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KIITÄN SINUA SYVÄSTI LIIKUTTUNEENA
ARVOKKAIMMASTA LAHJASTA, JONKA
IHMINEN VOI TOISELLE IHMISELLE ANTAA.
Olen hyvin onnekas, että sain kantasolu-

jasi. Se oli vaikuttavin hetki elämässäni.
Kiitän sinua kaikesta sydämestäni huomaavaisuudestasi ja vastuuntunnostasi.
Auttamishalusi on antanut minulle uuden
elämän ja uutta elämänvoimaa.
Tiedän, että olen hyvin onnekas. En
pitänyt mitenkään itsestään selvänä, että
suostuisit epämukavaan luovutukseen.
Arvostan päätöstäsi.
Voin tuskin koskaan pelkin sanoin välittää kaikkea kiitollisuutta, mitä tunnen
sinua kohtaan. Valitettavasti emme koskaan tapaa, mutta voit olla varma, että
tuntemattomuudestamme
huolimatta
olemme sydämistämme sidotut.
Kiitos, kiitos, kiitos! Kantasolujesi vastaanottajana olen osana elämääsi.
Myös perheeni haluaa kiittää sinua
koko sydämestään, ja me kaikki toivotamme sinulle terveyttä ja kaikkea hyvää
elämässäsi.

Rakas saaja,
Heippa! Vaikka ulkona on pimeää ja sa-

teista, valoisin ajatuksin voin palata luovutukseen. Tämän luovutuksen jälkeen
minun tunne-elämäni on muuttunut.
Kun tulin pois luovutuksesta, laitoin illalla kotona saunan lämpiämään. Löylyjen
jälkeen kävellä töpöttelin järven rantaan,
läksin uimaan ja katselin kirkasta tähtitaivasta. Nousin vedestä ylös ja rannalla katselin tuhansia taivaalla tuikkivia tähtiä.
Kyyneleet tulivat silmistä, itkin, katsoin
ylös ja samalla tuli ihana olotila. Voisiko
vielä saaja samoin katsella tähtitaivasta
terveenä? Tämä tilanne oli mahtava, sitä
en voi koskaan unohtaa. Monta kertaa
lenkillä ollessani nousee ajatuksiin luovutus. Herkkiä hetkiä on kohdallani monia
ja tulee lopun elämääni olemaan. Oli mahtavaa, kun pääsin luovuttamaan kalkkiviivoilla.
Siunauksellista joulun aikaa ja kaikkea hyvää sinulle

TUNTEMATTOMAN
LAHJA
TUNTEMATTOMALLE
Toimin edellisessä työtehtävässäni Lasten ja nuorten sairaalan osasto 10:llä,
jossa hoidin esimerkiksi veren kantasolusiirtoja saavia potilaita. Olen nähnyt
kantasolusiirtoja niin potilaita hoitavana kuin nyt siirteitä välittävänä lääkärinä.
Molemmissa tehtävissäni minuun on tehnyt erityisen vaikutuksen kantasoluluovuttajien auttamishalu. Luovuttaja on valmis terveystarkastukseen,
näytteenottoon ja solukeräykseen liittyvään epämukavuuteen antaakseen paranemisen mahdollisuuden potilaalle, jota hän ei tunne eikä koskaan kohtaa. Näitä
luovuttajia on rekisterissämme jo 21 000.
Kantasolusiirre on tärkeä lahja. Luovuttaja on uhrannut aikaansa ja vaivaansa merkittävällä tavalla. Potilaalle se on usein vaikean taudin viimeinen vaihtoehto. Siksi me Veripalvelussa tunnemme suurta vastuuta huolehtiessamme siitä,
että luovuttajan lahja päätyy sitä tarvitsevalle.
Parannamme parhaillaan tietoliikenneyhteyksiämme kansainvälisiin luovuttajarekistereihin, jolloin luuydin- ja istukkaverisiirteemme ovat haettavissa tosiaikaisesti, kun niitä tarvitaan potilaan hoitoon Suomessa tai ulkomailla. Olemme myös ottaneet käyttöön uuden älypuhelinjärjestelmän, jotta rekisterimme
on nopeasti tavoitettavissa.
Istukkaveripalvelussa olemme ottaneet käyttöön uusia menetelmiä voidaksemme kerätä talteen entistä parempia, enemmän soluja sisältäviä siirteitä. Näin
istukkaveren kantasoluja voidaan käyttää yhä useamman potilaan hoitamiseen.
Kaiken toimintamme tavoitteena on varmistaa,,
että siirrettä tarvitsevalla vakavastii sairaalla
dostyyppotilaalla on mahdollisuus saada kudostyypllisesti.
piinsä sopiva siirre nopeasti ja turvallisesti.
e.
Luovuttajan lahja löytää tiensä perille.

Terveisin Tommi
Matti Korhonen,
päätoimittaja

Tuntemattomuudestamme
huolimatta olemme
sydämistämme sidotut.
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Teksti: Sami Laakso Kuvat: Jari Härkönen

Paluu arkeen vaatii opettelua,
kun normaaleilta tuntuvat asiat
ehtivät muuttua oudoiksi.

ILOINEN
PALUU
KOULUTIELLE
Ihan hyvin, Rebecca Laaksonen kuittaa tyynesti Nina-äidille
ja pikkusisko Olivialle pitkästä aikaa ensimmäisen koulupäivän
kulun. Vaatimattomaan ilmaukseen sisältyy paljon enemmän,
kuin mitä reppu selässä hymyilevä koululainen sanoiksi pukee.
Rebeccan sairastuminen akuuttiin lymfoblastileukemiaan
mullisti pariksi vuodeksi koko perheen elämän. Rankan sairauden hoidosta tuli osa Laaksosten arkea. Hoito määräsi menemiset ja tulemiset. Rebecca ei voinut tavata kavereitaan ja kouluksi
vaihtui HUS:in sairaalakoulu. Oman Staffansby lågstadieskolan
opettajan antamalla säännöllisellä kotiopetuksella haluttiin helpottaa paluuta omaan luokkaan. Siinä onnistuttiin, vaikka ensimmäinen ”tavallinen” koulupäivä Rebeccaa vähän arveluttikin.
– Joo, kyllä jännitti, mutta enää ei tarvitse jännittää. Kyllä
minä vähän myös melusin, Rebecca myöntää mutta puolustelee
naama hymyssä, että oli niin paljon puhuttavaa.
Usein lapset sanovat, että koulussa on mälsää, eikö siellä olekaan?
– Ei, siellä on kivaa. Sekin on tosi kivaa, että näen taas koulussa parhaita kavereitani, Rebecca sanoo ja kertoo suosikkiaineikseen liikunnan, matematiikan ja suomen kielen.
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Jännitys helpotti vasta, kun näin,
että uutta luovuttajalta saatua luuydintä
laitetaan Rebeccaan.
Nina Laaksonen sanoo, että koko perheellä on edessä positiivisia haasteita. Paluu arkeen vaatii opettelua, kun normaaleilta tuntuvat asiat ehtivät muuttua oudoiksi.
– Enää ei tarvitse juosta jokaista bakteeria karkuun. Vielä eilen olimme eristyksissä, mutta tänään voimme alkaa elää
normaalia elämää, hän sanoo mutta myöntää pienen varaslähdön.
– Kävimme puolisalaa kaupassa ja ostimme Rebeccalle uudet
kouluvaatteet.
Pienistä oireista elämänmuutos
Nina Laaksonen pohtii mennyttä ja kertaa tapahtumat, jotka
alkoivat mitättömän tuntuisista oireista. Rebecca oli ollut parisen viikkoa väsynyt. Vanhemmat kuitenkin luulivat sen liittyvän ekaluokkalaisen koulun aloittamiseen.
– Olimme vielä sunnuntaina uimassa, mutta maanantaina

Äiti Nina ja pikkusisko Olivia tulivat kolmasluokkalaista Rebeccaa
vastaan pitkästä aikaa ensimmäisenä koulupäivänä.
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Rebecca jätti jumppakerhon väsymyksen takia väliin. Tiistaina
Rebecca joutui kesken päivän koulusta kotiin ja valitti vatsakipua. Kun seuraavana päivänä hän ei jaksanut kävellä edes postilaatikolle, menimme lääkäriin, jossa otettiin verikokeet. Sillä
tiellä sitten oltiin, Nina Laaksonen sanoo rauhallisella äänellä.
Verikoetta seurasi heti kolmen viikon sairaalajakso, jolloin
vain vanhemmat pääsivät Rebeccan luokse infektioriskin takia.
Leukemia osoittautui niin ärhäkäksi, että lääkärit totesivat
kantasolusiirron tarpeelliseksi lopullisen parantumisen mahdollistamiseksi. Kaavaan kuuluu, että siirtoa edeltää puolen
vuoden intensiivinen hoitojakso, jonka aikana leukemia yritetään taltuttaa.
Perheen elämä meni uusiksi ja HUS ja sen syöpälasten hoitoon keskittyvä osasto 10 tulivat tutuiksi. Sytostaattihoidot ja
verikokeet tekivät sairaalassa käynnit lähes päivittäisiksi. Välillä sairaalaan oli jäätävä muutamiksi päiviksi.

Sata pussia verta
Rankka hoito teki Rebeccan olon kipeäksi ja sytostaatit vaikuttivat aluksi myös liikuntakykyyn. Hoidon edistyessä vointi kuitenkin koheni, kunnes kantasoluhoito romahdutti kunnon uudestaan. Hoidon rajuudesta Nina Laaksosella on antaa esimerkki.
– Runsaiden valkosolumäärien vuoksi Rebeccalle jouduttiin
tekemään ensimmäisten päivien aikana kaksi kertaa verenvaihto, jotta varsinainen leukemianhoito ylipäätään päästiin aloittamaan. Jossain vaiheessa laskin, että hän oli saanut yli sata pussia
verivalmisteita.
Rebecca itse ajattelee jaksoa ihmeteltävän valoisasti.
– Välillä oli raskasta. Joskus jäi koulupäiviä väliin, mutta aika
nopeasti meni paremminkin, hän muistelee.
Hoitoa varten etsittiin sopivaa kantasolujen luovuttajaa. Noin
kolmenkymmenen prosentin todennäköisyydellä sisarukset soveltuvat luovuttajiksi, mutta tehtyjen tutkimusten perusteella
Rebeccan pikkusisko Olivia ei kuulunut tähän joukkoon. Suureksi helpotukseksi kantasolurekisteristä löytyi kolme mahdollista
luovuttajaa. Parantumisen polku ei kuitenkaan tällä kohtaa ollut
suora, vaan parhaaksi arvioitu vaihtoehto ei läpäissyt lääkärintarkastusta. Onneksi seuraavaksi paras vaihtoehto sen teki.
– Oikeastaan jännitys helpotti vasta, kun näin, että uutta luovuttajalta saatua luuydintä laitetaan Rebeccaan, Nina Laaksonen
myöntää.
Lisävaloa tilanteeseen tuli, kun muutaman viikon kuluttua istutettujen kantasolujen havaittiin itäneen, ja Rebeccan elimistö
ryhtyi tuottamaan uusia verisoluja. Hidas toipuminen alkoi.
”Asiat on pakko hoitaa”
Rebeccan sairaus on vaikuttanut Laaksosten lähipiiriin. Nina
kertoo sen myötä aloittaneensa uudestaan verenluovutukset ja
ilmoittautuneensa Luuytimenluovuttajarekisteriin. Juha-isä,
Rebeccan isovanhemmat sekä muut lähipiiriläiset ovat myös
suunnanneet verenluovutukseen.
Nina Laaksonen puhuu punnittuja sanoja, kun häneltä kysyy
raskaasta ajanjaksosta ja jaksamisesta. Hän sanoo, että oman
lapsen sairastuminen vei kertalaakista pohjan pois kaikilta etukäteissuunnitelmilta. Siitä huolimatta positiivista elämännäkemystä on vain ollut pakko pitää yllä.
– Vaikka kauhu iskee päälle, sen pystyy pitämään poissa. Jos
tilannetta jää surkuttelemaan, arkea ei jaksa. Sitä tietyllä tavalla
kylmettää itsensä eikä anna tunteille liikaa valtaa. Totta kai itkut
on itketty, mutta asiat on vaan ollut pakko hoitaa. Yllättävän
nopeasti hyväksyimme sen, että tämä on nyt sitä meidän elämäämme, hän pohtii.
Nina Laaksosen mukaan asennetta vaati sekin, että pystyi
heittäytymään täysin lääkäreiden armoille ja luottamaan siihen,
että he tietävät mitä tekevät. Sairaudesta huolimatta perhe yritti elää mahdollisimman normaalia elämää, ja toisaalta aikaa tuli
vietettyä enemmän yhdessä kuin ilman sairastumista olisi vietetty.
Mutta nyt riittää äidin jutustelu ja Rebecca vihjaa, että on aika
lähteä kotiin. Päivässä riittää miettimistä, läksyjä ei sentään tullut.

KANTASOLUJA
LUUYTIMESTÄ JA VERESTÄ
Lastenhematologian erikoislääkäri Jukka Kanerva kertoo, että leukemiat ovat lasten yleisimpiä syöpiä. Vuosittain
Suomessa ilmenee lapsilla noin 150 uutta syöpää, joista
kolmannes on leukemiatapauksia.
Suurin osa leukemiaan sairastuneista lapsista on
2–5-vuotiaita. Sairauden ensioireina ovat tavallisesti kuume
sekä yleistilan huononeminen, joita tutkittaessa verinäyte
johtaa jatkotutkimuksiin.
Lasten leukemian yleisin tautityyppi on akuutti lymfoblastileukemia, jonka hoito kestää 2,5 vuotta. Jos taudin
uusiutumisriski arvioidaan suureksi, potilaalle tehdään kantasolusiirto. Näissä tapauksissa hoito kestää 6–9 kuukautta.
Kantasoluja voidaan kerätä luovuttajilta luuytimestä tai
verenkierrosta. Lisäksi kantasoluja saadaan istukkaverestä.
– Lasten leukemian kantasoluhoidossa ensisijaisena pidetään luuydinsiirrettä. Jos kudostyypiltään riittävän sopivaa
luuytimenluovuttajaa ei perheestä tai rekisteristä löydy,
käytetään istukkaverisiirteitä, Kanerva kertoo.
Kantasolut annetaan hoidettavan verenkiertoon, josta
ne hakeutuvat potilaan luuytimeen ja alkavat tuottaa uusia
verisoluja. Hoidon onnistumisessa oleellista on, että luovuttajan kudostyyppi on mahdollisimman samankaltainen
siirteen saajan kanssa.

VERIVALMISTEET HOIDOSSA OLEELLISIA
Kanerva tähdentää, että käytännössä leukemian hoito on
mahdotonta ilman verivalmisteita.
– Hoito lamauttaa potilaan luuytimen toiminnan niin,
että se ei kykene tuottamaan terveitä verisoluja. Siksi
sytostaattihoitojen välissä jokainen potilas saa sekä punasoluja että verihiutaleita, ja useimmat myös plasmaa. Joskus
potilaalle saatetaan antaa verivalmisteita joka päivä useiden
viikkojen ajan. Se on yksi keino, jolla ongelmista voidaan
selvitä.
Punasolujen saanti nostaa välittömästi hoidettavan
hemoglobiiniarvoja ja kohentaa oloa. Lisäksi se helpottaa
matalasta hemoglobiinitasosta
aiheutuvaa
sydämen rasitusta.
Verihiutaleet ja
plasma puolestaan
estävät verenvuotoja.
– Verivalmisteiden avulla voimme
antaa niin intensiivistä hoitoa,
että nykyisin 80
prosenttia lapsista
paranee.
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Teksti: Päivi Sumsa Kuvat: Jyrki Komulainen

HARRI MÄKIVUOKKO KULJETTI KANTASOLUSIIRTEEN
SAKSAN NÜRNBERGISTÄ SUOMEN TURKUUN EIKÄ 12
TUNNIN AIKANA PÄÄSTÄNYT SIIRRETTÄ KERTAAKAAN
SILMISTÄÄN.
Kuriiri, jonka piti lähteä matkaan, on
sairastunut viikonloppuna. Harri Mäkivuokko päättää lähteä tilalle. Laura
Larsson vaihtaa jo varatut lennot Mäkivuokon nimelle ja ilmoittaa uudet tiedot
myös luovuttajasairaalaan Saksan Nürnbergiin sekä vastaanottajalle Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.
Mäkivuokko kertaa ohjeet sekä tarkistaa mukaan tarvittavat asiakirjat. Tiistaina hän kirjautuu hotelliin Nürnbergissä,
laittaa kuljetuslaatikon ”kylmäkallet”
kylmään ja pään tyynyyn.
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08.00

Keskiviikkoaamuna Mäkivuokko hakee
kantasolusiirteen luovuttajasairaalasta.
Tiistaina kerätty yksikkö eli pussillinen
siirrettä sisältää paljon kantasoluja aikuisen potilaan tarpeisiin.
Hän tarkistaa asiakirjat, pakkaa siirrepussin kuljetuslaukkuun ja lähtee lentokentälle. Matkatavarareppu joutuu
läpivalaisuun, ja mies itse kävelee metallinpaljastimen läpi. Kantasolusiirrettä
ei saa läpivalaista, joten tullimies nostaa

laukun turvatarkastuksen toiselle puolelle.

14.50

Lufthansan lento Helsinkiin nousee
aurinkoiselle taivaalle. Kuriiri istuu
business-luokassa, koska sinne saa viedä
kaksi käsimatkatavaroihin laskettavaa
laukkua. Lennon aikana hän kaivaa siirrepussin esiin ja heiluttelee sitä edestakaisin.
Kantasolusiirre vaatii liikuttelua,
muuten se hyytyisi. Näin se eroaa siirrettävistä elimistä, joita pidetään paikallaan. Puuhat herättävät mielenkiintoa.
– Selittäessäni, mitä teen, pääsen samalla kertomaan Veripalvelun tärkeästä
työstä, Mäkivuokko sanoo.

18.23

Helsinki-Vantaalla Mäkivuokko istuu
taksiin ja lähtee kohti Turkua. Hän soittaa TYKSiin hematologi Marjut Kauppilalle, joka on jo valmistellut potilasta
kantasolusiirtoa varten.
Taksinkuljettaja Johan Kallanmaa
kysyy, mitä laatikossa oikein on.
– Siellä on pussillinen verenkierrosta
kerättyjä kantasoluja saksalaiselta luovuttajalta, jonka kudostyyppi sopii lähes
täydellisesti kantasolusiirtoa odottavan
suomalaisen potilaan kudostyyppiin.
Mäkivuokko kertoo kantasolusiirroista, ja nuori kuljettaja ojentaa entisestään
hyvää ryhtiään. Erilainen tilausajo.
Mäkivuokko on kolmekymppinen
perheenisä, joka työskentelee tutkijana

Veripalvelun tutkimus- ja tuotekehitysyksikössä. Kuriirikeikka on hänelle kolmas.
– Kuriirina saan vaikuttaa suoraan yhden ihmisen hengenpelastukseen.
Kuriirin tärkein tehtävä on toimittaa kerätty kantasolusiirre turvallisesti
ja viiveettä keruukeskuksesta potilasta
hoitavaan sairaalaan. Silti hän haluaisi
tietää, miten potilaan käy – varsinkin silloin, kun kyseessä on pieni lapsi.
– Mutta oleellisinta on, että teen
osuuteni. Luovuttaja, kuriiri ja potilas
jäävät kaikki toisilleen tuntemattomiksi.

19.55

Aurinko on painunut mailleen, ja taivaan
ovat valloittaneet miljoonat tähdet sekä

kirkas Jupiter. Musta Mersu kaartaa
TYKSin pihaan.
Hematologi Kauppinen on iloisesti
yllättynyt nopeasta kuriirista ja hyvästä
siirteestä. Sairaanhoitaja Hanna Pekkanen ottaa välittömästi näytteet. Niiden
valmistuessa pussin lämpötila nousee
huoneenlämpöön.
Kun siirto alkuyöstä alkaa Turussa,
Mäkivuokko saapuu kotiinsa Kirkkonummelle. Hän katselee vielä hetken
taivaalle, jolla Linnunradan eteerisen
kaunis vyö hohtaa. Onneksi kotona on
kaikki hyvin.

Lue lisää Harrin matkasta osoitteessa
www.veripalvelu.fi/www/ytimekas
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KAHDEKSAN
VUOTTA
EIKÄ
SUOTTA

Teksti: Aleksi Kolehmainen Kuvat: Jarmo Teinilä

MIKKO ESKOLA ILMOITTAUTUI
VAPAAEHTOISEKSI LUUYTIMENLUOVUTTAJAKSI 19-VUOTIAANA
VARUSMIESPALVELUKSESSA.
HÄNEN LUUYDINTÄÄN TARVITTIIN
KAHDEKSAN VUOTTA MYÖHEMMIN
TOISEN IHMISEN PELASTAMISEEN.

Sairaanhoitaja työntää Mikko Eskolan vuodetta kohti Meilahden sairaalan leikkaussalia elokuussa 2009. Matkalla Eskola
vilkaisee aamuaurinkoa käytävän suuresta ikkunasta. Hetken
kuluttua hän kömpii leikkaussalin pöydälle, jonka ympärillä
hoitajat vaihtavat kesälomakuulumisiaan.
Anestesialääkäri laittaa nukutusaineen kanyyliin. Eskola ehtii miettiä, tuleeko väsymys heti. Sitten silmäluomet painuvat
kiinni.
Eskola herää kolme tuntia myöhemmin. Hänen ensimmäinen ajatuksensa on, milloin toimenpide alkaa. Samalla hetkellä
hän ymmärtää, että se on jo ohi.
Maanantaina takaisin töihin
Luuytimenluovutuksesta on vierähtänyt kuukausi. Mikko Eskola, 27, muistelee nyt kahvikupin äärellä, että luovutuksen jälkeen olo oli väsynyt, mutta kipuja hänellä ei ollut. Niihin olisi
kyllä saanut särkylääkkeitä.
– Ajattelin, että tässäkö se oli. Oliko se näin vaivaton toimenpide, Eskola kertoo.
Hän soitti huoneeseen palattuaan äidilleen ja kertoi, että
kaikki oli sujunut hyvin. Loppupäivä kului lepäillessä, ja seuraavana päivänä Eskola pääsi jo kotiin. Kävely tuntui alussa
hieman kankealta, sillä veren hemoglobiinipitoisuus laskee
luovutuksessa. Sairauslomaa olisi voinut pitää lääkärintodistuksella viikonkin verran. Luovutus oli keskiviikkona, mutta
Eskola palasi jo maanantaina lääkäriopintojensa ja väitöskirjatutkimuksensa pariin.
Yhdeksän pientä pistojälkeä alaselässä ja viisi rintalastassa
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muistuttivat luuytimenluovutuksesta, mutta elämä jatkui samaa rataa kuin ennenkin.
– En kokenut tarvetta pitää pidempää sairauslomaa, sillä
tunsin oloni hyväksi. Myös lääkäri antoi siihen luvan, sillä en
tee ruumiillista työtä.
Kipinä syttyi armeijassa
Mikko Eskola oli ilmoittautunut Luuytimenluovuttajarekisteriin jo vuonna 2001. Hän luovutti varusmiespalveluksessa verta ja kiinnostui samalla mahdollisuudesta luovuttaa luuydintä.
Kaikille kutsua ei kuitenkaan koskaan tulisi, hänelle kerrottiin.
– Ajattelin, ettei luuytimenluovuttamisesta olisi itselleni
suurta vaivaa. Sen sijaan omalla toiminnallani saattaisin pelastaa toisen ihmisen hengen, Eskola kertoo.
Hän oli unohtanut koko asian, kunnes heinäkuussa 2009
postiluukusta kilahti Veripalvelun kirje, jossa kutsuttiin antamaan lisänäytteitä mahdollista luuytimenluovuttamista varten.
Eskola kävi antamassa näytteet, ja kolme viikkoa myöhemmin hänen puhelimensa soi kesämökillä. Hänet oli valittu luovuttajaksi. Eskola sai tietää vain, että luuydintä tarvitseva potilas olisi ”aikuinen mies”.

– Mielestäni oli hyvä, että kerrankin tutkittiin kaikki
mahdollinen, hän sanoo.
Tutkimusten tulokset valmistuivat viikossa, eikä
mitään estettä luovuttamiselle löytynyt. Eskola sopi
lääkärin kanssa, että luovutus tapahtuisi seuraavalla viikolla. Sairaalaan hän saapui jo toimenpidettä
edeltävänä päivänä, sillä luovutus olisi heti aamulla. Sitä ennen hän sai keskustella hoitavien lääkäreiden kanssa.
Eskola nukkui yön levollisesti. Hoitaja herätti
hänet puoli kuudelta aamulla. Hän kävi suihkussa, sai ennen toimenpidettä annettavan
rauhoittavan tabletin ja nukahti uudelleen.
– Oli yllätys itselleni, etten jännittänyt ja
pystyin nukkumaan.
Ennen aamukahdeksaa hänet vietiin leikkaussaliin luovuttamaan luuydintä. Luovuttaja ei koskaan tapaa luuytimen vastaanottajaa.
Puolentoista vuoden kuluttua Mikko Eskola voi
halutessaan kysyä Veripalvelusta, onko hänen
luuytimensä vastaanottaja toipunut.

Levollinen yö ennen toimenpidettä
Seuraavaksi vuorossa oli tarkka terveydentilan tutkimus Meilahden sairaalassa, sillä luuytimenluovutus ei saa vaarantaa
luovuttajan omaa terveyttä. Eskola antoi tarvittavat verinäytteet, hänen sydänfilmikäyränsä tutkittiin ja lisäksi häneltä
otettiin rintaröntgenkuva.

Luuytimenluovuttajarekisterin 21 000 henkilöstä tähän
mennessä yli 400 on päässyt luovuttajaksi. Lääketiedettä
Helsingissä opiskeleva Mikko Eskola on yksi heistä.
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MERKITSEE LUUYTIMEN-

/// POIMINTOJA ///

LUOVUTTAJAREKISTERIÄ.
TÄLLE SIVULLE OLEMME
KERÄNNEET TIETOA
REKISTERISTÄ, SEN
NYKYHETKESTÄ JA
TULEVAISUUDESTA.

21 200 JÄSENEN REKISTERI
- Luuytimenluovuttajarekisterin jäsenistä 66 prosenttia on naisia ja 34 prosenttia miehiä.
- Tammi–lokakuussa 2009 rekisteriin liittyi 360 uutta jäsentä.
- Naisten keski-ikä on 40 vuotta ja miesten 41 vuotta.
- Luovuttaneita on yhteensä 312 henkilöä, joista 43 prosenttia on naisia ja 57 prosenttia miehiä.
- Keskimääräinen aika rekisteriin liittymisestä luovutukseen on 6 vuotta.
- Luovutus ei välttämättä osu koskaan kaikkien rekisterin jäsenten kohdalle.

VUONNA 2009
- Marraskuun loppuun mennessä oli tehty 19 kotimaista rekisteriluovutusta, joista 10 luuydintä,

7 perifeerisen veren kantasoluja ja 2 veren lymfosyyttien luovutusta.
- Luovutetuista siirteistä 13 meni kotimaiselle ja 6 ulkomaalaiselle potilaalle sekä 5 lapsipotilaalle ja 14 aikuiselle.
- Ulkomaiselta rekisteriluovuttajalta oli marraskuun loppuun mennessä tuotu Suomeen 56 siirrettä, joista 25 oli luuydintä,

24 perifeerisen veren kantasoluja, 3 veren lymfosyyttien luovutusta ja 4 istukkaverivalmistetta.
- Näistä 47 meni aikuiselle ja 9 lapsipotilaalle.

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
Vuoden 2010 aikana otetaan käyttöön
uusi tietotekninen sovellus, joka parantaa
kansainvälistä yhteistyötä muiden luuytimenluovuttajarekisterien kanssa. Myöhemmin tavoitteena on kehittää sovellusta niin, että myös rekisterin jäsenet voivat
itse käydä katsomassa sovelluksesta omia
tietojaan.

12 Ytimekäs 2010

Vuosien 2010–2011 aikana on tarkoitus
kartoittaa rekisterin jäsenten terveydentilaa. Osalle rekisterin jäsenistä lähetetään heidän terveydentilaansa koskeva
kyselylomake. Kyselyn perusteella arvioidaan, pitääkö rekisteriä kasvattaa tehostamalla uusien jäsenten rekrytointia vai
onko rekisteri nyt jo sopivan kokoinen.
Rekisterin jäsenet ovat voineet olla jäseninä jopa 17 vuotta, jolloin heidän tervey-

dentilansa on saattanut muuttua niin,
etteivät he enää olekaan käytettävissä
luovutukseen. Samanlainen kysely toteutettiin jo aikaisemmin ja saatujen kokemusten perusteella sitä on nyt tarkoitus
laajentaa. Kysely ei kuitenkaan koske
kaikkia rekisterin jäseniä, vaan se jaetaan
tietyille ikäryhmille. Lisäksi otetaan huomioon, kuinka kauan he ovat olleet rekisterin jäseninä.

Solutuotantokeskus aloittaa 2010
Uusista kantasoluhoidoista toivotaan
tehokasta apua muihinkin vaikeisiin sairauksiin kuin verisairauksiin. Veripalvelu
hyödyntää pitkää kokemustaan verestä ja
verisolujen siirroista, ja on juuri käynnistänyt hankkeen solutuotantokeskuksen pystyttämiseksi. Siellä pystytään tuottamaan
uudenlaisia soluhoitovalmisteita potilaiden
hoitoon.
Suunnitteilla on useita kliinisiä tutkimuksia, joissa selvitetään kantasolujen
käyttöä erilaisten sairauksien hoitoon.
Tarkoituksena on käyttää luuytimestä
eristettäviä mesenkymaalisia kantasoluja
vaikeiden hyljintäreaktioiden hoitoon.
Toisessa hankkeessa tutkitaan niiden
hyödyntämistä luupuutosten – esimerkiksi
vaikeasti paranevien murtumien – hoidossa.
Yhdessä Helsingin Yliopiston tutkijoiden
kanssa Veripalvelu tutkii myös mahdollisuuksia käyttää potilaan lihaskudoksesta
eristettyjen lihaskantasolujen käyttämistä
vaurioituneen sydänlihaksen korjaamiseen. Kuitenkin vie vielä aikaa, ennen kuin
tällaiset hoidot yleistyvät.
Luovutusmäärät kasvussa
Luovutettujen istukkaveriyksiköiden määrä
on lähes kahdeksankertaistunut kymmenessä vuodessa. Viime vuonna maailmalla
luovutettiin yhteensä 2 825 yksikköä.
Myös kantasolujen luovutus luuytimestä ja periferisestä verenkierrosta on moninkertaistunut. Viime vuonna kantasoluja
kerättiin luuytimestä 3 221 ja verenkierrosta 7 260. Nimenomaan kantasolujen
kerääminen verenkierrosta on kovassa
kasvussa, sillä vuonna 1997 keräyksiä oli
vain 155. (Lähde: BMDW)
Kantasolusiirtopotilas tarvitsee
myös verta
Suurin osa kantasolusiirroista tehdään
leukemiapotilaille. Useimmiten potilas on
saanut jo ennen kantasolusiirtoa myös
muita verivalmisteita. Eräs lastenklinikalla
hoidossa ollut potilas sai kantasolusiirtojaksonsa aikana punasoluja 16 luovuttajalta, verihiutaleita eli trombosyyttejä 556
luovuttajalta ja jääplasmaa 46 luovuttajalta. Määrät osoittavat, että vaikkei pääsisi
koskaan luovuttamaan kantasoluja, potilaita voi auttaa myös luovuttamalla verta.

Mikä on kantasolusiirron saaneen potilaan
paranemisprosentti?
Paranemisprosentti vaihtelee riippuen taudista ja potilaan lähtötilanteesta. Aikuisista
paranee 50–70 prosenttia ja lapsista 60–90
prosenttia. Potilaat menehtyvät tavallisimmin kantasolusiirron komplikaatioihin (infektiot, käänteishyljintä) tai taudin (yleisimmin
leukemian) uusimiseen.
Voiko luuytimenluovutuksesta olla apua muihin kuin verisairauksiin?
Tällä hetkellä kantasolusiirtoja käytetään
vain tilanteissa, joissa luuydin kantasoluineen on vaihdettava eli potilaan sairas
luuydin täytyy korvata luovuttajan terveellä
ytimellä. Siirrosta hyötyviä luuytimen tauteja
on melkoinen kirjo: esimerkiksi leukemiat
(verisolujen syövät), aplastinen anemia (luuydin lakkaa toimimasta) ja tietyt verisolujen
vaikeat perinnölliset toimintahäiriöt.
Todennäköisesti luuytimestä on tulevaisuudessa mahdollista eristää muitakin soluja, joita voidaan käyttää potilaiden hoidossa.
Veripalvelun tutkijat yhdessä HYKS:n ja
OYS:n tutkijoiden kanssa tutkivat luuytimestä eristettyjen mesenkymaalisten kantasolujen käyttöä vaikeiden immuunijärjestelmän
(elimistön puolustusjärjestelmän) häiriöiden
sekä luupuutosten hoidossa.
Voiko luovuttaa kantasoluja, vaikkei kuulu
Luuytimenluovuttajarekisteriin?
Kun kantasolusiirtoa aletaan suunnitella,
selvitetään ensin mahdollisten sisarusluovuttajien sopivuus luovuttajiksi. Sisarusluovuttajista keskimäärin joka neljännen kudostyyppi
sopii potilaalle. Pienissä sisarusparvissa
todennäköisyys siis entisestään pienenee.
Mikäli sisaruksia ei ole tai heistä ei löydy
sopivaa, etsitään luovuttajaa Luuytimenluovuttajarekisteristä. Näin ollen siis voi
luovuttaa, jos soveltuu sisarusluovuttajaksi,
mutta kuulumalla rekisteriin voi auttaa sellaisiakin potilaita, joilla sopivaa sisarusluovuttajaa ole. Myös raskaana oleva nainen voi
synnytyksen yhteydessä luovuttaa istukkaverta, josta kerätään kantasoluja.
Voiko liittyä tiettyä potilasta varten?
Kun joku läheinen tai ystäväpiirin kuuluva
tarvitsee kantasolusiirtoa, moni haluaa

auttaa tarjoutumalla luovuttajaksi. Luuytimenluovuttajarekisteriin ei kuitenkaan voi
liittyä vain tiettyä potilasta varten eikä siitä
välttämättä edes olisi juuri tälle potilaalle
hyötyä, sillä sopivaa luovuttajaa etsitään
hänen kudossopivuutensa perusteella.
Oli potilas sitten kotimaassa tai ulkomailla, rekisteri toimii aina täsmälleen samalla
tavalla: tuntematon luovuttaja antaa lahjan
tuntemattomalle potilaalle. Lähes aina myös
omalle läheiselle löytyy luovuttaja koti- tai
ulkomaisesta rekisteristä.
Lue sivuilta 8–9 juttu siitä, miten kuriiri
tuo kantasolusiirteen ulkomaiselta luovuttajalta suomalaiselle potilaalle.
Millaisen korvauksen luovutuksesta saa?
Luuytimen, veren kantasolujen eikä istukkaveren luovutuksesta makseta palkkiota.
Kaikki luovutuksesta syntyvät reaaliset
kustannukset, kuten asumis- ja matkakustannukset sekä työn ansiomenetykset päätoimesta, korvataan. Rekisteriin liittymisestä
syntyviä kuluja (esimerkiksi matkat veripalvelutoimistoon) ei korvata.
Tapahtuuko luovutus aina Helsingissä?
Kantasolujen keräys luuytimestä ja verenkierrosta on keskitetty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvaan Meilahden sairaalaan. Istukkaverta puolestaan
kerätään toistaiseksi pääkaupunkiseudun
synnytyssairaaloissa. Kantasolusiirtoja sen
sijaan tehdään myös Turun yliopistollisessa
keskussairaalassa.
Kuinka pitkä sairausloma luuytimenluovutuksesta myönnetään ja riittääkö se?
Luovutuksesta myönnetään sairauslomaa
yleensä yhteensä 5–6 vuorokautta, mikä
useimmiten riittää luovutuksesta toipumiseen.
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TIEDE
Aloitamme tiedeartikkelisarjan kantasoluista, kantasolusiirroista ja uusista kantasoluhoidoista.

VEREN KANTASOLUT –
KANTASOLUSIIRRON YDIN
LUUYTIMESSÄ ON KANTASOLUJEN KOTI. SIELLÄ SAAVAT
ALKUNSA MYÖS VERISOLUT. KANTASOLUILLA ON KYKY –
OIKEASTAAN KYKYJÄ – PARANTAA SAIRAUKSIA.
Veri on hämmästyttävän monipuolinen elin, joka koostuu
monenlaisista verisoluista eri tehtävineen. Punasolut kuljettavat happea keuhkoista kudoksiin, esimerkiksi aivoihin ja lihaksiin. Paluumatkalla ne tuovat hiilidioksidia uloshengitettäväksi.
Valkosoluja on monta eri tyyppiä ja niiden tärkein tehtävä on
huolehtia kehon vastustuskyvystä. B-lymfosyytit muodostavat
vasta-aineita, jotka puolustavat elimistöä siihen tunkeutuvia
viruksia ja bakteereita vastaan. Niin kutsutut tappaja-T-solut
puolestaan tappavat esimerkiksi syöpäsoluja. Auttaja-T-solut
ohjailevat elimistön puolustusreaktioita niin, että ne kohdistuvat vahvoina ”oikeisiin” kohteisiin – ei omia kudoksia vastaan.

14 Ytimekäs 2010

Teksti: Matti Korhonen ja
Päivi Sumsa
Kuvat: Lasse Rantanen ja
Jaska Poikonen

Neutrofiilit ja makrofagit toimivat syöjäsoluina poistaen viruksia ja bakteereja. Makrofagit myös siivoavat omien kuolleiden
solujen jäänteitä ja poistavat vanhentuneet punasolut verenkierrosta.
Verihiutaleet aktivoituvat kohdatessaan rikkoutuneen verisuonen kohdan ja takertuvat siihen alkaen muodostaa tulppaa,
joka lopettaa verenvuodon. Plasma, joka ei ole verisolu vaan
nestettä, säätelee kehon neste- ja lämpötasapainoa, kuljettaa
erilaisia aineita elimistössä ja osallistuu veren hyytymiseen.
Verisolut muodostuvat kantasoluista
Kaikki verisolut syntyvät luuytimessä asustavista veren kantasoluista. Kantasolut jakautuvat hyvin hitaasti. Ne tuottavat
suuntautuneita tytärsoluja, joista voi muodostua vain tietyntyyppisiä verisoluja. Esimerkiksi lymfaattisista kantasoluista
tulee vain lymfosyyttejä.

Luuytimessä on suotuisa elinympäristö (engl. niche eli ekologinen lokero), jossa kantasolut voivat lisääntyä mutta jossa
ne myös pysyvät kantasoluina. Jos ne otettaisiin pois elinympäristöstään, ne jakautuisivat, mutta menettäisivät ennen pitkää kantasoluominaisuutensa.
Verisoluja syntyy koko ihmisen elämän ajan. Vuodessa aikuinen tuottaa niitä noin kolme tai neljä kertaa painonsa verran. Vaikka kantasolut eivät elä ikuisesti, normaalisti niiden
jakautumiskyky riittää läpi elämän.
Kolme keräystapaa
Sairas luuydin voidaan korvata terveellä, jolloin tehdään kantasolusiirto. Tavallisin syy kantasolusiirtoon on jokin leukemiatyyppi.
Koska kantasolut asuvat luuytimessä, on luonnollista ajatella, että kantasolusiirre otettaisiin myös sieltä. Näin alkuun
tehtiinkin, mistä johtuu siirtojen alkuperäinen nimitys luuydinsiirto. Koska nykyisin on muitakin keräystapoja, puhutaan
veren kantasolusiirrosta.
Kantasoluja kerätään terveeltä luovuttajalta joko luuytimestä tai verenkierrosta. Luuydintä imetään neulalla lantion luiden takaharjanteista. Reilun tunnin kestävässä toimenpiteessä
voidaan kerätä jopa 1,5 litraa luuydintä. Keräys tehdään useammasta kohdasta luovuttajan ollessa nukutuksessa.
Verenkierrosta kantasolut kerätään afereesilaitteella. Koska
kantasoluja ei yleensä ole verenkierrossa kovin paljon, ne houkutellaan sinne valkosolujen kasvutekijän avulla. Verenkierrosta kerääminen on helpompaa sekä kerääjälle että luovuttajalle, ja verestä kerätty kantasolusiirre itää nopeammin. Sairaala
usein toivoo siirrettä tietystä lähteestä potilaan taudista riippuen. Lapsipotilaille valitaan aina luuytimestä kerätyt solut.
Kolmas kantasolujen lähde on istukkaveri. Sikiöllä on
suuri määrä kantasoluja verenkierrossaan vielä syntymän
hetkelläkin. Siksi istukkaverestä löytyy pieneen verimäärään
nähden paljon kantasoluja.
Niiden jakautumiskyky on suurempi, joten niitä riittää pienempi määrä käynnistämään
verisolujen tuotannon potilaan
luuytimessä. Istukkaverellä on
keskeinen etu verrattuna muihin kantasolulähteisiin. Koska
siitä eristetyt kantasolut ovat
”alkeellisempia”, kudosyhteensopivuuden vaatimukset eivät
ole aivan yhtä tiukat kuin muita kantasolulähteitä käytettäessä. Istukkaveri mahdollistaa
kantasolusiirron myös potilaalle, jolle ei muuten löytyisi
kantasolujen luovuttajaa.

Kantasolusiirteen koko määräytyy potilaan koon mukaan:
kantasoluja tarvitaan tietty määrä jokaista painokiloa kohden.
Näin ollen istukkaverestä kerätty kantasolusiirre sopii yleensä
lapsipotilaalle, aikuisille käytetään pääsääntöisesti luuytimestä
tai verenkierrosta kerättyjä kantasoluja.
Kyvyt käytössä
Veri kiertää luuytimessä aivan kuten muuallakin elimistössä.
Siksi kantasoluja irtoaa vähäisiä määriä liikkeelle eli mobilisoituu verenkiertoon. Kantasoluilla on kyky kuitenkin palata
takaisin ”kotiinsa” luuytimeen (engl. homing).
Homing-ilmiötä hyödynnetään kantasolusiirrossa. Siirre
annetaan potilaan verenkiertoon, josta kantasolut ”kotiutuvat”
luuytimeen. Siellä ne alkavat itää ja muodostaa uusia verisoluja. Itämiseen menee kahdesta kolmeen viikkoa.
Veripalvelun tutkija Sari Juutistenaho havaitsi, että synnytyksessä hapenpuutteesta kärsineiden vastasyntyneiden istukkaveressä on enemmän kantasoluja kuin normaalisti syntyneiden istukkaveressä. Elimistön stressitila siis näyttää saavan
kantasolut liikkeelle.
Tutkimuksissa on huomattu, että kudosvaurioon johtavissa
elimistön stressitilanteissa kantasolut myös hakeutuvat kudokseen korjaamaan vauriota. Tämän ansiosta kantasoluhoitoja
saattaa olla mahdollista käyttää muihinkin kuin veritauteihin,
esimerkiksi sydäninfarktin aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen sydämessä.
Veripalvelussa tutkitaan myös kantasolujen pintarakenteen
muokkaamista niin, että ne ohjautuisivat tehokkaammin kohdekudoksiinsa ja esimerkiksi korjaisivat siten paremmin kudosvaurioita tai itäisivät paremmin luuytimessä.
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MIELEN MATKA
Avunannon edellä kulkee ajatustyö, joskus myös omakohtainen avuntarve.

HELP!
MENESTYNEIMMÄTKIN
MEISTÄ TARVITSEVAT
JOSKUS APUA.
Beatlesin keulahahmo John
Lennon muistetaan rauhan puolestapuhujana ja taiteilijana, joka
antoi lahjoituksia useille hyväntekeväisyysjärjestöille. Ehkä siksi on
hieman yllättävää, että Lennonin
suosikki Beatlesin kappaleista oli
hänen oma hätähuutonsa eikä pyyteetön kehotus auttaa toisia.
Lennon kirjoitti kappaleen Help!
yhdessä Paul McCartneyn kanssa kodissaan Kenwoodissa huhtikuussa 1965. ”Tarvitsin apua, laulu kertoo minusta”, Lennon paljasti
myöhemmin kappaleen taustoista.
Paitsi että hänen elämäntapansa olivat huonot, hänen oli hyvin
vaikea ymmärtää Beatlesin olevan
maailmanlaajuinen ilmiö. Yhtäkkiä
entinen elämä ilman kuuluisuutta,
vaurautta ja menestystä tuntui viehättävämmältä kuin suosio ja sen
mukanaan tuomat paineet.
Ainoastaan sitä Lennon jälkikäteen harmitteli, että hitaaksi, Bob
Dylan -innoitteiseksi sävellykseksi
tehty kappale muutettiin – kaupallisuuden nimissä – iloiseksi ralliksi.
Kyse kuitenkin oli sydämestä tulleesta avunhuudosta.
Ehkä sittenkään ei ole niin yllättävää, että juuri Help! oli Lennonin
lempikappale – ja että apua pyytänyt on sitä myöhemmin osannut
itse antaa.

Help me if you can, I’m feeling down
And I do appreciate you being ‘round.
Help me get my feet back on the ground,
Won’t you please, please help me?
Teksti: Tiia Soininen
Kuva: EMI Finland

Suomen Punainen Risti,
Veripalvelu,
Luuytimenluovuttajarekisteri
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Lue lisää ja anna samalla
palautetta sekä juttuideoita ensi
vuoden Ytimekkääseen
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