensiirron saaneista potilaista menehtyy
ensimmäisen vuoden aikana 5 – 15 prosenttia
ja sen jälkeen noin 4 prosenttia vuosittain.
Siirron jälkeiset alkuvaiheen ongelmat liittyvät siirteen huonoon käynnistymiseen. Aiemmin käytettävissä oli vain heikkotasoisia mekaanisia apupumppuja huonoa siirtosydäntä
tukemaan, mutta nyt on tarvittaessa apuna
erilaisia tukilaitteita, jolla alkuvaiheen ongelmat voitetaan ja sydän yleensä toipuu viikon kuluessa siirrosta. Myöhemmin potilaat
kehittävät kroonisen hyljinnän seurauksena
hyvin laajalle levinneen sepelvaltimotaudin,
jota voidaan tarvittaessa parantaa pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella. Ilmeisesti
yhä monipuolisempi ja tehokkaampi hyljinnänestolääkitys on vähentänyt sepelvaltimomuutoksia. Muutoksia kuitenkin todetaan jo
viiden vuoden kuluttua puolella siirrokkaista.
Seurannassa potilaille kehittyy myös munuaisten vajaatoimintaa ja pahanlaatuisia kasvaimia, erityisesti lymfoomia ja ihosyöpää.
Munuaisongelmat liittyvät läheisesti hyljintälääkitykseen, erityisesti tärkein lääke, siklosporiini, korkeina pitoisuuksina rasittaa
munuaisia.

mekaaniset sydämen korvaavat tai sen toimintaa tukevat pumput tulevat lähivuosina
tarjolle myös vanhemmille potilaille. Näin
heille saadaan muutama laadukas vuosi jatkoaikaa. Tämä niin sanottu ”destination therapy” on jo saatavilla USA:ssa.
Myös lasten sydänsiirtojen tulevaisuus on hieman epäselvä. Aivan vastasyntyneillä saattaa
elimistö hyväksyä eli sietää (toleranssi) siirtosydämen melkein täydellisesti ja hyljintää vastaan tarvitaan hyvin pieni lääkitys. Pisimpään
elossa olleet, vastasyntyneinä sydänsiirron
saaneet, ovat jo eläneet yli 25 vuotta. Vähän
vanhemmilla lapsilla krooniset muutokset ja
sepelvaltimotauti ovat ongelmallisia, ja usein
heille joudutaan harkitsemaan uutta siirtoleikkausta.
Siirtosydän eläimeltä ihmiselle on myös kiehtonut ajatuksena tutkijoita jo vuosikymmeniä.
Välitön hyljintäreaktio on jo voitettu, mutta
muutamien tuntien sisällä ilmaantuu vahva
elimen tuhoava hyljintä uusista lääkkeistä
huolimatta. Lisäksi eettisiä kysymyksiä ja
pelkoa vaarallisista eläimistä tarttuvista taudeista on paljon; mm. filo-, herpes- ja retrovirukset. Peloista huolimatta maailmassa on
siirretty vuosien aikana sydän sialta, apinalta,
simpanssilta ja ainakin lampaalta ihmiselle.
Pisimpään on elänyt BABY FAE. Vastasyntynyt lapsi eli Kaliforniassa 20 vuorokautta siirron jälkeen. Viimeksi vuonna 1992 on siirretty sian sydän Marfan potilaalle, joka kuoli jo
24 tuntia myöhemmin. Aivan viime vuosina
innostus tällä sektorilla on tutkijoiden kammioissa hiipunut.
Perinteisen sydänkirurgian lisäksi on pyritty kehittämään erilaisia sydämen rakennetta

7

muotoilevia leikkauksia, mutta tulokset ovat
olleet vaatimattomia. Mekaanisia pumppuja
on jo vakiintuneesti käytössä lähinnä siltana
sydämen siirtoon.
Viimeiset viisi vuotta on varsin innokkaasti
tutkittu kasvutekijöiden ja solusiirtojen käyttöä sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Varsinaisesti nämä hoidot eivät korvaa sydämen
siirtoa, vaan ovat suunniteltu käytettäviksi jo
ennen kuin sydän on kokonaan pilalla. Virusvektoreiden avulla kuljetetaan joko potilaan
omiin sydänsoluihin kasvutekijöitä tuottava
geeni tai se siirretään ensin solumaljalla lihassoluihin, jotka puolestaan istutetaan sairaan
sydämen seinämään. Tehokkaat kasvutekijät
tuottavat sepelvaltimotaudin runtelemaan
sydämen seinämään uusia verisuonia. Tutkimuksen kohteena on ryhmä erilaisia kantasoluja ja lihassolujen esiasteita. Myös näitä
tutkimuksia on tehty jo sydänsairaille potilaille lupaavinkin tuloksin. Sydämen pumppausvoima paranee ja rakenne normalisoituu.
Monenlainen uusien kudosten, jopa elinten,
rakentaminen laboratoriossa bioreaktoreissa
on suuren mielenkiinnon kohteena, mutta on
aivan liian aikaista sanoa, milloin nämä tuotteet ovat saatavilla potilaiden hoitoon.
Perinteinen siirtotoiminta on vakiintunut ja
rutinoitunut, eikä siihen enää liity mystiikkaa
tai sitä alkuvaiheiden ”suuren juhlan tuntua”.
Sydänsiirto on ja tulee olemaan tietylle potilasryhmälle ainut ja oikea hoitomuoto näillä
näkymin vielä pitkään. n

Kaiken kaikkiaan potilaamme pärjäävät myös
5 ja 10 vuoden tulosten valossa paremmin
kuin muualla maailman keskuksissa. Todennäköisesti kansamme on homogeenisempaa ja
siirtoelimet vähemmän immunogeenisia kuin
muualla.

Lukumääräisesti sydämensiirtoja tehdään
tulevaisuudessa varmasti edelleen 20–30
vuosittain. Hoito on pääasiassa tarkoitettu
alle 65-vuotiaille potilaille, kun taas valtaosa
vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavista
potilaista on paljon vanhempia ja siis siirron
ulkopuolella. Lääkehoidot kehittyvät edelleen
ja niiden haittavaikutukset vähenevät. Uudet

Elinsiirrot

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
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Keuhkonsiirrot ovat tulleet
muiden elinsiirtojen rinnalle
Pekka Hämmäinen
LKT, erikoislääkäri

Taustaa
Ensimmäinen keuhkonsiirto tehtiin jo vuonna 1963 Yhdysvalloissa, mutta seuraavan 20
vuoden aikana eloonjäämistä saatettiin kuvata ainoastaan päivissä tai joskus jopa kuukausissa. Vasta 1980-luvulla syklosporiinin
tullessa käyttöön otettiin merkittäviä askeleita eteenpäin ja sen seurauksena Suomessa
ensimmäinen sydän-keuhkoblokkisiirto tehtiin vuonna 1988 ja keuhkonsiirto vuonna
1990. 90-luvulla sekä leikkausmenetelmät että
hoitokäytännöt olivat kuitenkin vaihtelevia ja
immunosuppression taso ja toisaalta infektioiden ennaltaehkäisy eivät vastanneet toisiaan. 2000-luvulle tultaessa perioperatiivinen
hoito optimoitiin ulkomaan kokemusten ja
kokeellisen keuhkonsiirtotutkimustyömme
pohjalta, hyljintälääkityksen tasoa laskettiin
ja infektioiden suhteen panostettiin erityisen
vahvasti bakteeri- sieni- ja virusinfektioiden
profylaksiaan. Näin potilaat ovat toipuneet
lähes poikkeuksetta siirrosta hyväkuntoisina
ja on onnistuttu pitkälti välttelemään keuhkonsiirron jälkeinen erityisen vaikea erotusdiagnostinen karikko siirteen primäärin toimintahäiriön, infektion ja hyljinnän välillä.
Kohta kymmenen vuoden ajan tuloksemme
ovat olleet huomattavasti kansainvälisiä tuloksia paremmat. Tämä huolimatta siitä, että
korostuneesti potilasmateriaali Suomessa
koostuu hyvin sairaista ja usein vain tehohoidon turvin elossa pidetyistä potilaista. Keuhkonsiirto on näin meilläkin vakiinnuttamassa
asemansa loppuvaiheen keuhkosairauksien
hoitomuotona. Siirtoon sopivien potilaiden
tunnistaminen ajoissa ja elinten luovutusta
koskevan lainmuutoksen toivotaan yhä lisäävän mahdollisuuksia hoitaa loppuvaiheen
keuhkosairauksia.

Elinsiirrot

Potilasvalinnasta
Siirtoon lähdetään loppuvaiheen sairauksissa,
kun muusta hoidosta ei ole apua, mutta toisaalta on turha odottaa niin pitkään, että lihasvoimat ehtivät huveta ja toipuminen sitä kautta
vaikeutuu. Suomessa erityisesti alfa-1-antitrypsiinipuutoksen aiheuttama emfyseema oli
aiemmin yleisin syy siirtoihin. Fibrotisoivat
keuhkosairaudet muodostavat toisen valta-

Kuva 1. Tämä vuosia keuhkofibroosia sairastanut nuori nainen elvytettiin muutama päivä siirtolistalle
asettamisen jälkeen, asetettiin hengityskoneeseen, ja riittämättömän kaasunvaihdon ja verenkierron vuoksi
V-A ECMO:on odottamaan uusia keuhkoja. ECMO-venakanyyli kuvassa oikealta kaulalta. Toipui siirrosta
hyvin.

ryhmän. Kolmantena ryhmänä ovat keuhkoverenkierron sairaudet, kuten idiopaattinen
pulmonaaliarteriahypertensio (IPAH). Vaikka lääkehoidolla on nykyään merkittävä osuus
tämän hoidossa, vaikeaoireisimmat potilaat
olisi edelleenkin syytä viivyttelemättä ohjata keuhkonsiirtoselvittelyihin. Harvinaiset
keuhkosairaudet, kuten esimerkiksi kystinen
fibroosi, bronkiektasiatauti, lymfangioleiomyomatoosi ja sarkoidoosi ja monet muut
sopivat keuhkonsiirron aiheeksi. Keuhkoahtaumatautia sairastavat hyötyvät keuhkonsiirrosta yhtälailla, mutta usein nuoremmat
potilaat ovat luonnollisesti saaneet siirtolistalla etusijan. Suomessa vanhin keuhkosiirteen saanut potilas on ollut 65-vuotias. Tälle
potilaalle vaihdettiin kahden keuhkon lisäksi
samalla myös uusi aorttaläppä. Periaatteessa
potilaat pitäisi ohjata siirtoselvityksiin jo sairauden stabiilissa vaiheessa, jolloin sekä kustannukset, onnistumisen mahdollisuudet että
inhimilliset näkökohdat voidaan huomioida.
Siirtoon on eri syistä päädytty useamman kerran selvästi optimaalisen ajankohdan jälkeen:
onnistunut kahden keuhkon siirto, pisimmillään 34 vuorokauden ECMO (extracorpreal
membrane oxygenation) hoidon jälkeen, on
tehty seitsemälle potilaalle (Kuva 1).

Kuva 2. Aina ei ole aikaa odottaa ideaalista luovuttajaa moitteettomin keuhkoin. Nämä kolarista kärsineet keuhkot käytettiin hyvällä tuloksella toiselle
ECMO:n varassa siirtoa odottaneelle potilaalle.

Luovuttajan hoidosta
Luovuttajan keuhkoja uhkaavat tekijät ovat
aspiraatio, neurogeeninen ödeema, nestetasapainon häiriöt ja infektiot, jotka pilaavat
siirteen nopeasti. Tarkka luovuttajan nestetasapainon hoito, bronkoskopia, alveolien rekrytointi asianmukaisin respiraattorisäädöin
ja harkittu kriteerien höllentäminen lisäävät
kuitenkin merkittävästi potentiaalisten siirteiden määrää juurikaan huonontamatta tuloksia (Kuva 2). Immunologisesti ajatellen siirto
tehdään ainoastaan veriryhmäsopivuuksien
mukaisesti, pyrkien negatiiviseen ristikokee-
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seen. Kuolleen luovuttajan leikkaus tehdään
sternotomiateitse ja usein sekä sydän että
keuhkot irroitetaan yhtenä blokkina (Kuva 3).
Luovuttajan ja vastaanottajan kokoepäsuhtaa
voidaan tasapainottaa pienentämällä kirurgisesti luovuttajan keuhkoa (Kuva 4).

Leikkauksesta
Tietyt periaatteet ovat vakiintuneet keuhkonsiirtotekniikassa, vaikkakin erilaisia modifikaatioita on runsaasti käytössä. Länsimaissa
elinluovuttajien vähäisen määrän vuoksi
sydän-keuhkosiirto pyritään korvaamaan
keuhkonsiirtoon yhdistetyllä korjaavalla sydänkirurgisella toimenpiteellä, mikäli mahdollista. Kahden keuhkon siirto tehdään aina,
kun potilaan keuhkosairauteen liittyy infektioita. Muulloin, varsinkin kun elimistä on
pulaa, pelkästään yhden keuhkonsiirrolla on
saavutettu vastaavia tuloksia (Kuva 5). Yleensä toimenpide tehdään poikittaisen molemminpuolisen sternotorakotomiaviillon kautta
ja sydän-keuhkokoneen käyttö takaa siirteille

Kuva 5. Yhden keuhkon siirto on tuonut hyvän avun
vanhemmalle naiselle. Kuvassa vastapuolen vanha
fibrotisoitunut keuhko on vuosien mittaan kutistunut harmittomasti pois hyvin toimivan siirteen
tieltä.

Kuva 4. Uudet keuhkot paikallaan. Jotta rintakehä saatiin suljettua ja hengitysmekaniikka optimaaliseksi,
poistettiin sitä ennen keskilohko ja lingula.

atraumaattisen alun uudessa toimipaikassaan.
Keuhkoputket saumataan erikseen molemmin
puolin ja tämä sauma tehdään mahdollisimman distaalisesti. Keuhkolaskimot saumataan
yhteisellä laskukohdalla sydämen vasempaan
eteiseen ja keuhkovaltimot liitetään sopivan
mittaisena tavanomaisesti pää-päätä vasten.
Ompelun ajan siirre pyritään pitämään kylmänä ja sen turhaa manipulaatiota vältetään.

Lääkehoidosta
Keuhkonsiirroissa yleisesti käytettyyn kolmoishoitoon kuuluvat kalsineuriini-inhibiittori, puriinisynteesiantagonisti ja kortikosteroidi. Immunosuppression keventäminen
on johtanut siihen, että valtaosalla potilaista
todetaan yleensä lievä-asteinen akuutti hyljintä ensimmäisen 2 kuukauden sisällä siirrosta.
Tämä on kuitenkin yleensä helposti hoidettavissa kortikosteroidilla. Nuori, immunokompetentti tulehduksellista keuhkosairautta sairautta sairastanut potilas tarvitsee tehokkaan
immunosupression, kun taas kuusissakymmenissä olevalle kroonista keuhkoahtaumatautia
sairastavalle keuhkonsiirtopotilaalle riittää
selkeästi matalampi immunosupressiotaso.
Infektiot ovat olleet keuhkonsiirtopotilaiden johtava alkuvaiheen kuolinsyy. Nykyisin
ennaltaehkäisevästi annetut sieni- ja viruslääkkeet ovat pääosin poistaneet tämän ongelman. Muista kiinteistä elinsiirteistä poiketen keuhkot ovat alttiina suoraan ympäristön
mikrobeille. Vastaanottajan omat keuhkot
ovat perustaudin (esim. kystinen fibroosi tai
bronkiektasiatauti) tai sen hoitoon käytetyn
lääkityksen myötä (steroidit, sytostaatit) usein
kolonisoituneet jo ennen siirtoa resistentein
bakteerikannoin tai märkäisesti infektoituneet. Myös luovuttajan keuhkot altistuvat aivokuoleman ja tehohoidon vuoksi infektioille.
Itse siirron aikana vaarannetaan keuhkoput-

kien epiteelin vitaliteetti ja värekarvatoiminta
katkaisemalla bronkiaalivaltimoverenkierto
ja keuhkon hermotus. Aktiiviset hengitysharjoitukset fysioterapeutin tukemana, nopea
mobilisaatio ja jatkossa päivittäinen liikunta
edesauttavat nopeaa toipumista ja parantavat
keuhkonsiirtopotilaan pitkäaikaisennustetta.

Tehohoidosta
Immunosuppressio ja antibioottiprofylaksia aloitetaan leikkauksen yhteydessä, mutta niiden munuaistoksiset vaikutukset on
pyritty minimoimaan samalla huolehtien
hemodynamiikan optimoinnista. Hengityskoneesta potilas vieroitetaan heti tilanteen
ja kaasujenvaihdon stabiloiduttua teho-osastolla. Siirteen iskemia-reperfuusiovaurio aiheuttaa ohimenevästi keuhkoödeeman, jota
imuteiden katkaisu pahentaa. Kiertävään
verivolyymiin nähden tehtyä liiallista ”kuivattamista” pyritään välttämään, ja aiemmin
nähdyt ruoansulatuskanavan komplikaatiot
ovat selvästi vähentyneet. Hoitoajat vaihtelevat merkittävästi potilaan lähtötilanteen
mukaan. Myöhään siirtoon saapuvat potilaat
joudutaan lopulta opettamaan uudelleen kävelemään. Alkuvaiheessa siirteen toimintaa
seurataan kliinisen arvion lisäksi verikaasuanalyysein, hemodynaamisin mittauksin ja
tavallisen keuhkokuvan perusteella. Bronkoalveolaarinen lavaatio ja keuhkojen tietokonetomografia ovat tärkeitä tutkimuksia hyljintää
epäiltäessä. Potilaan toivuttua leikkauksesta
keuhkofunktiota seurataan päivittäisillä kotimikrospirometriapuhalluksilla. uu

Elinsiirrot

Kuva 3. Sydän ja keuhkot jäähdytetään ja suojataan
aortan tyven ja keuhkovaltimon kautta kylmillä liuoksilla. Ne irrotetaan yleensä yhtenä blokkina, joka
jaetaan Meilahdessa eri vastaanottajille.
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Kuva 6. Eloonjääminen keuhkonsiirroissa
eri aikakausina kansainvälisen rekisterin ja
Suomen aineistojen mukaan. 2000-luvulla
tulokset lähentelevät tuloksia munuaisensiirtojen jälkeen. Alle 55-vuotiaista potilaista elossa on tänään 94 prosenttia.

uu

Elinsiirrot

Tuloksista Suomessa 2002 lähtien

Tulokset ovat tämän vuosituhannen puolella
kohentuneet erinomaiselle tasolle, vastaten
muissa elinsiirroissa saavutettuja tuloksia
(Kuva 6). Keuhkonsiirtoja on meillä nykyään
tehty noin 15 vuodessa. Uusintakeuhkonsiirtoja on 1-2 vuodessa ja kaikki nämä potilaat
ovat elossa. Jonotusaika vaihtelee paljon,
mutta huolimatta siirtomäärien kasvusta se
on viime vuosina laskenut ollen keskimäärin
2-3 kuukautta. Kuolemat odotusaikana ovat
olleet harvinaisia, koska huonokuntoisimmat
potilaat pyritään asettamaan etusijalle listalla.
Lisäksi respiraattorihoitoa sekä ECMO:a on
käytetty menestyksellisesti siltana siirtoon.
Vuodesta 2002 lähtien on tehty vajaa 90
keuhkonsiirtoa. Leikkaussalikuolleisuutta ei
ole ollut, ja 30 päivän kuolleisuuskin rajoittuu
yhteen jo vuodeosastolla sattuneeseen yllättävään kuolemaan. Vuodesta 2002 leikatuista
potilaista tänään elossa on n. 86 %. Kaikki
potilaat pärjäävät kotona tai työelämässä,
kukaan ei tarvitse dialyysihoitoa. Elämänlaatua kartoittavassa julkaisemattomassa tutkimuksessamme yksi elossa olevista potilaista
ilmoitti olevansa tyytymätön keuhkonsiirron
tulokseen.
Pääosin on tehty kahden keuhkon siirtoja, mutta yhden keuhkon siirtojakin voidaan
tehdä hyvin tuloksin osalle potilaista. Lähes
aina on käytetty sydänkeuhkokonetta, jolloin
sydän-keuhkokoneen käyttö jää noin kahteen
tuntiin. Etäisyyksistä riippuen ensimmäisen
keuhkosiirteen iskemia-aika on ollut noin 3
tuntia (vaihteluväli 1 h 11 min- 4 h 45 min)
ja toisen 4 tuntia (1 h 37 min – 6 h 5 min).
Siirteen implantaatioaika oli keskimäärin 43
minuuttia (18 – 65 min). Lähes puolet potilaista extuboitiin alle 24 h leikkauksen alusta.
Lisätoimenpiteenä mobilisaatiota nopeuttava
väliaikainen trakeostomia on ollut tavallisin.

Tehohoitoajat ovat lyhentyneet ja nopeimmillaan potilas on kotiutettu 12 vuorokautta kahden keuhkon uusintasiirron jälkeen. Yhdelläkään potilaista (yli 500 saumaa) ei ole todettu
verisuoni- tai ilmatiesaumoissa toimenpiteitä
vaativia ahtaumia, vuotoja tai fisteleitä. Palleahermon ohimeneviä toimintahäiriöitä on
todettu muutamalla potilaalla.

Pohdinta
Tulokset ovat huomattavasti paremmat kuin
90-luvulla. Nykyään meillä yksivuotis-eloonjääminen on 95% luokkaa ja odotamme, että
suurin osa potilaistamme on elossa hyväkuntoisina 10 vuotta keuhkonsiirron jälkeen.
Aiemmin tuloksia huononsivat moninaiset
alkuvaiheen komplikaatiot ja etenkin infektiot. Tällöin mm. maligniteetit näyttivät
keuhkonsiirroissa olevan vähäinen ongelma,
mikä tietenkään ei voi olla yleinen totuus. Immunosuppression tasoa on nyt laskettu niin,
että alkuvaiheessa lähes joka toisella potilaalla
esiintyy lievää hyljintää. Kroonisen hyljinnän
ilmaantuvuus ei kuitenkaan vaikuta kasvaneen, mikä ilmeisesti kertoo kroonisen hyljinnän moninaisista taustatekijöistä.
Sydän-keuhkosiirtoja tehdään edelleen,
mutta harvemmin. Lohkonsiirtoihin on
valmius ja lähinnä se tulee kyseeseen lasten kohdalla. Monet aiemmin absoluuttiset
kontraindikaatiot, kuten aiemmat torakotomiat, koronaaritauti, osteoporoosi, resistentit
bakteeri-kolonisaatiot, hengityskonehoito ja
ECMO katsotaan nykyään vain suhteellisiksi vasta-aiheiksi. Hengityskonehoito ja jopa
ECMO voivat toimia siltana siirtoon, mutta
riskit ja kustannukset ovat suuremmat ja potilaat pitäisi ohjata selvityksiin hyvissä ajoin
sairauden stabiilissa vaiheessa.
Vaihtoehtoisista hoidoista keuhkojen volyymireduktiokirurgialla voidaan hoitaa vain

pieni osa emphyseema-potilaista, ja nuorehkoja COPD -potilaita voidaan harkita hyvinkin
siirtoon. Kroonisen tromboembolisen pulmonaalihypertension ensisijainen hoito sitä vastoin on tromboendarterektomia, ei lääkehoito
eikä keuhkonsiirto. Idiopaattisessa pulmonaaliarteriahypertoniassa uudet lääkehoitomahdollisuudet ovat parantaneet ennustetta,
mutta tilanteen vaikeutuessa siirtoselvittelyt
pitäisi tehdä nopeassa tahdissa. Keuhkofibroosissa ollaan pääsemässä yksimielisyyteen
siitä, että potilaiden siirtokelpoisuus pitäisi
arvioida heti diagnoosihetkellä.
Tulokset maailmalla keuhkonsiirroissa ovat
nykyään hyvät ja 2000-luvun tulokset meillä erinomaiset. Vaikkakin keuhkonsiirto on
aina riskialtis ja kompleksi hoitomuoto, on
vihdoin aika hälventää aiemmin vallinnut
keuhkonsiirtojen huono maine. Keuhkonsiirtojen vuosittainen määrä saattaa kohta
ylittää sydänsiirtojen määrän, ja tarvetta olisi
huomattavasti enemmänkin. Pohjoismaissa
ja Länsi-euroopassa vallitsee huutava pula
keuhkosiirteistä ja siirteitä käytetään myös
sydänkuolleilta eli ns. non-heart-beating-luovuttajilta. Meillä tämänhetkisen elinluovutusjärjestelmän myötä olisi mahdollisuuksia
hoitaa keuhkonsiirrolla n. 25-30 potilasta
vuodessa. Tämä tarkoittaa, että loppuvaiheen
keuhkosairautta potevat kannattaisi aiempaa
tarkemmin lähettää oikea-aikaisesti keuhkonsiirtoarvioon. n

Kuva: Juhani Lassander.
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HUS HYKS Meilahden sairaala, leikkausosasto

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä,
HYKS sairaanhoitoalueella, Meilahden sairaalalla on valtakunnallinen vastuu aikuisten
elinsiirroista. Lasten elinsiirrot tehdään HUS,
HYKS Lasten- ja nuortensairaalassa. Meilahden leikkausosastolla tehdään maksan, munuaisten, haiman, sydämen ja keuhkojen siirtoja. Leikkaussalihenkilökunta on jakautunut
kahteen moduliin; maksa-gastro-verisuoni
–ryhmään sekä sydän-thorax –ryhmään. Päivystyspari pyritään muodostamaan siten, että
hoitajat tulevat eri moduleista. Näin pyritään
maksimoimaan erikoisosaaminen.
Osastollamme tehdään kolmivuorotyötä sekä
50 %:n että 30 %:n kotivarallaololla. Yksi 30
%:n varallaolija päivystää maksanirrotuksia ja
toinen 30 %:n varallaolija sydän-keuhkoirrotuksia. Siirtoleikkauksiin on lisäksi varalla 30
%:n tiimit (instrumenttihoitaja ja salivalvoja
sekä anestesiahoitaja) – yksi maksansiirtoihin
ja yksi sydän/keuhkojensiirtoihin. Eli käytännössä on aina 8 hoitajaa varalla vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden elinsiirtotoimintaa varten.
Päivystys- ja elinsiirtotoiminnan kasaantuessa joudutaan käyttämään myös ”tavallisia”
päivystäjiä elinsiirtoihin. Parhaimmillaan
leikkausosastolla saattaa olla käynnissä yhtaikaa 5 elinsiirtoihin liittyvää leikkausta (esim.
luovuttaja, maksan-, haiman-, sydämen- ja
keuhkojensiirrot). Tämä luonnollisesti ak-

tivoi kaikki mahdolliset varallaolijat töihin
sekä sekoittaa seuraavan päivän henkilöstön
salisijoittelun ja saattaa pahimmillaan sulkea
elektiivisiä leikkauspöytiä henkilöstöpulan
vuoksi.
Vaikka elinsiirtotoiminta on vaativaa ja raskasta, on se silti hyvin palkitsevaa toimintaa.
Siirtotoiminta ja näin ollen myös irrotusmatkat sijoittuvat suurimmaksi osaksi yöaikaan.
Mahdollisen luovuttajan aivokuolema todetaan useimmiten luovuttajasairaalan aamukierrolla, josta elinluovuttajan tutkimukset
ja koko mahdollinen irrotusprosessi lähtevät
liikkeelle. Tämä vie aikaa ja käytännössä siksi
olemme useimmiten irrotusmatkalla ilta/yöaikaan.
Irrotustoimintaan vaaditaan kyseisen elimen
kohdalta vahva leikkaussalikokemus. Sydäntä
ja keuhkoja lähtee irrottamaan sydän-thoraxhoitaja, 1-2 kirurgia, sydän/keuhko transplantaatiokoordinaattori. Maksaa ja haimaa niihin
erikoistunut leikkaussalihoitaja, 2-3 kirurgia,
anestesialääkäri ja koordinaattori. Uudet hoitajat lähtevät ensimmäiselle irrotusmatkalle
aina kokeneen hoitajan mukana. Munuaisia
varten lähtee 1-2 kirurgia ja transplantaatiokoordinaattori. Instrumenttihoitaja on silloin
luovuttajasairaalasta.
Elinten irrotusryhmään voi siis kuulua jopa
12 henkilöä.

Valmistautuminen sydän- ja/tai
keuhkonirrotusmatkalle
Tieto elinsiirroista tulee transplantaatiokoordinaattoreilta leikkaussalin vastaavalle hoitajalle. Transplantaatiokoordinaattorit tekevät
aikataulun, jonka mukaan lähdetään liikkeelle. Leikkaussalin vastaava hoitaja soittaa elinsiirtopäivystäjät paikalle.

Irrotusleikkauksessa tarvittavaa välineistöä.

Irrotusleikkaukseen osallistuva instrumenttihoitaja tulee hyvissä ajoin Meilahden sairaalan
leikkausosastolle valmistelemaan tarvittavat
nesteet, laittamaan steriiliä jääsohjoa valmis-
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Matkaan lähdetään tilanteen mukaan sujuvinta ja nopeinta liikennemuotoa käyttäen,
käytännössä useimmiten yksityislentokoneella liikelentokeskuksesta, joskus taksilla.

Luovuttajasairaalassa
Jotta irrotusleikkaus etenisi mahdollisimman
sujuvasti, tarvitsemme luovuttajasairaalasta
salivalvojan ja anestesiahoitajan. Irrotusleikkaussalissa tulee olla valmiina 2-3 instrumenttipöytää, 1-2 Mayon pöytää, 2 tippatelinettä potilaan jalkopäähän, 3 imulaitetta,
useita steriilejä vateja sekä steriiliä jääsohjoa,
jos se on mahdollista. Leikkaussaliksi toivotaan mahdollisimman isoa salia. Salivalvoja
ohjaa irrotustiimit pukuhuoneille ja saliin.
Maksa- ja munuaisryhmä ilmoittaa luovuttajan saliin aikataulun valmistelun suhteen.
Luovuttaja pestään ja peitellään leuankärjestä
symfyysiin, kyljistä mahdollisimman alas.
Mikäli luovuttajalta irrotetaan myös maksa, on maksanirrotusryhmä saapunut paikalle
n. 2-3 tuntia aikaisemmin ja avannut luovuttajan valmiiksi; sternotomia, poikkiviilto sekä
pitkä ylä-alakeskiviilto.
Saavuttuamme luovuttajan saliin tarkistamme ensimmäiseksi luovuttajan veriryhmän sekä kudosirrotuspöytäkirjan. Keuhkojen irrotuksen ollessa kyseessä tehdään
ensimmäiseksi bronchoskopia.
Sydän-keuhkotiimin instrumenttihoitaja pukeutuu steriiliksi, valmistelee välineet ja avustaa kirurgia irrotusleikkauksessa. Kirurgi tarkistaa siirteen kelvollisuuden, jonka jälkeen
soitetaan Meilahteen saajan leikkaussaliin
nukutus- ja viiltolupa. Siirrettävän sydämen
iskemia-aika alkaa siitä, kun luovuttaja aortta
pihditetään ja päättyy, kun siirre on istutettu
saajalle ja toimenpiteen aikana pihditettynä ollut aortta avataan. Sydänlihaksen sekä
keuhkojen maksimi iskemia-aika on 4 tuntia.
Sydän ja keuhkot kuljetetaan uudelle saajalle
jäähdytettynä +4 -asteiseksi. Kylmä hidastaa
siirteen aineenvaihduntaa ja alentaa samalla
sen hapenkulutusta. Siirteen irrottamisen ja
pakkaamisen jälkeen lähdetään välittömästi
paluumatkalle Meilahteen. uu

Elinsiirrot

LEIKKAUSHOITAJANA SYDÄN- JA
KEUHKONIRROTUKSESSA
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tumaan sekä pakkaamaan irrotusleikkauksessa tarvittavat välineet. Mukaan otetaan
mm. sydänirrotusinstrumentit, sternumsaha,
siirteen pakkaamiseen tarvittava materiaali,
2-3 kylmälaukkua, langat, stapler-välineet ja
keuhkoja haettaessa bronchoskooppi. Sydämen suojaukseen valmistetaan 2 litraa kirkasta Plegisol cardioplegia- nestettä, keuhkojen
suojaukseen aktivoidaan 5,6 litraa Perfadexliuosta. Ennen luovuttajasairaalaan lähtöä
selvitetään saajan veriryhmä sekä irrotusleikkauksen suorittavan kirurgin mahdolliset erityistoiveet.
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uu Siirteen irrotuksen jälkeen on irrotusryhmällä kiire kotimatkalle, jotta iskemia-aika
olisi mahdollisimman lyhyt. Irrotusryhmän
lähtö luovuttajasairaalasta saattaa ulkopuolisen silmin vaikuttaa hieman tylyltä ja usein
ei ole aikaa siivota kaikkia jälkiä. Myös kiitos
yhteistyöstä saattaa kiireessä unohtua. Tämä
ei ole tarkoituksellista ja toivomme, ettei
mahdollisesta kiireestä pahastuta. Olemme
kuitenkin aina kiitollisia saamastamme yhteistyöstä sekä avusta.

Paluumatka Meilahteen tehdään samaa liikennevälinettä käyttäen kuin menomatkalla.
Meilahdessa siirre toimitetaan välittömästi

Keuhkonsiirto antoi
uuden elämän
Tuija Helander

Olen saanut kokea inhimillisen suorituskyvyn kaksi ääripäätä: ensin huippuunsa trimmattuna kilpaurheilijana ja sitten
hitaasti happipullon varassa laahustavana keuhkosairaana. Krooninen keuhkosairaus vei minut viideksi vuodeksi
happiletkun päähän ja teki liikkumisen
ja lopulta pelkän olemisenkin vaikeaksi.
Lokakuisena lauantaiyönä vuonna 2000
tehty keuhkonsiirto oli ihme, joka antoi
paitsi uuden elämän, liikkumisen riemun takaisin.

Elinsiirrot

Urheilu-urani alkoi kuusivuotiaana Euran
Raikun maastojuoksuista ja jatkui seurojen
välisistä kisoista piirinmestaruuksien ja Suomen mestaruuksien kautta MM-kisoihin ja
olympialaisiin saakka. Päälajikseni muodostui
”miehentappomatkaksi” kutsuttu 400 metrin
aitajuoksu, jossa parhaaksi saavutuksekseni
jäi MM-kisojen viides sija Roomassa 1987.
Keuhkoissani oleva sairaus antoi ensimmäisen merkkinsä jo Roomaa edeltävänä vuotena
ilmarintana vasemmassa keuhkossa. Se leikattiin keväällä 1986 ja kun sama vaiva tuli
oikeaan keuhkoon valmistautuessani Seoulin
olympialaisiin kesällä 1988, alkoivat vaikeudet, jotka johtivat urheilu-urani päättymiseen
1990.
Kun aloin hengästyä jo arkisissa asioissa kuten
rappujen ja ylämäen kävelyssä, sain lähetteen
spirometriaan ja rasitustesteihin Meilahden

suoraan saajan leikkaussaliin. Irrotusryhmän
sairaanhoitaja toimittaa käytetyt instrumentit
välinehuoltoon ja laittaa kaiken välineistön
siihen kuntoon, että seuraavalle irrotusmatkalle on helppo lähteä. Seuraava ”keikka”
saattaa tulla heti peräänkin.

Yhteenveto
Sydän- ja keuhkonsiirrot ovat mielenkiintoisia
ja haastavia leikkauksia. Tiukka aikataulutus
vaati koko leikkaustiimiltä saumatonta yhteistyötä ja paineensietokykyä. Erityisen tärkeää
on laaditussa aikataulussa pysyminen ja mahdollisten aikataulumuutosten huomioiminen.

Kuva: Juhani Lassander.

Sekä siirtoleikkauksen että irrotusoperaation
on edettävä samanaikaisesti. Tiivis puhelinyhteys transplantaatiokoordinaattorin ja saajan
leikkaussalin välillä on erittäin tärkeä. n

sairaalaan syksyllä 1991. Näiden pohjalta
määrättiin vielä TT-kuva, jonka perusteella minun kerrottiin sairastavan keuhkolaajentumaa, johon ainut pätevä hoito pitkällä
tähtäimellä olisi keuhkonsiirto. Diagnoosini
tarkentui vielä seuraavana keväänä LAM:iksi
(lymfangioleiomyomatosis). Tulevaisuuden
ennusteita tämä ei muuttanut, sillä keuhkonsiirto olisi edessä joka tapauksessa.

Leikkaus pelotti
Hengityskapasiteettini heikkeni tasaisesti
niin, että vuonna 1995 sain nenälleni happiviikset. Jo seuraavana kesänä lääkärini ehdotti minulle siirtojonoon menemistä, mutta itse
en ollut siihen valmis, sillä pärjäsin mielestäni
vielä hyvin. Vaikeinta olikin päättää, milloin
olisi oikea hetki. En halunnut siirtoon turhan
aikaisin, mutta tietenkin mieluummin ajoissa
kuin liian myöhään. Lääkäriä huoletti luonnollisesti, löytyisikö sopiva siirre ajoissa.
Siirrosta minulle oli kerrottu, että kriittisintä
ei ole itse leikkaus vaan sitä seuraavat viikot
hylkimisen ja infektioriskin takia. Minua pelotti kuitenkin eniten leikkaus. Tiesin, ettei se
aikaisempien ilmarintaleikkausten ja niissä
tulleiden kiinnikkeiden takia olisi aivan riskitön. Eniten pelkäsin, että operaation aikana
jouduttaisiin käyttämään sydän-keuhkokonetta, mikä minun tapauksessani olisi lisännyt verenvuotoriskiä. Olin mielessäni nähnyt
kauhukuvia siitä, miten koneet alkavat piipittää ja veret purskahtavat kirurgien silmille.
Toinen asia, jota pelkäsin, oli hengityskone.
Minua iljetti ajatus, että herätessäni leikkauksesta kurkussani olisi iso putki. Nukutuslääkäri rauhoitti, että he kyllä pitävät minut
sen verran ”pöllyssä”, etten minä siitä mitään
muistaisi. Enkä minä muistakaan.
Kutsu siirtoon tuli lokakuun lopulla lauantaiiltana vuonna 2000. Soittoa ei seurannutkaan
paniikki ja hysteria, kuten etukäteen olin ku-

Ensimmäinen kävely leikkauksen jälkeen.

vitellut. Olin kumman rauhallinen ja toimin
johdonmukaisesti – otin ambulanssiin oman
happipullonikin, sillä olin oppinut olemaan
luottamatta muiden happilähteisiin muutaman huonon kokemuksen jälkeen. Matkalla
Meilahteen lähettelin ystäville tekstiviestejä.
Sydän- ja keuhkosiirtoyhdistyksen väki SyKe
vietti samana iltana yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa Helsingissä.
Sairaalassa otettiin ensimmäiseksi verikokeet
ja minut vietiin omaan huoneeseen teho-osastolle. Väkeä ravasi edes takaisin. Anestesialääkäri kävi haastattelemassa ja kirurgi piirtämässä tussilla viivan kainalosta kainaloon:
tästä viilto tehtäisiin. Olin luullut tarvitsevani
kasan rauhoittavia pillereitä ennen leikkausta,
mutta niitä ei tarvittu, olo oli yllättävän levollinen.
Kun minut sitten vietiin leikkaussaliin ja nostettiin lämpöisen pehmeästä sairaalapetistä
kylmälle ja kovalle ”leikkuulankulle”, aloin
täristä hervottomasti. Rentoutumisyrityksistäni huolimatta en saanut tärinää loppumaan,
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Heräsin seuraavaksi siihen, kun kirurgi kumartui sängyn päätyni ylitse ja sanoi: ”Kaikki meni hyvin, siirto tehtiin ja hyvät keuhkot
sait”. – ”Jess, olen hengissä”, ajattelin. Olin
päättänyt, että vaikka minun pitäisi seisoa
päälläni viisi tuntia päivässä, tekisin sen, jotta kaikki vain sujuisi hyvin. Kun leikkauksen
jälkeen käskettiin liikkua mahdollisimman
paljon, ei sen mieluisampaa ohjetta minulle
olisi voinut antaa.

Vallaton vapaus
ja hengästymisen ihanuus

Ladasta Rolls Royceen
Vaikka hengästyminen tuntui mahtavalle monen vuoden ahdistamisen jälkeen, ei hengittäminen sinänsä sujunut aivan kitkattomasti
heti siirron jälkeen. Kaikki tuntui helpolta niin
kauan kuin olin pystyssä ja liikkeellä. Mutta
kun olin levossa, etenkin makuuasennossa,
hengittäminen tuntui vaikealta jopa niin, että
minun oli turvauduttava öisin unilääkkeisiin.
Kirurgini selitti, että koska olin vuosikausia
tottunut hengittämään laajentuneilla keuhkoilla, olin oppinut väärän hengitystekniikan,
joka niillä keuhkoilla tosin oli oikea. Menisi
pari, kolme viikkoa ennen kuin aivoni oppisivat taas uuden hengitystekniikan. Niinpä.
Kun on vuosikausia tottunut ajamaan Ladalla,
vaatii Rolls Roycekin ensin totuttelua.

Leikkauksen jälkeen minusta tuntui tulevan
letkua ja putkea joka puolelta niin, että ensimmäiset suihkukäynnitkin vaativat pitkät esivalmistelut. Onneksi letkuista pääsi nopeasti
eroon, ja kun viimeinenkin letku oli irrotettu,
oli olo suorastaan epätodellinen. Olinhan tottunut olemaan viisi vuotta happiliean päässä.
– ”Tuntuu ihan omituiselta, kun voi vain
nousta sängyltä ja lähteä kävelemään. Käsi hapuilee automaattisesti letkua”, nauroin kohtalotoverilleni, jolle oli tehty sama operaatio
aiemmin keväällä. – ”Mutta odotapas, kun
menet eka kerran vessaan ja saat panna oven
kiinni”! Kollega oli kokenut samat ihmetyksen aiheet puoli vuotta aiemmin.

Laajentuneilla keuhkoilla hengitys oli ollut
pääasiassa hidasta uloshengitystä kapeasta
huuliraosta, kun taas uusilla terveillä keuhkoilla ilmat sai puhaltaa pihalle reippaalla
hönkäyksellä. Automaattistahan hengitys kuitenkin lopulta on, mutta jos sitä alkaa konkreettisesti miettiä, silloin se vasta hankalalta
tuntuukin. Kaipasin silti joskus yön pimeinä
tunteina vanhaa rämää Ladaani…Kolmen
viikon kuluttua olin kuitenkin tottunut uusiin keuhkoihini, eivätkä ne enää sen jälkeen
ole tuntuneet oudoilta.

Kuntoutuminen leikkauksen jälkeen oli ällistyttävän nopeaa. Heräämisestäni ei ollut
kulunut kuin neljä päivää, kun minut jo passitettiin kuntopyörän päälle. Istahdin huoneeseeni kannettuun Tunturiin ja aloin polkea
varovaisesti, sillä odotin vaistomaisesti ahdistusta. Jumppari komensi kiihdyttämään
tahtia ja sanoi, että nyt saa ja pitää hengästyä!
Epäröin hiukan, sillä vielä edellisellä viikolla
keuhkoissa ei ollut kapasiteettia edes hengästyä ja ahdistus tuntui jo levossa.

Olin jo ties monettako kertaa suihkussa leikkauksen jälkeen kun yhtäkkiä havahduin; olen
suihkussa enkä hengästy – voin varmaan pestä
varpaanikin! Kumartuminen vanhoilla keuhkoilla oli ollut mahdotonta ja suihkussa käyminen ylipäätään suuri voimain ponnistus.

Nyt ahdistusta ei tullut ja hengästyminen
tuntui suorastaan mahtavalle! Kun jumppari
myöhemmin vei minut hissillä kolme kerrosta
alaspäin ja komensi kävelemään ylös, kysyin,
että ei kai kaikkia rappuja yhteen menoon.
Aiemmin nimittäin jo kahden askelman jälkeen piti pitää tauko. – ”Antaa mennä vaan!
Sinullahan on uudet keuhkot”, hän komensi.
Päiväkirjassani lukee tikkukirjaimilla: ”Kävelin kolme kerrosta portaita yhteen menoon!”
Sen jälkeen olin joka päivä rapuissa ja olisin
halunnut kävellä Meilahden kaikki 15 kerrosta ylös, mutta reisivoimat eivät vielä riittäneet.
Kun sitten tein sen seuraavana kesänä, olo oli
kuin Euroopan mestarilla.

Päivät täynnä
pieniä suuria elämyksiä

13

Sitä se oli konkreettisesti päästessäni ensimmäiselle ulkolenkille kaksi viikkoa siirron
jälkeen. Sain kävellä kadulla muiden joukossa
kuin kuka tahansa tavallinen ihminen. Minulla ei ollut happipulloa eikä viiksiä - ulkona ei
tarvinnut pitää maskiakaan - eikä minun tarvinnut etsiä itselleni ”ryömimiskaistaa”, sillä
kukaan ei yrittänyt ohittaa minua. Vauhtini oli
ihan sama kuin muillakin. Ihmismassan mukana vyöryminen tuntui suorastaan huikealta.
Jokainen päivä kotiutumisen jälkeen toi mukanaan pieniä suuria elämyksiä. Aiemmin
vaikeilta tuntuneet kotiaskareet kuten petin
petaaminen, lapsen kurahaalarin pukeminen
ja auton lämmitysjohdon kiinnittäminen sujuivat nyt leikiten. Se, että pystyi taas pitkästä
aikaa siivoamaan itse omat vaatekaappinsa, oli
nautinto sinänsä. Jopa lattian luuttuaminen
tuntui hienolta siksi, että pystyi kykkimään
ja olemaan asennoissa, jotka vielä muutamaa
viikkoa aiemmin olivat olleet täysin mahdottomia.
Siirrosta on nyt kulunut kymmenen ja puoli
vuotta, eikä minulla ole ensimmäisen vuoden
limaisuuden ja poskiontelotulehdusten jälkeen
ollut suurempia ongelmia. Hylkimislääkkeiden
lisäksi minulla on mahansuoja- ja verenpainelääkitys. Keuhkofunktioarvoni ovat 70-80
% viitearvoista ja pystyn hölkkäämään hiljaa
viiden, kuuden kilometrin lenkkejä. Osallistun
sekä elinsiirrokkaiden että veteraanien urheilukilpailuihin. Ensi kesänä ovat Elinsiirtopotilaiden MM-kisat Göteborgissa.
Hengittämisen helppous on jokapäiväinen
ilonaihe edelleen. Enää minun ei tarvitse etsiä
parkkipaikkaa kaupan oven edestä eikä suunnitella kyläreissuja sen mukaan, onko talossa
hissi vai ei. Sen verran elämäni kuitenkin on
normalisoitunut, että siivous ei enää niin riemastuta. n

Kun minut vietiin ensimmäistä kertaa kävelylle huoneeni ulkopuolelle teho-osastolla, olo oli
samalla riemukas ja jännittynyt. Infektioriskin
takia huoneesta poistuessa päälle piti pukea
takki, hanskat ja hengityssuojain. Ajatus kasvoille laitettavasta maskista hirvitti vuosikausia koetun ahdistuksen ja hengitysvaikeuksien
jälkeen. Tiesin kyllä, että minulla on hyvin
hapettavat keuhkot, ja että ahdistus olisi täysin
subjektiivista, mutta uskalsin silti vain 10-15
metrin päähän huoneeni ovesta. Paniikin iskiessä pääsisin nopeasti huoneeseen, missä maskin saisi ottaa pois.
Sitä mukaa kun itsevarmuuteni kasvoi, reviirini huoneen ulkopuolella laajeni, ja uskaltauduin jo jumpparin kanssa kävelemään ylempien kerrosten hissiauloihin. Tuntui hienolta
katsella sieltä Helsingin kattojen yli. Yht’äkkiä
maailma alkoi taas olla ulottuvillani.
Napolissa 2006.

Elinsiirrot

mitä pahoittelin nukutuslääkärille. ”Kyl sää
koht rauhotut”, sanoi tämä tutulla Euran
murteella, laittoi kanyylin paikalleen ja minä
”rauhoituin”.
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Elinirrotustapahtuman koordinointi
Heikki Norio
Elinsiirtokoordinaattori
Meilahden sairaala

Mitä tapahtuu
ennen irrotusleikkausta ja sen jälkeen?
Yksi sivu maamme elinsiirtohistoriassa kääntyi tämän vuoden helmikuussa, kun vuodesta 1981 Kirurgisessa sairaalassa toiminut
Transplantaatiotoimisto muutti Meilahden
sairaalaan. Samassa yhteydessä Kirurgisesta
sairaalasta muutti aikuisten munuaissiirtotoiminta tehden seuraa jo paria kuukautta aiemmin Meilahteen muuttaneelle maksansiirtotoiminnalle. Muuton jälkeen kaikki aikuisten
elinsiirrot tehdään Meilahdessa.
Muuton yhteydessä otettiin sekä toimiston
että koordinaattoreiden nimikkeessä käyttöön
sana elinsiirto. Meilahden ajanmukaisessa
Elinsiirtotoimistossa työskentelee viisi elinsiirtokoordinaattoria: Eero Hartikka, Heikki
Norio, Carola Schauman, Hannu Taka-Eilola
ja Leena Toivonen, joiden työnkuvan näkyvin
osa on elinirrotustapahtuman koordinointi.

Elinsiirrot

Monivaiheinen elinluovutusprosessi alkaa
luovuttajasairaalan ensi-ilmoituksesta, joka
tulee päivystävän koordinaattorin numeroon
0400-459 060. Numero on käytössä koko ajan,
ainoastaan lentokoneessa elinirrotusmatkoilla
puhelin on suljettuna, mutta viestin voi jättää
vastaajaan. Ensi-ilmoituksessa koordinaattori
ottaa tarvittavia tietoja luovuttajasta, kuten
sukupuoli, ikä, veriryhmä, pituus, paino, rinnanympärys, aivokuoleman syy, laboratorioarvoja, mahdolliset sairaudet ja lääkitys.
Nämä tiedot koordinaattori ilmoittaa päivystävälle elinsiirtokirurgille, joka päättää mitä
elimiä luovuttajasta lähdetään irrottamaan.
Jos luovuttaja soveltuu maksanluovuttajaksi,
valitaan maksalle vastaanottaja, joka kutsutaan heti Meilahden sairaalaan. Maksan vastaanottajan valinnassa määrääviä tekijöitä
ovat veriryhmä- ja kokoyhteensopivuus sekä
vastaanottajan kiireellisyys. Vastaanottajat
saapuvat useimmiten kotoaan joka puolelta
Suomea. Heidät on siirtolistalle tuloa edeltävässä koordinaattorin tapaamisessa ohjeistettu niin, että he osaavat toimia, kun kutsusoitto
siirtoon tulee vaikkapa keskellä yötä.
Koordinaattori ilmoittaa luovuttajasta myös
Meilahden sairaalan sydänkoordinaattoreille,
Catharine Yesil ja Marja-Liisa Hellstedt, jotka aloittavat päivystävän kirurginsa kanssa

saman prosessin luovuttajan soveltuvuudesta
sydän- ja keuhkonluovuttajaksi ja vastaanottajien valinnasta. Myös sydän- ja keuhkovastaanottajat kutsutaan siirtoon.
Päätös luovuttajakandidaatin soveltuvuudesta elinluovuttajaksi ilmoitetaan luovuttajan
hoitoyksikköön, josta luovuttajan veriryhmä-, kudostyyppi- ja virologianäytteet, ns.
SPR-paketti, lähetetään nopeinta reittiä SPR:n
Veripalvelun kudostyypitysosastolle Helsinkiin. Siellä tehtävä kudostyyppimääritys on
veriryhmän ohella tärkein munuaisten vastaanottajien valintakriteeri. Virologianäytteet
lähetetään Helsingin Yliopiston Virologian
laitokselle tutkittaviksi.
Jos muista pohjoismaista on ns. Urgent Call
–hätähakuja, niihin vastataan, jos luovuttaja
on veriryhmä- ja kokoyhteensopiva. Ulkomaille lähtevät thorax-elimet irrottaa aina
vastaanottavan keskuksen oma irrotusryhmä.
Muut elimet irrottaa oma irrotusryhmämme
ja koordinaattori huolehtii niiden lähettämisestä joko lentorahtina tai yksityiskoneella.
Irrotus- ja siirtotapahtuman aikataulutus on
koordinaattorin työn vaativin vaihe, koska
aikatauluun vaikuttavia tekijöitä on paljon.
Aikatauluun vaikuttavat mm. luovuttajasairaalan leikkaussalitilanne, lentokoneiden
saatavuus (maksa/munuaisirrotusryhmälle,
thorax-ryhmälle, mahdollisesti vastaanottajien noutoon eri puolilta maata), mahdollisten
muista pohjoismaista tulevien thorax-ryhmien aikataulut ja elinten vastaanottajien saapumisajat Meilahteen. Oman haasteensa asiaan
tuo elinsiirtojen keskittäminen Meilahden
sairaalaan, jossa elinsiirtojen samanaikainen
salitarve saattaa olla jopa viisi-kuusi leikkaussalia (irrotusleikkaus, sydämen-, keuhkojen-,
maksan- ja haimansiirrot ja vielä mahdollisesti munuaisensiirto aiemmasta luovuttajasta).
Elinsiirtoprosessissa on mukana iso joukko
ihmisiä ja eri alojen yksiköitä, joten puheluita
kertyy helposti toista sataa yhtä luovutustapahtumaa kohden. Aikataulun valmistuttua
se ilmoitetaan kaikille asianosaisille.
Seuraavana on vuorossa matka irrotukseen.
Kun koko irrotusryhmä kokoontuu sovittuna
aikana Meilahden leikkausosaston takaovella
odottavaan autoon, voi koordinaattori huokaista helpotuksesta. Koordinoinnin ensimmäinen konkreettinen etappi on saavutettu!
Irrotusleikkaus tehdään yhteistyössä luovuttajasairaalan leikkaussalihenkilökunnan
kanssa. Yhteistyö on sujuvaa ja mieluisa osa
työtämme. Munuais- ja haimanirrotukseen

tulee pieni irrotusryhmä (kaksi kirurgia ja
koordinaattori), monielinirrotuksiin tulee
kolme kirurgia, instrumenttihoitaja ja koordinaattori, sekä thorax-ryhmässä lisäksi 1-2
kirurgia, instrumenttihoitaja ja thorax-koordinaattori. Muut tarvittavat henkilöt ovat luovuttajasairaalan henkilökuntaa.
Sydämen-, keuhkojen- ja maksanirrotuksessa koordinaattorin tärkeä tehtävä on jatkuva
yhteydenpito siirtosaleihin Meilahdessa tai
elimen vastaanottavassa toisessa pohjoismaisessa siirtokeskuksessa. Irrotusleikkauksen
tietty vaihe johtaa esimerkiksi vastaanottajan
nukuttamiseen, viiltoon jne.
Munuaisten vastaanottajien valinta poikkeaa
edellä mainituista elimistä. Veriryhmäyhteensopivuuden lisäksi vastaanottajan on
oltava kudostyyppi- ja ristikoeyhteensopiva.
Luovuttajan veriryhmä- ja kudostyyppi valmistuu yleensä irrotusleikkauksen aikana
ja tiedot siirtyvät HUS:n Munuaisrekisteriin SPR:n kudostyypitysosastolta. Nykyisin
koordinaattorilla on mukanaan kannettava
tietokone, jonka avulla munuaisten vastaanottajien valintaprosessi voidaan aloittaa jo irrotussairaalan leikkaussalissa. Tämä lyhentää
munuaisten kylmäiskemia-aikaa ja siten antaa
paremmat edellytykset niiden mahdollisimman pitkälle toimintaiälle.
Munuaisrekisteri listaa munuaissiirtolistalla
olevat luovuttajan kanssa saman veriryhmän
potilaat kudostyyppiyhteensopivuuden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Näistä
päivystävä kirurgi valitsee kymmenen vastaanottajakandidaattia, joista tieto siirtyy
SPR:n kudostyypittäjälle. Hän sulattaa näiden
valittujen pakastetut verinäytteet ja ristikoe
tehdään luovuttajan pernan soluilla. Ristikoevastaukset saadaan noin kuuden tunnin kuluttua ja ristikoenegatiivisista kandidaateista
valitaan kaksi munuaisten vastaanottajaa.
Heidän kutsutaan ensin omiin kotisairaaloihinsa siirtokelpoisuusarvioon ja mahdolliseen dialyysiin, ja sieltä mahdollisimman nopeasti Meilahden sairaalaan munuaissiirtoon.
Suomessa aloitettiin viime vuonna kokonaisten haimojen siirto. Luovuttaja- ja vastaanottajakriteerit ovat haimansiirron onnistumisen
kannalta kuitenkin hyvin tiukat. Siksi suurin
osa irrotettavista haimoista lähetetään Uppsalan Akademiska Sjukhusetissa toimivaan
saarekesolukeskukseen. Siellä haimoista erotellaan saarekesolut ja niitä kasvatetaan pari
päivää kasvualustoilla. Jos soluja saadaan
tarpeeksi, ne siirretään tutkimusryhmässä
oleville 1-tyypin diabeetikoille, jotka ovat saaneet myös munuaissiirron samasta luovuttajasta. Solut tuo saarekesolukeskuksen kuriiri
kylmälaukussa. Ne siirretään kolmella eri
tavalla potilaan tutkimusryhmästä riippuen:
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Helsinkiin palattaessa usean tunnin ajan tiivistä yhteistyötä tehnyt elinirrotusryhmä hajaantuu tahoillensa. Elimet viedään suoraan
Meilahden sairaalan siirtosaleihin, joissa vastaanottajien sairaiden elinten irrotukset ovat
jo meneillään. Irrotusryhmien instrumenttihoitajat huoltavat välineensä ja pakkaavat laukut seuraavaa irrotusmatkaa varten.
Koordinaattorin kierros alkaa lentokentästä,
josta haima lähetetään lentorahtina Tukholmaan. Jos maksa lähtee ulkomaille, se viedään
Liikelentoterminaalissa odottavaan pienkoneeseen, ellei kone ole jo hakenut maksaa luovuttajakaupungin lentokentältä. Luovuttajan
perna viedään SPR:n kudostyypitysosastolle

Koordinaattori
leikkaussalihoitajan
tukena
C arola Schauman
Elinsiirtokoordinaattori

Koordinaattoreiden työhön kuuluu paljon
muutakin kuin irrotustapahtuman koordinointi. Tärkeä osa työtämme on koulutus ja
ohjaus.
Yksittäiselle leikkaussalihoitajalle elinirrotustapahtuma saattaa olla ainutkertainen koko
hänen uransa aikana tai vastaan on tullut vuosien aikana vain muutama tapaus. Haluamme
koulutuksella ja ohjauksella antaa leikkaussalihoitajille tietoa ja turvallisuuden tunnetta,
jota tarvitaan elinluovuttajan hoidossa.
Päätavoitteemme on, että jokaisella leikkaus- ja anestesiaosastolla on kirjalliset ohjeet
elinten irrotusleikkauksesta. Näistä ohjeista
päivystävä hoitaja saa pääpiirteet tulevasta
leikkauksesta. Ohjeet on juuri uusittu ja ne
on lähetetty osastoille. Pyydettäessä olemme myös mahdollisuuksien mukaan käyneet
kertomassa toiminnastamme. Toivomme, että
hoitajat näkisivät irrotusleikkauksen haasteena, eikä pelottavana asiana.

aiemmin kuvattua ristikoetta varten ja kierros päättyy Meilahden sairaalaan, jossa munuaiset ja mahdollisesti irrotettu sydängrafti
viedään jääkaappiin. Sydängrafti toimitetaan
mahdollisimman pian Lasten ja nuortensairaalan homograftipankkiin.
Pohjoismaisen Scandiatranplant-yhteistyön
mukaisesti tarkistetaan munuaisten vaihtovelvoite. Luovuttajan syntymäaika, veriryhmä ja
kudostyyppi syötetään Scandiatransplantin
tietokantaan. Järjestelmä hakee kaikista pohjoismaista vastaanottajaa, jolla on identtinen
kudostyyppi ja veriryhmä luovuttajan kanssa.
Sellaisen löytyessä toinen munuainen lähetetään tälle vastaanottajalle. Lähetetystä munuaisesta saadaan takaisinmaksuna puolen vuoden sisällä saman veriryhmän ns. Pay Back
-munuainen. Lopulta siis kukin maa siirtää
munuaisia saman verran kuin on omasta
maastaan saanut munuaisia siirtotoimintaan.
Munuainen tarjotaan vastaanottavaan kes-

Ennen lähtöä elinirrotussairaalaan otamme
myös aina yhteyttä suoraan leikkausosastolle.
Kerromme hoitajalle tulevasta leikkauksesta,
aikataulusta ja työjärjestyksestä. Hoitajille
on tärkeää tieto, mitä elimiä aiotaan irrottaa, koska se sanelee toimenpiteen keston ja
osaston hoitajien työtehtävät. Neuvomme
mielellämme hoitajia ja toivomme, että meiltä
kysytään epäselvistä asioista. Jos irrotusleikkauksessa jää joku asia askarruttamaan, voi
asian selvittää myös soittamalla toimistoomme jälkikäteen.
Irrotusleikkauksiin tarvitsemme aina anestesiahoitajan ja salivalvojan, munuaisirrotuksiin myös instrumentoivan hoitajan.
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kukseen ja ennen kuin työrupeama päättyy
on munuainen vietävä lentokentälle, jo toisen
kerran samana yönä.
Elinirrotus ja kaikki tehdyt elinsiirrot dokumentoidaan omaan elinsiirtorekisteriimme ja
Scandiatransplantin vastaavaan rekisteriin ja
siirtolistat päivitetään. Irrotusleikkauksessa
otetut laboratorio- ja biopsianäytteet kiinnitetään nollanäytteinä elinten vastaanottajiin.
Noin viikon kuluttua koordinaattori kirjoittaa
kiitoskirjeen luovuttajasairaalaan ensi-ilmoituksen tehneelle henkilölle, sekä teho-osaston
ja leikkausosaston henkilökunnalle. Kiitoskirjeillä on tärkeä merkitys myös meille, jotka
niitä kirjoitamme. Niissä näkyy yhteenvetona
monen eri alan ihmisen onnistunut yhteistyö
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tieto
vastaanottajien selviämisestä on palkitsevaa
ja kannustavaa. n

Joskus irrotusleikkauksen kulku poikkeaa
suunnitellusta. Saamme esimerkiksi irrotussaliin tiedon äkillisestä maksan tarvitsijasta
ja suunnitellusta munuaisirrotuksesta tuleekin monielinirrotus. On ollut ilo nähdä miten
hoitajat pystyvät hoitamaan paljon alkuperäissuunnitelmaa enemmän, hyvin pienellä
ohjauksella.
Hoitajat voivat aina ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai tulla tutustumiskäyneille tänne
elinsiirtotoimistoon. Halutessanne voimme
myös tulla osastoillenne vaikkapa pitämään
osastotuntia. Yhdessä teemme tätä työtä elinsiirtopotilaiden hyväksi. n

Koordinaattori on aina mukana irrotuksissa
ja opastamme henkilökuntaa mielellämme.
Toivomme, että meiltä kysytään vaikka näyttäisikin, että puuhaamme kaikenlaista ja puhelimet soivat koko ajan. Olemme mukana
myös paikallista hoitajaa varten. On ilo on
nähdä, kun salinvalvoja tekee muistiinpanoja
ja samalla päivittää osaston ohjeita. Silloin tiedämme että tieto kulkee osastolla eteenpäin ja
auttaa päivystävää hoitajaa kun elinirrotusleikkaus seuraavan kerran tapahtuu osastollanne.
Vuosien varrella kohtaamani luovuttajasairaaloiden leikkaussalihoitajat ovat olleet ammattitaitoisia, innokkaita ja kiinnostuneita. Toivon
että saatte itsekin kokea, kuinka hyvää ja tärkeää työtä teette luovuttajan hoidossa. Lähettämällämme kiitoskirjeellä haluamme tuoda
sen esiin ja kertoa mihin elimet päätyivät.

Kuva: Juhani Lassander.
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hitaana infuusiona maksan porttilaskimoon,
käsivarren lihakseen intramuskulaarisesti tai
intramuskulaarisesti sekoitettuna vastanottajasta etukäteen kerättyihin ja pakastettuna
säilytettyihin kantasoluihin.
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Elinsiirrot Suomessa 2006-2010
Elin

2010

2009

2008

2007

2006

Munuainen

175

180

150

173

210

Maksa

50

48

47

53

53

Sydän

22

13

21

18

17

Keuhko

15

13

12

11

14

Sydän-keuhko

-

-

-

4

1

Haima

2

Ohutsuoli

1
254

230

259

295

Yhteensä
265
www.scandiatransplant.org

Aivokuolleen elinluovuttajan hoito
leikkaussalissa
Jenni K ippola
Sairaanhoitaja (YAMK), anestesiahoitaja, HUS
Kirurgisen sairaalan leikkausosasto
Kirjoittaja on työskennellyt elinsiirtokoordinaattorina vuosina 2008 ja 2009.

Suomessa tehdään vuosittain noin sata elinirrotusleikkausta aivokuolleilta luovuttajilta.
Suurin osa leikkauksista on keskittynyt yliopistosairaaloihin, mutta kaikissa sairaaloissa
joissa aivokuolleen potilaan diagnosointi ja
hoito on mahdollista, voidaan tehdä elinirrotusleikkauksia. Aivokuoleman toteamisen
jälkeen hoidon painopiste muuttuu potilaan
hoidosta irrotettavien elinten hoidoksi. Tätä
aktiivista hoitoa jatketaan leikkausosastolla
koko elinirrotusleikkauksen ajan.
Monen leikkaussali- ja anestesiahoitajan
kohdalle elinluovuttaja osuu vain muutaman
kerran koko työuran aikana. Toivon tämän
artikkelin lisäävän tietoa ja vähentävän elinluovutusleikkaukseen osallistumisen aiheuttamaa mahdollista stressiä, valottamalla
aivokuolleen luovuttajan hoitoon liittyviä yksityiskohtia ja taustoja. Transplantaatiotoimisto on julkaissut vuonna 2009 päivitetyt ohjeet
elinluovuttajan hoidosta ja elinten talteenotosta, johon tässä artikkelissa esitetyt luovuttajan
hoitoon liittyvät ohjeet perustuvat.

Elinsiirrot

Aivokuolema
Käsitteenä aivokuolema on melko vieras jopa
terveydenhuoltoalan ammattilaisille, vaikka
Suomi oli ensimmäinen maa, jossa potilaan
toteamisesta aivokuolleeksi säädettiin lailla
jo vuonna 1971. Aivokuolema aiheutuu aivopaineen noususta ja sen aiheuttamasta aivojen
verenkierron päättymisestä, joka johtaa aivojen säätelemien elintoimintojen, kuten hengityksen loppumiseen. Yleisin aivokuolemaan

johtanut syy on joko spontaani tai trauman
seurauksena syntynyt aivoverenvuoto. Harvinaisia aivokuolemaan johtaneita syitä ovat
esimerkiksi bakteerimeningiitti, diabeettinen
ketoasidoosi ja etanolimyrkytys.
Aivokuolema käynnistää elimistössä useita
hormonitoimintaan liittyviä fysiologisia muutoksia, jotka tuovat haasteita elinluovuttajan
hoidolle teho-osastolla sekä leikkausosastolla
elinirrotusleikkauksen aikana. Jotta irrotettavat elimet saataisiin talteen mahdollisimman
hyvälaatuisina ja jotta niiden toiminta siirtoleikkauksen jälkeen käynnistyisi ja jatkuisi
optimaalisesti, on luovuttajan hoito pyrittävä
ohjeiden mukaisesti optimoimaan mm. hemodynamiikkaa aktiivisesti hoitaen.
Aivokuollut elinluovuttaja siirtyy leikkaussaliin elinirrotusta varten yleensä tehoosastolta tai tehovalvonnasta, joskus harvoin
suoraan päivystyksestä. Ennen leikkaussaliin
saapumista luovuttajalle on laitettu keskuslaskimokatetri, arteriakanyyyli, vähintään kaksi
isoa perifeeristä kanyyliä, kestokatetri sekä
nenämahaletku. Teho-osaston henkilökunta
on huolehtinut yhteydenpidosta elinsiirtokoordinaattoriin, elinluovutukseen liittyvien
asiakirjojen täyttämisestä (kudoksenirrotuspöytäkirja täytyy olla allekirjoitettuna luovuttajan tullessa saliin) sekä ehkä vaikeimmasta,
luovuttajan omaisten informoimisesta. Tehoosastolta raporttia otettaessa tulisi kiinnittää
huomiota siihen, että kaikki potilasasiakirjat
sekä elinluovutukseen liittyvät dokumentit
ovat mukana – elinsiirtokoordinaattori tarvitsee näitä asiakirjoja mm. tallentaessaan yksityiskohtaisia tietoja elinluovuttajasta.

Anestesian valmistelu
Käytännössä anestesiahoitajan työ elinirrotusleikkauksessa ei ole normaalitilanteesta
poikkeavaa. Suurin haaste lienee kommunikaatio ja sujuva yhteistyö vieraan leikkaustii-

Kuoleman toteamisen
edellytykset sydämen vielä
sykkiessä
Ihminen voidaan todeta kuolleeksi
kaikkien aivotoimintojen pysyvästi loputtua (aivokuolema). Edellytyksenä
kuoleman toteamiselle sydämen vielä
sykkiessä on, että aivoperäiset vasteet
puuttuvat ja hengityskeskuksen toiminta on loppunut ja että aivotoimintojen
loppumisen syy tai patofysiologinen
mekanismi on selvitetty.
Aivoperäisten vasteiden puuttumisen
ja hengityskeskuksen toiminnan loppumisen toteamiseksi on tehtävä tarpeelliset kipureaktion, lihasjäntevyyden sekä
aivohermojen ja hengitystä säätelevien
aivorakenteiden toimintaa koskevat tutkimukset. Tarvittaessa perustutkimuksia on täydennettävä lisätutkimuksilla.
Kun on viitteitä siitä, että aivotoiminnan häiriö on ohimenevä tai että
tilan on aiheuttanut aivojen ulkopuolinen syy, on tehtävä riittävät täydentävät
ja poissuljentatutkimukset.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
kuoleman toteamisesta 2004 4§.
www.finlex.fi
min ja usein myös talon ulkopuolelta tulleen
anestesiologin kanssa. Elinirrotukset tehdään
pääsääntöisesti päivystysaikana eli yöllä ja
henkilökuntaa on usein paikalla vain minimimiehityksen verran. Leikkaussalihenkilökunnalle on usein henkisesti raskasta hoitaa
vainajaa, joka päällisin puolin näyttää samalta kuin muutkin leikkauspotilaat. Aivokuollut
elinluovuttaja ei tarvitse sedaatiota tai kipulääkitystä, ainoa tarvittava anestesialääke on
lihasrelaksantti. Luovuttajan on oltava koko
leikkauksen ajan hyvin relaksoitu, jotta vältyttäisiin epämiellyttäviltä motorisilta heijasteilta (aivokuollut voi mm. reagoida leikkausviiltoon nostamalla kättään). Irrotusleikkauksen
aikana voi esiintyä myös verenkierron vasteita, kuten systolisen verenpaineen nousua ja
sykkeen kiihtymistä esimerkiksi peritoneu-
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Hemodynamiikka ja nesteytys
Aivokuoleman jälkeen sympaattinen tonus katoaa ja vasodilataatio aiheuttaa verenpaineen
laskun ja kardiovaskulaarisen romahduksen,
joka ilman aktiivista hoitoa pian johtaisi sydänpysähdykseen. Elinluovuttajan hoidossa
pyritään pitämään systolinen verenpaine tasolla 100-120 mmHg. Tähän pyritään ensisijaisesti riittävällä nesteytyksellä käyttämällä
kolloideja, gelatiiniliuosta tai 4% Albumiinia
sekä hypotonista keittosuolaa, CVP -tavoite
on 5-8 mmHg.
Jos riittävällä nesteytyksellä ei saavuteta verenpaineen tavoitetasoa, aloitetaan dopamiini
ja/tai adrenaliini-infuusio ja jos näillä ei saada
riittävää vastetta, voidaan aloittaa noradrenaliini-infuusio. Käytännössä luovuttajalla
on lähes aina leikkaussaliin saapuessa jokin
verenpainetuki-infuusio, tarve tosin vaihtelee
suurestikin. Usein noradrenaliini-infuusio on
aloitettu jo ennen aivokuoleman toteamista
teho-osastolla.
Hemoglobiinin tavoite on 100 g/l ja tarvittaessa annetaan punasoluja, joita varataan irrotusleikkaukseen aina 2 yksikköä. Pieni osa
aivokuolleista elinluovuttajista on traumapotilaita, mutta tällaisen sattuessa kohdalle voi
verenvuoto olla runsasta ja osittain hallitsematonta jo ennen leikkauksen alkua. Tällais-

ten luovuttajien kohdalla on tietenkin välttämätöntä varata enemmän verta ja tarvittaessa
myös jääplasmaa ja trombosyyttejä. Luovuttajan matala verenpaine ja hemoglobiini heikentävät kudosperfuusiota ja elinten hapensaantia. Jos verenvuoto irrotusleikkauksessa
on runsasta ja luovuttajan hemodynamiikka
uhkaa romahtaa, pyrkivät kirurgit etenemään
nopeasti elinten perfuusioon ja irrottamaan
ne luovuttajasta, koska näin voidaan paremmin taata irrotettavien elinten säilyminen
siirtokelpoisina.

Diureesi
Diureesitavoite luovuttajalla on yli 50 ml/h ja
tähän pyritään riittävällä nesteytyksellä. Aivokuolema aiheuttaa häiriöitä aivolisäkkeen
toiminnassa johtaen usein diabetes insipiduksen sekä erilaisten elektrolyyttihäiriöiden
kehittymiseen. Runsastunut diureesi johtaa
nopeasti hypovolemiaan varsinkin kun tilanteeseen yhdistyy hormonaalisista muutoksista johtuva vasodilataatio. Elinluovuttajat
saavat usein teho-osastolla Minirin®ä diureesin hillitsemiseksi, mutta leikkaussalissa sen
anto ei enää ole suositeltavaa. Yli normaalin
menevä diureesi korvataan 1:1 Ringerillä tai
natriumin ollessa matala hypotonisella keittosuolalla (NaCl 0.45%). Sekä natrium- että kaliumarvot tulisi pyrkiä pitämään normaalien
rajoissa. Käytännössä on tarpeen kontrolloida
elektrolyytti ja hemoglobiinitasoa ottamalla
verikaasuanalyysejä useita kertoja irrotusleikkauksen aikana.

Lämpötasapaino
Aivokuolleen elinluovuttajan ruumiinlämpö
laskee nopeasti ilman aktiivista lämmittämistä, koska kehon lämmönsäätelykyky on
täysin menetetty. Aivokuolemaa seurannut
vasodilataatio, runsas nesteytys ja hoitotoimenpiteet sekä siirto leikkaussaliin edesauttavat jäähtymistä. Sentraalinen lämpötilatavoite
on 34-36°C ja heti luovuttajan saavuttua saliin
jatketaan lämmitystä sekä ylä- että alavartalo lämpöpuhaltimilla. Nesteiden tulee olla
lämmitettyjä ja mahdollisuuksien mukaan
on hyvä käyttää esimerkiksi lämpöpatjaa luovuttajan alla. Ydinlämpöä tulee seurata esim.
virtsakatetrissa olevan lämpöanturin avulla.
Matala ruumiinlämpö vaikeuttaa kirurgien
työskentelyä lisäämällä verenvuotoa.
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Ventilaatio-ongelmia voivat aiheuttaa mm
luovuttajilla yleinen aspiraatio, pneumonia
sekä traumapotilailla rintakehän alueen vammat kuten keuhkokontuusio.
Sydämen ja keuhkojen luovuttajalle suorittavat kirurgi ja anestesiologi yhdessä muutamia erityistoimenpiteitä juuri ennen irrotusta
ja perfuusion alkaessa, jonka tarkoituksena on
suojata irrotettavia elimiä. Ennen keuhkojen
irrotusta kirurgi tekee bronkoscopian, johon
välineistö on tuotu irrotusryhmän mukana.
Ilmatiet imetään puhtaaksi ja keuhkoja laajennetaan, CV-katetria, nenämahaletkua ja
lopulta intubaatioputkea vedetään ylöspäin
kirurgin ohjeiden mukaisesti.

Leikkauksen lopuksi
Kun leikkausalueella aloitetaan elinten huuhtelu eli perfuusio, on aika kytkeä kaikki lämmityslaitteet pois päältä. Luovuttajan veri
huuhdellaan pois ja elimet pyritään jäähdyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Tässä
vaiheessa neste- ja lääkeinfuusiot lopetetaan
ja elinten irrottamisen jälkeen voi anestesiakoneen kytkeä pois päältä sekä lopettaa anestesiakirjanpidon. Kirurgit sulkevat leikkaushaavan, joka peitetään tavalliseen tapaan
haavasidoksella, jonka jälkeen leikkaussalihenkilökunnan tehtäväksi jää vainajan laittaminen.
Noin viikon kuluttua elinsiirtotoimisto
lähettää palautekirjeen, josta irrotusleikkaukseen ja luovuttajan hoitoon osallistunut
henkilökunta saa hieman tietoa irrotettujen
elinten uudesta elämästä. Vaikka elinluovuttajan hoito on kaikille osallisille usein hyvin
raskas prosessi, on tärkeä muistaa kuinka
monta uutta alkua luovutetut elimet tuovat. n

Lähteet:
Ohjeet elinluovuttajan hoidosta ja elinten talteenotosta,
julkaistu 9.3.2009, HUS, Transplantaatiotoimisto
Brain death and its implications for management of the
potential organ donor, Review article. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2009; 53: 1239-1250

Ventilaatio
Elinluovuttajaa hoidettaessa tavoitteena on
normoventilatio ja happisaturaatio > 97%,
mahdollisimman matalalla sisäänhengityksen
happiprosentilla. Atelektaasin estoksi suositellaan 4-6 peeppiä ja teholla keuhkoja laajennellaan säännöllisesti. Irrotusleikkauksessa
ventilaatio toteutetaan happi-ilmaseoksella.

Elinsiirrot

mia viillettäessä ja suuria verisuonia venytettäessä. Lihasrelaksantin lisäksi on hyvä varata
verenpainetukilääkkeitä, kuten Efedrin ja
Phenylephrine (Neo-Synephrine®) ruiskuun
sekä valmius jatkaa Noradrenalin tai Dopamin infuusiota, joka luovuttajalle on lähes
aina aloitettu jo teho-osastolla.
Normaalin anestesiavälineistön lisäksi
anestesiahoitajan tulisi varata irrotusleikkaukseen riittävästi lämpimiä nesteitä (nesteenlämmittimiä) ja painepusseja nesteensiirtoon
sekä leikkauksen yhteydessä annettavat lääkkeet:
Meronem® (meropeneemi) 1g tai Tienam®
(imipeneemi) 1g iv joka annetaan heti luovuttajan tultua leikkaussaliin, Solu-Medrol 250
mg iv leikkauksen alussa, sekä 15% Mannitol
200ml ja Heparin 25 000 ky, jotka annetaan
kirurgin ohjeen mukaan juuri ennen elinten
irrottamista.
Useimmat elinirrotusleikkaukset etenevät rutiinisti ja aiheuttavat anestesiahoitajalle ja -lääkärille vain vähän ylimääräistä
työtä. Elintenirrotusleikkaukseen tulee olla
varattuna kaksi yksikköä punasoluja, jotka
tuodaan luovuttajan mukana leikkaussaliin.
Leikkauksen aikana otetaan useita verikaasuanalyysejä, mutta muita laboratorionäytteitä
ei yleensä tarvitse enää salissa ottaa. Elinsiirtokoordinaattorilla on omia näyteputkia irrotusryhmän mukana lähteviä näytteitä varten
ja joissain sairaaloissa otetaan näytteitä erillistä kudospankkitoimintaa varten.
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Scandiatransplant
K rister Höckerstedt
Scandiatransplant chairman

In the Nordic countries Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden a
total of 1673 transplantations were performed in 2010. The kidney patients form
the largest group (n=1045), followed transplantation of the liver (323), heart (131),
lungs (129), pancreas (43) and intestines
(2). The main part of all transplantation
are performed with organs from brain
dead donors.

Elinsiirrot

Scandiatransplant was founded in 1969 by the
Nordic Council – it is probably its only decision of NC, which is still active. Initially it was
an active organisation for the colleagues in
the first Nordic transplant centers, but gradually it has developed to concrete organisation
in organ donation and transplantation. In
1992 the official Scandiatransplant Association was founded with byelaws created by the
transplant colleagues in the different countries and confirmed by the medical authorities respectively, in Finland the Ministry of
Social Affairs and Health. Scandiatransplant
is owned by the ten transplant hospitals in the
five Nordic countries, which also pay the costs
for Scandiatransplant. There are 3 transplant
centres in Denmark (population 5.6 mill), one
in Finland (pop. 5.4 mill), one in Iceland ( pop.
0.3 mill), one in Norway (pop. 4.9 mill) and 4
in Sweden (pop. 9.4 mill). In Finland all transplantations are performed in the clinics of the
Helsinki University Hospital.
Scandiatransplant has a decentralized organization with a small office in Aarhus, Denmark. The organization employs a part time
Medical Director, IT experts and secretaries.
The activities are planned and conducted by
the transplant surgeons, physicians and coordinators. There is a group for each organ, for
children, for transplant coordinators, for tissue typing, and also one group for prevention
of infectious disease from deceased donors.
Scandiatransplant has four main activities: 1)
Exchange organs between the Nordic countries, 2) Keep a database, 3) Promote transplantation of organs and 4) Support scientific
activities. These activities are now described.

Fig. 1. The Scandiatransplant Organ offer form. This form is used when an organ from a deceased donor
is offered from one country to another. The variables listed give the receiving center all information needed to verify which specific organs may be transplanted.

1) Exchange of organs between the
transplant centers in the Nordic
countries
All Nordic patients waiting for an organ
transplant are registered both in their own
transplant center and also in a common waiting list for each organ. In 31.12.2010 a total of
2117 Nordic patients were waiting for a new
organ. Patients usually receive an organ from
their own country and it is also the most practical and cost-effective way. However, in specific situations organs are exchanged between
the Nordic countries. A patient waiting for an
organ has larger possibilities to receive a new
organ in time than if he/she would be waiting
only in his own country.

The main situations of organ exchange between the Nordic countries are:
l A patient has been waiting too long for
a new organ
l A kidney patient has a rare blood tissue
type or a high frequence of particular antibodies – in both situations the possibility for a patient to receive a new kidney is
clearly decreased. Obligatory rules exist.
l Any patient who has an urgent situation
and needs a new organ in days or weeks.
Obligatory rules exist
l If a suitable recipient is not found in the
same country where the deceased donor is,
it is offered to the other Nordic countries
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Fig. 2. The number of deceased organ donation per million population (pmp) in Fig. 3 The frequency of exchange of the kidney, liver, heart and lungs between the
the Nordic countries 1993 – 2010. The average number in 2010 was 15.2 pmp, with Nordic countries in 2010.
clear differences between the countries.

An example: A patient with life-threatening
Acute Liver Failure in Finland, who desperately needs a new liver is treated in the ICU
of the clinic of Department of Surgery in Helsinki. When the patient is placed on the Nordic high urgent waiting list he/she will receive
the first suitable liver harvested in the Nordic
countries in the next 72 hours. When a liver
donor is detected in Bergen, the Oslo liver
transplant team flies to Bergen and performs
the harvesting operation of the liver donor.
The team returns to the Oslo airport, from
which another airplane transports the liver to
Helsinki, where the liver is transplanted by the
Helsinki liver team. All details of these procedures are meticulously planned beforehand
since time is of essence. There is a strict limit
for how long an organ can stay alive without
blood flow.

Actually, 98.5% of all organs from deceased
donors find a recipient in the Nordic countries. This also means, that very few organs
are offered to other official Organ Exchange
Organizations, like Eurotransplant or UKtransplant.

2) Operate a database
and communicate information
The Scandiatransplant database in Aarhus
contains information of all patients on the
waiting list in the Nordic countries. We have
four IT experts to receive and sort out the
data, which is sent from the ten Nordic transplant hospitals. The data systems have to function every minute to handle the activities for
all clinical situations needed day and night –
elective or urgent.
Information on organ donation, patient
waiting time, organ exchange and results of
transplantation are found in our homepage:
www.scandiatransplant.org

3) Promote the provision
of human organs and tissue for
transplantation
In 2010 we had a total of 388 deceased donors,
which is an average of 15.6 per million population in the Nordic countries. The numbers
of deceased donors in the Nordic countries
in 1993-2010 are shown in Fig. 2. On the European map we are located in the mid class
in numbers of deceased donors per million
population. The sad consequence is that in our
countries 130 patients died on the waiting list
in 2010.
In Norway all donor hospitals have recently
received new strict instructions on how to
function in organ donation, and apparently it
works since the number of donors in Norway
have increased considerable during the last
three years.

About 100 hospitals in the Nordic countries
have activities for deceased organ donation.
The transplant teams are totally dependent on
the activities in these hospitals. All deceased
donors in the Nordic countries are brain dead.
The donor hospital personel takes care of the
detection of brain death, the discussion with
the relatives, the treatment of the donor, the
contact to the transplant center and assists
the transplant team with the organ harvesting
operation.
A new EU-directive “On standards of quality
and safety and of organs intended for transplantation was approved in July 2010. All
EU-countries are recommended to plan systems stated in the directive by July 2012. An
important part of the Directive concentrates
on measures to increase organ donation in
Europe. Finland followed the example of six
countries with a high number of donors and
prepared a new law which contains “presumed
consent”. This means that it is the decision of
the deceased which counts in organ donation,
and if he/her opinion is not known it is presumed as positive for organ donation.
The Nordic countries Norway, Sweden and
Denmark are European forerunners in kidney
transplantation with living kidney donors,
which comprise about 25 % of all transplantations. In Finland this part is only 5 %, but
plans are in action to increase this activity.

4) Support scientific activities.
Scientific activities are supported in all Scandiatransplant groups. The Nordic Liver Transplant Group has during its 25 years shown the
greatest activity and produced more than 30
scientific multicenter publications. Already at
the beginning a computer registry of all Nordic liver transplantations were created, which
has greately contributed to the development of
most research programs. n

Elinsiirrot

These situations are handled by the transplant center in collaboration with the donor
hospital and the recipient hospital in another
Nordic country. The organ exchange criteria
are specific for each organ. When a transplant
center has the intention to send out one or
more organs, all relevant data of the donor are
collected in a specific Organ Form (Fig 1). The
organs must be in good shape since they will
be transplanted to patients who have a most
severe disease and the organs should function
well in the new host. It is of vital importance to
secure that the diseased donor does not have
any of the diseases listed, which might endanger the life of the recipient(s). The usual number of organs removed are four, but up to six
organs may be retrieved from deceased donor:
kidney, liver, heart and lungs, and in addition
pancreas and intestines.
During the last years the frequency of
exchange of organs between the countries has
been highest in hearts (c. 30 %), whereas the
exchange of other organs is around 15 % (Fig.
2). A good balance should exist between the
number of organs sent out from a country and
those received.
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Lasten elinsiirrot
Hannu Jalanko
Professori, klinikkaylilääkäri
HYKS Lastenklinikka

Lasten elinsiirtotoiminta käynnistyi
HYKS:n Lastenklinikalla 25 vuotta sitten
munuaisensiirroilla, joita tähän mennessä on tehty 220. Seuraavana vuonna tehtiin ensimmäinen maksansiirto ja vuonna 1991 ensimmäinen sydämensiirto.
Maksansiirtoja on tehty toistaiseksi 110
(näistä maksa-munuaisyhdistelmäsiirtoja 11) ja sydämensiirtoja 60. Nämä kolme siirtotyyppiä muodostavat valtaosan
siirtoleikkauksista Vuonna 2007 tehtiin
ensimmäinen keuhkonsiirto (tehty toistaiseksi 2) ja viimein vuonna 2009 ensimmäinen suolensiirto (tehty toistaiseksi 2).
Elinsiirtotoiminta on suuressa määrin yhteistyötä kirurgien, leikkaussalin henkilökunnan, anestesiayksikön, teho-osaston
sekä elinsiirtoihin perehtyneiden lastenlääkärien ja hoitohenkilökunnan välillä.

Elinsiirrot

Lasten elinsiirtojen indikaatiot
Elinsiirto on parantumattoman, muuhun
hoitoon reagoimattoman sairauden viimeinen hoitokeino. Lasten ja nuorten elinsiirtojen indikaatiot ovat erilaiset kuin aikuisilla.
Kyse on usein synnynnäisestä viasta tai sairaudesta tai rakenneviasta, jonka primaari
kirurginen hoito myöhemmin osoittautuu
riittämättömäksi. Lasten munuaisensiirron
tärkein syy on suomalaistyyppinen synnynnäinen nefroosi (CNF). CNF-lapsia syntyy
vuosittain muutama ja siirto tehdään heille
1-2 vuoden iässä. Toinen tärkeä munuaisensiirtoa tarvitseva lapsiryhmä ovat virtsateiden
rakennevikoja ja munuaisten kehityshäiriöitä
potevat lapset. Lasten maksansiirtojen selvästi tärkein syy niin meillä kuin muuallakin on
synnynnäinen sappitieatresia. Toinen tärkeä
maksasairauksien ryhmä ovat synnynnäiset
aineenvaihdunta-sairaudet. Maksansiirto on
välttämätön useissa metabolisissa sairauksissa ja kaikkiaan eri diagnooseja on suomalaislapsilla ollut kymmenkunta. Maksan vaikeata
ja palautumatonta akuuttia vajaatoimintaa todetaan Suomessa 1-2 lapsella vuodessa. Maksansiirto on sen sijaan käypä hoitomuoto lapsuuden maksasyövässä silloin, kun kasvain ei
ole kirurgisesti poistettavissa eikä potilaalla
ole etäpesäkkeitä. Kuusikymmentä lasta on

maassamme saanut sydämensiirron, joista
yksi on ollut yhdistetty sydän-keuhkosiirto.
Kolmellakymmenellä potilaalla syynä on ollut
kardiomyopatia, jonka laukaisevana tekijänä
osalla on ollut virusperäinen myokardiitti.
Toinen tärkeä lasten sydämensiirron syy ovat
synnynnäiset rakenneviat, jotka kattavat puolet siirroista.

Kirurgiaa
Lasten elinsiirtojen kirurgia on pitkälti samanlaista kuin aikuispotilailla, mutta erojakin löytyy. Koska lapsiluovuttajia on niukasti,
lasten elinsiirroissa käytetään valtaosin aikuisilta saatavia elimiä, mikä asettaa vaatimuksia
siirteiden koolle ja laadulle. Siirtomunuainen
sijoitetaan vatsaontelon ulkopuolelle oikeaan
suoliluukuoppaan kuten aikuisillakin. Jotta
aikuismunuainen saadaan sinne mahtumaan,
vastaanottajan tulee painaa vähintään 9-10
kg. Vajaassa 30 %:ssa munuaisensiirtoja toinen vanhemmista on luovuttanut lapselleen
munuaisen. Munuaisensiirroissa siirteen valtimo ja laskimo ovat suurikokoisia ja tuottavat
harvoin harmia. Virtsajohtimen verenkierto
häiriintyy melko helposti, mikä voi johtaa
ureterin ahtautumiseen. Kirurgisesti haastavimpia ovat pienten lasten maksansiirrot, joissa verisuonet, erityisesti maksavaltimo sekä
sappitiet ovat pienet ja alttiit tukkeutumiselle.
Lasten siirroissa käytetään valtaosin osamaksaa, mikä mahdollistaa aikuismaksan käytön
pienellekin lapselle. Sydämen rakennevikaa
potevilla verisuonten anatomia voi olla poikkeuksellinen ja vaatia erikoisratkaisuja sydämensiirtoleikkauksessa. Sydämensiirroissa
luovuttajana voidaan käyttää painoltaan 2-3
kertaa suurempaa luovuttajaa. Ehkä hieman
yllättäen sekä suolen- että keuhkonsiirrossa
luovuttajan ja vastaanottajan tulee olla hyvin samankokoiset ja näin odotusajat venyvät
herkästi yli vuoden mittaisiksi.

Siirron jälkeen
Leikkauksen jälkeen elinsiirtopotilaita hoidetaan teho-osastolla yhdestä yöstä aina muutamaan viikkoon riippuen ongelmien määrästä.
Lapset toipuvat siirtoleikkauksesta kuitenkin
yleensä hyvin ja sairaalahoitoa tarvitaan 3-4
viikkoa. Siirretty elin on vierasta kudosta
ja kaikki tarvitsevat elinikäisen hylkimisenestolääkityksen, joka suomalaislapsilla
muodostuu kolmen lääkkeen yhdistelmästä
(yleisimmin syklosporiini, atsatiopriini, metyylipredinisoloni). Immunosuppressiivisesta
lääkityksestä huolimatta akuutin hylkimisreaktion ilmaantuminen on elinsiirron jälkeen
melko yleistä (10-50 %), mutta hoituu hyvin
glukokortikoidilääkityksellä. Akuutin hylkimisen ohella lapsillakin todetaan kroonista
hylkimistä, joka muodostaa edelleen suuren
haasteen elinsiirtotoiminnalle.

Infektiot ovat keskeinen ongelma elinsiirron
jälkeen. Kirurgiset bakteeri- ja sieni-infektiot
ovat tavallisimpia maksansiirron jälkeen vatsaontelon alueella. Huomattavin ongelma
elinsiirtopotilailla ovat herpesvirusten aiheuttamat infektiot. Kyse voi olla siirteen mukana kulkeutuvasta CMV- tai EBV-viruksesta
tai potilaan oman latentin viruksen aktivoitumisesta. Erityisesti pienet elinsiirtolapset sairastelevat normaaleja lapsuuden virustauteja
kuten hengitystietulehduksia ja suolistoinfektioita. Episodien määrä ei kuitenkaan eroa
juurikaan normaalilapsista ja toipuminenkin
sujuu hyvin.

Pitkäaikaisseuranta
Elinsiirron tarkoitus on taata lapselle ja nuorelle mahdollisimman normaali elämä. Perussairauteen, siirteen toimintaan ja lääkitykseen
liittyviä ongelmia pyritään minimoimaan
polikliinisen seurannan ja vuosittaisten osastokäyntien yhteydessä. Lääkityksen sivuvaikutuksista merkittävin on hylkimisenestolääkkeiden munuaistoksisuus. Viime vuosina
lääkkeiden annostelussa onkin pyritty entistä
pienempiin veripitoisuuksiin munuaistoksisuuden vähentämiseksi. Siirtolapsilla ilmenee
myös jonkin verran hypertensiota, lipidi- ja
glukoosiaineenvaihdunnan
häiriintymistä, kosmeettisia ongelmia sekä lievempänä
osteoporoosia. Nämä ovat kuitenkin useilla
potilailla alkuvaiheen suuriin lääkeannoksiin
liittyviä ja helpottavat ajan myötä.
Lapsilla ja nuorilla mahdollisimman normaalin kasvun ja kehityksen turvaaminen
ovat keskeisiä. Mikäli kasvu jää selvästi vajaaksi, tilanne korjataan kasvuhormonihoidolla. Valtaosalla pojista ja kaikilla tytöillä
murrosiän ilmaantuminen ja kulku ovat
varsin normaaleja. Valtaosalla siirtolapsista
neurokognitiivinen kehitys on normaalia. Puberteetin tuoma psyykkinen labiilius ilmenee
siirtonuorilla epäsäännöllisenä lääkkeiden
syömisenä, mikä voi johtaa hylkimiseen.

Lopuksi
Lasten elinsiirtojen tulokset ovat parantuneet
vuosien kuluessa kirurgian ja lääkehoidon
kehityksen myötä. Munuaisensiirroissa potilaiden pitkän ajan eloonjäämisosuus on 95 %.
Maksan- ja sydämensiirroissa runsaat kymmenen vuoden eloonjäämisosuus on noin 70
%. Lasten elinsiirrot ovat henkeä uhkaavan
sairauden käypää hoitoa, joka takaa elämän
jatkumisen yleensä useiksi vuosikymmeniksi.
Siirteen toiminnan ylläpitäminen ja lääkityksen sivuvaikutusten välttäminen edellyttävät
potilaiden seurantaa, joka on keskitetty yliopistosairaaloihin. n
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Elämä sairaan lapsen kanssa
on tulvillaan tunteita
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Katja Sarakedon Milja-tyttärelle on tehty sekä munuaisen- että maksansiirto. Lapsen sairaus mullisti koko
perheen elämän. Muiden vanhempien tuki ja liiton palvelut auttoivat selviytymään raskaimman yli.
Petri Inomaa

Tiedottaja, Munuais- ja maksaliitto ry
Kuvat: Sisko Sarnesto
Milja teki nalleille elinsiirtoja ja ruokki nuket nenämahaletkulla.

kaista siirtoa parempana vaihtoehtona. Milja
oli kaksi- ja puolivuotias, kun hänelle tehtiin
munuaisen- ja maksansiirto tammikuussa
2007. Maksa lähti toimimaan hyvin, mutta
munuaisiin jouduttiin tekemään korjausleikkauksia.

Vaikeudet vahvistavat
Sarakedon perhettä vaikeudet ovat yhdistäneet ja vahvistaneet, vaikka yhteistä aikaa pariskunnalle ei juuri jäänytkään.
– Liiton hoitorengashoitajan apu on ollut
pelastuksemme varsinkin Miljan dialyysihoidon aikaan. Ilman häntä emme olisi koskaan
päässeet minnekään, koska dialyysiä ei osannut tehdä edes äitini, joka oli muuten suureksi
avuksi, Katja sanoo.
Hoitorengaspalvelun erityiskoulutettu sairaanhoitaja tulee kotiin hoitamaan vaikeasti
sairasta lasta, jotta vanhemmat tai muut omaiset saavat tauon kuormittavasta hoitotyöstä.

Sarakedon perheen arkeen on mahtunut huolta ja surua sekä toivoa ja iloa. Vasemmalta Katja, Elma, Pekka
ja Milja.

Palvelun tulevaisuus on kuitenkin uhattuna,
koska RAY:n avustussuunnitelman mukaan
rahoitus on päättymässä ensi vuonna.
– Elämä sairaan lapsen kanssa on rankkaa, mutta samalla se on tulvillaan suurta
rakkautta ja tunnetta. Kaikista vaikeuksista
huolimatta pieni Milja on koko ajan katsonut
valoisasti eteenpäin. Hänen olemassaolonsa
antaa meille vanhemmillekin voimaa ja uskoa
tulevaisuuteen, Katja sanoo lopuksi.

Lasten elinsiirtojen tulokset ovat
erinomaiset
Suomessa lasten elinsiirtotoiminta on keskitetty HUS:n Lasten ja nuorten sairaalaan,
jossa myös kaikki siirtoa odottavat ja siirron
saaneet lapset ovat seurannassa aikuisikään
saakka. Lapset käyvät seurannassa myös
omassa keskussairaalassa. Elinsiirto vaatii tiivistä yhteistyötä terveydenhuoltohenkilöstön
ja lapsen vanhempien kesken.
Elinsiirron jälkeen lapsen hoito sairaalassa
kestää yleensä neljästä kuuteen viikkoon. Lapset toipuvat yksilöllisesti ja hoitoajat vaihtelevat. Kotiutumisen jälkeen elinsiirron saaneet
lapset käyvät säännöllisesti poliklinikalla ja
osastokontrolleissa. Ensimmäisten elinsiirron
jälkeisten kuukausien aikana lapsi on herkkä
tulehduksille ja hylkimisreaktioille. Toipuminen kestää noin kuusi kuukautta, mutta
kouluun tai päivähoitoon lapsi voi palata 6–12
viikon kuluttua elinsiirrosta.
Suomessa elinsiirron saaneiden lasten pitkäaikaisennuste on hyvä. Onnistuneen elinsiirron jälkeen lapsi voi elää normaalia elämää
ilman merkittäviä rajoituksia. Elinsiirron
jälkeen lapsi tarvitsee koko elämänsä ajan elimen hylkimistä estävää lääkitystä. n

Elinsiirrot

Miljalla todettiin pian syntymän jälkeen harvinainen synnynnäinen munuaisten ja maksan monirakkulasairaus, ARPKD. Tauti on
geneettinen ja geenivirheen kantajina ovat
molemmat vanhemmat.
Vauvan päästyä sairaalasta kotiin hoito sujui
aluksi normaalisti, mutta vähitellen lääkitystä
tarvittiin yhä enemmän, enimmillään 20 kertaa päivässä. Puolitoistavuotiaana jouduttiin
aloittamaan peritoneaalidialyysi yökoneella.
– Opettelimme mieheni Pekan kanssa
dialyysin tekemisen ja nenämahaletkun laittamisen, jotta pystyimme hoitamaan Miljaa
kotona. Terveyskeskus tai kotisairaanhoito ei
hallinnut erikoishoitoja. Siinä tilanteessa oli
pakko kovettaa itsensä lapsen itkulle ja rimpuilulle. Muiden perheiden tapaaminen ja
kokemusten kuuleminen antoi silloin voimaa,
Katja kertoo.
Miljalle suurentuneet munuaiset poistettiin tulevan tuplasiirron alta. Pekka-isä olisi
ollut valmis luovuttamaan oman munuaisensa
Miljalle, mutta lääkärit pitivät aivokuolleelta
saatuja, toisiansa suojaavien elinten samanai-
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Kantasolut ja kudossiirteet
ihmisen varaosina
Hanna K ankkonen

Laatupäällikkö, Tampereen yliopisto,
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö,

Sari Sarkaniemi

Kudoskoordinaattori, Tampereen Yliopisto,
Regean kudospankki
Kuvat: Sami Helenius

Kapteeni Koukku sai kuuluisan nimensä krokotiilin syötyä Kapteenin käden
ja kädessä olleen herätyskellon. Ilman
toista kättään Kapteeni ei voinut toimia
täysipainoisesti. Niinpä hänelle istutettiin koukkukäsi - monikäyttöinen, mutta ei alkuperäisen veroinen. Jos Kapteeni
Koukku kohtaisi kohtalonsa uudelleen
tulevaisuudessa, saatettaisiin hänet tulla
tuntemaan nimellä ”Kapteeni Regeakäsi”. Tähän ainakin pyrimme - Tampereen
Yliopistossa, Regeassa.

Kudokset – uusiutuva luonnonvara
vai hyllytavaraa?
Ihmiskeho ja lähes kaikki sen kudokset uudistuvat jatkuvasti. Ihmisen ihon pintakerros uudistuu kokonaan n. kahden viikon välein kun
taas luisen rakenteen uudistuminen kestää 10
vuotta ja luustolihasten n. 15 vuotta. Vaikka
tämän uudistumisen ylläpitäjänä toimiva ihmisen oma kantasoluarmeija onkin tehokas
kehon uudistaja, ihmiskeho ei kykene rakentamaan itselleen kokonaisia uusia kudoksia
saati elimiä sairauden tai trauman vioittamien
tilalle. Tällöin apua etsitään lääketieteestä.
Elin- ja kudosluovuttajilta saatujen ihmisen
varaosien rinnalle ovat viime vuosina nousseet kantasoluteknologialla kasvatetut ihmisen varaosat. Kantasoluhoidot voivatkin olla
tulevaisuudessa normaali hoitomuoto lääkehoidon ja kirurgian rinnalla.

Elinsiirrot

Kantasoluhoitojen eturintamalla
Suomessa
Kantasolututkimuksen räjähdysmäinen lisääntyminen viimeisen vuosikymmenen
aikana on herättänyt toiveita kantasolujen
käyttämisestä uusina hoitomuotoina solu- ja
kudostuhosta johtuvissa sairauksissa. Vaikka
veren ja luuytimen kantasoluja on käytetty
mm. syöpätautien hoidossa jo yli 40 vuotta,
muiden kantasolujen kliininen hyödyntä-

minen on vielä alkuvaiheessa ja kokonaisten
varaosaelinten valmistaminen kantasoluista
häämöttää vasta tulevaisuudessa.
Tampereen yliopiston Biolääketieteellisen
teknologian yksikössä toimivassa Regean solukeskuksessa kantasoluteknologialla kasvatetut ihmisen kudosvaraosat ovat käytössä tässä
ja nyt. Ensimmäisten joukossa maailmassa
Regeassa valmistetaan kliiniseen käyttöön soveltuvia kantasolusiirteitä mm. luupuutosten
hoitoon. Näillä potilaiden omasta rasvakudoksesta valmistetuilla kantasolusiirteillä on
hoidettu jo yli 30 kudospuutoksesta kärsivää
potilasta.

Yksittäisten potilaiden
yksilöllistä hoitoa
Regean puhdastiloissa valmistettavia kantasolusiirteitä käytetään mm. luupuutosten
hoidossa. Hoitojen tavoitteena on valmistaa
mittatilaustyönä biologisilta ominaisuuksiltaan yksittäisten potilaiden hoitoon soveltu-

vaa elävää luukudosta korvaamaan paikallista
luupuutosta.
Ensimmäiset kliiniset kantasoluhoidot Regea teki yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa vuonna 2006. Tuolloin
kahden vaikeaa, pitkittynyttä luukudosta tuhoavaa otsaontelotulehdusta sairastavan potilaan vauriokohtiin siirrettiin heidän omasta
rasvakudoksestaan eristettyjä kantasoluja ja
biomateriaalia yhdistävä implantti. Vuonna
2007 Regean ja Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan yhteisprojektina toteuttamassa kantasoluhoidossa suomalaismies
sai mittatilauksena tehdyn uuden oikean
puolen yläleuan. Hoidossa potilaalta laajan
kasvaimen vuoksi poistettu leukaluu korvattiin hänen omasta rasvakudoksestaan eristetyistä kantasoluista kasvatetulla luusiirteellä.
Vastaavia vakavista pään ja kaulan alueen
luupuutoksista kärsineitä potilaita on tähän
mennessä hoidettu parisenkymmentä, viimeisin keväällä 2011.
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Kantasolut

Kantasolut ihmisen varaosina

Kantasolut ovat solujen kantamuotoja eli erilaistumattomia soluja, jotka edesauttavat elimistön jatkuvaa uusiutumista. Jakautuessaan kantasolut tuottavat joko uusia kantasoluja tai, saadessaan
ärsykkeitä ympäristöstään, ne muuttuvat elimistön eri tehtäviin
erilaistuneiksi solutyypeiksi ja edelleen kudoksiksi. Kantasolujen
tehtävänä elimistössä onkin toimia solutehtaina loppuun käytettyjen tai vaurioituneiden solujen korvaamiseksi.
Kaikkein monikykyisin kantasolu on hedelmöittynyt munasolu. Siitä muodostuvat kehitysprosessin kautta kaikki kudokset
ja lopulta kokonainen yksilö. Aikuisen yksilön lähes kaikista kudoksista löytyvien kantasolujen erilaistumismahdollisuudet ovat
vähäisemmät, mutta esimerkiksi rasvasta eristetyt solut voivat
erilaistua rasvasolujen lisäksi ainakin luu- ja rustosoluiksi.

Kantasoluja voidaan käyttää soluhoitoihin potilaissa. Tunnetuin
potilaan omasta kudoksesta eristettyjen kantasolujen lähde on
luuydin, josta voidaan helposti eristää veren kantasoluja käytettäväksi esimerkiksi syöpätautien hoidossa. Kantasoluhoidot
ovatkin vakiintunut hoitomuoto mm. monissa pahanlaatuisissa
sairauksissa.
Regeassa on toteutettu kolmisenkymmentä kantasoluhoitoa
kudospuutoksista kärsiville potilaille. Kantasolujen käyttökelpoisuutta tutkitaan myös useiden muiden sairauksien, kuten silmän
verkkokalvon ikärappeuman, sydämen vajaatoiminnan ja neurologisten vammojen hoidossa. Kantasoluhoidot voivatkin olla
tulevaisuudessa normaali hoitomuoto lääkehoidon ja kirurgian
rinnalla.

Kaikissa Regeassa tuotetuissa kantasoluhoidoissa käytetään lähtömateriaalina potilaiden
omaa rasvakudosta ja sen kantasoluja. Käytettäessä kantasoluja uudisluun muodostamiseen
pyritään välttymään potilaan omaan luuhun
kajoavalta leikkaukselta ja luukudoksen keräämiseltä esimerkiksi potilaan kallosta, säärestä
tai suoliluusta. Lisäksi, käytettäessä aikuisen
ihmisen omia, autologisia kantasoluja voidaan
välttyä vieraan, allogeenisen kudoksen aiheuttamilta hyljintäreaktioilta. Rasvakudospalan
irrotus on myös leikkauksena pienempi kuin
luukudospalan irrotus ja siten siitä potilaalle
aiheutuva haitta on vähäisempi.

Potilaalle kerrotaan hoidon
riskeistä

tarkoin valvotuissa laboratorio-olosuhteissa
muutaman viikon ajan. Ennen varsinaista hoidollista leikkausta laboratoriossa viljellyt solut
yleensä yhdistetään luun muodostusta edistävään biomateriaaliin. Biomateriaali antaa kudokselle muotoa ja tukee solujen kasvua.
Potilaan hoidollisessa leikkauksessa kantasolusiirre istutetaan joko suoraan hoidettavaan kohtaan, tai upotetaan luuvaurion
mittojen mukaan rakennetun muotin sisässä
potilaan lihakseen. Noin kuudessa kuukaudessa muotin sisältö luutuu ja kasvaa täyteen
verisuonia. Lihaksen sisällä verisuonittunut
valmis luu sekä sitä ympäröivä lihas irrotetaan
ja luu kiinnitetään paikoilleen hoidettavaan
kohtaan (kasvojen tai kallon alueelle) titaaniruuveilla ja verisuonet yhdistetään kaulan
suoniin mikrokirurgialla.

Ennen kantasoluhoidon aloittamista potilaalle
kerrotaan hoidossa suoritettavista toimenpiteistä sekä niiden mahdollisista haitoista ja riskeistä, mm. hoidossa käytettyjen kantasolujen
hallitsemattomasta kasvusta ja mahdollisesta
syöpäriskistä. Vaikka aikuisen kantasoluilla
onkin kyky kasvaa erilaistuneita soluja tehokkaammin, tietyksi solutyypiksi erilaistettujen
kantasolujen (kuten esimerkiksi luusoluiksi
erilaistettujen rasvan kantasolujen) ei oleteta muuttuvan takaisin jakautumiskykyisiksi
kantasoluiksi. Tällä hetkellä käytettävissä
olevan tiedon mukaan rasvan kantasoluhoitojen ei tiedetä aiheuttavan syöpää. Potilaan
osallistuminen hoitoon on vapaaehtoista ja
hoitoon suostumiseksi potilaalta pyydetään
kirjallinen lupa.

Regeassa tähän mennessä tehdyt pään ja
kaulan alueiden luupuutosten ja -vammojen
hoidot ovat onnistuneet hyvin. Vain yhdessä tapauksessa istutetuista kantasoluista ei
muodostunut luuta eikä muutakaan kudosta
ja potilaan hoidossa jouduttiin turvautumaan
luusiirteeseen. Annetuissa hoidoissa ei ole
tähän mennessä ilmennyt haitallisia sivuvaikutuksia. Potilailla ei esimerkiksi ole havaittu
kasvainten syntyä, minkä ajatellaan olevan
isoin kantasoluhoitoihin liittyvä riski.
Kantasoluhoitojen onnistumista seurataan
tarkasti niin potilaita hoitavien lääkärien
kuin myös muun maailman taholta. Hoidot
ovatkin herättäneet laajaa kiinnostusta myös
ulkomailla ja hoitojen tarjoamista ulkomaille
kysellään paljon. Ennen hoitojen yleistymistä
yksittäisten potilaiden hoidosta mahdollisiksi
käypähoitosuosituksiksi, on käytävä läpi useita kliinisiä tutkimussarjoja sekä selvitettävä
monia lainsäädännössäkin edellytettyjä kysymyksiä.

”Mitä me silloin syötiin kun ei
vielä ollut Flooraa?”
Nyt kun kantasoluhoitoja ei vielä ole tarjolla ”hyllytavarana” eikä ihmisen uusia raajoja muodostavaa ”salamanterigeeniä” ole
vielä tunnistettu, on nykypäivän ”Kapteeni
Koukkujen” turvauduttava perinteisimpiin
menetelmiin, kuten kudospankkituotteisiin.
Kudossiirteillä on biologisia ominaisuuksia,
joita uudet synteettiset valmisteet eivät täysin
korvaa.

Kantasoluhoidon vaiheet
Hoidon ensimmäisessä vaiheessa potilaalta
kerätään paikallispuudutuksessa runsas desilitra ihonalaista rasvaa. Leikkauksessa saadusta rasvasta eristetään Regean puhdastilassa kantasolut, jotka kykenevät erilaistumaan
luuksi. Soluja kasvatetaan ja lisätään Regeassa

Rohkaisevat tulokset kiinnostavat
myös maailmalla

Kudosturvallisuutta
lakimuutoksella

Potilaan rasvasta eristettyjä kantasoluja viljellään
tarkoin valvotuissa laboratorio-olosuhteissa.

Suomessa kudoksia, potilaan omia tai kudosluovuttajalta saatuja, on käytetty ihmisen
varaosina 1950-luvulta lähtien. Lääkärit, jotka tarvitsivat kudoksia potilashoitoihin, uu

Elinsiirrot

Rasvakudoksesta luusiirteeksi
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uu aloittivat niiden irrotukset. Tämän seurauksena Suomen sairaaloihin kehittyi itsenäisesti toimivia luu- ja sarveiskalvopankkeja.
Kudoslaki muuttui 2007. Muutoksen myötä
kudospankkitoiminnan ohjeet ja säännöt
tiukkenivat ja laki vaatii laatujärjestelmään
perustuvaa toimintaa. Toiminnan järjestäminen osaston henkilökunnan toimesta vaatii yhä suurempia resursseja. Tämän vuoksi
Tampereen Yliopistollinen sairaala päätti
ulkoistaa kudospankkitoimintansa ja Tampereen yliopistoon perustettiin vuonna 2005
lain vaatimukset täyttävä Regean kudospankki, joka otti sairaalan kudospankkitoiminnan
huolehtiakseen. Tänä päivänä Regean kudospankki käsittelee ja välittää vuosittain satoja
kudossiirteitä kliiniseen käyttöön suomalaisille sairaaloille.

Kudosluovuttajat arvioidaan
huolella
Kudosluovuttajina voivat toimia elinluovuttajien lisäksi ns. tavallisesti kuolleet sekä joissakin tapauksissa myös elävät henkilöt. Luovuttajien hyväksymiskriteerit ovat hyvin tiukat
ja luovuttajien terveyshistoria tarkastetaan
erityisen tarkasti. Eläville kudosluovuttajille
tehdään terveydentilahaastattelu ja he allekir-

joittavat lupakaavakkeen henkilökohtaisesti
luvan antaessaan. Kuolleiden luovuttajien
sairaushistoria tutkitaan sairauskertomusten
avulla. Tarkkojen kriteerien vuoksi kaikki
elinluovuttajatkaan eivät sovellu kudosluovuttajiksi. Mahdollisia lisätietoja voidaan kerätä esimerkiksi omalääkäriltä ja omaisilta.
Terveydentilaa pyritään kartoittamaan
myös laboratoriokokein. Kudosluovuttajille
tehdään samaiset verinäytteet kuin verenluovuttajillekin eli tarkistetaan mahdolliset
veren välityksellä tarttuvat taudit. Näitä ovat
HIV eli ihmisen immuunikatovirus, hepatiitti
B, hepatiitti C ja kuppa- eli syfilisbakteeri.

Luovuttaisitko sinä kudoksia?
Omaiselta kysytään aina myös vainajan mielipide kudosluovutuksiin. Syksyllä 2010 voimaan astuneen lakimuutoksen seurauksena
kudoksia voidaan irrottaa, jollei ole syytä
olettaa, että vainaja olisi vastustanut sitä.
Elin- ja kudosluovutuksiin luvan kysyminen
on hankalaa niin kysyjälle kuin omaisellekin. Vastauksen antaminen tähän vaikeaan
kysymykseen on omaiselle helpompaa, mikäli omaisella on tiedossa vainajan eläessään
esittämä mielipide elin- ja kudosluovutuksiin.
Mielipiteensä voi ilmaista hankkimalla elinluovutuskortin, täyttämällä sen, esittämällä
sen omaisilleen ja läheisilleen sekä pitämällä
sitä aina mukanaan esimerkiksi lompakossa.
Mielipiteensä voi myös ilmaista vain keskustelemalla elin- ja kudosluovutuksista omaistensa ja läheistensä kanssa. Tällöin kysymykseen
”Tiedättekö läheisenne eläessään esittämän
mielipiteen mahdollisesta toimimisesta elinja kudosluovuttajana?” on paljon helpompi
antaa todellinen vainajan toiveiden mukainen
vastaus. Elinluovutuskortin voi tilata tai tulostaa sivuilta www.lahjaelamalle.net.

Elinsiirrot

Yksi luovuttaja - useita eri
kudoksia

Kantasoluhoitoihin osallistuvalta potilaalta kerätään potilaan omaa seerumia käytettäväksi laboratoriossa kantasolujen viljelyssä.

Monikudospankin kautta yksi luovuttaja voi
luovuttaa useita kudostyyppejä. Kuolleilta kudosluovuttajilta irrotetaan suurempia
luukudoksia (putkiluuta), jänteitä sekä myös
toiminnallisia kokonaisuuksia. Kuolleilta luovuttajilta kerätään myös sarveiskalvoja. Regean kudospankilla on mahdollisuudet kerätä
myös muita kudoksia käyttäjien eli sairaaloiden tarpeiden mukaan.
Elävä henkilö voi toimia kudosluovuttajana
luovuttaessaan lonkkaproteesileikkauksessa
reisiluunpään tai sektiossa amnionkalvon eli
sisimmän sikiökalvon.
Luu- ja jännekudokset säilyvät syväjääpakastimessa (-75˚C) 5 vuotta. Irrotuksessa niiden puhtaus varmennetaan bakteeriviljelyllä.
Sarveiskalvoja säilytetään enintään 35 vrk
irrotuksesta, jonka aikana siirteen laatua tutkitaan mm mikroskopoimalla. Amnionkalvo

Reisiluunpään voi luovuttaa kudossiirteeksi lonkkaproteesileikkauksessa.

käsitellään, paloitellaan ja pakataan. Palat säilyvät syväjääpakastimessa vuoden.

Kudossiirteillä lisää elämänlaatua
Luukudosta käytetään tekonivelleikkauksissa,
murtumien ja luukasvainten hoidossa ja esim.
selkärangan korjausleikkauksissa. Luusiirteitä voidaan käyttää sellaisinaan tai jauhaa tai
palastella käyttöönottovaiheessa. Kokonaisia
luusiirteitä käytetään yleisimmin hankalien
murtumien tueksi ja luukasvainten poiston
vaatimaan hoitoon. Jänteillä korjataan jännevammoja. Vuonna 2010 Regea välitti kliiniseen käyttöön luu- ja jännesiirteitä suomalaisille sairaaloille yhteensä 375 kpl.
Sarveiskalvoilla voidaan palauttaa näkö silloin kun sarveiskalvo on vioittunut sairauden
tai tapaturman seurauksena. Vuonna 2010
Regean välittämillä sarveiskalvoilla hoidettiin
79 sarveiskalvon siirtoa odottanutta potilasta.
Amnionkalvoa käytetään ’biologisena paikkana’ mm. silmä- ja limakalvovaurioiden suojana. Regean välittämistä amnionkalvoista sai
vuonna 2010 avun yli 100 potilasta.

Tutkimuksesta tulevaisuuden
hoitoihin
Ihmiskehon vaurioiden korjaamiseksi aikojen
saatossa käytettyjen varaosien lista on pitkä
aina legendaaristen merirosvojen puujaloista
(tai Kapteeni Koukun koukkukädestä) hammasproteeseihin ja sarveiskalvosiirteisiin sekä
elinsiirteistä mekaaniseen keinosydämeen.
Kantasoluteknologiset hoidot ovat tulevaisuuden hoitomuotoja.
Tampereen yliopiston Biolääketieteellisen
teknologian yksikön ja sen solu- ja kudosteknologiaohjelma panostaakin usean tutkimusryhmän voimin kantasolutukimukseen.
Tutkimuksen kohteena ovat niin uusien kantasoluhoitojen kehittäminen kuin kantasolujen hyödyntäminen kudosten kehityksen ja
toiminnan tutkimisessa, lääkekehityksessä
ja lääkkeiden turvallisuustestauksissa. Tutkimuksen tavoitteena pitkällä tähtäimellä on
potilaiden elämänlaadun parantaminen sekä
nykyisin vaikeasti hoidettavissa olevien sai-
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rauksien aiheuttamien kustannusten vähentäminen.
Hoitojen kehittämisessä edetään pitkäjänteisesti hoitojen turvallisuudesta tinkimättä. Kehitteillä olevilla alkion kantasoluihin
perustuvilla hoidoilla voidaan saada apua
esimerkiksi silmän verkkokalvon ikärappeuman ja sarveiskalvon vammojen hoitoon sekä
erilaisten hermoston ja sydämen sairauksien
ja vammojen hoitoon. Aikuisen kantasoluilla
voidaan hoitaa mm. tuki- ja liikuntaelinten ja
hampaiden vaurioita. Ja kukaties, ehkä tulevaisuudessa onnistumme rakentamaan myös
kokonaisia elimiä tai vaikkapa raajoja solu- ja
kudosteknologian tuotoksena.
Saakoon Kapteeni Koukku siis pitää nimensä.
Tulevaisuuden visiossa koukkukäsien kaltaisia mekaanisia apuvälineitä ei enää tarvita
vaan tutkimuksemme lopputuotteena voimme todella parantaa potilaiden elämänlaatua
uusilla hoitomuodoilla, uusin käsin, kantasolujen, noiden kehomme ahkerien uudistajien, avustuksella. n
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Regea / Solu- ja kudosteknologiaohjelma,
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö, Tampereen yliopisto
l Regeassa toimii Suomen ensimmäinen kliininen monikudospankki, joka välittää
luuta ja jänteitä, sarveiskalvoja, kovakalvoja ja amnionkalvoa sairaaloille ympäri
Suomen. Regean kudospankki perustettiin vuonna 2005. Kudospankkitoiminta on
voittoa tavoittelematonta.
l Regeassa on valmistettu kantasolusiirteitä rasvakudoksen kantasoluista yksittäisten potilaiden kudospuutosten hoitoon vuodesta 2006 lähtien.
l Regean kudospankki ja solukeskus ovat osa Tampereen yliopiston Biolääketieteellisen teknologian yksikköä, joka muodostui vuoden 2011 alussa Tampereen yliopiston Lääketieteellisen teknologian instituutin (IMT) ja Solu- ja kudosteknologiakeskus Regean fuusioituessa.
l Regean kudospankissa ja solukeskuksessa työskentelee 15 henkilöä. Biolääketieteellisen teknologian yksikössä henkilökuntaa ja opiskelijoita on yli 250.
l Yksikössä toimii 21 tutkimusryhmää, joista neljä keskittynyt kantasolututkimukseen sekä kantasoluja ja biomateriaaleja yhdistävään tutkimukseen.
l Regean toimitilat ovat Tampereen yliopistollisen sairaalan vieressä Finn-Medin
bioteknologiakampuksella.

MEILTÄ MYÖS KUDOSPANKKIPURKKI
• Steriili luuastia helposti
avattavalla kierrekannella
• sisäpurkki 500ml - ulkopurkki
750 ml
• pakastus -80°C - max 5 v.
• kaksoispakkaus
• gammasteriloitu

Valmistaja: Medfor Products Ltd, Englanti

Olarinluoma 16, 02200 Espoo
Puh. 020 7659 600 • Fax 020 7659 633
mail.fi@convatec.com • www.convatec.com
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Elinsiirto
tuo lisäaikaa
R aija Asola

Lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

K irsi Ruuhonen

Hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

Elinsiirroista on viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana tullut maailmanlaajuisesti vakiintunut hoitokäytäntö ja
ne ovat tuoneet suurta hyötyä sadoille
tuhansille potilaille. Elinsiirto on kustannustehokkain hoito munuaisten vajaatoiminnan loppuvaiheessa ja esimerkiksi maksan, keuhkojen ja sydämen
vajaatoiminnan loppuvaiheessa se on
ainoa käytettävissä oleva hoito.

Elinsiirrot

Suomen ensimmäinen munuaisensiirto tehtiin 1964. Elinsiirroista on reilussa neljässä
vuosikymmenessä tullut vakiintuneita hoitomuotoja. Suomessa tehdään munuaisen-,
maksan-, sydämen- ja keuhkonsiirtoja. Uusimpina elinsiirtoina Suomessa on tehty ohutsuolensiirto ja haimansiirto.
Elinsiirtotoiminnasta on Suomessa säädetty
ihmisen elinten, kudosten ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetussa laissa (101/2001,
jäljempänä kudoslaki).
Kiinteiden elinten siirrot on keskitetty valtioneuvoston asetuksella (336/2011) Helsingin seudun yliopistolliseen keskussairaalaan.
Kaikki keskussairaalat osallistuvat elinluovutustoimintaan. Kudoslain 21 §:ssä todetaan,
että ihminen on kuollut, kun kaikki hänen
aivotoimintansa ovat pysyvästi loppuneet.
Kuoleman toteamisen perusteista säädetään
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa
(27/2004) ja asiasta on julkaistu sosiaali- ja
terveysministeriön opas terveydenhuollon
henkilöstölle (Sosiaali- ja terveysministeriön
oppaita 2004:5). Suomessa monielinluovuttajat ovat aivokuolleiksi todettuja. Tämä tarkoittaa, että kun keskussairaalassa todetaan
potilas aivokuolleeksi, on mahdollista arvioida, sopisiko hän elinluovuttajaksi.
Kudoslain 8 §:n 3 momentin mukaan kuoleman todenneet lääkärit eivät saa osallistua
elimien, kudosten ja solujen siirtotoimintaan.
Siirrettävistä elimistä on jatkuvasti pula.
Elinsiirtojonoihin tulee jatkuvasti lisää potilaita. Osa siirtoelintä odottavista potilaista

valitettavasti menehtyy saamatta elinsiirtoa.
Scandiatransplantin tilastojen mukaan vuonna 2010 Suomessa tehtiin 175 munuaisensiirtoa, 50 maksansiirtoa, 22 sydämensiirtoa, 15
keuhkonsiirtoa, 2 haimansiirtoa ja 8 saarekesolusiirtoa sekä yksi ohutsuolisiirto. Yhteensä elinsiirtoja tehtiin vuonna 2010 273.
Elinluovutus tehtiin vuonna 2010 92 kuolleelta luovuttajalta, joista useat olivat monielinluovuttajia. Munuaissiirroista 11 tapauksessa siirrettävä munuainen oli saatu elävältä
läheisluovuttajalta.
Suomessa elinsiirrot onnistuvat hyvin. Vuoden kuluttua siirrosta lähes 90 % siirteistä toimii. Suomessa on potilaita, jotka ovat eläneet
yli 30 vuotta täysipainoista elämää siirrännäisensä kanssa.
Suomessa suhtaudutaan elinluovutuksiin
myönteisemmin kuin useimmissa muissa
maissa keskimäärin. Vuonna 2006 tehdyn
kyselytutkimuksen mukaan 83 prosenttia
suomaisista oli valmis luovuttamaan elimensä
kuoleman sattuessa. Vuoden 2009 kyselyssä luku oli noussut 90 prosenttiin. Yleisestä
myönteisestä suhtautumisesta huolimatta
vain noin 20 prosenttia suomalaisista on allekirjoittanut myönteisen tahdon ilmaisevan
Munuais- ja maksaliiton jakaman elinluovutuskortin.

Oletettu suostumus
Vaikka valtaosa ihmisistä olisi valmis elinluovutukseen, jos olisi siihen kuolemansa
jälkeen sopiva, on omaisen ollut vaikea päättää läheisen äkillisen kuoleman jälkeen elinluovutuksesta, ellei vainajan elämänaikainen
mielipide asiasta ole tiedossa. Aikaisemman
lain voimassa ollessa osa elinluovutuksista ei
toteutunut omaisten kielteisen kannan vuoksi
tilanteessa, jossa vainajan oma kanta ei ollut
tiedossa.
Kudoslain muutos tuli voimaan 1.8.2010.
Muutoksen jälkeen kudoslain 9 §:n mukaan
kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia ja soluja
saa irrottaa, jos ei ole tiedossa tai jos ei ole syytä olettaa, että vainaja eläessään olisi vastustanut kyseistä toimenpidettä. Tämä tarkoittaa
siirtymistä niin sanottuun oletettuun suostumukseen. Jos vainaja on eläessään kieltänyt
elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisen toisen ihmisen sairauden tai vamman
hoitoon, ei toimenpidettä saa tehdä. Tämä
tarkoittaa, että vainajan eläessään ilmaisemaa
näkemystä on noudatettava. Vainajan oma
elinaikanaan ilmaisema tai oletettu mielipide
on pyrittävä selvittämään. Useimmiten tieto
on saatavissa lähiomaiselta tai muulta läheiseltä. Luotettava selvitys voidaan yksittäistapauksissa saada myös muulta henkilöltä kuin
vainajan lähiomaiselta tai muulta läheiseltä.
Vainajan lähiomaisen tai muun läheisen oma
vastustus ei lain mukaan estä toimenpidet-

tä tilanteessa, jossa vainajan oma mielipide
ei ole tiedossa. Omaisen roolina on välittää
tieto vainajan omasta tahdosta. Vainajan
elinaikaisen mielipiteen selvittäminen tulee
dokumentoida asianmukaisesti. Lain 9 a §:n
mukaan terveydenhuollon henkilöstön tulee
antaa vainajan lähiomaiselle tai muulle läheiselle selvitys elimien, kudoksien ja solujen
irrottamisesta ja irrottamisen merkityksestä.
Tämä tarkoittaa, että omaisen kanssa tulee
keskustella asiasta.
Alaikäisen vainajan osalta edellytetään, että
huoltaja ei vastusta toimenpidettä, jos alaikäinen ei ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi ole
kyennyt muodostamaan käsitystä asiasta.
Jos täysi-ikäinen henkilö ei sairauden, mielenterveyden häiriön tai muun vastaavan syyn
takia ole eläessään voinut muodostaa käsitystä irrotuksesta, edellytetään, että lähiomainen
tai muu läheinen ei vastusta sitä.
Oletettu suostumus on käytössä muun muassa Hollannissa, Belgiassa, Italiassa, Itävallassa, Espanjassa, Portugalissa ja Ranskassa.

Miten voi ilmaista kantansa
elinluovutukseen?
Keskustelua on herättänyt kysymys, miten
elinluovutustahtonsa voi ilmaista.
Yhtä ainoaa virallista tai oikeaa tapaa elinluovutustahdon ilmaisemiseen ei ole. Elinluovutustahdon voi ilmaista esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
Oma kanta elinluovutukseen kannattaa
kertoa lähiomaiselle tai muulle läheiselle, joka
pystyy välittämään tiedon tarvittaessa terveydenhuollon henkilöstölle.
Elinluovutustahdon voi ilmaista kirjallisesti. Paperi kannattaa pitää mukana ja kertoa
sen olemassaolosta omaisille ja läheisille.
Elinluovutuskorttia voi edelleen käyttää
osoituksena suostumuksesta elinluovutukseen.
Vielä ei ole käytössä valtakunnallista sähköistä potilastietoarkistoa, jonne elinluovutustahdon voisi tallentaa. Tällaista arkistoa
ollaan parhaillaan rakentamassa. Ennen kuin
valtakunnallinen järjestelmä on käytössä, voi
terveydenhuollon henkilöstöä pyytää merkitsemään elinluovutustahdon terveysaseman
tai sairaalan potilastietojärjestelmiin. Tieto ei
kuitenkaan näin välity automaattisesti kaikille terveydenhuollon yksiköille, joten oma elinluovutustahto kannattaa silti kertoa omaisille
ja läheisille.
Suullinen elinluovutustahdon ilmaisukin
riittää, eikä siihen tarvita todistajia.

Potentiaalisten elinluovuttajien
tunnistaminen avainkysymys
Olennaista koko elinsiirtotoiminnalle on,
että terveydenhuollossa tunnistetaan mahdolliset elinluovuttajat. Tämä vaatii erityistä

Pinsetti 2/2011 |
panostusta ja koulutusta. Monissa Euroopan
maissa, erityisesti Espanjassa, jossa elinsiirtotoiminta on vilkkainta väestöön suhteutettuna, tähän on panostettu. Sairaaloihin nimetyt elinsiirtokoordinaattorit voisivat olla yksi
tapa tehostaa elinluovutustoimintaa.
Kaikki vainajat eivät kelpaa elinluovuttajiksi. Suomessa kuolee vuosittain vajaat 50 000
ihmistä. Elinluovuttajia heistä on vuosittain
ollut vajaa sata. Elinluovutuksen mahdollisuus tulee useimmiten harkittavaksi äkkikuoleman yhteydessä. Tilanne on ymmärrettävästi omaisille raskas. Vainajan omaan
mielipiteeseen perustuva päätös elinluovutuksesta helpottaa omaisten taakkaa muutenkin vaikeassa tilanteessa. Ristiriitatilanteissa
terveydenhuollon henkilöstön tulee käyttää
omaa harkintakykyään ratkaisuja tehdessään.
Jos vainajan elinaikanaan ilmaisema myönteinen tai kielteinen tahto on tiedossa, sitä tulee
noudattaa. Mikäli vainajan elinaikainen tahto ei ole tiedossa, toimitaan lain puitteissa oletetun suostumuksen mukaisesti.
Nykyisen kudoslain oletetun suostumuksen
myötä olennaista on, että ne henkilöt, joiden
kanta elinluovutukseen on kielteinen, saattavat kielteisen kantansa läheistensä tietoon.

kirurgia

Suostumuksen ilmaisuna elinluovutuskortti on edelleen hyvä ja käyttökelpoinen ja tuo
selkeästi ilmi henkilön oman mielipiteen elinluovutukseen.

Elinsiirtojen laatu ja turvallisuus
Elinsiirtojen laadun ja turvallisuuden takaamiseksi on siirteen kulku luovuttajalta saajalle dokumentoitava tarkasti. Siirteen saajalle
ei koskaan kerrota sen alkuperää. Tilanteissa,
joissa lähiomainen luovuttaa toisen munuaisensa, saaja luonnollisesti tietää luovuttajan.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksista (2010/45/EU, jäljempänä elindirektiivi)
tuli voimaan heinäkuussa 2010. Kansallisen
lainsäädännön tulee vastata direktiivin säännöksiä elokuussa 2012. Esiselvitys direktiivin
edellyttämistä säädösmuutoksista on käynnistetty.
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vutuksesta lähiomaiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5
§:n muutos tuli voimaan 1.8.2010. Sen mukaan
ihmisen elimen, kudoksien tai solujen luovutukseen liittyvät luovuttajan tutkimukset ja
hoito vapautettiin asiakasmaksuista. Lisäksi
sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 4
§:ään tehtiin muutos, jonka perusteella sairausvakuutuslain mukainen päiväraha voidaan
maksaa luovuttajan sijasta työnantajalle, jos
työnantaja maksaa luovuttajalle elinluovutuksesta aiheutuvalta työkyvyttömyysajalta
palkkaa. Nämä muutokset tehtiin, jotta elinluovutus elävältä luovuttajalta ei estyisi taloudellisista syistä.
Elinsiirto on hengen pelastava toimenpide. Yhdeltä luovuttajalta voidaan saada elin
monelle potilaalle. Munuais- ja maksaliiton
kampanjan iskulauseen mukaisesti elinsiirto
on lahja elämälle. Oletettu suostumus korostaa terveydenhuollon roolia tämän lahjan välittäjänä. n

Lainsäädäntö kieltää elinkaupan
Elinluovutuksesta ei makseta palkkiota. Elävien luovuttajien kohdalla kyse on luuytimen
ja sen kantasolujen tai toisen munuaisen luo-

EZ sahanterät

polven endoprotetiikkaan

uusia innovaatioita hoitotyöhön

PL 4 (Piispantilankuja 6 A), 02241 Espoo
Puh. 09 417 606 00, fax 09 417 606 90
www.steripolar.ﬁ

Elinsiirrot

Ominaisuudet:
• Hammastuksen uusi muotoilu
- nopeuttaa leikkaamista
- poistaa luunsirut tehokkaasti
- vähentää leikkauspinnan kuumenemista
• Etsattu ”hunajakenno” -rakenne
- vähentää hankausta leikkaussapluunaan
- vähentää mahdollista materiaalin irtoamista
• Pienennetyt ulkokulmat
- ehkäisevät kulmien poraavaa vaikutusta
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Munuais- ja maksaliitto jakaa
asiallista tietoa elinsiirroista

Sano KYLLÄ

elinluovutuskortilla
Petri Inomaa

Tiedottaja, Munuais- ja maksaliitto ry

Elinsiirrot

Elinluovutuksia koskeva lakimuutos astui voimaan viime vuoden elokuussa.
Kyllä elinluovutukselle sanotaan edelleen elinluovutuskortilla. Munuais- ja
maksaliitto kampanjoi muiden Lahja
Elämälle -järjestöjen kanssa elinluovutusten lisäämiseksi jakamalla tietoa,
järjestämällä tapahtumia ja antamalla
elinsiirroille kasvot.
Elinsiirtoja tehdään Suomessa niiden tarpeeseen nähden liian vähän. Elinsiirtoa odottaa
Suomessa jatkuvasti yli 300 ihmistä, ja joka
vuosi kymmeniä ihmisiä kuolee turhaan
odottaessaan uutta elintä.
Munuais- ja maksaliitto tekee työtä vakaviin ja pitkäaikaisiin munuais- ja maksatauteihin sairastuneiden hyväksi. Edunvalvonta
on liiton tärkeimpiä tehtäviä. Yhteistyössä
eduskunnan tukiryhmän ja muiden sosiaalija terveysalan järjestöjen kanssa se pyrkii vaikuttamaan muun muassa käsitteillä oleviin
lakiehdotuksiin.
Lahja Elämälle® -toiminta on RAY:n rahoittamaa, ja siitä vastaa Munuais- ja maksaliitto.
Sen tehtävänä on edistää elinluovutusten tunnettavuutta ja jakaa tietoa muun muassa elinluovutuskortista. Toiminnassa ovat mukana
myös Sydän- ja keuhkosiirrokkaat -SYKE ry,
Hengitysliitto Heli ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen
Sydänliitto ry sekä Solu- ja Kudosteknologiakeskus Regea. Lahja Elämälle -johtoryhmään
kuuluu järjestöjen edustajien lisäksi elinsiirtokirurgeja ja lääkeyritysten edustajia.
Suomen ensimmäinen munuaisensiirto
tehtiin vuonna 1964. Maksansiirrot aloitettiin
1982, sydämensiirrot 1985, sydän-keuhkonsiirrot 1988 ja keuhkonsiirrot 1990. Vuonna
2010 tehtiin ensimmäinen haimansiirto ja
ohutsuolensiirto.

Mukana lain valmistelussa
Vuosi 2008 oli 2000-luvun heikoin elinluovutusvuosi. Munuais- ja maksaliiton sekä Sydän-

ja keuhkosiirrokkaat -SYKE ry:n edustajat
ottivat silloin yhteyttä peruspalveluministeri
Paula Risikkoon ja toivoivat apua elinluovutusten edistämiseen. Ministeri Risikko lupasi
tapaamisessa pohtia, miten asiassa päästäisiin
ainakin kaksi askelta eteenpäin.
Vuoden 2009 maaliskuussa Munuais- ja
maksaliitto esitti yhdessä SYKE ry:n kanssa
vaatimuksen sosiaali- ja terveysministeriölle
EU:n elindirektiivin tavoitteiden mukaisen
kansallisen elinluovutusohjelman käynnistämisestä. Elokuussa ministeriössä pidettiin aiheesta ensimmäinen työkokous, jossa
päätettiin aloittaa lainsäädäntömuutoksen
valmistelu. Eduskunnassa tehtiin lakiesitys
oletetun suostumuksen käyttöön ottamisesta
Suomessa. Valmisteltavaan muutospakettiin
kuului myös elävän luovuttajan taloudellisen
turvan parantaminen. Munuais- ja maksaliitto oli mukana asiantuntijana lain valmistelussa.
Tasavallan presidentti Tarja Halonen vahvisti kesällä lakimuutokset ja ne tulivat voimaan 1.8.2010. Käytännössä muutoksia tuli
kolmeen lakiin: laki ihmisen elinten, kudosten ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (ns.
kudoslaki), laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista ja sairausvakuutuslaki.

Uusi laki korostaa
ihmisen omaa tahtoa
Uusi kudoslaki korostaa ihmisen omaa tahtoa
hänen elintensä luovuttamiseen toisen ihmisen hoitoa varten. Lain mukaan aivokuolleen
vainajan elimiä, kudoksia ja soluja saa irrottaa, jos vainaja ei ole elinaikanaan oletettavasti vastustanut toimenpidettä.
Lakimuutos helpottaa erityisesti omaisten
asemaa. Heidän ei enää tarvitse itse päättää,
saako kudoksia ja elimiä irrottaa, vaan tieto vainajan mielipiteestä riittää. Omainen ei
voi myöskään enää kieltää elinten luovutusta
omaan tahtoonsa vedoten. Lain mukaan vainajan lähiomaiselle tai muulle läheiselle on
selvitettävä mitä elinluovutus tarkoittaa. Elinsiirtoa ei tehdä ilman omaisen suostumusta,
jos vainaja ei iän, kehitystason tai esimerkiksi
sairauden vuoksi ole elinaikanaan kyennyt
muodostamaan käsitystä asiasta.
Ennen kuin elinsiirtoon ryhdytään, lääkärin pitää mahdollisuuksien mukaan selvittää,
mikä vainajan tahto oli. Jos varmuutta ei saada käytettävissä olevassa ajassa, elinsiirto voidaan silti tehdä.
Lakimuutoksella halutaan myös lisätä munuaisen luovutuksia elävältä luovuttajalta ja
varmistua siitä, etteivät taloudelliset syyt eli
hoito- ja tutkimuskulut ja ansionmenetys estä
luovutuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksulain muutoksella munuaisen,
kudosten tai solujen luovuttajille ovat tutkimukset ja hoito maksuttomia. Sairausvakuutuslakiin on tehty muutos, jonka perusteella

elinluovutuksesta maksettava päiväraha voidaan maksaa työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta.

Asiallista tietoa
- Olemme erittäin tyytyväisiä uuden lain
voimaan tuloon. Uskomme, että se lisää elinluovutuksia, vaikka toki muitakin toimenpiteitä tarvitaan, kommentoi Munuais- ja
maksaliiton toiminnanjohtaja Sirpa Aalto
lakimuutosta.
Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta
suostuisi luovuttamaan elimensä kuolemansa jälkeen toisen ihmisen sairauden hoitoon
Munuais- ja maksaliiton Suomen Gallupilla
vuonna 2009 teettämän tutkimuksen mukaan. Elinluovutuskortin käsite oli tuttu 96
prosentille suomalaisista, mutta vain 20 prosenttia oli allekirjoittanut sen.
Kudoslain tultua voimaan julkinen keskustelu velloi laidasta laitaan. Monet vastustavat mielipiteet perustuivat lähinnä puutteelliseen tai virheelliseen tietoon. Lainmuutokset
edellyttävät tehokasta viestintää. Tähän tarpeeseen Munuais- ja maksaliitto pyrkii vastaamaan muiden Lahja Elämälle -järjestöjen
kanssa.
- Kansalaisten on saatava asiallista tietoa
elinluovutuksista ja elinsiirroista. Elinluovutuskorttia tarvitaan edelleen myönteisen
elinluovutustahdon ilmauksena. Tärkeätä on
myös kertoa tahdosta lähimmälle omaiselleen, sanoo Aalto.
Esimerkiksi eettisen tai uskonnollisen
syyn takia jotkut haluavat kieltää elinluovutuksen. Kiellon voi ilmaista kertomalla sen
läheisilleen tai kirjaamalla sen vapaamuotoisesti paperille. STM on julkaissut sekä kyllä
että ei elinluovutukselle -kortit.

Luovuttajien tunnistamista
tehostettava
Pelkkä viime vuonna tehty lakimuutos ei yksinään riitä lisäämään elinsiirtojen määrää.
Sairaaloiden teho-osastoilla ja päivystyksissä
on oltava mahdollisuus ja kyky tunnistaa sekä
hoitaa mahdollisia elinluovuttajia. Aivokuolleita luovuttajia on vuodessa keskimäärin 90.
Parhaimmillaan yhdeltä luovuttajalta voidaan
saada siirtoelimet jopa kuudelle ihmiselle.
Luovuttajien määrissä on huomattavia eroja sairaanhoitopiireittäin. Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta on jo 1990-luvun
alusta lähtien ollut virkansa puolesta lääkäri ja
sairaanhoitaja vastaamassa elinluovutuksista.
Tämän tyyppinen malli voisi edistää ja tukea
elinluovutustoimintaa muissakin sairaanhoitopiireissä. n
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Elinluovutustahdon
ilmaiseminen

Yhtä ainoaa virallista tai oikeaa tapaa
elinluovutustahdon ilmaisemiseen ei
ole. Voit ilmaista elinluovutustahtosi
esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
•

Keltaiset pipopäät täyttivät Narinkkatorin KYLLÄ elinluovutukselle -tempauksessa. Kuva: Petri Inomaa

Kerro kantasi elinluovutukseen lähiomaisellesi tai muulle
läheisellesi.
•
Allekirjoita elinluovutuskortti.
•
Kirjaa tahtosi ylös vapaamuotoisesti paperille.
•
Pyydä terveydenhuoltoa kirjaamaan elinluovutustahtosi
potilastietoihisi.
Lisätietoa:
•
www.lahjaelamalle.fi
•
www.musili.fi

Kasvot elinsiirrolle

KYLLÄ-tempaus Narinkkatorilla
Helsingissä viime syksynä järjestetty KYLLÄ
elinluovutukselle -tempaus keräsi paikalle
satoja vapaaehtoisia ja uteliaita ohikulkijoita. Suurtapahtuma järjestettiin, jotta yhä
useampi suomalainen sanoisi KYLLÄ elinluovutukselle.
Petri Inomaa

Tiedottaja, Munuais- ja maksaliitto ry

Munuais- ja maksaliitto järjesti Euroopan
elinsiirtopäivänä 23.10.2010 suurtapahtuman
Helsingissä. Kampin Narinkkatorille muo-

dostettiin oikean elinsiirtojonon pituinen
symbolinen jono. 300 vapaaehtoista seisoi
keltaisissa pipoissa pitkin aukiota kiemurtelevassa jonossa. Ohikulkijat lyhensivät jonoa lisäämällä paikan päällä Facebook-profiileihinsa kohtaan Poliittinen kanta lauseen ”Kyllä
elinluovutukselle” tai allekirjoittamalla elinluovutuskortin.
Parissa tunnissa jono oli purettu. Facebookiin kantansa kirjanneita oli yli 500. Päivän
aikana jaettiin 2500 elinluovutuskorttia. Ohikulkijat saivat myös esittää kiperiä kysymyksiä tapahtumassa mukana olleille kokemusasi-

antuntijoille, eli niille, jotka olivat itse saaneet
elinsiirron.
- Haluamme antaa elinsiirroille kasvot.
Elinsiirrot ovat kustannusvaikuttavia hoitoja.
Jokainen elinsiirto tuo säästöä terveydenhuollolle sekä parantaa elämänlaatua ja työkykyä,
joka on tärkeää sekä yksilölle että yhteiskunnalle, sanoo toiminnanjohtaja Sirpa Aalto.
Tänä vuonna elinsiirtopäivän suurtapahtuma järjestetään Kuopiossa 22. lokakuuta.
Molemmat tempaukset ovat mahdollisia järjestää Tradeka-yhtymän tuella. n

Munuaisensiirtoa odottaa yli 300 suomalaista. Siirtoa odottavien määrä
lisääntyy jatkuvasti, mutta luovuttajien määrä pysyy ennallaan. Kudoslain
muutos ei yksin riitä, myös omaisluovutusten määrää tulisi lisätä. Munuais- ja
maksaliiton tavoite on, että omaissiirtojen määrä saataisiin nousemaan 10 prosenttiin tehdyistä munuaisensiirroista.
Munuaisten vajaatoiminnan paras käytettävissä oleva hoito on munuaisensiirto. Kaikki
sairastuneet eivät kuitenkaan pääse ajoissa
hoitoon, koska siirrettävistä munuaisista on
jatkuva pula. Myös muut vakavat sairaudet
voivat estää leikkauksen tai siirron jälkeen tarvittavan hyljinnänestolääkityksen käytön.

Suomessa perinteisesti noin 95 prosenttia
munuaisensiirroista on tehty aivokuolleelta luovuttajalta. Viime vuonna tehtiin 175
munuaisensiirtoa, joista 11 oli omaissiirtoja.
Kuolleiden luovuttajien määrä on pysynyt
parinkymmenen vuoden ajan suunnilleen
samana, mutta munuaisensiirtoa odottavien
määrä on kaksinkertaistunut. Samalla myös
odotusajat ovat pidentyneet.
Omaissiirto on hyvä vaihtoehto
Omaissiirtojen lisäämisellä pyritään lyhentämään munuaisensiirron odotusaikaa ja vähentämään dialyysissä olevien määrää. Yksilötasolla merkittävää olisi löytää vaihtoehto
potilaille, joille siirron saaminen nopeasti on
erittäin tärkeää esimerkiksi elämäntilanteen
tai dialyysin liittyvien ongelmien vuoksi.

Suomessa omaisluovuttajina toimivat ensimmäisen asteen sukulaiset eli saajan vanhemmat tai sisarukset. Tosin viime aikoina on
alettu keskustella omaisluovutuksen mahdollistamisesta tietyin rajoituksin myös muille
kuin lähisukulaisille. Jos esimerkiksi vanhemman pariskunnan koko elämä pyörii täysin
toisen aviopuolison dialyysin ympärillä, niin
kudossopivuuskriteerien tietoista hylkäämistä voitaisiin harkita. Omaisluovutus nostaisi
molempien elämänlaatua huomattavasti, kun
mahdollisuus matkailla ja käydä vaikka mökillä palaisivat.
Omaissiirto voidaan tehdä suunnitellusti
ja nopeasti sen jälkeen, kun omien munuaisten toiminta on lakannut ja dialyysi aloitettu.
Omaisluovutuksena saadaan tutkitusti terve
munuainen. n

Elinsiirrot

Siirtoja eläviltä luovuttajilta on lisättävä

THERE IS A THIN LINE
BETWEEN INFECTION
AND
SUCCESSFUL
SURGERY.
YOU ARE WATCHING IT.
To get to grips with one of the risk factors in wound infection, Ethicon has
developed the world’s first antibacterial sutures. Our antibacterial Plus
sutures kill bacteria and inhibit bacterial colonization of the suture. Tough
on the bugs, good for your patients. More information about Ethicon’s
Plus sutures is available at www.plussutures.com.

One infection is one too many.

Kirurgiset ommelaineet
Petri Haapiainen
Tuotepäällikkö, ETHICON ommelaineet,
Johnson & Johnson Nordic

Ommelaineiden historia on pitkä ja seuraa luonnollisesti läheltä kirurgian historiaa. Silmäneula keksittiin jo 50 000
vuotta eKr, mutta ensimmäiset maininnat itse langan käytöstä ovat ajalta 3000
– 2500 eKr, erityisesti ajalta jolloin silkkilanka Kiinassa keksittiin.
Aikojen kuluessa käytettiin erilaisia materiaaleja silkin lisäksi ommelaineena:
hevosen jouhia, eläinten jänteitä, kultalankaa, puuvillaa jne.
Suuri edistysaskel kirurgiassa otettiin 1800-luvun lopussa, kun Joseph Lister osoitti aseptiikan merkityksen kirurgisissa toimenpiteissä.
Yksi Listerin luennon kuulijoista oli Robert
W. Johnson ja luennon jälkeen tämä perusti
yhdessä kahden veljensä kanssa Johnson &
Johnsonin, joka rupesi valmistamaan aseptisia sidetarpeita. Myös ommelaineet, catgut ja
silkki, olivat mukana J&J:n ensimmäisessä katalogissa. 1940-luvulla ommelaineet eriytettiin omaan yksikköönsä, ja syntyi ETHICON.
Catgut ja silkkilanka olivat käytetyimmät
langat lähes koko 1900-luvun. Ensimmäinen
synteettinen lanka, nylon, tuli markkinoille
toisen maailmansodan aikana. Nylon oli kehitetty erityisesti laskuvarjojen materiaaliksi,
mutta siitä voitiin valmistaa myös kirurgista
ommellankaa.
Verisuonianastomooseissa käytettiin yleisesti vahattua silkkilankaa, mutta PROLENE*n
tultua markkinoille ensimmäisenä polypropyleenilankana vuonna 1969 voitti se nopeasti
jalansijaa sydän- ja verisuonikirurgiassa.
Ensimmäiset synteettiset resorboituvat langat tulivat markkinoille 1970-luvulla, ensimmäisenä Davis& Geckin Dexon* ja pian sen
jälkeen Ethiconin VICRYL*. Tämän jälkeen
molemmat yritykset toivat markkinoille uusia
materiaaleja, mutta kehitys on keskittynyt lähinnä sulaviin ommelaineisiin.

Klassinen ryhmäjako on:
l Resorboituvat (sulavat) / resorboitumattomat (sulamattomat) materiaalit
l Punotut (multifilamentti) / yksisäikeiset (monofilamentti)
l Biologiset / synteettiset materiaalit

Resorboituvat
Yksi kirurgian perusperiaatteista on, että potilaaseen tulee jättää mahdollisimman vähän
vierasmateriaalia. Tässä suhteessa resorboituvien lankojen käyttö on yleisesti suositeltua.
Resorboituvaksi langaksi katsotaan yleisesti
lanka, joka menettää vetolujuutensa viimeistään n. 60 vuorokaudessa.
Resorboituvien lankojen edut ovat selkeät,
ja haittapuolet hyvin vähäiset. Jotkut potilaat
voivat olla allergisia resorboituvien lankojen
hajoamistuotteille, mutta tämä on hyvin harvinaista.
Resorboituva lanka tulee valita sen mukaan, kuinka pitkään se tukee haavaa. Esim.
limakalvo ja iho paranevat jo parissa viikossa,
jolloin niiden ompeluun tulisi käyttää lankaa,
joka tarjoaa lyhyen tuen, esim. VICRYL* Rapide (tukee haavaa reilun viikon) tai MONOCRYL* (väritön MONOCRYL* tukee haavaa
reilut kaksi viikkoa). Faskia taas paranee hitaasti, terveellä potilaalla 2-4 viikossa, joten
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faskian ompeluun tulisi käyttää lankaa, joka
tukee haavaa vähintään 4 viikoa (kuten VICRYL*) tai mieluiten jopa pidempään (PDS*II).

Resorboitumattomat
Periaatteessa voi sanoa, että aina kun on mahdollista, tulisi pyrkiä käyttämään resorboituvia lankoja, mutta myös resorboitumattomilla
langoilla on omat käyttöalueensa. Resorboitumattomat langat, erityisesti nylon, ovat yleensä edullisempia kuin resorboituvat langat ja
niiden käyttö esim. iholankoina on suosittua.
Mitä langan hinnassa voittaa, hävitään toki
tikkien poistamisesta johtuvista kuluissa.
Tärkeä käyttöalue resorboitumattomille
langoille on proteesien kiinnitys, klassisena
esimerkkinä sydänläpän ompelu, jota ei luonnollisesti voi resorboituvilla langoilla tehdä.

Punotut ommelaineet
Punottujen lankojen etu on useimmiten niiden hyvä käsiteltävyys sekä niiden hyvä solmuvarmuus. Punottuja lankoja suositellaankin yleisesti ligatuuriksi.
Punottujen lankojen haittapuolia ovat niiden pinnan epätasaisuus, joka aiheuttaa kudokselle traumaa lankaa kudoksen lävitse vedettäessä. Toinen haittapuoli on, että bakteerit
voivat pienikokoisina ”piiloutua” säikeiden
väliin ja olla siellä turvassa leukosyyteiltä. Pitää toki muistaa, että bakteerit tarttuvat myös
yksisäikeisiin ommelaineisiin.

Yksisäikeiset langat
Yksisäikeiset ommelaineet liukuvat kudoksen
läpi aiheuttamatta kitkaa ja sitä myöten traumaa kudokselle, ja ne mahdollisesti isännöivät
vähemmän bakteereja kuin punotut langat.
Yksisäikeisten lankojen haittapuolena on uu

Ethiconilta löytyy 15 eri lankamateriaalia ja
oikean valitseminen voi kokemattomalle olla
hankalaa. Paras tapa oikean materiaalin löytämiseen on materiaalien jakaminen ryhmiin
ja miettiä kunkin ryhmän etuja ja haittoja.

Elinsiirrot

Ommelaineiden luokittelu

32

|

Pinsetti 2/2011

niiden käsiteltävyys ja erityisesti niiden
solmuvarmuus. Yksisäikeisiin lankoihin saa
toki tehtyä pitävät solmut, mutta se vaatii oikean solmutekniikan. Varsinkin paksumpien
monofilamenttien solmimisessa käytetään
useampia solmuja kuin punottuja lankoja solmittaessa.

uu

Biologiset ommelaineet
Aikaisemmin yleisimmät ommelaineet olivat
biologisia, suosituimmat langat olivat catgut
ja silkki. Biologisina nämä langat kuitenkin
aiheuttavat suuremman kudosreaktion kuin
synteettiset langat, ja ne ovatkin tämän takia
menettäneet suosionsa. Catgut-langat poistuivat Euroopan markkinoilta kymmenisen
vuotta sitten, reaktiona ”hullun lehmän” tautiin; catgut-lankoja valmistettiin nimittäin
myös lehmän suolen osista.

Synteettiset ommelaineet
Monessa muussa asiassa luonnollinen tuote on hyvästä, mutta ommelaineissa voidaan
asian sanoa olevan päinvastainen: synteettiset
ommelaineet ovat potilaalle parempia kuin
biologiset. Resorboitumattomat synteettiset
langat, kuten esimerkiksi PROLENE*, ovat
hyvin inerttejä kehossa. Resorboituvat synteetiset langat sulavat hydrolyysin kautta, eli
sulavat kehon sisältämään veteen, eivätkä
siten aiheuta merkittävää reaktiota potilaan
kudoksessa.

Pyöreät neulat
Pyöreät neulat (engl. Taper point) separoivat,
eivät leikkaa kudosta. Tästä syystä ne useimmiten ovat hellävaraisempia kudokselle kuin
leikkaavat neulat. Niiden käyttö on yleistä sisäkudoksissa, erityisesti esim. faskiassa sekä
suoli- ja verisuonianastomooseissa. Niiden
käyttöä ei suositella ihonsulkuun.

Leikkaavat neulat
Leikkavassa neulassa on yleensä kolme leikkaavaa reunaa ja ne periaatteessa aiheuttavat
enemmän traumaa kudokselle kuin pyöreät
neulat. Niiden käyttöä suositellaan sitkeissä ja
kovissa kudoksissa, erityisesti ihonsulussa.

Kärjestä leikkavat neulat
Kärjestä leikkavissa neuloissa on pyritty yhdistämään pyöreän neulan epä-traumaattisuus ja leikkavan neulan hyvä läpäisykyky, ja
niitä voidaankin käyttää monissa eri kudoksissa, faskian sulusta verisuonikirurgiaan.

Tylpät neulat
Tylppiä neuloja on perinteisesti käytetty erityisesti sisäelinten ompelussa, mutta niiden
kärkigeometrian kehittymisen myötä niille on
tullut myös toinen tärkeä funktio, nimittäin
hoitohenkilökunnan suojaaminen neulanpistoilta ja niiden myötä tarttuvilta taudeilta.

Kirurgiset neulat

Neulan kaarevuus

Kirurgisten neulojen tehtävä on ainoastaan
langan vieminen kudoksen läpi, mutta väärän neulan käyttäminen voi tuottaa kirurgille
suurta turhautumista. Oikean neulan löytäminen on helpointa, kun tuntee eri neulojen
ominaisuudet, kuten neulan kärjen ominaisuudet ja neulan kaarevuuden.

Neulan kaarevuus vaikuttaa niiden käytettävyyteen. Periaatteessa voidaan sanoa, että
mitä kaarevampi neula on, sitä helpompaa on
sen käyttäminen ahtaassa paikassa.
Tavallisimmat kaarevuudet ovat 3/8 kaarevuus (eli n. 135 astetta) ja ½ kaarevuus (eli 180
astetta). Puolikaarineuloja käytetään yleisesti

sisäkudoksissa, ja 3/8 kaaria sekä verisuonianastomooseissa että iholla. Kaarevammat
neulat, kuten 5/8 kaariset, ovat suosittuja hyvin ahtaissa paikoissa, esimerkiksi lantionpohjassa.
Lyhyitä suoria neuloja (tai suksineuloja)
käytetään monesti laparoskooppisessa kirurgiassa, kun taas pitkiä (40-60mm) suoria
neuloja käytetään ihonsulkuun intrakutaanitekniikalla.

Kirurgisten lankojen tulevaisuus?
Ommelmateriaalien kehityksestä huolimatta
ommellangan tehtävä on sama kuin 100 vuotta sitten, eli lähentää haavan reunat yhteen.
Tulevaisuudessa langat voidaan kuitenkin
valjastaa myös muuhun ja ajatuksia esim. kasvutekijöiden tai puudutteen lisäämisestä lankoihin on herätelty.
Ensimmäiset aktiiviset ommelaineet ovat
ETHICONin antibakteeriset Plus-ommelaineet. Kirurginen ommellanka on yksi haavainfektion riskitekijöistä, sillä se voi vierasmateriaalina antaa bakteereille alustan
kiinnittyä ja jakautua, ja eri yrityksiä tehtiinkin vuosien myötä lankojen käsittelemiseen
bakteereja tappavilla aineilla, kuten antibiooteilla ja klooriheksidiinillä.
Antibakteeriset ommelaineet pyrkivät estämään bakteereita kolonisoimasta lankaa ja
siten vaikuttamaan haavainfektioita estävästi.
Langat on käsitelty antiseptisellä triklosaanilla, joka on tehokas laajakirjoinen antibakteerinen aine, yleisesti käytetty mm. hammastahnassa ja muissa hygieniatuotteissa.
Plus-langoissa käytetyn triklosaanin on todettu olevan turvallinen potilaalle, ympäristölle (J. Pellinen. Use of triclosan in surgical
sutures from an environmental perspective
2009) eikä sen ole todettu aiheuttavan antibioottiresistenssiä (EU Commission, Scientific
Committee on Consumer Safety 2010).

Ommelaineen valinta

Elinsiirrot

Ommelaineen valintaan vaikuttavat ommeltava kudos, kudoksen paraneminen ja kirugin
mieltymykset. Väärän materiaalin valinta
johtaa pahimmillaan komplikaatioon ja väärän neulan valitsemisesta saa yleensä palautetta ompelevalta kirurgilta. n

Gynecological Endoscopy

GYN 47/FI/12/10/A

Set Your Own Course

KARL STORZ GmbH & Co. KG, Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen/Deutschland, Telefon: +49 (0)7461 708-0, Fax: + 49 (0)7461 708-105, E-Mail: info@karlstorz.de
KARL STORZ Endoscopy Suomi OY, Itälahdenkatu 23a, 00210 Helsinki, Suomi / Finland, Phone: +35 896824774, Fax: +35 8968247755, E-Mail: asiakaspalvelu@karlstorz.fi
www.karlstorz.com

Pinsetti 2/2011 |

35

KEVÄÄN 2011 APURAHAT

B rita Kuusela , opintosihteeri

Hei!
Kevään 2011 apurahat julistettiin haettaviksi vuoden ensimmäisessä Pinsetissä. Hakuaika oli melko lyhyt, siitä huolimatta hakemuksia tuli runsaasti.
Hallitus oli päättänyt kevään apurahojen jaon painottuvan NORNA-kongressiin
lähtijöille. Mielestäni apurahat jakautuivat tasaiseti hakijoiden kesken, niin määrällisesti kuin maantieteellisestikin.
Hakijoita, joille ei tällä kertaa myönnetty apurahaa, kannustetaan hakemaan jatkossakin apurahoja yhdistyksemme kautta.
Syksyn 2011 apurahojen painopisteenä ovat EORNA-kongressi keväällä 2012 sekä Joensuun opintopäivät 2011. Opintopäivien ohjelma löytyy tämän lehden sivuilta 41-42.
Tutkimus- ja kehittämisraha on haettavissa ympäri vuoden. Tämän tuen anominen
ei ole sidoksissa erillisiin hakuaikoihin.
Vuoden viimeiseen Pinsettiin tehdään kooste Joensuun opintopäivien annista sekä
muista koulutus- ja opintopäivien palautteista. Toivoisin, että Reykjavikiin sekä Kööpenhaminaan lähtijät huomioisivat tämän koulutuspalautettaan laatiessaan.
Oikein ihanaa ja kiireetöntä kesää kaikille!
Lomia odotellessa, Brita

KOULUTUKSIA 2011
29.6.-2.7.2011
			
22.-23.9.2011
			
28.-30.9.2011
			
19.-21.10.2011
			
27.-28.10.2011
			
23.-25.11.2011
			

World society for reconstructive microsurgery
-maailmankongressi, Helsinki
C-kaari -koulutus, Tampere
Suomen röntgenhoitajayhdistys ry
Pohjoismainen sairaalahygieniakongressi, Vaasa
Suomen sairaalahygieniayhdistys
AfPP 2011 (47th congress & exhibition)
Bournemouth, International Centre
Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry:n
valtakunnalliset opintopäivät, Joensuu
Operatiiviset päivät, Helsinki
Suomen kirurgiyhdistys

JÄSENKAMPANJA!

Hankkimalla 5 uutta jäsentä yhdistykselle saat vapautuksen
jäsenmaksusta vuoden ajalle.

250 €
250 €

B.BRAUN / 1000 €
Oilinki-Pulkkinen Mervi, Kiviniemi
Kastelli Eija, Siilinjärvi		
Leino Mia, Tampere		
Tiittanen Petra, Raahe		

200 €
200 €
300 €
300 €

COVIDIEN / 1000 €
Peltoniemi-Kiukas Susanna-Tuulia,
Mikkeli				
Törnqvist Tiia, Tampere		

500 €
500 €

ENDOMED / 1000 €
Pitkänen Tiina, Nummela		
Pyrhönen Katja, Nummela		
Salminen Kristiina, Tampere		

300 €
300 €
400 €

FENNOMEDICAL / 500 € / Ei jaa apurahaa.
JOHNSON&JOHNSON, ETHICON,
ETHICON ENDOSURGERY, DePuy,
MITEK ja GYNVARE / 1000 €
Pitkänen Tiina, Nummela
Pyrhönen Katja, Nummela		
Salminen Kristiina, Tampere
Tiittanen Petra, Raahe

250 €
250 €
250 €
250 €

MEDTRONIC / 500 €
Kirmanen- Konttinen Asta,
Lappeenranta			
Nihtinen Virpi, Lappeenranta

250 €
250 €

MÖLNLYCKE / 500 €
Törnqvist Tiia, Tampere		
Pitkänen Tiina, Nummela		

250 €
250 €

SUOMEN 3M / 2 x 450 €
Pyrhönen Katja, Nummela
Potinoja Ingegerd, Kokkola

450 €
450 €

SUOMEN LEIKKAUSOSASTON
SAIRAANHOITAJAT RY / 4000 €
Vola Lenita, Mikkeli		
Huovinen Tanja, Oulu		
Oilinki-Pulkkinen Mervi, Kiviniemi
Heino Tarja, Pori			
Pitkänen Tiina, Nummela		
Yli-Pyky Sanna, Oulu		
Smeds Tuula, Sarvijoki
Kastelli Eija, Siilinjärvi
Jokelainen Taina, Helsinki		
Lantto Leena, Espoo
Jutila Merja, Vaasa
Kirmanen-Konttinen Asta,
Lappeenranta			
Nihtinen Virpi, Lappeenranta
Ojala Sanna, Turku			

300 €
200 €
200 €
300 €
200 €
200 €
200 €
200 €
400 €
200 €
300 €
350 €
350 €
300 €

Yhdistyksen sivut

OPINNOT JA KOULUTUS

ARTICULAR / 500 €
Kastelli Eija, Siilinjärvi		
Lantto Leena, Espoo		
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Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry:n valtakunnalliset opintopäivät 27. - 28.10.2011

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintopäiville 30.9.2011 mennessä yhdistyksen kotisivuilta www.forna.org/opintopaivat. Verkkosivujen ilmoittautuminen tuottaa
vastaussähköpostin, jonka tiedoilla opintopäivämaksun voi maksaa. Jos valitset haluavasi kirjallisen laskun, niin lasku tullaan lähettämään
postitse antamaasi laskutusosoitteeseen eikä osallistumista makseta sähköpostin tiedoilla. Osallistumismaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Eräpäivän jälkeen suoritetusta maksusta tulee esittää tosite ilmoittautumisen yhteydessä paikan päällä.

Opintopäivän osallistumismaksut

Jäsenet		
130 € / 1 päivä,
260 € / 2 päivää
Ei- jäsenet
200 € / päivä,
400 € / 2 päivää
Opiskelijat
65 € / 1 päivä,
130 € / 2 päivää
Eläkeläis- jäseniltä ei veloiteta opintopäivämaksua. Osallistumismaksu sisältää luentomateriaalin, lounaat, kahvit ja illallisen.

Majoitus

Opintopäivien majoitusta varten on varattu huonekiintiö 26.10. – 27.10.2011 nimellä ”Forna opintopäivät” kahdesta hotellista: Hotelli Kimmel, Itäranta 1, 80100 Joensuu tai Hotelli Vaakuna, Torikatu 20, 80100 Joensuu. Varaukset tehdään joko sähköpostilla sales.kimmel@sok.fi tai
puhelimitse 020 1234 660. Varauksen yhteydessä mainitaan ”FORNA opintopäivät – kiintiö”. Hinta molemmissa hotelleissa sama, 98€ / vrk
yhden hengen huoneessa ja 118€ / vrk kahden hengen huoneessa. Mikäli huoneen hinta laskutetaan työnantajalta, on laskutuksesta sovittava
huonevarausta tehtäessä. Opintopäivien ohjelman päätyttyä bussikuljetus asemille.

Ohjelma

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat r.y: n hallitus pidättää oikeudet ohjelman muutoksiin.

Lisätietoja

www.forna.org/opintopaivat, suunnitteluosastonhoitaja Timo Palander, PKSSK operatiivinen klinikka, 013 171 2736 , timo.palander@pkssk.fi

Opintopäivien ohjelma torstai 27.10.2011
8:00 alkaen ilmoittautuminen, aamukahvi
Sali 1
9:00 - 9:15 TERVETULOA, pj Anita Kenakkala, FORNA ry ja oh Timo Palander, PKSSK
9:15 - 9:45 Tervetuloa Karjalan kunnaille! Markku Pölönen, ohjaaja, Sanomalehti Karjalaisen taiteellinen johtaja
9:45–10:30 Eettisesti oikean hoidon periaatteet. Matti Reinikainen, teho-osaston osastonylilääkäri, PKSSK
10:30 - 12:00 Ruokailu ja näyttelyyn tutustuminen
10:30 – 11:30 Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry:n vuosikokous
Sali 1

Klo

Yhdistyksen sivut

Taasko minulla on opiskelija?

Sali 2

Klo

Kliinistä osaamista PKSSK:ssa

Vetovoimainen ja turvallinen
sairaala, Tarja Tervo-Heikkinen,
TtM, projektipäällikkö, PohjoisSavon sairaanhoitopiiri

12:00–12:20

Rintarekonstruktio omentilla,
Hilve Turunen, osaston ylilääkäri, PKSSK

12:00–12:20

Opettamisen laatukriteerit,
Kaisa Laatikainen, Opetuskoordinaattori, PKSSK

12:20–12:40

Rintarekonstruktio omentilla,
leikkaushoitajan osuus, sh Annukka Heiskanen, PKSSK

12:20–12:45

Miten taidoissa kehitytään,
Verkkarit, sh Hillevi Rautiainen,
PKSSK

12:40–12:50

Tasalaatuista ohjausta, Sh Anitta
Pirinen, PKSSK

12:50–13:10

Leikkausasennon haasteellisuus,
LVM Janne Mäkisalo, KSKS

12.45–13.15

Ennakoiva rekrytointi, Sh,
työhönottaja Markus Hirvonen,
PKSSK

13:10–13:30
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13:30 - 14:15 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Sali 1

Sali 2

Klo

Kuka tämmöistä on tilannut?

Klo

Kliinisiä tutkimuksia

Miksi hankinta meni pieleen?
oma tutkimus, Aoh Sirpa
Rautio-Pöyhönen, PKSSK

14:15–14:25

Antibiootti ommel-tutkimus,
Verisuonikirurgi, osastonylilääkäri Johanna Turtiainen, PKSSK

14:15–14:45

Mitä henkilöstön tulee tietää
hankinnoista, onnistunut
kilpailutus, toimitusjohtaja Kari
Annala, Suomen taitohankinta
Oy

14:25–15:10

Hoitoon liittyvät infektiot, Infektiolääkäri Jukka Heikkinen,
PKSSK

14:45–15:15

Luento avoin

15:10–15:45

Aseptiikkaa verkkokurssina,
Hygieniahoitaja Päivi Turunen,
PKSSK

15:15–15:45

Klo 19:00 ILTAJUHLA Joensuun Taidemuseolla

Ohjelma perjantai 28.10.2011
8:00 Ilmoittautuminen, aamukahvi
Sali 1
08:30–9:15 Leikkaus- ja anestesiahoitajan ammatillinen pätevyys, sh, ThT Erja Tengvall
9:30 - 10:30 Mitä terveys ja talous tarkoittavat yksilön näkökulmasta, Jari Vuori, professori, Itä-Suomen yliopisto
10:30 - 12:00 Ruokailu ja näyttelyyn tutustuminen
Sali 1
12:00 - 12:30 Mitä uusi terveydenhoitolaki tuo operatiiviseen toimintaan, kirurgian ylilääkäri Tapio Hakala, PKSSK
Sali 2

Klo

Hätäsektiopotilaan hoito, gynekologi, osastonlääkäri Kaisu
Hara, PKSSK, leikkaushoitaja
Kati Juuti, PKSSK

12:35–13:00

Anestesialääkärin puheenvuoro, anestesiaylilääkäri Mikko
Pöyhönen, PKSSK

13:00 - 13:30

Mihin perustuu yksityissektorin tehokkuus
Lääkärikeskus ITE, Joensuu,
puhuja avoin

Miten leikkauslista muotoutuu
yksityisellä, Lääkärikeskus
ITE, Joensuu, puhuja avoin

13:30 - 14:00 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
Sali 1
14:00 - 14:45 Töissä voi olla mukavaa, tutkija Roope Mokka
14:45 – 16:00 Yhdistyksen esittely ja seuraavien opintopäivien info

Klo

12:35–13:00

13:00–13:30

Yhdistyksen sivut

Sali 1

38

|

Pinsetti 2/2011

Työnantaja!

www.forna.org

Nyt on mahdollisuus ilmoittaa avoimista työpaikoista
myös kotisivuillamme www.forna.org
Lisätietoja; Heli Finnberg, (08) 315 2573 tai 050 370 1020,
heli.finnberg at ppshp.fi

euroa jäsenien koulutukseen ja perioperatiivisen hoitotyön kehittämiseen. Koulutus ja uusien asioiden oppiminen auttaa jaksamaan meitä kovatahtisessa työssämme.

SIHTEERIN PALSTA

Heli Finnberg

Kevät on edennyt vauhdilla yhdistyksen asioita hoitaessa. Päiväkirurginen yksikkömme Oulussa on muuttanut maaliskuun alussa uusin tiloihin ja työskentelenkin nykyisin Avohoitotalon leikkausosastolla. On
hienoa työskennellä uusissa tiloissa, jossa kaikki laitteet
ja teknologia ovat uusinta uutta. Toki se tuo mukanaan
myös paljon uusien asioiden omaksumista. Työpaikan
muutos onkin omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että
kevät on mennyt ohi vähän varkain.
Hallitus on kokoontunut kevään aikana viisi kertaa. Joensuun opintopäivien lopullinen ohjelma on valmistumassa ja laitetaan yhdistyksen kotisivuille pikimmiten.
Hallituksen taloudellinen tilanne on hyvä. Tämän takia hallitus päätti jakaa kevään aikana apurahaa 4000

Yhdistyksen sivut

Vuosikokouskutsu

Yhdistyksen vuoden 2010 toimintakertomus ja tulevan
vuoden 2012 toimintasuunnitelma käsitellään toukokuun kokouksessa. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma laitetaan Fornan kotisivuille syyskuun alkupuolella, jotta yhdistyksen jäsenet voivat tutustua niihin
ennen vuosikokousta.
Yhdistyksen kotisivut uudistetaan tänä vuonna. Keskustelupalsta avattiin maaliskuussa. Se on tehty juuri käytännön ongelmia ratkaisemaan, joten ottakaa rohkeasti
yhteyttä erilaisten ongelmien kanssa
Olemme hallituksessa tekemässä työtä kaikkien jäsenten
hyväksi, joten ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa.
Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!

Suomen Leikkausosaston Sairaanhoitajat ry:n
VUOSIKOKOUS
pidetään Joensuun opintopäivien yhteydessä Itä-Suomen Yliopistolla torstaina 27.10.2011
klo 10.30 - 11.30 Careliasalissa (luentosali 2).
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät (11§) asiat ja sääntömuutokset.
Vuosikokoukseen liittyvät asiakirjat ovat jäsenistön luettavissa kotisivuilla syyskuun alusta
alkaen. Tervetuloa kokoukseen!
Hallitus

Yhdistyksen sivut
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Suojaus ei ole koskaan tuntunut näin miellyttävältä
Uudessa BARRIER® ULTIMATE leikkaustakissa yhdistyvät korkea suojaustaso ja erinomainen käyttömukavuus. Takin materiaali on
hyvin pehmeää ja hengittävää, mutta silti tehokkaasti nesteitä hylkivää. Ergonominen suunnittelu takaa liikkumavapauden ja
äärimmäisen käyttömukavuuden. Saat täyden hyödyn BARRIER-leikkaustakki ULTIMATE:sta tarjoamiemme logististen ratkaisujen,
asiantuntijakoulutuksen ja tuotetuen avulla. Yhdessä nämä elementit luovat laajenevan vaikutuksen ajan, vaivan ja kustannusten
säästymisen kautta - auttaen sinua antamaan parempaa hoitoa useammille potilaille.
Koe käyttömukavuuden uusi taso BARRIER leikkaustakki ULTIMATE:n avulla.
Lisätietoa saat alueesi Mölnlycke Health Care:n edustajalta.
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Uusi BARRIER®-leikkaustakki ULTIMATE

