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Siirtosydän pysyy hyvin
kasvavan lapsen vauhdissa
Antilla on sankariarpi
Antti Sommelo sai uuden sydämen jo vuoden ikäisenä. Nelikuisena alkanut pikkuinen puhina osoittautui dilatoivaksi kardiomyopatiaksi ja johti nopeasti
sydänsiirtoon. Nyt Antti on tavallinen neljäsluokkalainen, joka pelaa jalkapalloa Tikkurilan
Palloseurassa ja juoksee ulkona novascotiannoutajan Bellan
kanssa.
Eipä arvannut Minna Sommelo millainen reissu muodostuisi eräästä lokakuisesta sängynostomatkasta yhdeksän vuotta
sitten. Antti oli nelikuinen ja Minna oli
huomannut tämän puhkuvan hiukan
erikoisesti muutaman päivän ajan. Hän
varasi samalle reissulle ajan Mehiläisestä
ajatellen, että pojalla on jotain flunssaa.
Tytötkin, 3-vuotias Nea ja 5-vuotias Riina,
oli viety isovanhemmille hoitoon.
Mehiläisessä lääkäri totesi heti, että
lisätutkimuksia tarvitaan ja kirjoitti lähetteen Lastenklinikalle. – Käydään nyt
ostamassa se sänky kumminkin ensin,
Minna totesi miehelleen Markulle. Ei
hänelle tullut mieleenkään, että Lastenklinikalle päästyään Antti joutuisi tehoosastolle suonen sisäiseen lääkintään vakavan sydänongelman takia.
Tarkempien tutkimusten tuloksena
Antilla todettiin dilatoiva kardiomyopatia, joka oli kehittynyt mutaation seurauksena jo ennen Antin syntymää. Kun
Minnalle soitettiin tutkimuksen tuloksista, hänelle kerrottiin kolme ennustetta.
Ensimmäisen mukaan lääkehoito tepsii,
tauti selätetään ja Antti voi jatkaa elämää terveenä. Toinen vaihtoehto oli,
että lääke auttaa, mutta vain siinä mää-
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pyörittäminen vaati voimia. Tytöt jäivät väkisinkin vähemmälle
huomiolle.

Siirtolistalla
vain viikon ajan

Antti Sommelo pelaa Tikkurilan
Palloseuran 04-syntyneiden
poikien joukkueessa.

rin, että Antti pystyy tulemaan toimeen
sairauden kanssa. Kolmas vaihtoehto oli
menehtyminen.
Menehtyminen. Minnan mieleen jäi
pyörimään viimeiseksi lausuttu sana. Tieto oli shokeeraava. Jälkeenpäin hän on
vasta tajunnut, miten raskasta sitä seuraava aika on ollut, niin henkisesti kuin
fyysisestikin. Pahinta oli epätietoisuus,
auttaako lääke vai miten tässä käy. Antti
joutui olemaan paljon sairaalassa, tytöt
olivat pieniä ja pelkkä arjen rutiinien

Kesällä 2005 lääkäri totesi, ettei
lääkehoito auta ja ainoa vaihtoehto on sydänsiirto. Heinäkuun
lopulla tehtiin siirtoselvitykset ja
Antti laitettiin listalle. Vanhempia
oli varoitettu, että siirrettä voitaisiin joutua odottamaan jopa
vuoden.
Saman viikon lopulla perhe
lähti viettämään viikonloppua mökille
Sysmään. Minna lähti lasten kanssa edeltä ja mies tulisi töiden jälkeen perässä.
Minna vietti rauhallista kesäpäivää, kun
Lastenklinikalta soitettiin ja tiedusteltiin
miten Antti jaksaa, onko ollut mitään
flunssaa. Sitten kerrottiin, että sopiva
siirre oli löytynyt ja Antti pitäisi tuoda
klinikalle mahdollisimman pian.
Silloin Minnalle iski paniikki. Onneksi
hänen vanhemmillaan oli mökki naapurissa ja he olivat paikalla. Minnan isä Eero
totesi, ettei tytär ole ajokykyinen tuossa
mielentilassa ja lähti Minnan ja Antin
mukaan kuskiksi. Tytöt jäivät ensin Ritva
-mummille hoitoon ja tulivat hänen
kanssaan perässä kaupunkiin.
››

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry

Lastenklinikalla Minnalle kerrottiin,
että leikkaus kestäisi viidestä seitsemään
tuntia ja häntä neuvottiin lähtemään kotiin odottamaan. Aamulla soitettiin, että
siirto oli tehty, mutta sydämen käynnistymisen kanssa oli ollut ongelmia. – Jaahas, siinäkö se oli, kertoo Minna ajatelleensa. Klinikalla kirurgi tuli sitten huoneeseen, nojasi hymyillen oven pieleen
ja totesi – Ei paskempi. Se laukaisi jännityksen ja Minna tajusi, että kaikki oli
mennyt hyvin.

Nakkikeitosta
alkoi normaali elämä
Leikkauksen jälkeen toipuminen alkoi
nopeasti. Minna muistaa erityisen elävästi hetken, jolloin Antti oli siirretty
teholta tavalliselle osastolle ja hänen tullessaan poikaa katsomaan tämä söi nakkikeittoa. – Siitä alkoi normaali elämä,
naurahtaa Minna ja kertoo, ettei Antti
ollut koskaan sitä ennen syönyt kiinteää
ruokaa. Viimeiset kuukaudet ravinto oli
tiputettu nenämahaletkusta.
Nyt Antti elää tavallista kymmenvuotiaan pojan elämää. Käy koulua, pelaa
jalkapalloa, kinastelee isosiskojen kanssa ja ulkoiluttaa Bella-koiraa. Antilla
on samanlainen hyljinnänestolääkitys
kuin muillakin sydänsiirron saaneilla,
siklosporiini, mykofenolaattimofetiili,
kortisoni ja statiini. Mitään ongelmia
ei ole ollut ja kahden kuukauden välein
tapahtuvat kontrollikäynnit Lastenklinikalla sujuvat jo rutiinilla.
Joskus Antti on saattanut todeta lääkkeistä, että ”nää on tyhmiä” ja kysynyt
äidiltään onko niitä pakko ottaa, mutta

Vas. Nea, Antti, Minna ja Riina Sommelo sekä Bella-koira Tikkurilan kodin
pihalla.
pääsääntöisesti hän hoitaa lääkkeiden
otot itsenäisesti aamuin illoin vanhempien lataamasta dosetista.
Kokemukset lapsen sairastumisesta vakavasti ovat herättäneet Minnassa halun
auttaa muita saman kohtaavia perheitä.
Hän on lähtenyt mukaan Sydänlapset
ja – aikuiset ry:n toimintaan ja vetää nykyään Uudenmaan alueen Sydänystävät
– toimintaa.
Ensimmäisellä luokalla Antti oli viitannut ja sanonut, että hänelle on vaihdettu
sydän. Tätä oli seurannut keskustelu, jossa joku toinen oli kertonut sairastavansa

diabetesta. Sen jälkeen asiaan ei ole sen
kummemmin tarvinnut palata. Minna
toivoo, että Antti säilyttää avoimen suhtautumisensa elämään ja voisi jatkossakin elää normaalia elämää ilman että
joutuisi piilottelemaan tai häpeämään
sydänsiirtoaan.
Lonkkaleikkauksen läpikäyneen papan
kanssa Antti oli saunassa vertaillut arpia
ja ilmoittanut sitten ylpeänä muille, että
heillä on molemmilla sankariarpi.
Teksti ja kuvat
Tuija Helander

Syyskokousterveisiä Mikkelistä
Viitisenkymmentä Sykeläistä kokoontui 22.11. Kyyhkylän kartanon tiloissa.
Syyskokous vahvisti tulevalle 25-vuotisjuhlavuodelle talous- ja toimintasuunnitelman sekä teki henkilövalintoja vuosille
2015–2016.
Jari Laurén Jyväskylästä jatkaa puheenjohtajana. Pitkään ja ansiokkaasti
hallituksessa vaikuttaneet Markku Suominen Tampereelta ja Kirsti Permi Rovaniemeltä jättäytyivät sivuun ja uusiksi
jäseniksi valittiin Sari Männikkö Seinäjoelta ja Paula Tuominen Oulusta.
Uudelle kaksivuotiskaudelle valittiin
Seppo Solehmainen Varkaudesta ja Jaana
Soppi Helsingistä. Päivi Janhusen (Mik-
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keli) ja Lotta Pukkilan (Espoo) kausi jatkuu ainakin ensi vuoden. Hallituksen
varajäseninä jatkavat Reijo Hilli Lappajärveltä ja Pentti Virtanen Turusta. Uudeksi varajäseneksi valittiin Marjo Remes
Järvenpäästä.
Kokous kutsui myös uusiksi kunniajäseniksi Jorma ja Riitta Seppäläisen Joroisilta, Pentti ja Pirjo Virtasen Turusta,
Simo ja Eeva Pohjalaisen Hinnerjoelta sekä Heikki Pasasen (postuumisti) ja Pirkko
Laisin Helsingistä.
Vuoden 2014 Taistelija on Jukka Saarinen Jalasjärveltä ja Vuoden Liikuttaja
Reijo Hilli. Viime vuonna käyttöön otettu Vuoden Syketeko-palkinto ojennettiin

tänä vuonna Mika Ahjolinnalle (Lappeenranta), Pasi Heikkilälle (Kuusamo), Lotta
Pukkilalle sekä Jonna Riihosen perheelle
(Vilppula).
Kokouspäivä huipentui leppoisasti savolaiseen tapaan pikkujouluissa. Monipuolinen ja tasokas iltaohjelma oli Päivi
Janhusen perheen ja ystäväpiirin hyvissä käsissä. Syken mieskvartetti Iina Suomisen johdolla ja nopeasti koottu laaja
näyttelijäkaarti olkoot esimerkkinä estraditaiteemme tämän hetken tasosta.
Jari Laurén
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Juhlavuosi 2015
lähestyy

Kehitys kehittyy
Lääketiede kehittyy huimaa vauhtia – me sydän- ja keuhkosiirrokkaat olemme yksi esimerkki siitä. Kun ensimmäiset sydänsiirrot maailmalla oli tehty, oltiin vielä sitä mieltä, että keuhkoja ei ainakaan pystytä koskaan siirtämään.
Nyt niidenkin siirto on jo lähes rutiinia ja viime aikoina
on siirretty jopa kasvoja ja kohtujakin.
Leikkausteknologian ohella myös lääkkeiden kehitys
on mennyt vauhdilla eteenpäin. Enää eivät kaikki siirrokkaat saa hyljinnän estoon yhtä ja samaa siklosporiinia
vaan vaihtoehtoja löytyy jo useita. Myös hyljinnänestolääkkeiden sivuvaikutuksia pystytään hoitamaan yhä paremmin. Tämän kehityksen myötä on odotettavissa oleva
elinaikakin noussut.
Ironista on, että samalla kun lääketiede keksii yhä hienompia keinoja terveyden edistämiseksi ja elämän pidentämiseksi, ihminen itse lyhentää ja heikentää sitä omaksumillaan elintavoilla. Metabolinen oireyhtymä jyllää edelleen ja mikä huolestuttavinta, sitä esiintyy myös lapsilla.
Liikunnan puutteesta ja huonosta ruokavaliosta johtuvaa
painonnousua, luunmurtumia, alkavaa sepelvaltimotautia
ja kakkostyypin diabetesta on todettu jo kouluikäisillä.
Voimme itse paljolti vaikuttaa oman elinaikamme laatuun ja pituuteen tekemällä oikeita valintoja jokapäiväisessä elämässämme. Kuten Karl Lemström tämän lehden
haastattelussa toteaa, elinsiirron saaneen paras suoja on
hyvä yleiskunto – säännöllistä liikuntaa, terveellistä ruokaa ja riittävästi lepoa.
Ja hiukan vielä pilkettä silmäkulmaan.
Hyvän joulun toivotuksin

Jo 1980-luvun lopulla silloiset sydänsiirrokkaat tapasivat
toisiaan lähinnä Meilahden sairaalakäyntien yhteydessä.
Keskusteluissa kaivattiin myös suunniteltuja kohtaamisia.
Syntyi ajatus yhteisestä yhdistyksestä, joka perustettiinkin lokakuussa 1990. Perustavan kokouksen pöytäkirjaan
on merkitty yhteensä 31 siirrokkaan ja omaisen nimet.
Sydänsiirrokkaiden ohella kokouksessa oli paikalla myös
maamme ensimmäinen keuhkosiirrokas. Sairaalan henkilökunta tuki alusta alkaen hanketta.
Jotain historiallista tapahtui jo vuonna 1985 helmikuun 13. päivänä Meilahdessa. Tuolloin professori Severi
Mattilan johtama ryhmä teki maamme ensimmäisen
sydänsiirron. Tästä merkkipäivästä tulee piakkoin kuluneeksi 30 vuotta.
Professori Ari Harjulan ryhmä suoritti onnistuneen
yhden keuhkon siirron helmikuussa 1990. Tästä edistysaskeleesta on kohta neljännesvuosisata eli 25 vuotta.
Ensimmäinen blokkisiirto tehtiin pari vuotta aiemmin.
Niin meillä siirrokkailla läheisineen kuin myös yhdistyksellä on siis monta Juhlan aihetta. Lisäksi on erittäin
hienoa, että joukossamme on vielä useita yhdistyksemme
perustajajäseniä 25 vuoden takaa kertomassa kokemuksiaan meille muille. Samalla Te toimitte mitä parhaina
elävinä esimerkkeinä ja kiitoksena pioneerikauden lääkäreille ja muulle hoitohenkilökunnalle loistavasti tehdystä vaativasta työstä. Lämpimät Kiitoksemme ja Onnittelumme Teille Kaikille!
Jari Laurén, pj

Tuija Helander
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Sydän- ja keuhkosiirteen
saaneiden lasten ja nuorten
vointia seurataan tarkasti
Lapsille ja nuorille on HYKS:n lastenklinikalla tehty vuodesta 1991 lähtien 72
sydämensiirtoa ja vuodesta 2009 lähtien
4 keuhkonsiirtoa (2 näistä sydän-keuhkosiirtoja). Lasten siirtojen syyt ovat erilaiset kuin aikuisilla. Puolet lapsista saa
siirteen sydänlihassairauden (kardiomyopatian) vuoksi ja puolella potilaista syynä
on synnynnäinen rakenteellinen sydänvika, joka on korjausleikkauksesta huolimatta johtanut sydämen vajaatoimintaan. Keuhkosiirtojen osalta tavallisimmat
syyt maailmanlaajuisestikin ovat kystinen
fibroosi ja keuhkovaltimopaineen nousu.
Pienimmät lapsipotilaat ovat olleet siirtohetkellä alle vuoden ikäisiä.
Sydämen ja keuhkosiirtojen periaatteet
ovat lapsilla samat kuin aikuisilla, joskin
pieni koko ja osalla lapsista poikkeuksellinen sydämen ja verisuonten rakenne tuovat mukanaan erityisiä kirurgisia
haasteita. Lapset toipuvat leikkauksesta
yleensä varsin nopeasti ja useimmilla
suorituskyky on jo parin viikon kuluttua
aivan eri luokkaa kuin ennen siirtoa.
Aikuisten tapaan lapset tarvitsevat elinikäisen hylkimisenestolääkityksen ja
lääkkeetkin ovat samoja kuin aikuisilla.
Niiden annostelu on jonkin verran tarkempaa kuin aikuisilla ja suhteutetaan
aina lapsen kokoon. Pienikin lapsi ”osaa”
hylkiä siirrettä, jos lääkitys on liian vähäistä. Toisaalta lapsilla tulee varoa liiallista lääkitystä niiden moninaisten sivuvaikutusten vuoksi.
Hylkimisenestolääkitys aikaansaa infektioherkkyyttä, jonka voisi olettaa pienillä lapsilla olevan erityisen suuri ongelma. Näin ei kuitenkaan näytä olevan

asian laita. Pienet siirrokkaat toipuvat
esimerkiksi tavallisista hengitystie- ja
suolistoinfektioista varsin normaalisti,
eikä vaikeammista bakteeri-infektioistakaan ole suuremmin pelkoa. Infektioiden määräkään ei juuri eroa tavallisten
lasten vastaavasta. Niinpä periaate on
se, että siirron saanut lapsi ja nuori voi
elää varsin normaalia ikäistensä elämää.
Isommat lapset saavat mennä kouluun
pari viikkoa sairaalasta pääsyn jälkeen ja
leikki-ikäiset lapset voi viedä päiväkotiin
2-3 kk siirrosta.
Lapsisiirrokkaat altistuvat hylkimisenestolääkitykselle vuosikymmenien ajan
ja niinpä lääkkeiden sivuvaikutusten
seuranta on jopa tarkempaa kuin aikuispuolella. Seurattavia asioita ovat
siirteen toiminnan ohella lapsen kasvu
ja kehitys, munuaistoiminta, infektiot,
luuston terveys, kosmeettiset ongelmat,
sokeri- ja rasva-aineenvaihdunta, puberteettikehitys sekä murrosiän psyykkinen myllerrys. Lapsisiirrokkaat käyvät
kontrolleissa niin kotisairaalassa kuin
HYKS:n Lastenklinikallakin ja esim. sydänsiirron saaneilla seurantaan kuuluu
vuosittaiset sydänlihasnäytteet ja sepelvaltimoiden kuvaukset. Keuhkonsiirron
saaneille tehdään keuhkojen tietokonekuvaus ja kudosnäytteiden tutkiminen yhteistyössä HYKS:n aikuisyksikön
kanssa. Munuaisten toimintaa seurataan
puhdistumakokeen avulla ja luuston mineraalipitoisuutta DEXA-mittauksilla ja
selkärankakuvauksilla. Lasten kasvaessa
lääkepitoisuudetkin muuttuvat herkemmin kuin aikuispotilailla ja niinpä laboratoriokokeiden ja lääkärikäyntien väli

on lapsisiirrokkailla pisimmillään 6-8
viikkoa.
Lasten ja nuorten kohdalla elinsiirto
on aina koko perheen asia ja varsinkin
alkuvaiheen tiheät kontrollit vaikuttavat koko perheen elämään. Lääkityksestä huolehtiminen ja lapsen voinnin seuranta ovat pitkälti vanhempien vastuulla.
Suomalaiset vanhemmat ovat kuitenkin
esimerkillisen tarkkoja lastensa hoidossa,
ja toisinaan vanhempia joudutaan jopa
toppuuttelemaan hoivaamisen suhteen.
Siirrokkaita voidaan velvoittaa osallistumaan perheen arkipäivään samalla tavalla kuin sisaria. Murrosiän lähestyessä vastuu lääkkeiden säännöllisestä ottamisesta
siirtyy asteittain asianomaiselle itselleen,
mikä aluksi edellyttää valvontaa. Murrosikäisen sitoutuminen lääkkeidensä syöntiin on koko elinsiirtotoiminnan suuri
haaste, johon osallistuvat niin vanhemmat kuin hoitoyksikötkin. Siirtyminen
aikuispuolen seurantaan tapahtuu aina
yhteistyönä lasten- ja aikuisyksiköiden
välillä. Tällä pyritään takaamaan hoidon
saumaton jatkuvuus.
Hannu Jalanko
Prof. Lastenlääkäri
HYKS Lastenklinikka

www.tullintorinapteekki.fi
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Potilastukea
OLKASTA
Potilastukipiste OLKA aloitti toimintansa viime vuonna
Meilahden sairaalassa. OLKA tarjoaa terveydenhuollon
ammattilaisen tukea, ohjausta terveyteen ja sairauksiin
liittyvissä asioissa, tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta
ja ennen muuta vertaistuesta sekä opastusta sairaalassa
kulkemiseen. Sairaalan aulassa olevassa tukipisteessä
voi nähdä aina kulloisenkin viikon ohjelman. OLKAssa
päivystävät vapaaehtoiset vierailevat myös osastoilla
tarjoten vertaistukea ja juttuseuraa sitä kaipaaville.
SYKEn yhdyshenkilö OLKASSA on Esko Sohlo ja mukana toiminnassa ovat jäsenemme Anna-Liisa Ilves,
Lotta Pukkila, Marjo Remes, Timo Halmesmäki ja Tapio
Vesala. Myös yhdistyksen toimisto on omalta osaltaan
tukemassa toimintaa.
OLKA netissä: www.hus.fi/potilaalle/potilastukipisteolka, www.facebook.com/PotilastukipisteOLKA

Tapio Vesala päivystämässä Potilastukipiste
OLKAssa Meilahdessa.

Asemakatu 8, Jyväskylä
puh. 010 501 2000, ma-pe 9 -20 ja la 9 -18
www.uusiapteekki.com

Sateenvarjon suojassa
suora yhteys Euroopan
Unioniin
Tämän vuoden heinäkuussa tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä
kun sydän- ja keuhkosiirtojärjestöjen eurooppalainen yhteistyöjärjestö EHLTF (European Heart and Lung Transplant
Federation) perustettiin. Me sykeläiset voimme olla erityisen
ylpeitä siitä, että järjestön perustamiskokous pidettiin Helsingissä sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kisojen yhteydessä.
EHLTF perustettiin lähinnä siksi että se huolehtisi joka toinen vuosi pidettävien EM-kisojen järjestämisestä yhdessä
kulloisenkin isäntämaan kanssa. Mutta yhtä tärkeänä tehtävänä nähtiin eurooppalaisten sydän- ja keuhkosiirrokkaiden
kanssakäymisen tiivistäminen ja järjestöjen tiedonvaihdon
lisääminen.
Vaikka EHLTF:n yli 20 jäsenjärjestöä edustaa lähes 20 000
sydän- ja keuhkosiirrokasta, on se kuitenkin isossa mittakaavassa pieni järjestö. Niinpä vuosien saatossa federaatiossa katsottiin tarpeelliseksi verkostoitua, jotta siirrokkaiden ääni ja
toiveet saadaan laajemmin kuulluksi.

Mittava järjestö
Tämän vuosituhannen alkuvuosina tehtiin päätös anoa European Patient Forumin (EPF) – Euroopan Potilasfoorumin
jäsenyyttä ja se myös hyväksyttiin. Foorumia voidaan hyvällä syyllä kutsua varsin mittavaksi sateenvarjoksi sillä sen alle
kuuluu 28 maasta 64 potilasjärjestöä. Ne edustavat 150 miljoonaa eurooppalaista potilasta.
Järjestökenttä on myös varsin laaja. Sateenvarjon alla ovat
EHLTF:n lisäksi mm. munuais- ja maksajärjestöt, diabetes-,
alzheimer-, rintasyöpä-, mielenterveys-, osteoporoosi- sekä
parkinsonjärjestöt.
Potilasfoorumin tehtävänä on tuoda esille niin Euroopan
kuin kansallisen tason terveydenhuollon ja sosiaalitoimen
päättäjille potilaiden näkökulmia ja potilasjärjestöjen toimintaa, ja näin pyrkiä kehittämään potilaiden oikeuksia ja tasavertaisuutta. Se pyrkii myös lisäämään terveystutkimuksen
lisäämistä ja läpinäkyvyyttä.
EPF:n toimisto sijaitsee Brysselissä vain muutaman korttelin
päässä Euroopan Unionin päämajasta. Koska potilasfoorumin
jäsenjärjestöt tulevat EU maista on luonnollista että kanssakäyminen Unionin kanssa on tiivistä. EPF:n jäsenjärjestöjen
edustajia on kutsuttu vuosien mittaan useisiin EU:n järjestämiin terveydenhoitoa tai sosiaalikysymyksiä käsitteleviin tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa, joiden teemana on ollut elinsiirrot tai – luovutukset, myös EHLTF:n edustajalta on pyydetty
puheenvuoro. Federaatioltamme EU pyysi lausuntoa mm.
tämän vuosikymmenen alussa kun se valmisteli elinsiirtoja
ja – luovutuksia koskevaa direktiiviä.
Potilasjärjestöjen tavoitteena eurooppalaisella ja kansallisella tasolla onkin oman äänen esilletuomisen lisäksi mahdollisuus päästä entistä paremmin vaikuttamaan omassa asiassa
silloin kun päätöksiä valmistellaan ja tehdään.
Seppo Lösönen
Kirjoittaja on entinen SYKE ry:n puheenjohtaja
ja EHLTF:n hallituksen jäsen
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Räätälöity hyljinnänestolääkitys
on nykyaikaa
Kun vielä reilu kymmenen vuotta
sitten kaikki sydän- ja keuhkosiirrokkaat saivat hyljinnän eston hoitoon siklosporiinia ja atsatiopriiniä, on lääkerepertuaari
sittemmin laajentunut käsittäen
nykyään useita eri yhdistelmiä.
Mykofenolaattimofetiili, mykofenolihappo, takrolimuusi, kerran
vuorokaudessa annosteltava
takrolimuusi ja rapamysiini, tässä muutama esimerkki uusista
lääkkeistä. Miksi sitten yksi syö
yhtä ja toinen toista?
Toistaiseksi suurin edistysaskel elinsiirtojen pitkäaikaisennusteiden paranemiseksi on ollut siklosporiinin keksiminen.
Annokset olivat aluksi kuitenkin melko
isoja ja etenkin keuhkosiirrokkailla esiintyi paljon infektioita.
– Alkuaikoina hyljintää pelättiin ilmeisesti niin paljon, että sydän- ja keuhkosiirrokkaat olivat puolustuskyvyltään lähes
HIV-potilaiden AIDS-vaiheen tasolla, kertoo Karl Lemström Meilahden sairaalasta.
Siirtoleikkausten myötä ja kokemuksen karttuessa on paitsi keksitty uusia
lääkkeitä, löydetty pikku hiljaa oikea taso hyljinnäneston suhteen ja edistytty
myös hyljinnänestolääkkeiden aiheuttamien haittavaikutusten ja infektioiden hoidossa.
Ongelmana on elimistön hylkimisreaktio. Kun esimerkiksi sormeen tulee
tikku, jota ei saa nypättyä pois, alkaa
sormi pikku hiljaa tulehtua ja märkiä,
mikä on elimistön tapa poistaa vieras esine kudoksista. Siirtoelin on samanlainen
vierasesine, jonka kimppuun elimistön

puolustusmekanismi hyökkää tuhotakseen ”tunkeilijan”. Tämän estämiseksi elimistön vastustuskykyä alennetaan
hyljinnänestolääkkeiden avulla.
Vastustuskyvyn aleneminen tuo kuitenkin ongelmaksi bakteerit ja virukset,
jotka päästessään elimistöön voivat aiheuttaa tulehduksia heikennetyn puolustusmekanismin takia. Voimakas hyljinnänestolääkitys lisää myös syöpäriskiä
ja lääkkeiden muita haittavaikutuksia
kuten verenpainetautia, munuaistoiminnan heikkenemistä, luukatoa ja sokeri- ja
rasva-aineenvaihdunnanhäiriöitä. Siksi
on tärkeää, että hyljinnänestolääkitys
on juuri sopivalla tasolla, ei liian raju
eikä liian heppoinen. Elinsiirron saaneiden hoito onkin taiteilua hyljinnän estämisen ja haittavaikutusten riskien minimoimisen välillä.

Yksilölliset tekijät
vaikuttavat lääkevalintoihin
Nykyään sydän- ja keuhkosiirrokkaiden
immunosuppressio- eli hyljnnänestolääkitys koostuu kalsineuriini- tai proliferaatiosignaali-inhibiittorista, puriiniaineenvaihdunnan estäjästä, kortisonista ja statiinista. Sivun 7 taulukossa on kooste eri
lääkeryhmistä, vaikuttavista aineista ja
lääkenimikkeistä.
Immunosuppressiivisten lääkeyhdistelmien valintaan vaikuttavat monet tekijät
kuten potilaan ikä, iskemia- eli siirteen
irtiolo -aika, kudostyyppisopivuus, vasta-aineet, hyljintäepisodit, munuaisten
ja maksan toiminta, verisuonten tila ja
yleiskunto (paino, tuki-ja liikuntaelinten
kunto, rasva- ja sokeriaineenvaihdunta).
Myös muu lääkehoito vaikuttaa näihin
valintoihin, sillä joillakin lääkeaineilla

Mierolan Silta-Cafe
Hattulan apteekki
Kaupintie 10
00440 Helsinki
ma-to 9 -19, pe 9-18, la 9 -14
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saattaa olla yhteisvaikutuksia keskenään.
Esimerkiksi kihdin hoidossa käytetty allopurinoli voimistaa atsatiopriinin vaikutusta ja voi johtaa luuydinkatoon ja sen
vuoksi tämä lääkeyhdistelmä on nykyään
vasta-aiheinen. Atsatiopriinin tilalla voidaan käyttää mykofenolaattimofetiilia.
Yleisesti ottaen sydänsiirrokkaat saavat
hyljinnänestoon takrolimuusia ja mykofenolaattimofetiilia. Kortisonia käytetään
vain ensimmäiset 2-12 kuukautta, jonka
jälkeen siitä luovutaan, mikäli hyljintäongelmia ei ole ollut, munuaisten toiminta on normaali eikä siirrokas ole sairastanut jättisolumyokardiittia.
Keuhkosiirrokkailla yleisin lääkeyhdistelmä on siklosporiini, mykofenolaattimofetiili ja kortisoni.
Keuhkojen ongelmana on niiden suora
yhteys ympäröivään ilmaan ja sen mukanaan kuljettamiin viruksiin ja bakteereihin. Keuhkot ovat myös immunologisesti
”virittyneemmät” eli niiden vartijasolut
ovat jatkuvasti valmiina hyökkäämään ulkoisia taudinaiheuttajia vastaan (puhutaan
ns. yleisestä inflammaatiosta). Virusten ilmaantuminen keuhkoputkien limakalvoil-

le voimistaa luonnollista puolustuskykyä
ja voi käynnistää hyljintäreaktion. Kortisoni vaimentaa tätä yleistä inflammaatiota
ja kuuluu nykyään lähes kaikkien keuhkosiirrokkaiden lääkerepertuaariin.
Takrolimuusi on voimakkaampi kalsineuriini-inhibiittori kuin siklosporiini
ja soveltuu etenkin nuorille siirrokkaille,
joilla on korkeampi hyljinnän riski. Takrolimuusia käytetään myös silloin, kun
kudossopeutuvuus on huono, sydänsiirtoa on edeltänyt apupumppuhoito
tai jos siklosporiinihoidon aikana esiintyy toistuvia hyljintöjä. Takrolimuusin
eduksi voidaan lukea myös siklosporiinia
vähäisempi vaikutus verenpainetautiin,
rasva-arvojen kohoamiseen sekä ikenen
ja karvojen liikakasvuun.
Takrolimuusista on olemassa myös kerran päivässä annosteltava vaihtoehto. Se
soveltuu etenkin nuorille potilaille, joilla
voi olla vaikeuksia ajoittaa lääkkeiden otto useampaan kertaan päivässä aktiivisesta
elämäntavasta tai muista syistä johtuen.
Siklosporiini soveltuu käytettäväksi
silloin, kun edellä mainittuja riskitekijöitä ei esiinny ja lääkkeen omat haitta-

Immunosuppressiolääkkeet
vaikuttava aine

lääkenimi

Kalsineuriini-inhibiittorit

Siklosporiini
Takrolimuusi

Sandimmun
Prograf, Advagraf

Proliferaatiosignaaliinhibiittorit

Sirolimuusi
Everolimuusi

Rapamune
Certican

Puriiniaineenvaihdunnan
estäjät

Atsatiopriini
Mykofenolaattimofetiili

Azamun, Imurel
Cellcept

Glukokortikoidit

Kortisoni

Medrol, Prednisolon,
Prednison

Rasva-aineenvaihdunnan
lääkkeet

Simvastatiini
Pravastatiini

useita
useita

Immunosupressiolääkitykseen
vaikuttavia tekijöitä
1) Siirrokkaan ikä
2) Immunologiset riskit
esim. iskemia-aika, kudossopivuus,
vasta-aineet, hyljintäepisodit,
sydän/keuhko

3) Kardiovaskulaariset riskit
- verenpainetauti, valtimonkovettumatauti
4) Metaboliset riskit
esim. liikapaino, osteoporoosi, verenpaine,
sokeriaineenvaihdunnan häiriöt
5) Lääkeaineiden haittavaikutukset
- esim. munuaistoksisuus, hypertonia,
diabetes

vaikutukset (verenpaine, kohonneet rasvaarvot, ikenen ja karvoituksen liikakasvu) pysyvät vähäisinä. Se on parempi
vaihtoehto myös niillä, joilla on sokeriaineenvaihdunnan häiriö ennen siirtoa
sekä iäkkäämmillä siirrokkailla, joilla on
vähäisempi hyljintätaipumus.
Puriiniaineenvaihdunnan estäjistä mykofenolaattimofetiilia käyttäneillä sydänsiirrokkailla on tutkimuksissa todettu vähemmän akuutteja hyljintöjä
verrattuna atsatiopriiniä saaneisiin siirrokkaisiin. Toisaalta se voi lisätä opportunisti-infektioita (esim. herpes simplex
tai sytomegalovirus) tai aiheuttaa ikäviä
vatsavaivoja. Atsatiopriinia käytetäänkin
usein iäkkäämmillä siirrokkailla, joilla
on toistuvia infektioita ja vatsavaivoja
mykofenolaattimofetiili -annoksen pienentämisestä huolimatta. Molemmilla
puriiniaineenvaihdunnan estäjillä on
luuytimen toimintaa heikentävä vaikutus ja ne lisäävät osteoporoosin riskiä.
Useissa tutkimuksissa on todettu, että iäkkäillä siirrokkailla on vähemmän
akuutteja hyljintöjä kuin nuorilla. Toisaalta iäkkäät siirrokkaat ovat herkempiä
sairastumaan infektioihin, heillä voi olla
alentunut munuaisten toiminta ja korkeammat kardiovaskulaariset (verenkiertoelimistön) ja metaboliset riskit, minkä
vuoksi heitä pyritäänkin hoitamaan minimaalisella immunosuppressiolla.
Kuten edellä on havainnollistettu, on
sydän- tai keuhkosiirron saaneen hyljinnänesto räätälöitävä kulloisenkin tilanteen mukaan yksilöllisesti. Tämän
on tehnyt mahdolliseksi siirtojen myötä
lisääntynyt kokemus, tieto ja lääkevalikoiman monipuolistuminen.
Sydän- ja keuhkosiirrokkaan hyljinnänestolääkitys on elinikäinen. Lääkityksen määrä vähenee ajan kuluessa,
mutta vaikka akuutit hyljinnät vähenevät, kroonisen hyljinnän riski on aina
olemassa. Lääkkeet tulee ottaa säännöllisesti. Jos joku annos joskus unohtuu, ei
tätä pidä lähteä korvaamaan seuraavan
annoksen tuplaamisella, mutta seuraava
annos on otettava ehdottomasti ajallaan.
Paras tapa pitää huolta vastustuskyvystä on liikkua päivittäin, syödä terveellisesti ja levätä riittävästi. – Hyvä yleiskunto on elinsiirtopotilaan paras suoja,
sanoo Karl Lemström.
Tuija Helander
Lähteet: Karl Lemströmin haastattelu
Meilahti 16.10.2014
Karl Lemström, Jyri Lommi, Yksilöllinen
immunosuppressio on nykyaikaa,
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Seuraavaksi kisataan
2016 Suomessa!
Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kisat Vilnassa onnistuivat
yli odotusten. Osallistuneiden määrä oli tosin aiempia vuosia
hieman vähäisempi, mikä saattoi johtua Ukrainan tilanteesta ja
Liettuan ”neuvosto-historiasta”. Kisajärjestelyt sujuivat kuitenkin mainiosti ja Liettua näyttää muuttuneen nopeasti yhdeksi
nykyaikaisista EU-maista.
Suomen 15 hengen joukkue toi Vilnasta 42 mitalia joista 21
kultaa, 12 hopeaa ja 9 pronssia. Lentopallojoukkue otti jo viidennen peräkkäisen EM-kultansa. Yleisurheilukentällä nähtiin
palkintoja jakamassa itse Virgilius Alekna, Liettuan moninkertainen kiekonheiton maailmanmestari ja olympiavoittaja.
Suomen joukkueen ensikertalaiset Risto Aholainen, Jorma
Huusko, Lotta Pukkila, Marjo Remes, Jukka Saarinen ja Esko
Sohlo ottivat heti paikkansa joukkueessa reippailla esityksillään.
Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden Euroopan liiton (EHLTF) yleiskokous myönsi seuraavien kisojen järjestämisoikeuden Suomelle
2016. Ilkka Vass valittiin liiton hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Myös Euroopan munuais- ja maksasiirrokkaiden urheilujärjestö ETDSF on
myöntänyt omien kisojensa järjestämisen Suomelle, joten molempien järjestöjen EM-kisat pidetään samanaikaisesti
Vantaalla heinäkuussa 2016.

Tulevia tapahtumia
13.–14.12.2014 Nuoret aikuissiirrokkaat työelämässä,
		
Siikaranta, Espoo
10.–11.1.2015 Elinsiirrokkaiden liikuntaleiri (VAU), Tampere
17.1.2015 VAU:n yleisurheilun SM-hallit,
		 Pajulahden urheiluopisto, Nastola
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14.3.2015
23.–24.5.2015
3.– 8.8.2015
23.–30.8.2015

Yhdistyksen kevätkokous, Lappeenranta
Elinsiirrokkaiden valmennusleiri (VAU), Pajulahti
RAY:n tukema lomaviikko, Kajaani
World Transplant Games, Mar del Plata, Argentiina

