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Kiitos!

kirJeitÄ

Suurimman kiitoksen minkä pystyisin antamaan,
antaisin sinulle, ja nyt minä sen teen. Sinun luuytimesi on minulle kaikki; ilman sitä en olisi enää elossa.
Että olo voi olla niin huono kuin minun, ja sitten
sinä voit pelastaa minut parempaan elämään ja teet
sen. Olen kokenut painajaismaisen taipaleen, mutta
silti en ole koskaan ennen rakastanut elämää niin paljon kuin nyt.
Olen yhä nuori, mutta olen jo oppinut ettei mikään tässä elämässä ole itsestään selvää, ei edes itse
elämä. Kaikki on haurasta ja se mikä tänään on itsestään selvää, ei ehkä ole sitä enää huomenna.
Olet suonut minulle toisen mahdollisuuden, uuden elämän. Voin taas seurustella ystävieni kanssa,
vaikk’ei kovin kauan eikä monta päivää kerrallaan,
mutta iloitsen siitä että voin olla heidän kanssaan.
Toivottavasti parannun täysin; se on suurin toiveeni; että jonain päivänä saisin elää kuten kerran
elin. Ennen olin kuin kaikki muutkin: haaveilin rikkaudesta, julkkikseksi tulemisesta ja vastaavasta.
Mutta mitä iloa siitä on ellei ole terve niin että siitä
voi nauttia?
Nyt haaveilen terveestä elämästä ilman suurempia
ongelmia. Ei tämä sairaus ole ollut ainoa huolenaiheeni; valitettavasti on muitakin. Toivottavasti haaveeni ei kuitenkaan ole aivan mahdotonta toteuttaa.
Sinun avullasi olen päässyt hyvään alkuun, joten
Kiitos! Kiitos, sinä tuntematon luovuttaja!

Ystävällisin terveisin, F.
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pÄÄkirJoitus

TUHANSIA JÄSENIÄ TARVITAAN
Veren kantasolusiirto, entiseltä nimeltään luuydinsiirto, on tärkeä vaikeiden
veritautien hoitomuoto. Tavallisin kantasolusiirron aihe on akuutti leukemia,
mutta muitakin pahanlaatuisia
veritauteja voidaan hoitaa kantasolujen siirrolla. Harvinaiset perinnölliset elimistön
puolustusjärjestelmän (immuunijärjestelmän)
viat
altistavat lapsen henkeä
uhkaaville infektioille jo varhaislapsuudessa. Myös näitä
hoidetaan kantasolusiirroin.
Kantasolusiirrossa potilaan oma
sairas luuydin tuhotaan intensiivisellä
solusalpaajahoidolla, jonka jälkeen potilaaseen siirretään terveeltä luovuttajalta
kerättyjä veren kantasoluja.
Ensimmäiset veren kantasolujen siirtokokeilut Suomessa tehtiin jo 1970-luvulla, ja 1980-luvulla hoito alkoi vakiintua osana vaikeimpien veritautien hoitoa.
Aluksi tehtiin ainoastaan niin kutsuttuja
sisarussiirtoja. Koska vain alle puolella
potilaista on kudostyypiltään sopiva sukulainen, kävi pian ilmeiseksi, että potilaiden hoidon turvaamiseksi on perustettava luovuttajarekistereitä ympäri maailman.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
perusti Luuytimenluovuttajarekisterin
vuonna 1992, ja ensimmäinen potilas sai
siirteen suomalaiselta rekisteriluovuttajalta 11.9.1992.
Luuytimenluovuttajarekisterissä on tällä hetkellä noin
20 000 vapaaehtoista luovuttajaa, ja koko maailman
rekistereissä yli 17 miljoonaa. Miljoonat luovuttajat
ovat myös suomalaisten potilaiden käytettävissä kansainvälisen rekisteriyhteistyön
kautta.
Luuytimenluovuttajarekisteri viettää
tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan. Vuosien
aikana olemme toimittaneet kantasolusiirteen 1 136 suomalaiselle ja 130 ulkomaalaiselle potilaalle.
Voit hyvin kysyä: jos suomalaisia luovuttajia on Luuytimenluovuttajarekisterissä jo 20 000, miksi tarvitaan vielä uusia
jäseniä?
Vastaus piilee ihmiskehon kudosantigeenijärjestelmän monimutkaisuudessa:
toista täysin samanlaista ihmistä ei ole, ja
lähes samankaltaisenkin löytäminen on
haastavaa. Lisäksi viime vuosien aikana
kudosantigeenien tuntemus on kehitty-

nyt, jolloin luovuttajan sopivuus potilaalle
voidaan varmistaa yhä tarkemmin.
Tämä sinänsä positiivinen kehitys on
johtanut siihen, että luovuttajia tarvitaan
entistä enemmän, jotta potilaalle löydettäisiin sopiva luovuttaja. Luuytimenluovuttajarekisteri tarvitsee edelleen uusia jäseniä, jotka ovat tarvittaessa valmiit auttamaan tuntematonta potilasta vaikean taudin voittamiseksi.
Liity jäseneksi tai kannusta lähipiiristäsi mukaan nuoria miehiä ja naisia. Lisätietoa ja liittymisohjeet löydät verkkosivuiltamme, www.veripalvelu.fi.
Ylilääkäri Matti Korhosella on lääketieteellinen
vastuu Luuytimenluovuttajarekisteristä (LYR),
Istukkaveripankista, Luupankista ja uudesta
solutuotantokeskuksesta Veripalvelun Uudet
hoitomuodot -osastolla. Hän on koulutukseltaan
lasten veri- ja syöpätautien erikoislääkäri.

Matti Korhonen
päätoimittaja

Luovuttajia tarvitaan nykyisin
entistä enemmän.
PAInO
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G-Print 130 g
ISSN 1457–1870

Ytimekäs-lehti ilmestyy kerran
vuodessa ja se postitetaan
kaikille Luuytimenluovuttajarekisterissä oleville. Lehden
painos on 24 000 kpl.
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Teksti: Heidi Hietala Kuvat: Janica Karasti, iStockphoto

Kursiivilla kirjoitetut tekstit ovat lainauksia Tomi Oikarisen potilaskertomuksista.

POIKA, JOKA
selättI
syövän
kahdesti
12-vuotiaalla Tomi Oikarisella todettiin leukemia
ensimmäisen kerran taaperoiässä.
”Tomi on kolmen vuoden ikäinen poika, aiemmin ollut varsin terve.”
Marraskuussa 2002 kolmevuotias Tomi alkoi toistuvasti sairastua
kuumeeseen. Äiti Minna Oikarinen huolestui, kun hieman yli 37
asteen kuume pysyi päivästä toiseen ja pieni poika oli kärttyinen ja
väsynyt. Tomille ei maistunut ruoka, iholle ilmaantui mustelmia ja
kaiken kukkuraksi korvatkin oireilivat.
– Lisäksi Tomi oli aiemmin hypännyt nuoremman siskonsa vaippapaketin päältä ja loukannut hieman jalkaansa. Sekään ei ottanut
parantuakseen, äiti muistelee.
Terveysasemakäynnillä lääkäri tutki väsyneen pojan, diagnosoi
korvatulehduksen ja ehdotti, että tavanomaista kalpeammalta Tomilta otettaisiin myös verinäytteet. Tulokset valmistuivat jo samana päivänä, ja ne olivat hälyttäviä. Hemoglobiini ja verihiutaleet olivat niin
matalalla, että nelihenkisen perheen piti lähteä liki siltä seisomalta
jatkotutkimuksiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan (OYS), jossa otettiin lisää verinäytteitä.
Diagnoosi saatiin seuraavana päivänä: Tomilla todettiin akuutti
leukemia.
– Tieto oli kuin kuolemantuomio, se tuntui kauhealta, Tomin äiti
muistelee.
Säännölliset solunsalpaajahoidot aloitettiin heti.
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Skeittauksessa on
mukavaa ihan kaikki!
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”Hoitojaksoihin liittyen Tomi on ärtyinen ja itkuherkkä.”
Oululaisperheen elämä mullistui, kun arjen painopiste siirtyi
suureksi osaksi OYS:n osastolle 51, jossa hoidetaan veri- ja syöpäsairauksia sairastavia lapsia ja nuoria koko Pohjois-Suomen
alueelta.
Ensimmäiset pari kuukautta Tomi oli täysin eristyksissä
neljän seinän sisällä. Myöhemmin poika sai solunsalpaajia noin
kolmen viikon välein ja hoitojen aikana pienen potilaan piti
viettää sairaalassa kolmesta päivästä kokonaiseen viikkoon.
Solunsalpaajat aiheuttivat lapselle pahoinvointia, hän pyöristyi kortisonin vuoksi ja vaaleat hiukset lähtivät monta kertaa.
Poika oli niin pieni, ettei itse muista hoidoista, eikä oikeastaan
koko sairastamisestaan, juuri mitään.
– Hoitojaksojen välillä Tomi pääsi kotiin. Samalla kodin arjesta tuli haastavaa, sillä kauppareissutkin piti järjestää niin,
että Tomia oli joku katsomassa. Häntä kun ei voinut ottaa mukaan infektioriskin vuoksi, äiti kertoo.
Vuosi diagnoosin jälkeen vanhemmat erosivat, ja äidille
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jäi päävastuu lapsista. Eron jälkeen Tomia vuoden nuorempi
Niina-sisko oli hoitojaksojen aikana perhepäivähoidossa, jotta
Minna-äiti saattoi olla sairaalassa Tomin lähellä. Mummosta ja
papasta oli myös suuri apu.
Rankat hoidot kestivät kaksi vuotta.
– Hoitojen päätyttyä opin, ettei leukemia ole yhtä kuin kuolemantuomio. Tiedän, että sairauden pystyy myös voittamaan,
äiti hymyilee ja pörröttää rauhallisen poikansa päätä.
Vuoden päästä hoitojen loppumisesta, vuonna 2005, Tomi
pääsi päivähoitoon ja äitikin saattoi palata koulunpenkille.
Myöhemmin poika jatkoi päiväkotiin ja esikouluun muiden
ikäistensä mukana. Koulun piti alkaa seuraavana syksynä.
– Kesäkuussa Tomi alkoi valitella illalla selkäkipua. Yritin
hieroa ja annoin hänelle särkylääkettä – kumpikaan ei auttanut. Valmistauduimme lähtemään aamulla jälleen OYS:iin,
Minna-äiti kuvailee.
OYS:ssa otetussa verinäytteessä oli kaksi prosenttia epäkypsiä valkosoluja, mikä osoitti, että leukemia oli uusiutunut
kahden vuoden jälkeen. Jo seuraavana päivänä pojalta otettiin

luuydinnäyte. Tällä kertaa oli alusta pitäen selvää, että 7-vuotiaan Tomin sairauden taltuttamiseen tarvitaan kantasolusiirto.
Pojalle laitettiin keskuslaskimokatetri, jonka kautta hän sai
lääkkeet. Äidinkin piti opetella ottamaan katetrin kautta verinäyte toimitettavaksi viikoittain terveysasemalle.
Samaan aikaan Tomille etsittiin sopivaa kantasolujen luovuttajaa. Ensin testattu, vuotta nuorempi sisar ei sopinut luovuttajaksi, joten etsintä ulotettiin Veripalvelun Luuytimenluovuttajarekisteriin.
– En missään vaiheessa osannut edes pelätä, ettei sopivaa
luovuttajaa löytyisi, Tomin äiti kertoo.
Lääkäreiden suosituksesta Tomi ei aloittanut koulua syksyllä. Tiedossa oleva kantasolusiirto ja sitä ennen annettavat solunsalpaajahoidot tulisivat olemaan niin rankkoja, että nuoren
miehen oli syytä keskittyä vain paranemiseen.
”Tomin luovuttaja on miespuolinen rekisteriluovuttaja. Tomin
veriryhmä on B Rh positiivinen ja luovuttajan O Rh positiivinen.”
Elo-syyskuun vaihteessa 2005 sopiva luovuttaja viimein löytyi ja kantasolusiirtopäivä sovittiin.
Tomi ja nyt nelivuotiasta Helmi-tytärtään odottava Minna
Oikarinen matkustivat Helsinkiin jo viikkoa aikaisemmin siirron esihoitoja varten. Aluksi Tomi sai kaksi päivää solunsalpaajia ja lisäksi vielä pari koko kehon sädehoitopäivää ennen kantasolusiirteen tiputtamista keskuslaskimokatetriin.
– Tomille tehtiin kantasolusiirto, jossa luuytimessä oleva
sairaus hävitetään ja tilalle vaihdetaan toisen ihmisen terveestä luuytimestä kerättyjä kantasoluja. Ne pystyvät tuottamaan
kaikkia verisoluja. Siirron myötä veriryhmä vaihtuu luovuttajan mukaiseksi, eli Tominkin veriryhmä B vaihtui luovuttajan
mukana O:ksi, Minna selventää.
Pian siirron jälkeen Tomille tuli käänteishyljintäreaktio,
jonka myötä iho peittyi kauttaaltaan punaisten pisteiden alle
ja suun limakalvot menivät rikki. Oireet saatiin kuitenkin hallintaan ja kuukauden päästä siirrosta näytti siltä, että poika on
selättänyt leukemian jo toistamiseen.
”Siirto ongelmitta. 1 kuukauden kohdalla siirrosta luuydin
remissiossa, 100-prosenttinen kimerismi ja T-solureseptorin
gammaketjun geenien uudelleenjärjestymä negatiivinen.”

– Esikoulun jälkeen olimme vuoden omillamme Tomin oppimisen kanssa. Silloin tuli väkisinkin sellainen olo kuin meidät
olisi hylätty, äiti muistelee.
Tilanne parani siirron jälkeisenä syksynä. Silloin Tomi pääsi aloittamaan viimein ensimmäisen luokan yhdessä sisarensa
kanssa, tosin kotoa käsin äidin ja Helmi-vauvan luota. Niinasisko lähti joka arkiaamu kouluun, ja Tomi sai vieraakseen kotiopettajan parina päivänä viikossa.
Poika ei muista noista viikon tähtihetkistä juuri muuta kuin
sen, että opettajien vierailut olivat odotettuja.
– Kyllähän niistä tuli viikkoon rytmiä ihan eri tavalla! äiti
kiittelee.
Luokkakavereihin Tomi pääsi viimein tutustumaan ulkoliikuntatunneilla. Ne olivat ainoita tunteja, joille poika päästettiin siirron jälkeen vallinneen infektioalttiuden vuoksi. Aiemmin Tomin opettaja oli jo kertonut pojan luokkakavereille, että
kyllä se Tomi on olemassa, vaikka häntä ei koulussa näykään.
Toisen luokan alussa Tomi saattoi jo osallistua täysipainoisesti oman luokkansa opetukseen, ja tällä hetkellä hänellä ei ole
enää liikkumisenkaan suhteen mitään rajoitteita.
Vaikka kahteen otteeseen sairastettu leukemia ei enää näykään viidesluokkalaisen elämässä kuin säännöllisinä kontrollikäynteinä sekä Oulussa että Helsingissä, sairaus on jättänyt
muistoja itsestään. Se on esimerkiksi hidastanut Tomin pituuskasvua siten, että pikkusisko Niina on nyt 10 senttimetriä 140
senttimetrin pituista isoveljeään pidempi.
Se ei haittaa rauhallista poikaa:
– Pääsin kuitenkin Särkänniemessä hurjimpiin laitteisiin,
Tomi sanoo viitaten huvipuiston 140 sentin pituusrajaan.
Lisäksi Tomin fyysinen kunto on pitkien sairaalajaksojen
vuoksi hieman huonompi kuin muilla hänen ikäisillään. Nyt
hän on kuitenkin löytänyt itselleen kiinnostavan lajin, jossa on
kehittynyt vuoden aikana ihan reippaasti: skeittauksen.
− Siinä on mukavaa ihan kaikki!
Illat kuluvatkin hujauksessa skeittaustemppuja opetellessa.
Kiitos tästä mahdollisuudesta kuuluu miehelle, joka luovutti
Tomille kantasolujaan, sekä kaikille niille verenluovuttajille,
joiden verta pieni poika sai sairausaikanaan.
– Veripalvelun työ on todella tärkeää. Isänikin käy nykyisin
säännöllisesti luovuttamassa verta, Minna-äiti hymyilee taustalla, kun hänen terve poikansa näyttää, millaisiin temppuihin
pinkkirenkainen rullalauta oikein taipuu.

Nyt elämä maistuu taas.
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S O L U I S TA
ELÄMÄÄ.
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Tulin Veripalvelun ylläpitämän Luuytimenluovuttajarekisterin eli LYR:n lääkäriksi toukokuussa 1992. Raha-automaattiyhdistys RAY oli vain muutama kuukausi aikaisemmin ilmoittanut
tukevansa rekisterin perustamista niin, että noin viiden vuoden
aikana saataisiin 10 000 luovuttajaa kudostyypitetyksi. Laboratoriotutkimus oli kallis, mutta se on tehtävä, jotta jokaiselle
potilaalle löytyisi kudostyypiltään mahdollisimman sopiva luovuttaja.
Alusta asti oli selvää, ettei Veripalvelun käytössä olevilla reagensseilla pystyttäisi näin suurta rekisteriä saamaan kokoon.
HLA-tekijöitä oli runsaasti ja niihin kohdistuneita vasta-aineita
käytettiin tyypityksessä. Omat reagenssit eivät olleet tarpeeksi
tarkkoja ja puhdistettuja, jotta niiden antamaan tulokseen olisi voinut luottaa silloin, kun tyypitetään potilaalle muita kuin
sukulaisluovuttajia.
Yhdysvalloista ja Saksasta saatiinkin RAY:n tuen avulla ostetuksi kaupallisia reagensseja ja siten tyypityksiin
voitiin luottaa. Vielä vuosien jälkeenkin vanhat tulokset pitävät hyvin paikkansa, mutta ne kaipaavat tuekseen moderneja DNA-menetelmiä. Veripalvelun
osaava laboratoriohenkilökunta tietää ja tuntee
sekä vanhat että uudet menetelmät,
joten kaikki tutkimukset voidaan
tehdä hyvin tarkasti. Jo neljässä
vuodessa saatiin kokoon kattava
rekisteri suomalaisia, jotka olivat
valmiita luovuttamaan luuytimensä kantasoluja niitä tarvitsevalle.
Hyvät kansainväliset yhteydet ovat välttämättömät
Hyvin nopeasti LYR:n toiminnasta tuli rutiinia.
Omasta rekisteriohjelmasta haettiin sopivia
luovuttajia potilaille, luovuttajan kudostyyppi
tutkittiin tarkemmin ja hänelle tehtiin lääkärin
tarkastus. Luuytimen kantasoluja luovutettiin ja
potilaita hoidettiin.
Valitettavasti kuitenkaan aina ei löydetty sopivaa luovuttajaa potilaalle. Suomalaisesta rekisteristä pitäisi helposti löytyä suomalaiselle potilaalle
luovuttajia, sillä kudosperimämme on hyvin samankaltainen. Ensimmäisistä 10 000 luovuttajasta tekemäni tutkimuksen perusteella suomalaiset eroavat HLAtekijöiltään jonkin verran muun Euroopan väestöstä. Meillä
joitakin kudostyyppejä ei esiinny lainkaan, ja toisaalta meillä
saattaa olla runsaastikin muualla harvinaista HLA-tekijää. Joillekin potilaille oli periytynyt suomalaisittain harvinainen kudostyyppiyhdistelmä.
Pian perustamisen jälkeen LYR liittyi mukaan kansainväliseen toimintaan, jotta voisimme löytää sopivia luovuttajia ulkomailta silloin, kun Suomesta ei löydy. Yhdysvaltain suuresta
NMDP-rekisteristä emme aluksi saaneet kantasolusiirteitä. Kos-

ka heillä oli tarkat akkreditointi- ja laatuvaatimukset, he halusivat
tarkistaa kaikki yksityiskohdat ennen kuin hyväksyivät Suomen
jäsenekseen. Tämä oli hyvin ymmärrettävää, sillä vapaaehtoisen
luovuttajan lahjaa ei saa antaa hukattavaksi. Koko potilaan hoito
ja siihen liittyvät toimenpiteet on oltava asiantuntevassa hoidossa.
Myöhemmin yhteistyösopimus heidän kanssaan solmittiin, ja
vuonna 2010 käyttöön otetun EMDIS-yhteyden (European Marrow Donor Information System) jälkeen sopivan luovuttajan löytyminen on nopeutunut entisestään.
Ensimmäiset potilaat lähetettiin Ruotsiin Huddingen sairaalaan kantasolusiirtoon, koska sairaala oli saanut jo oikeudet käyttää amerikkalaisia siirteitä. Tänään tämä maailmanlaajuinen yhteistyö on arkipäivää ja luonnollista: minä autan sinua, sinä autat
minua, eikä rajoja tunneta. Nykytekniikka on tehnyt yhteydenpidon helpommaksi – ennen kun yritettiin tulkita kaikenlaisia
käsialoja fakseista.
Lisää nuoria jäseniä kaivataan
20 vuotta rekisterin perustamisen jälkeenkin haasteita riittää.
Nykyisen 20 000 jäsenen joukossa on vielä melko paljon alusta
asti mukana olleita. Vuosien mittaan on saattanut ilmetä erilaista
kremppaa, minkä vuoksi ei enää sovikaan luovuttajaksi. LYR:iin olisi hyvä löytää luovuttajia erityisesti
Varsinais-Suomesta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Näillä
seuduilla on saatettu historiallisista syistä muuttaa
enemmän, jolloin tietyt kudostekijäyhdistelmät
voisivat löytyä helpommin sieltä kuin esimerkiksi
itäisestä Suomesta. Näin rekisteriin saataisiin lisää
erilaisia ja harvinaisiakin HLA-yhdistelmiä. Myös
opiskelijoiden joukoista toivottaisiin lisää jäseniä.
Vielä kun keksittäisiin edullinen pikatesti, jolla
voisi seuloa erikoisuudet esiin HLA-tekijöistä heti.
Nykyään kun ei enää tarvita aina edes verikoetta vaan syljestä
saadaan riittävästi DNA:ta myös HLA-tutkimuksen tekemiseen.
Kaikki, mikä nopeuttaa luovuttajan löytymistä, on eduksi, lähtien jo ensimmäisistä luovuttajahauista ja kontakteista itse siirteen
saamiseen potilaalle. Koko kantasolujen siirron ketju on hioutunut ammattilaisten käsissä kuin jääkiekon MM-joukkue.
Luuytimenluovuttajarekisteri on ollut vuosien varrella monin
tavoin yhteydessä jäseniinsä ja pyrkinyt ylläpitämään toimivaa
rekisteriä. Ytimekäs-lehti perustettiin kertomaan tarinoita ja
muistuttamaan jäseniä rekisterin olemassaolosta. Aluksi lehdet
tehtiin puhdetöinä iltaisin. Tekstit ja kuvat monistettiin A4-paperille, ja monena vuonna piirtelin itsekin kansikuvia. Sittemmin
lehti on saanut upean, ammattimaisen toimittajakuntansa ja
reippaan ulkoasun. Lehteä luetaan suurella mielenkiinnolla.
Toivotan mitä parhainta jatkoa merkkipäiviään viettävälle
Luuytimenluovuttajarekisterille!
Marja-Kaisa Auvinen
apulaisylilääkäri
kliininen immunologia/verensiirtolääketiede
Karoliininen sairaala, Tukholma, Ruotsi
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Rosa, timo ja Robert
Mitä kuuluu nyt?
YTIMEKÄS 2007/2
Roosa Hyppölä, Lappila
Vuonna 2007 nyt 13-vuotias Roosa
oli 9-vuotias. Silloin sairastumisesta oli
kulunut jo pari vuotta. Syöpää, joka oli
tyypiltään akuutti myelooinen leukemia,
hoidettiin ensin solunsalpaajalääkkeillä
ja verivalmisteilla, mutta parantuakseen
Roosa tarvitsi ehdottomasti terveitä
kantasoluja. Niitä hän sai tuntemattomalta luovuttajalta.
Miten voit nyt?
– Hyvin menee. Käyn sairaalassa kontrolleissa nykyään pari kertaa vuodessa,
mutta muuten sairaus ei enää vaikuta
elämään. Leukemia ei enää tule ihan joka
päivä mieleen, mutta usein kuitenkin.
Kavereiden kanssa siitä tulee puhuttua
enää vain, jos joku kysyy.

Mitä muuta sinulle kuuluu?
– Olen Järvelän yläkoulussa seiskalla.
Aloin harrastaa kolme vuotta sitten vapaapalokuntaa. Kaveri oli mukana, ja
suvussa on muitakin palokuntalaisia.
Tykkään myös musiikista. Soitan välillä
koskettimia, ja suosikkibändini on Muse.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
– Ei ihmeempiä. Lääkäriksi haluaisin kyllä isona, mutta matikan numero ei vaan
taida oikein riittää siihen.

Leukemia ei
enää tule ihan
joka päivä
mieleen.

Teksti: Terhi Kivikoski-Hannula
Kuvat: Jyrki Komulainen
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Ytimekkäässä on vuosien varrella
kertonut tarinansa moni luovutuksensaaJa. luuYtimenluovuttaJarekisterin 20-vuotisen taipaleen
kunniaksi tapasimme heistä kolme.
ytIMeKäs 2007
timo Laukkio,
Helsinki
MTV3:ssa toimittajana
työskentelevä Timo Laukkio sairastui akuuttiin
myelooiseen leukemiaan
vuoden 2005 lopussa.
Solunsalpaajahoidot aloitettiin silloin heti ja syöpäsoluista saatiin kolmen
vakavan infektion jälkeen
niskalenkki. Niiden nitistämiseksi tarvittiin kuitenkin vielä kantasolusiirto sairastumista seuraavana vuonna.
Miten voit nyt?
– Vuoden 2007 alussa leukemia uusi kantasolusiirrosta huolimatta. Se saatiin voitettua, mutta kantasolusiirrosta aiheutuneen käänteishyljinnän vuoksi olen joutunut syömään
jättiläismäisiä annoksia kortisonia ja käynyt fotofereesihoidoissa, joissa valkosoluja säteilytetään kehon ulkopuolisessa
laitteessa ultraviolettisäteilyllä ennen niiden palauttamista
elimistöön. Hoidot ovat auttaneet, mutta samalla kortisoni
on vienyt voimia ja aiheuttanut kipuja heikentämällä lihaksia
ja luustoa.

ytIMeKäs 2009
Robert ehrnsten, karjaa
Keväällä 2007 silloin 11-vuotias, nyt 16-vuotias, Robert
Ehrnsten voi todella huonosti: oli nenäverenvuotoja, toistuvia
angiinoita ja koko ajan väsytti. Oireiden syyksi paljastui harvinainen luuytimen vajaatoiminnasta johtuva verenehdyntätauti aplastinen anemia, joka pysäyttää luuytimen toiminnan
ja verisolujen tuotannon. Kantasolusiirrolla luuydin saatiin
jälleen toimimaan.
Miten voit nyt?
– Oikein hyvin. Kantasolusiirron jälkeen olen tosin ollut useammin vilustunut ja sairastanut korva- ja sivuontelotulehduksia.
Sairaalassa olen joutunut käymään usein esimerkiksi allergisten reaktioiden ja umpisuolen vaivojen vuoksi. Kantasolusiirtoon liittyvien sädehoitojen takia minulla on kilpirauhasen vajaatoiminta, jota hoidetaan kilpirauhashormonilla. Käyn myös
säännöllisesti psykologilla käsittelemässä kokemaani. Kaverit
eivät ymmärrä, miten sairas olen ollut.
Mitä muuta sinulle kuuluu?
– Sairastumisen takia kävin kahdeksannen luokan uudestaan
ja olen nyt yhdeksännellä luokalla. Tietotekniikka kiinnostaa
kovasti. Vapaa-aikana tykkään myös olla kavereiden kanssa,
laittaa ruokaa, kalastaa, olla Misse-kissan kanssa ja matkustaa. Viimeksi olemme käyneet perheen kanssa Ahvenanmaalla
ja Tallinnassa.
Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
– Peruskoulun jälkeen aion opiskella datanomiksi. Haluaisin
myös matkustaa enemmän ja tehdä ehkä jonkin pidemmänkin
reissun. Kiitos sille luovuttajalle, jolta sain kantasoluja, että
tämä kaikki on mahdollista!

Mitä muuta sinulle kuuluu?
– Töissä olen pystynyt käymään koko ajan, ja sairaus on tuonut mukanaan myös myönteisiä asioita, esimerkiksi päivä kerrallaan -ajattelua. Se on myös kehittänyt kärsivällisyyttä, joka
ei ole ollut vahvin ominaisuuteni.
Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
– En osaa niistä sanoa, mutta elämän pohjavire on kuitenkin
säilynyt myönteisenä. Kun ajattelen kulunutta viittä vuotta sairastumisesta tähän päivään, niin kyllä tässä selvästi on
plussan puolelle jääty. Päällimmäisenä tunteena on kiitollisuus, sillä ilman sairaalan hematologisen yksikön ja Veripalvelun ihmisten ponnistuksia en olisi tässä kertomassa näitä
kuulumisia.
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35 vuotta maailman meriä
seilannut Matti Vaikkinen sattui
olemaan maissa, kun hänen
KANTASOLUJAAN tarvittiin.

Auttaja MERELTÄ
Toukokuussa 2011 Matti Vaikkinen sai sykähdyttävän viestin. Veripalvelun Luuytimenluovuttajarekisteristä pyydettiin
ottamaan yhteyttä: hänet oli valittu ehdokkaaksi mahdolliseen
kantasoluluovutukseen.
Matti ei empinyt soittoa Veripalveluun: jossain oli potilas,
jolle hänen kantasolunsa voisivat sopia. Joku, joka saattoi tarvita kipeästi juuri hänen apuaan.
Veripalvelussa langan toisessa päässä oli Luuytimenluovuttajarekisterin koordinaattori Anu Mourujärvi, joka oli ennestään tuttu. Hänen kanssaan Matti oli jutellut aiemminkin mahdollisen luovutuksen järjestelyistä. Vuonna 2010 hänet oli jo
valittu luovuttajaksi, mutta silloin siirto jouduttiin perumaan
luovutuksen saajasta johtuvista syistä.
Matin työ laivasähkömiehenä on vienyt hänet merille välillä
kuukausiksi, joten aikatauluista sopiminen on ollut haastavaa.
Nyt hän sattui olemaan kuitenkin kipeän olkapäänsä vuoksi
pitkällä sairauslomalla.
– Tuntui mahtavalta, että vihdoin päästiin sopimaan luovutuksesta.
Matti liittyi Luuytimenluovuttajarekisteriin pian sen jälkeen, kun se vuonna 1992 perustettiin. Kerran 1990-luvulla
hän pääsi jo antamaan jatkotutkimusnäytteet, joista varmistetaan luovuttajan sopivuus, mutta silloin Matin veli Eero valittiin luovuttajaksi.
Vuosia kului, ja luovuttaminen alkoi tuntua yhä epätodennäköisemmältä.
– Kai sitä ajatteli, että tuskin sieltä nyt enää toista kutsua
tulee, kun ikärajakin alkaa tulla vastaan, viisikymppinen Matti
hymyilee.
Toisin kuitenkin kävi: kutsu kävi toistamiseen kahden vuoden sisällä. Keskusteltuaan Anun kanssa Matti meni kotikaupunkinsa Kaarinan terveysasemalle jatkotutkimuksiin. Seu-

raavaksi hän tapasi Meilahden sairaalassa Mari Erikssonin,
rekisteristä ja siirtokeskuksesta riippumattoman erikoislääkärin, joka teki hänelle terveystarkastuksen. Kun kaiken todettiin
olevan kunnossa, luovutus sovittiin tehtäväksi syksyllä 2011.
Pitkän linjan mies
Verenluovuttaja Matti Vaikkisesta tuli jo 18-vuotiaana, ja nyt
takana on jo lähes sata luovutuskertaa. Mahdollisuudesta liittyä Luuytimenluovuttajarekisteriin hän sai tietää veripalvelutoimistossa käydessään.
– Ajattelin, ettei siitä mitään haittaa ole. Voin hyvin antaa
luuydintä tarvitsevalle, koska se on uusiutuvaa, Matti toteaa ja
jatkaa auttavansa mieluummin näin kuin esimerkiksi antamalla rahaa. – Miksei sitä auttaisi, kun se on niin helppoa.
Matti kertoo yrittäneensä innostaa työkavereitaankin liittymään Luuytimenluovuttajarekisteriin. Moni on kysellyt kiinnostuneena, ja osa kertonut, että on harkinnut asiaa, muttei
ole vielä uskaltanut.
– Täytyy varmaan ujuttaa laivalle Ytimekäs-lehti, hän nauraa.
Syntyjään raumalainen Matti lähti merille 16-vuotiaana.
Sisäsähköasentajaksi valmistunut nuori mies oli nelilapsisen
perheen keskimmäisiä; pikkuveljen lisäksi sisarusparveen kuuluu kaksi isosiskoa. Merimies hänestä tuli vanhemman serkun
esimerkkiä seuraten. Serkun puheiden perusteella työ laivalla
kuulosti paljon kiehtovammalta kuin sähkömiehen hommat
maissa. Ja mielenkiintoista laivasähkömiehenä on ollutkin: se
10 vuotta – joka oli alun perin suunnitelmissa olla merillä – venyi kuin huomaamatta 35 vuodeksi.
– Olen kierrellyt oikeastaan kaikkialla muualla paitsi Etelämantereella ja Etelä-Amerikassa. Useasti on tullut käytyä
Pohjois-Amerikassa, Keski-Euroopassa, Australiassa ja Intiassa, Matti kertoo.
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Työnantajina on ollut 21 varustamoa, ja matkaa Matti on
tehnyt 58 aluksella: matkustajalaivoilla, tankkereilla, irtolastia
kuljettavilla bulkkereilla, jäänmurtajilla, junalautoilla, väyläaluksilla, risteilijöillä, hinaajilla, kuivarahtialuksilla ja sementtilaivalla.

Viimeiset viisi vuotta Matti on työskennellyt Finnlinesvarustamon aluksilla. Haastatteluhetkellä hän odottaa pääsyä
olkapääleikkaukseen. Sen jälkeen on katsottava, kestääkö käsi
laivatyötä vai onko edessä ammatinvaihto vaikkapa kokin uralle. Se olisi ruoanlaitosta pitävälle miehelle mieluisin vaihtoehto.
Mutta palataanpa vielä syksyyn 2011, Matin ensimmäiseen
kantasoluluovutukseen.
Hyvissä käsissä
Luovutusta edeltävänä päivänä Mattia ei hirvittänyt. Meilahden sairaalan ovien kohdalla pää oli ajatuksista tyhjä, vaikka
aiemmin viikolla oli ollut pakko mennä nettiin lukemaan muiden luovuttajien kokemuksia. Rohkeutta valoivat Veripalvelun
antama ja lääkärintarkastuksessa saatu valmennus. Yllätyksiä
ei tarvinnut pelätä, kun tietoa oli saanut riittävästi etukäteen.
Eikä ensimmäisenä päivänä verikokeiden ottamista lukuun
ottamatta vielä mitään tapahtunutkaan. Kantasolujen keräys
tehtiin vasta seuraavana aamuna nukutuksessa.
– Luuydintä kerättiin yhdeksänsataa millilitraa, yhteensä parikymmentä pistoa. Istuminen oli ison mustelman takia
viikon verran hieman hankalaa, mutta särkylääkkeiden avulla
pystyi hyvin olemaan.
Kun Matti luovutuksen jälkeisenä aamuna lähti kotimatkalle, päällimmäisenä oli hyvä mieli. Ja on edelleen. Hänen luovuttamansa kantasolut sai täysi-ikäinen nainen. Sen tarkemmin
luovutuksensaajasta ei ole kerrottu, eikä hän olisi enempää
tietoa kaivannutkaan.
− Riittää, että on voinut olla avuksi.

Miten luovutus
Kuoleman
uhka muuttui
aikataulutetaan?
uuden
elämän aluksi.

Kantasolusiirtoa edeltää monivaiheinen prosessi, joka vie
vähintään joitakin viikkoja. Valmisteluiden lähtökohtana ovat
vapaaehtoisuus ja turvallisuus:
– Siksi luovuttajan toiveet esimerkiksi ajankohdan suhteen
otetaan huomioon mahdollisimman pitkälle, kertoo hematologian
erikoislääkäri Eeva Juvonen Veripalvelusta. – Luovuttajan on myös
oltava perusterve, eikä hänellä saa olla sellaista tautia, joka voisi
siirtyä potilaaseen.
Kun potilasta päätetään hoitaa kantasolusiirteellä, siirron
tekevän sairaalan lääkäri pyytää Veripalvelun Luuytimenluovuttajarekisteriä etsimään sopivia luovuttajia. Käytössä ovat kansainväliset rekisterit, ja yhteensopivuuden kannalta tärkein tekijä on
HLA-kudostyyppi.
– Siirtoa koordinoiva siirtokeskuksen lääkäri valitsee mahdollisista luovuttajista jatkotutkimuksiin yleensä viisi ehdokasta, jotka
ovat tässä vaiheessa vasta alustavasti HLA-tyypitettyjä. Luuytimenluovuttajarekisterin koordinaattorit ottavat yhteyttä niihin
rekistereihin, joihin ehdokkaat on merkitty. Vasta tarkennettu
HLA-tyypitys varmentaa kudossopivuuden.
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Aina ei ole kiire. Ennen kantasolujen luovutusta luovuttaja antaa verinäytteet tarkempia tyypityksiä varten sekä käy
riippumattomalla lääkärillä perusteellisessa yleissisätautisessa
tutkimuksessa. Jatkotutkimusten perusteella valitaan mahdollisuuksien mukaan kaksi luovuttajaa, joista toinen on varalla ja
toiselle tarjotaan siirtopäivää.
– Alustava aikataulu laaditaan siirtokeskuksessa. Luovuttaja
saa tavallisesti valita kolmesta ajasta. Jos niistä mikään ei sovi,
häntä pyydetään ehdottamaan jotain aikaa, Juvonen kuvaa prosessia ja tähdentää, ettei rekisteriluovuttajalle tarjota koskaan
aikaa alle kuukauden päähän.
Aikataulutusta raamittavat osaltaan luovuttajalle tehtävä
virustesti, joka vanhenee kuukaudessa, sekä se, kerätäänkö
kantasolut luuytimestä vai verenkierrosta. Jälkimmäisessä
tapauksessa solutuotantoa lisätään etukäteen antamalla
luovuttajalle viiden päivän ajan valkosolukasvutekijää. Siinäkin,
kumpi näistä menetelmistä valitaan, kuunnellaan luovuttajan
mielipidettä.
Eeva Juvonen sanoo kantasolusiirron kiireellisyyden vaihtelevan paljon: joskus potilaan kriittinen tilanne vaatii tiivistä
tahtia, joskus voidaan edetä rauhallisemmin ja sopia aika
esimerkiksi kolmen kuukauden päähän – kuten tehtiin Matti
Vaikkisen ollessa luovuttajana.

/// poiMintoJa ///
luuytimenluovuttajat Facebookissa
Luuytimenluovuttajarekisteri sai oman
Facebook-sivun. Sivua saa tykätä ja siellä voi
kommentoida, kysellä ja keskustella. Sivun
tarkoituksena on tukea meneillään olevaa
jäsenkampanjaa. LYR:n sivulta pääsee myös
näppärästi Sovinko luovuttajaksi -testiin.
Veripalvelu perusti Facebook-sivun verenluovuttajille syksyllä 2009 ja sai pian tuhansia faneja. Nykyisin Facebookissa ei enää
liitytä faniksi, vaan tykätään. Tänä päivänä
Veripalvelun Facebook-sivusta tykkää reilut
77 000 käyttäjää. Myös Luuytimenluovuttajarekisteri tavoittelee tuhansia tykkääjiä.
Liity mukaan!
sovinko kantasolujen luovuttajaksi
Netissä jo aiemmin olleen verenluovutustestin rinnalle on avattu Sovinko kantasolujen
luovuttajaksi -testi. Testin kautta ei voi
liittyä rekisterin jäseneksi, mutta sen avulla
voi arvioida, sopisiko veren kantasolujen
luovuttajaksi.
Molemmat testit voi tehdä sekä suomeksi
että ruotsiksi. Verenluovuttaja- ja luuytimenluovuttajatestit löytyvät osoitteesta
www.sovinkoluovuttajaksi.ﬁ. Ruotsinkielisellä
testillä on oma osoite www.kanjagdonera.ﬁ.
Testeihin pääsee Veripalvelun nettisivuilta ja
Facebookista.
tehokkaat yhteydet rekistereihin
Luuytimenluovuttajarekisteri otti kesällä
2010 käyttöön uuden tietokonesovelluksen, Prometheuksen. Sen avulla rekisteri on
reaaliaikaisesti yhteydessä maailman muihin
rekistereihin, jolloin sopivan luovuttajan löytäminen kantasolusiirtohoitoa tarvitsevalle
potilaalle nopeutuu ja helpottuu.
veripalvelu kehittää sähköisiä palvelujaan
Veripalvelun mittavaan sähköisten palvelujen
kehityshankkeeseen kuuluu yhtenä osana
projekti, jonka tarkoituksena on tehdä
mahdolliseksi Luuytimenluovuttajarekisteriin
liittyminen netissä.
Tavoitteena on luoda helppokäyttöinen,
sähköinen liittymislomake, jonka avulla
uuden jäsenen yhteystiedot siirtyvät sähköisesti suoraan Veripalvelun järjestelmään.
Näin helpotetaan ja nopeutetaan Luuytimenluovuttajarekisterin jäseneksi liittymistä.

Onko kilpirauhasen vajaatoiminta este
liittymiselle tai luovutukselle?
Kilpirauhasen vajaatoiminta ei estä liittymistä Luuytimenluovuttajarekisteriin.
Ovatko selän välilevyongelmat este
liittymiselle?
Selän kulumat ja välilevyn madaltumat estävät liittymisen rekisteriin. Jos kerätään luuydintä, saattaa se aiheuttaa selän oireiden
pahentumista. Tiukoilla liittymiskriteereillä
haluamme varmistaa, että rekisterin jäsenet
soveltuvat luovuttajiksi, eikä luovutuksesta
ole haittaa luovuttajalle itselleen.
Onko kolesterolilääkitys este
luuytimenluovutukselle?
Kolesterolilääkitys ei ole este rekisteriin
liittymiselle.
Miten kipua hoidetaan luovutuksessa ja
luovutuksen jälkeen?
Luovuttajalle annetaan kaikki tarvittava kivunhoito ja siitä voi keskustella jo etukäteen
lääkärintarkastuksen yhteydessä. Kantasolujen keruu suoraan luuytimestä lantion
alueelta voi keräyksen jälkeisinä päivinä
tuntua selkäkipuna, joka talttuu normaaleilla särkylääkkeillä. Kantasolujen keräämistä
verenkierrosta edeltää aina kasvutekijäpistoshoito, jonka seurauksena luovuttajalle voi
tulla esimerkiksi ﬂunssan kaltaisia lihaskipuja. Nekin talttuvat normaaleilla särkylääkkeillä. Kivuntunteen kokeminen on kuitenkin
yksilöllistä ja vaihtelee kovasti.
Miksi luovutukseen ei voi mennä omalla
autolla?
Pääsääntöisesti luovuttajaa kehotetaan
käyttämään julkisia kulkuneuvoja, koska luo-
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Rekisterin
jäsenmäärä
20 742
(tilanne 8/2012)
miehiä 33 %
naisia 67 %

vutuksen jälkeen luovuttajalla voi olla kipuja,
jotka heikentävät keskittymiskykyä ja siten
myös ajokykyä.
Mitä eroa on selkäytimellä ja luuytimellä?
Selkäydin ja luuydin sekoitetaan joskus
toisiinsa. Selkäydin on selkärangan sisällä ja
suojassa kulkeva hermoratanippu. Luuydin
taas on suurien luiden, kuten lantio- ja
reisiluiden ydin, jossa verisolut muodostuvat. Veren kantasoluja kerätään lantioluun
ytimestä. Siinä ei siis kerätä soluja selkärangan sisältä vaan ristiselän sivuilta, suoliluun
sisältä. Halvaantumisvaaraa ei siis ole.
Miten pitää toimia, jos muuttaa ulkomaille?
Jos muuttaa vain väliaikaisesti ulkomaille,
kannattaa osoitteenmuutos tehdä suoraan
rekisteriin. Näin varmistutaan, että yhteystiedot pysyvät ajan tasalla. Rekisterin jäsenenä voi siis pysyä, vaikkei enää asukaan
Suomessa.
Jos taas muutto on pysyvä, kannattaa
ottaa yhteyttä Luuytimenluovuttajarekisteriin ja keskustella mahdollisuudesta siirtää
luovuttajatiedot uuden kotimaan luuytimenluovuttajarekisteriin.

t O J A
Luovuttaneiden
rekisterijäsenten
lukumäärä on
338, joista
miehiä 200 (59 %)
naisia 138 (41 %)

Luovutuksista luuytimenluovutuksia
on ollut 62 % ja
perifeerisen veren
kantasoluluovutuksia 36 %

Rekisterijäsenten
keskimääräinen ikä
on 41 v. (min 18
v., maks 56 v.)
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Teksti: Kati Knuuttila Kuva: Jyrki Komulainen

Kanssakulkijana
kantasoluhoidoissa
Irmeli Piirto kohtaa työssään
Lastenklinikalla pieniä potilaita
Ja heidän vanhempiaan.
Kello on seitsemän aamulla, kun kantasoluhoitaja Irmeli Piirto saapuu työpaikalleen Lastenklinikan osasto K10:lle eli lasten
syöpä-, veritauti- ja kantasolusiirtoklinikalle. Hän aloitti työskentelyn Meilahden sairaalassa tammikuussa 1987 ja siirtyi
vappuviikolla Lastenklinikan K10:lle. Sairaanhoitajaksi hän
valmistui Seinäjoen sairaanhoito-oppilaitoksesta jouluna 1986.
Työpäivänsä aikana Irmeli Piirto järjestelee kantasolusiirtohoitoihin ympäri maata tulevien lasten ja heidän perheidensä
asioita.
– Aikataulutan, milloin lapset tulevat tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja sairaalaan. Tärkeää työssäni on yhteydenpito lasten
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perheisiin. Vanhemmat soittelevat paljon ja pyytävät neuvoja
hyvin monenlaisiin kysymyksiin.
Piirto kertoo, että myös hoitoihin tulevilla lapsilla on usein
kysyttävää.
– Eräs äiti soitti tyttärensä puolesta ja kertoi lapsen kysyneen, mitä tapahtuu, kun hän saa kantasoluja omalta isältään.
Tyttöä huolestutti, kasvaako hänellekin kantasolusiirron jälkeen samanlainen karvapeite rintaan kuin isällä oli. Pyysin äitiä kertomaan tyttärelleen, ettei niin tule tapahtumaan, Irmeli
Piirto sanoo ja jatkaa:
– Lapset miettivät asioita paljon itsekseen, ja on tärkeää,
että mieltä askarruttaviin kysymyksiin saadaan nopeasti vastauksia. Siksi puhelimeni on päällä vuorokauden ympäri.
Perheiden lisäksi Irmeli Piirto pitää yhteyttä paitsi Meilahden kantasolulaboratorioon myös muihin sairaaloihin sekä Veripalveluun.

Paras hetki työssä on silloin, kun lapsi lähtee
onnistuneen hoidon jälkeen omaan kotiin.
Aloituskeskustelusta kantasolusiirtoon
Irmeli Piirto aloittaa yhteydenpidon lapsipotilaan perheen
kanssa joskus jopa 4 kuukautta ennen kuin potilas vanhempineen saapuu hoidon aloittavaan kantasolusiirtokeskusteluun.
– Aloituskeskustelussa kerrataan, mikä lapsella on, miksi
siirto tehdään ja miten se käytännössä tapahtuu. Lisäksi puhutaan mahdollisista komplikaatioista ja myöhäisvaikutuksista
osaston seniorilääkärin vetäessä keskustelua.
Keskustelun jälkeen perhe allekirjoittaa paperin, josta ilmenee, että kantasolunsiirtoon liittyvistä asioista on kerrottu
heille, ja että he suostuvat siirron tekemiseen. Yli 10-vuotiaat
potilaat allekirjoittavat paperin myös itse. Toiveena on, että
molempien vanhempien on oltava läsnä keskustelussa, jotta he
saavat saman tiedon.
− Keskustelun yhteydessä vanhempien kanssa käydään
myös läpi vaikeampiakin asioita, joita ei välttämättä ole tarkoitettu lapsen korville. Silloin pieni potilas on jo toisaalla leikkimässä, Piirto kuvaa.
Kantasolusiirtoon, vai voisiko sanoa vaihtoon, valmisteleva esihoito aloitetaan noin 6−13 päivää ennen itse siirtotapahtumaa.
Kantasolut talteen
Vajaa puolet osasto K10:llä hoidossa olevista potilaista sairastaa leukemiaa. Heillä luuytimen nestemäisessä kudoksessa
muodostuvien veren kantasolujen tuotto ei ole normaalia.
Leukemiaa hoidetaan solunsalpaajalääkkeillä, mutta siten ei
aina saavuteta pysyvää paranemista. Tauti voidaan kuitenkin
usein parantaa siirtämällä potilaaseen toisen henkilön terveitä kantasoluja. Ennen siirtoa potilaan sairas luuydin tuhotaan
voimakkaalla lääke- ja sädehoitokuurilla. Siirrännäinen palauttaa luuytimen normaalin verisolujen muodostumisen.
– Eräs osa työtäni on kerätä kantasoluja talteen potilailta,
joilla on pahanlaatuinen kasvain. He tarvitsevat hoidokseen
niin suuret solunsalpaajahoidot, että oma luuydin ei lähde toipumaan ilman pakkasessa olevia kantasoluja. Kerään kantasolut potilaan kaulalaskimoon asetetun katetrin avulla kierrättämällä verta afereesilaitteen kautta, Piirto kertoo.
Nykypäivänä ei ole lainkaan harvinaista, että autologinen eli
omilla soluilla tehty kantasolusiirto tehdään kaksi tai jopa kolmekin kertaa samalle potilaalle. Näin saadaan hoitovaikutusta
tehostettua. Laite kerää veren kantasolut, ja muu veri palaa takaisin potilaaseen. Keräämisen jälkeen kantasolut pakastetaan
ja niitä säilytetään Meilahden kantasolulaboratoriossa.
− Kun kantasoluja kerätään luuytimestä, avustan kahta lääkäriä leikkaussalissa, ja silloin voi olla kyseessä potilas itse tai
sukulaisluovuttaja.
Hoidon onnistuminen on aina yksilöllistä. Aina on olemassa
mahdollisuus, että lapsi kuolee infektioon tai komplikaatioon.
Takapakkia tulee myös silloin, kun leukemia tulee hoidosta
huolimatta takaisin.

– Aiemmin oli vallalla käsitys, että jos leukemia uusii kantasolusiirron jälkeenkin, peli on menetetty. Nykypäivänä tietyissä tilanteissa voidaan pyrkiä parantamaan potilas toisella kantasolusiirrolla. Kyseessä on kuitenkin vielä kokeellinen hoito.
Silloin etsitään uusi siirre, tehdään uudet esihoidot ja toivotaan
parempaa lopputulosta, Irmeli Piirto sanoo.
töitä ei viedä kotiin
Suomessa lasten leukemiahoidot aloitetaan heti, kun sairaus havaitaan. Hoito alkaa nestehoitona, jolloin potilaan verta huuhdellaan sokeriliuoksella.
– Oli kyseessä sitten minkälainen patti tahansa, ryhdymme
heti kuvaamaan ja tutkimaan sitä.
Kun perhe saapuu lapsen hoitoja varten Helsinkiin, saattaa
vierailu kestää usein kuukausia. Silloin tarvitaan väliaikainen
asunto. Tässäkin apuun rientää Irmeli Piirto, joka järjestelee
työpäivänsä aikana myös perheiden asuntoasioita.
Jos lapsi hoidoista huolimatta menehtyy, vanhemmat palaavat sairaalaan keskustelemaan lääkärin kanssa.
– On myös perheitä, jotka saapuvat myöhemmin hoitojen tai
lapsen menetyksen jälkeen osastolle näyttämään perheeseen
syntynyttä uutta vauvaa. Se on aina lämmin tapaaminen.
Paras hetki Irmeli Piirron työpäivässä koittaa, kun parantunut lapsi lähtee kotiin, mutta on myös
työpäiviä, joiden aikana kohdataan surua.
− Osaava henkilökuntamme, hoitajat ja lääkärit,
tekevät arvokasta työtä,
jossa on sydän mukana.
Voisi sanoa, että heidän
työnsä on hatunnoston
arvoista, Irmeli Piirto sanoo.
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TIEDE
Jatkamme vuoden 2010 lehdessä aloitettua artikkelisarjaa kantasoluista, kantasolusiirroista ja uusista kantasoluhoidoista.

Aikuispotilaiden
kantasolusiirrot
Kantasolusiirto luuytimestä
tai verestä kerätyllä siirteellä
on ainoa vakiintunut kantasoluhoito maailmassa.

joita yleensä käytetään lapsipotilaille niiden pienen yksikkökoon vuoksi.
Hoitona omat kantasolut
Potilaan omia veren kantasoluja voidaan käyttää siirteenä vain
silloin, kun solut ovat terveitä. Aikuisilla tavallisimmat taudit,
joiden solunsalpaajahoitoa voidaan tehostaa omilla kantasoluilla, ovat imusolmukesyöpä tai myelooma.
Kantasoluja kerätään potilaalta heti hoitojen alkuvaiheessa,
jotta ne eivät vaurioidu hoitojen aikana. Syväjäädytetyt kantasolut säilyvät toimintakykyisinä jopa vuosia.
Tauti hoidetaan mahdollisimman vähäiseksi ”tavallisilla”
solunsalpaajahoidoilla. Niiden päätteeksi potilas saa intensiivisen solunsalpaajahoidon, josta toipumisessa auttavat hänen
omat kantasolunsa.

Teksti: Eeva Juvonen ja Päivi Sumsa

Kun pahanlaatuinen sairaus, kuten leukemia, on tuhonnut ihmisen terveen verisolutuotannon, ainoa riittävän tehokas hoitomuoto on kantasolusiirto. Siirretyillä kantasoluilla verisolutuotanto pyritään käynnistämään uudestaan.
Siirre voidaan kerätä potilaalta itseltään (autologinen siirto)
tai toiselta henkilöltä (allogeeninen siirto). Joissakin tapauksissa aikuispotilaalle voidaan siirtää istukkaveren kantasoluja,
Kantasolusiirto on kehittynyt pahanlaatuisten verisairauksien hoitona paljon.
Luuytimenluovuttajarekisteriä perustettaessa siirtoa käytettiin vain kolmeen
sairauteen, nykyisin jo kymmeneen. HYKS:n hematologian klinikalla vuosina
1990, 2000 ja 2010 tehdyt kantasolusiirrot diagnooseittain ryhmiteltyinä. 1990
tehtiin 22, vuonna 2000 66 ja vuonna 2010 64 siirtoa. (L. Volin)

AA = aplastinen anemia ALL = akuutti lymfaattinen leukemia AML = akuutti myelooinen leukemia HD = Hodgkinin lymfooma KLL = krooninen lymfaattinen leukemia
KML = krooninen myelooinen leukemia MDS = myelodysplastinen oireyhtymä
MPS = myeloproliferatiivinen syndrooma NHL = non-Hodgkin-lymfooma
PCD-MM = plasmasolutauti - multippeli myelooma

NHL
KML
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PCDMM
AML
KLL

ALL
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Omien kantasolujen siirto on turvallinen hoitokeino, sillä
siinä solut palautetaan tuttuun ympäristöönsä eikä hyljintävaaraa ole. Kun autologinen siirre on tarttunut ja käynnistänyt verisolutuotannon, toimenpiteen vaarat väistyvät nopeasti. Suomessa autologisia siirtoja tehdään kaikissa yliopistosairaaloissa.
Luovuttaja antaa terveet kantasolut
Jos potilaan omat kantasolut ovat sairaita, hän tarvitsee toisen
ihmisen terveitä soluja. Tavallisin esimerkki tällaisesta luuytimen sairaudesta on leukemia.
Koska allogeenisessa kantasolusiirrossa elimistöön tuodaan
vieraita soluja, toimenpiteeseen liittyvät riskit ovat suuret. Uudet solut on onnistuttava kotouttamaan uuteen ympäristöönsä
pysyvästi.
Ensimmäisten allogeenisten kantasolusiirtojen aikaan 1950luvulla kudostyyppejä tai erilaisia hyljintäreaktiota ei vielä tunnettu. 1970-luvulla tulokset paranivat, ja Suomessakin aloitettiin pahalaatuisten veritautien hoito kantasolusiirroin. Ensimmäinen suomalainen aikuispotilas sai kantasolusiirron sisarukseltaan Meilahden sairaalassa jo 30 vuotta sitten.
Heti siirtotoiminnan alkuvaiheessa oivallettiin, että kudostyypiltään sopivan sisarusluovuttajan puuttumisen vuoksi
siirto olisi mahdollinen vain kolmannekselle potilaista. Sama
toisin sanoen: kaksi potilasta kolmesta ei voisi saada mahdollisesti parantavaa hoitoa. Luuytimenluovuttajarekistereille oli
siis selvä tarve.
Tärkein siirtojen määrää lisännyt yksittäinen tekijä lienee
hyvin toimivien ja hyvää kansainvälistä yhteistyötä tekevien
luovuttajarekisterien olemassaolo. Allogeeninen kantasolusiirto on nykyään hoito hoitojen joukossa, vaikka se voidaan edel-

Apua yli sadalle vuosittain
Kokeellisen alkuvaiheen jälkeen sekä kantasolusiirrot että perinteiset solunsalpaajahoidot ovat kehittyneet pienin ja isoin
askelin. Myös tukihoidot, kuten verivalmisteet, ovat kehittyneet, ja potilaalle annetaan kerrallaan vain sitä veren osaa, jota
hän tarvitsee.
Nykyään taudin ennuste pyritään arvioimaan mahdollisimman tarkasti jo diagnoosivaiheessa. Jos ennuste on huono,
siirtoon edetään ripeästi. Jos puolestaan näyttää siltä, että
muilla hoidoilla voidaan saavuttaa hyvä tulos, hoito-ohjelma
aloitetaan niillä. Kantasolusiirto on kuitenkin vakiinnuttanut
paikkansa pahanlaatuisten veritautien hoito-ohjelmissa.
Myös potilaiden ikäraja on noussut. Tällä hetkellä yläikäraja
on 60–65 vuotta ja valikoiden jopa 70 vuotta. Siirtoon tulevalla potilaalla voi jopa olla muitakin sairauksia. Ikärajaa ja muita
vaatimuksia on uskallettu tarkistaa sitä mukaa, kun kokemus
on kasvanut. Lisäksi siirto-ohjelmiin on tullut uusia muun elimistön kannalta ystävällisiä hoitovaihtoehtoja ja lääkkeitä.
Kantasolusiirtojen määrä kasvaa tasaisesti kaikkialla maailmassa. Suomessa siirron joko sisarukselta tai rekisteriluovuttajalta on saanut tähän mennessä yli 1 600 lapsi- tai aikuispotilasta. Vuosittain allogeeninen kantasolusiirto tarjoaa
parantumismahdollisuuden yli sadalle potilaalle.
Lisätietoa samasta aiheesta historiakatsauksessa s. 8.

Eurooppalaisessa tilastossa jo puolessa leukemian hoitoon käytetyissä kantasolusiirroista luovuttaja on rekisterin kautta löytynyt vapaaehtoinen. Koska perhekoot pienenevät ja samaan aikaan siirtoja voidaan tehdä yhä iäkkäämmille potilaille,
rekisteriluovuttajien merkitys kasvaa entisestään. (Tilasto: EBMT)

AA
HD

leenkin määritellä vaikean sairauden vaativaksi hoidoksi. Aikuispotilaille allogeenisia siirtoja tehdään Helsingin ja Turun
yliopistollisissa keskussairaaloissa.
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2012
leDare

Matti Korhonen
Korhonen, överläkare

tusental MeDleMMar
beHövs
transplantation av blodstamceller, eller det som tidigare kallades benmärgstransplantation,
är en central vårdform vid svåra blodsjukdomar. Vid en stamcellstransplantation överförs blodstamceller som insamlats från en frisk givare, till en patient.
Benmärgsgivarregistret vid Finlands Röda Kors Blodtjänst fyller i år 20 år. Den 11 september 1992 fick den första patienten ett transplantat från en finländsk registerdonator, och under
årens lopp har registret förmedlat stamcellstransplantat till 1 136 finländska och 130 utländska
patienter.
I registret finns ungefär 20 000 donatorer och i världens samtliga register, i vilka man letar
efter lämpliga givare också för finländska patienter, finns det sammanlagt över 17 miljoner
donatorer.
Det behövs nya medlemmar, för det finns inte två exakt likadana människor och det kan vara
nog så utmanande att hitta någon som är nästan likadan.
Bli medlem eller sporra unga män och kvinnor i din bekantskapskrets att bli medlemmar.
Mer information finns på vår webbplats www.blodtjanst.fi.

hJälPARe fRån Havet
mattI vaIkkInen, som seglad På världshaven I 35 år,
råkade vara I land då hans stamCeller behövdes.
I maj 2011 fick Matti Vaikkinen ett meddelande som fick honom att spritta till: Blodtjänsts Benmärgsgivarregister bad honom ta
kontakt: han hade utsetts till kandidat för en
eventuell stamcellstransplantation.
I trådens andra ända fanns Benmärgsgivarregistrets koordinator, Anu Mourujärvi.
Matti hade redan tidigare pratat med henne
om arrangemangen i samband med en eventuell donation. Han hade redan år 2010 utsetts till lämplig donator, men den gången
måste han av olika skäl avstå från att donera.
Mattis arbete som fartygselektriker innebar att han tidvis tillbringade månader till
sjöss, varför tidtabellen hade medfört problem, men nu var han sjukledig under en
längre tid på grund av ont i axeln.
– Det kändes fint att få donera till slut.
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lång erfarenhet. Matti Vaikkinen började
ge blod redan som 18-åring och idag har han
redan gett blod ungefär 100 gånger. Han fick
kännedom om Benmärgsregistret då han besökte blodtjänstbyrån.
– Jag tänkte att inte är det till någon skada
i alla fall. Jag kan mycket väl ge stamceller till
den som behöver den, för benmärgen förnyar
sig hela tiden, säger Matti som hellre fortsätter att hjälpa på det här sättet i stället för att
till exempel ge pengar.
Matti, ursprungligen från Raumo, gick till
sjöss som 16-åring.
– Jag har varit i stort sett överallt utom på
Antarktis och i Sydamerika.
Han har varit anställd hos 21 rederier –
under de senaste fem åren hos Finnlines – och
under 35 år har han rest med 58 olika fartyg.

Pojken som två gånger övervann cancern
12-årige Tomi Oikarinen drabbades av leukemi första gången redan i lekåldern.
I november 2002 blev den då treårige Tomis mor Minna Oikarinen orolig. Pojken var trött och
den lätta febern på drygt 37 grader ville inte ge med sig. Maten smakade inte, han fick blånader
på huden, ont i öronen och då han hoppade på lillasystern Helmis blöjpaket och stukade foten,
ville den inte bli bra.
På hälsostationen tog man blodprov av Tomi. Hemoglobin- och trombocytnivåerna var så låga
att familjen på stående fot förpassades till fortsatta test till Uleåborgs universitetssjukhus. Dagen
därpå fick Tomi diagnosen akut leukemi.
Behandlingen med cytostatika sattes omedelbart in och under de två första månaderna var
Tomi helt isolerad på sjukhuset. Senare fick pojken cytostatika med ungefär tre veckors intervall
och under behandlingarna måste patienten vara på sjukhus från tre dagar till en hel vecka. De
tuffa behandlingarna, som bland annat orsakade håravfall och illamående, pågick i två år.
Det gick ett par år och så återkom leukemin. Den 7-årige Tomi behövde nu en stamcellstransplantation för att få bukt med sjukdomen. De sjuka stamcellerna i benmärgen förstörs och ersätts
av fris celler från en annan människa. En lämplig donator hittades under sensommaren 2005.
Idag märks leukemin i femteklassisten Tomis liv bara i form av de regelbundna kontrollerna
på sjukhuset, en något långsammare tillväxt och en något sämre fysisk kondition än andra jämnåriga, men den förbättras hela tiden tack vare skateboard-åkningen.
– Blodtjänst gör ett otroligt viktig arbete, säger mamma Minna med ett leende, när Tomi visar
vad han kan göra med sin skateboard.

I goda händer. Matti anslöt sig till Benmärgsgivarregistret strax efter det att registret grundats år 1992. Under 90-talet kom han
en gång så långt att han fick ge blodprov för
fortsatta test av hans lämplighet som donator, men den gången var det brodern Eero
som bev utsedd till donator.
Åren gick och en donation verkade allt mer
avlägsen.
– Jag tänkte väl ungefär som så, att det
knappast kommer en annan gång nu när den
övre åldersgränsen börjar närma sig, säger
femtioårige Matti med ett leende.
Men ödet ville annorlunda: han kallades
två gånger inom loppet av ett par år. Efter att
ha pratat med Anu, åkte Matti till hälsostationen i sin hemstad St. Karins för fortsatta
test. Därefter åkte han till Mejlans sjukhus för
att träffa Mari Eriksson, en specialistläkare
utan bindningar till varken benmärgregistret
eller transplantationscentralen. Hon gjorde
en hälsokontroll. När allt konstaterades vara i
sin ordning, bestämdes att donationen skulle
ske hösten 2011.
Åtgärden bekymrade inte Matti på förhand. Modet hölls uppe av den vägledning

som Blodtjänst gett och som han fått under
läkarkontrollen. Stamcellsdonationen skedde
under nedsövning.
– Man samlade in niohundra milliliter benmärg; sammanlagt ett tjugotal stick. På grund
av en stor blånad var det litet svårt att sitta
under den första veckan, men med hjälp av
värkmedicin gick allting bra.

Efter donationen kände Matti framför
allt att han var glad. De stamceller som Matti
hade donerat gick till en fullvuxen kvinna.
Mer än så berättar man inte om den som får
transplantatet, och Matti hade inte ens önskat veta mer än det.
– För mig räcker det med att jag har fått
hjälpa.

Hur görs tidtabellen för en donation upp?
– Utgångspunkten vid förberedelserna är frivilligheten och säkerheten, varför man så långt som
möjligt exempelvis beaktar donatorns önskemål gällande tidpunkten. Donatorn bör också vara
frisk, berättar specialistläkaren i hematologi, Eeva Juvonen vid Blodtjänst.
Blodtjänsts Benmärgsgivarregister letar efter lämpliga donatorer via det internationella registernätverket. Den viktigaste förenlighetsfaktorn är HLA-vävnadstypen.
Inför en donation ger donatorn ett blodprov med vars hjälp man gör en noggrannare vävnadstypning och därtill besöker givaren en oberoende läkare för en noggrann inremedicinsk hälsokontroll. På basen av testresultaten väljer man om möjligt ut två donatorer. Den ena är reserv medan
den andra erbjuds ett donationsdatum.
Tidtabellen bestäms dels av patientens behov och av huruvida donationen sker från benmärgen eller från blodet.
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en MedLevaRe
vid staMceLLsBeHandLingaRna
IrmelI PIIrto träffar I sItt
arbete På barnklInIken små
PatIenter oCh deras föräldrar.

Klockan är sju på
morgonen och stamcellssköterskan Irmeli Piirto kommer
till sin arbetsplats på
Barnklinikens avdelning K10, eller cancer-, blodsjukdoms- och stamcellstransplantationskliniken för barn. Under sin arbetsdag
sköter hon om olika praktiska angelägenheter

för de barn och deras familjer, som från olika
håll i landet kommer för att få stamcellstransplantationsvård.
– Jag gör upp tidtabeller och håller kontakt med barnens familjer. Föräldrarna ringer
mycket och också barnen som ska få vård, vill
ofta ställa frågor.
Irmeli Piirto håller också kontakt med
stamcellslaboratoriet i Mejlans, till andra
sjukhus och till Blodtjänst.

tJuGOÅRInGen viLL Ha Med fLeR unga
Jag blev i maj år 1992 anställd som läkare vid Blodtjänsts Benmärgsgivarregister. Bara några månader tidigare hade Penningautomatföreningen meddelat att man stöder grundandet av registret så, att det
under de närmaste fem åren ska kunna bestämma vävnadstypen hos
10 000 donatorer.
Med hjälp av de reagenser som Blodtjänst använde hade man inte
kunnat samla ihop ett så här stort register. Det finns ett stort antal
HLA-faktorer och vid typningen använder man deras respektive antikroppar. De reagenser som Blodtjänst använde då, var inte tillräckligt
exakta och rena för att ge ett tillräckligt tillförlitligt utslag i situationer
där donatorn är någon annan än en närstående släkting.
Med hjälp av stödet från PAF kunde man från USA och Tyskland
köpa kommersiellt tillverkade reagenser som gav tillräckligt tillförlitliga resultat. Redan efter fyra år hade man fått till stånd ett omfattande
register med finländare som var villiga att donera benmärg till dem
som behöver. Registrets verksamhet blev snabbt rutin.
Internationella kontakter behövs. Rätt fort efter grundandet anslöt sig registret till den internationella
verksamheten för att kunna leta efter lämpliga donatorer utomlands, om sådana inte kunde hittas
i Finland. I början fick vi inga benmärgstransplantat från det stora NMDP-registret i USA,

för de ville först granska alla detaljer. Senare ingicks ett samarbetsavtal
också med dem och i och med att EMDIS-systemet (European Marrow
Donor Information System) togs i bruk 2010, går letandet efter lämpliga donatorer ännu snabbare än tidigare.
De första patienterna skickades till Huddinge sjukhus i Sverige för
benmärgstransplantation, för sjukhuset hade redan erhållit rättighet
att använda amerikanska transplantat. I dag är det världsomfattande
samarbetet redan vardag och naturligt: jag hjälper dig; du hjälper mig
och vi känner inga gränser.
Fler unga medlemmar efterlyses. Utmaningar finns det gott om
också tjugo år efter att registret grundades. Bland de 20 000 medlemmarna finns fortfarande rätt många sådana som kom med redan i början och vilka under årens lopp kan ha drabbats av olika krämpor som
gör det omöjligt för dem att donera benmärg.
Registret letar därför efter nya medlemmar framför allt från Egentliga Finland och Norra Österbotten. Inom dessa regioner har flyttningsrörelsen av historiska skäl varit större än på annat håll, varför
vissa vävnadstypskombinationer lättare kunde hittas där än till exempel i Östra Finland. På det sättet skulle registret få fler sällsynta HLAkombinationer. Registret önskar också fler medlemmar bland studeranden.
Förhoppningsvis utvecklar man så småningom ett förmånligt
snabbtest med vars hjälp man genast kan finna speciella egenskaper
hos HLA-faktorerna. Allt som kan göra letandet efter en donator snabbare, är till fördel, börjande från de första sökningarna efter en donator och de första kontakterna till att leveransen av själva transplantatet till patienten. Hela proceduren vid en stamcellstransplantation är
lika finslipad av fackmännen som ett ishockeylag på VM-nivå.
Under årens lopp har Benmärgsregistret hållit kontakt med sina
medlemmar på många olika sätt. Tidningen Märgnytt lanserades för
att förmedla berättelser och påminna medlemmarna om registrets existens. I början texter och bilder duplicerades på A4-papper och under
flera år tecknade jag pärmbilderna. Så småningom fick tidningen en
fin, proffsig redaktion och ett piggt utseende.
Jag önskar allt gott för Benmärgsgivarregistret som nu firar bemärkelsedag.
Marja-Kaisa Auvinen
Biträdande överläkare
Klinisk immunologi/Transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
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Stamceller tas tillvara. Knappt hälften av
de patienter som vårdas på avdelning K10 lider av leukemi. För att bota den behövs ofta,
förutom behandlingen med cytostatika, friska stamceller av en annan människa.
– Jag bistår de två läkarna i operationssalen vid insamlingen av stamceller, berättar
Piirto. – En av mina uppgifter är att samla in
stamceller från patienter med elakartade tumörer. Behandlingen av dem kräver så kraf-

tiga cytostatbehandlingar att benmärgen inte
förmår återhämta sig utan hjälp av de friska,
nedfrysta stamcellerna.
När familjen kommer till Helsingfors för
den behandling som barnet ska få, kan vistelsen bli flera månader lång. Också i det fallet
kommer Piirto till hjälp: Under sin arbetsdag
letar hon också efter tillfälliga bostäder för
familjerna.
Det bästa i arbetet är att få se ett barn som

tillfrisknat åka hem, men det
finns också dagar med sorg.
– Vår kunniga
personal, sköterskorna och läkarna,
gör ett värdefullt
arbete där hjärtat
alltid är med.

/// aXploCk ///
utgör nedsatt funktion i sköldkörteln hinder för medlemskap/
donation?
Nedsatt sköldkörtelfunktion hindrar inte ett medlemskap i
registret.
hindrar problem med förslitningar i ryggraden ett medlemskap?
Förslitningar i ryggmärgen och försänkningar i broskmellanskivorna hindrar medlemskap. Om man donerar benmärg, kan det försvåra ryggbesvären. Genom de
strikta kriterierna önskar vi förvissa oss om att registrets medlemmar verkligen
också är lämpliga som donatorer och att donationen inte är till men för donatorn.
Kan man donera benmärg om man använder kolesterolmedicin?
Kolesterolmedicin utgör inget hinder för donation.

RoBeRt, HuR ståR det tiLL idag?
under 20 år har många som blIvIt behandlade med
stamCellstransPlantat berättat sIn hIstorIa för märgnytts
läsare. en av dem är robert ehrnsten från karIs.
Våren 2007 konstaterades att Robert Ehrnsten, då 11 år, led av aplastisk
anemi, en sjukdom som stoppar produktionen av blodceller i benmärgen.
Med hjälp av en stamcellstransplantation kunde man återställa benmärgens produktionsförmåga.
– Nu mår jag riktigt bra. Efter stamcellstransplantationen har jag visserligen varit mera sjuk och jag lider av nedsatt funktion i sköldkörteln. Jag
går i nionde klassen. På fritiden är jag tillsammans med mina kompisar och
med katten Misse och så lagar jag mat och fiskar. Jag tänker börja studera
till datanom och jag skulle vilja resa mera. Ett stort tack till den donator
som gav mig stamceller och
gjorde allt detta möjligt.

benmärgsdonatorerna på Facebook
På Benmärgsgivarregistrets Facebooksida kan man kommentera, fråga och
diskutera. Blodtjänst öppnade en sida
för blodgivare på Facebook hösten
2009. För närvarande har Blodtjänsts
Facebook-sida drygt 77 000 ”kompisar”.
Också Benmärgsgivarregistret strävar
efter tusentals ”kompisar. Häng med!
Kan jag donera stamceller?
Parallellt med det redan existerande
blodgivartestet på webben har nu
öppnats ett motsvarande webbtest för
stamcellsdonatorer. Testet kan nås via
adressen www.kanjagdonera.ﬁ eller
www.sovinkoluovuttajaksi.ﬁ. Man kommer till testsidan antingen via Blodtjänst
webbplats eller Facebook.
blodtjänst utvecklar sina elektroniska
tjänster
I Blodtjänsts omfattande projekt för att
utveckla de elektroniska tjänsterna ingår
som ett delprojekt med syfte att göra
det möjligt att ansluta sig till registret
via webben med hjälp av en elektronisk
blankett som är enkel att använda.
STATISTIK
- Antal medlemmar i registret 20 742
(läget 8/2011)
· män 33 %
· kvinnor 67 %
- Antalet medlemmar som donerat är
338, av vilka
· män 200 (59 %)
· kvinnor 138 (41 %)
- Av donationerna har 62 % varit
benmärgsdonationer och 36 %
perifera donationer av stamceller ur
blodet.
- Registermedlemmarnas medelålder är
41 år (min 18 år, max 56 år)
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MIELEN MATKA
Avunannon edellä kulkee ajatustyö, joskus myös omakohtainen avuntarve.

Anna hyvän kiertää
Keksi idea, jolla
pystyt muuttamaan
maailmaa – ja ala
toteuttaa sitä!

Muiden auttaminen vaatii myös
uskallusta muuttua itse.

Teksti: Irma Capiten
Kuva: Warner Bros.

Tämän lauseen kirjoittaa liitutaululle
yhteiskuntaopin opettaja herra Simonet
(Kevin Spacey) Mimi Lederin ohjaamassa elokuvassa Anna hyvän kiertää.
Trevor-poika (Haley Joel Osment)
ottaa koulutehtävän tosissaan ja pyrkii
oikeasti parantamaan maailmaa. Hän haluaa auttaa ihmisiä pyyteettömästi, vastapalvelusta odottamatta. Avun saajalle
sanotaan ”Pay it forward”, eli ”Anna hyvän
kiertää”.
Trevor keksii hyvän kierrättämiseen
simppeliydessään nerokkaan kaavan: Kun
autat kolmea henkilöä, joista kukin puolestaan auttaa taas kolmea henkilöä, ja
niin edelleen, pian apu leviää kulovalkean
lailla. Niin se elokuvassa leviääkin, osavaltiosta toiseen, ja pelastetuksi tulevat
myös Trevorin oma äiti (Helen Hunt) ja
mummo (Angie Dickinson).
Elokuva on sympaattinen, tunteikas ja
antaa toivoa ihmisten hyvyydestä, vaikka
siinä kohdataan myös paljon pahaa. Ehkä
hyvän olemus saa pontta juuri vastakohdastaan: pahuudesta huolimatta maailmassa on ihmisiä, jotka uskovat hyvään
ja tahtovat pyyteettömästi auttaa lähimmäisiään.
Anna hyvän kiertää -elokuva on koskettanut ihmisiä ympäri maailmaa. Elokuva
on inspiroinut sekä ihmisiä yksilöinä että

kasvanut ruohonjuuritasolta erilaisiksi
kansalaisliikkeiksi asti. Onpa elokuvan
nimen ja tematiikan ympärille perustettu
myös organisoituja hyväntekeväisyysjärjestöjä. Suomessa hyvää kierrättävät esimerkiksi vastuullisen yritystoiminnan verkosto FiBS sekä Anna hyvän kiertää ry, joka toimii nuorten
liikkumisen ja hyvinvoinnin
edistämiseksi. Porissa neulotaan nuttuja etiopialaisille,
Helsingissä Tyttöjen talolle
on puuhattu lahjapussukoita
ja niin edelleen.
Oletko sinä antanut viime
aikoina hyvän kiertää? Ajatus on ikiaikainen ja toimiva.
Usein meitä ohjaavat kuitenkin auttamistahdon sijaan
rutiinit, itsekeskeisyys ja mukavuudenhalu.
Muiden auttaminen vaatii monenlaista uskallusta
− myös uskallusta itse muuttua auttamisen myötä. Kuten
Trevor sen elokuvassa sanoo:
”Jotkut ihmiset kai ovat juuttuneet vanhoille urilleen.
Vaikka asiat olisivat huonostikin, he eivät uskalla muut-
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Luuytimenluovuttajarekisteri
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tua. He luovuttavat. Kun he tekevät niin,
kaikki tavallaan häviävät. ”
Mutta maailma voi muuttua. Älä kierrä
autettavaa, vaan anna hyvän kiertää!

Lue lisää ja anna samalla
palautetta sekä juttuideoita ensi
vuoden Ytimekkääseen

www.veripalvelu.fi/www/ytimekas

