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ELINSIIRROT
KATSAUS

TEEMA

K 
ehonosasiirto on elinsiirtoa vastaava ki-
rurginen hoitomuoto, jossa siirretään 
aivokuolleelta luovuttajalta jokin anato-

minen kokonaisuus, kuten yläraaja tai sen osa 
kuten käsi. Kehonosasiirtojen aikakausi alkoi 
1990-luvulla hyljinnänestolääkitykseen kehit-
tymisen myötä. Lihasten lisäksi ihmisen kudok-
sista iho aiheuttaa herkimmin hyljintäreaktioi-
ta, minkä vuoksi kehonosasiirrot eivät olleet 
aiempien hyljinnänestolääkkeiden aikana mah-
dollisia. Ensimmäinen pitkään selvinnyt kehon-
osasiirto oli kädensiirto, joka tehtiin vuonna 
1998. Valtaosa siirroista on käden, vatsanpeit-
teiden tai kasvojen siirtoja, mutta kaikkiaan 
siirrettyjen eri kehonosien kirjo on laaja (TAU-

LUKKO) (1). Merkittävin ero elinsiirtoihin on, 

että kehonosasiirtojen toiminta edellyttää her-
mojen ja lihasten toiminnan palautumista, mikä 
tapahtuu vasta hitaasti hermojen aksonikasvun 
myötä. Kehonosasiirteet näkyvät myös usein 
ulospäin näkyviä. Niitä on tehty maailmassa 
useissa keskuksissa, joista suurin osa sijaitsee 
Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Toistaiseksi vain 
käsien, kasvojen ja vatsanpeitteiden osalta siir-
totoiminta on alkanut vakiintua (2). 

Kasvonsiirto

Suomen ja Pohjoismaiden toistaiseksi ai-
noa kasvonsiirto tehtiin Hus:ssa alkuvuodesta 
2016. Hanke aloitettiin vuonna 2011, ja sosiaa-
li- ja terveysministeriö rinnasti kehonosasiirrot 
elinsiirtoihin vuonna 2012. Hankkeen toteut-
ti monialainen kasvonsiirtotyöryhmä, johon 
kuului noin 50 henkilöä 11:ltä lääketieteen 
erikoisalalta ja muilta aloilta. Yksi työryhmän 
keskeinen periaate oli sisällyttää kehonosasiir-
rot osaksi muuta elinsiirtotoimintaa siten, että 
jo vakiintunut toiminta häiriintyy mahdollisim-
man vähän. 

Hus:n kasvonsiirto tehtiin potilaalle, jolla oli 
keskikasvojen vamman jälkitila ja vaikeuksia 
syömisen, puhumisen, hengittämisen ja kuo-
lan valumisen kanssa. Potilaalle siirrettiin otsaa 
lukuun ottamatta koko kasvot, mukaan lukien 
ylä- ja alaleuan sekä suunpohjan lihakset ja kie-
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Kehonosasiirteellä tarkoitetaan aivokuolleelta vainajalta otettua siirrettä, joka on anatominen kokonai
suus mutta sisältää useita eri kudoksia ja rakenteita. Tällaisia siirteitä ovat muun muuassa kasvot, raajat, 
kohtu tai vatsanpeitteet. Maailmassa on tehty arviolta 250 kehonosasiirtoa. Suomessa tehtiin Pohjois
maiden ensimmäinen kasvonsiirto alkuvuodesta 2016. Potilas on toipunut leikkauksen jälkeen hyvin: 
kasvolihakset ja kieli ovat alkaneet toimia, ja potilaalla on kasvoissaan suojatunto. Hyljinnänestolääkkei
den haittavaikutuksina potilaalle on kehittynyt munuaisten vajaatoimintaa sekä kohonnut verenpaine. 
HUS:n kehonosasiirtotyöryhmä on valmistellut kädensiirtohanketta, ja tarkoituksena on lähitulevaisuu
dessa tehdä Suomen ensimmäinen kädensiirto. Lisäksi työryhmän tavoitteena on aloittaa kurkunpään
siirrot Suomessa. Toinen kasvonsiirtopotilas odottaa luovuttajaa.

TAULUKKO. Eri kehonosasiirtoja.

Kehonosa Vuosi Lkm

Käden jänteet 1992 5
Polvinivel 1997 6
Päänahka 1998 2
Yläraaja ja käsi 1998 107
Kurkunpää 1998 2
Kohtu 2002 14
Vatsanpeitteet 2003 61
Kieli 2004 1
Kasvot 2005 38
Alaraaja 2005 4
Penis 2006 4
Yhteensä 244
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len etuosa (KUVA 1 ja 2). Potilas on toipunut 
leikkauksesta hyvin, joskin hänelle on joudut-
tu suorittamaan korjausleikkauksia ihon, suu-
laen sekä alaleuan alueelle. Siirrettyjen lihasten 
aktiivinen liike nähtiin ensimmäiseksi kielessä 
kolme kuukautta siirrosta, ja kuukausi sen jäl-
keen myös kasvolihaksissa. Lihasten toiminta 
on sen jälkeen parantunut niin, että potilas pys-
tyy liikuttamaan kieltään 3 cm eteenpäin ja saa 
tuotetuksi muun muassa spontaanin hymyn. 
Kun leikkauksesta oli kulunut 16 kuukautta, 
potilaalla oli suojatunto kaikkialla. Toiminnal-
linen palautuminen paranee edelleen. Potilaalla 
ei ole ollut toistaiseksi yhtään hyljintäreaktiota, 
mikä on harvinaista, sillä valtaosa kehonosa-
siirtopotilaista on saanut akuutin hyljinnän en-
simmäisen vuoden aikana (3). Hyljinnänesto-
lääkkeet ovat kuitenkin johtaneet verenpaineen 
kohoamiseen ja munuaisten vajaatoimintaan.

Maailmassa on raportoitu tähän mennessä 
38 kasvonsiirtoa, joista ensimmäinen vuonna 
2005 Ranskassa (4–6). Kasvonsiirtopotilail-
la siirron syinä on ollut ampuma-, raatelu-, ja 
palovammoja sekä neurofibromatoosi, vasku-
laarimalformaatio ja suusyövän jälkitila. Siir-
rot ovat olleet hyvin monenlaisia, sillä siirteet 
joudutaan räätälöimään potilaan vammojen ja 
toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. 

Tulokset. Potilasmäärä on vielä pieni ja seu-
ranta-ajat lyhyitä. Kasvonsiirron tarkoituksena 
on ensisijaisesti palauttaa kasvojen toimintaa. 
Bostonin ja Pariisin ryhmät ovat julkaisseet 
alustavia hyviä tuloksia kasvojen lihastoimin-
nan ja tunnon palautumisesta sekä puheen ja 
nielemisen korjautumisesta sekä psyykkisestä 
sopeutumisesta (7–9).

Kasvonsiirtopotilaista viisi on kuollut tähän 
mennessä. Syinä ovat olleet hoitoon sitoutu-
mattomuus, syöpä, sepsis, monielinvaurio ja 
itsemurha (10,11). Koska kyseessä ei ole hen-
keä pelastava leikkaus, potilasvalinnalla on 
suuri merkitys. Potilaalla tulee olla merkittävä 
toiminnallinen ja elämänlaatua alentava kasvo-
vamma, ja hänen täytyy pystyä ymmärtämään 
hoidon vaarat sekä mahdolliset saavutettavat 
hyödyt. Maailman ensimmäinen kasvonsiirto-
potilas kuoli kymmenen vuotta siirron jälkeen 
syöpään, ja hänellä oli ollut myös hylkimiseen 
liittyviä merkittäviä ongelmia.

Kädensiirto

Kädensiirtotoiminta ja siirtoaiheet. Vuosina 
1998–2014 maailmassa on tehty 107 kädensiir-
toa 72 potilaalle, valtaosa Euroopassa ja Yhdys-
valloissa (2). Maailman toistaiseksi ainut lapsen 
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KUVA 1. Piirros Suomessa leikatun potilaan kasvonsiirteestä. Siirre sisälsi kasvojen ala- ja keskikolmanneksen 
ihon ja lihakset, yläleuan, alaleuan etuosan, suunpohjan ja kielen etuosan. Hermoista yhdistettiin kasvohermon 
kolmen haaraa ja kielen liikuttajahermo molemmin puolin. Kuva: © Heidi Kuivaniemi-Smith/Lydia Carline/HUS
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kädensiirto tehtiin Yhdysvalloissa vuonna 2015. 
Eniten kädensiirroista hyötyvät potilaat, joilta 
puuttuvat molemmat kädet tai joiden molempi-
en käsien toiminta on hyvin heikkoa eikä ole pa-
rannettavissa muilla toimenpiteillä. Kädensiirto 
voi tulla kyseeseen myös yhden käden puutok-
sessa, mutta toiminnallisesti yhden terveen ylä-
raajan kanssa selviää yleensä varsin hyvin, eikä 
kädensiirtoyhteisössä ole toistaiseksi selvää 
yksimielisyyttä siitä, ovatko hyljinnänestolääki-
tyksen riskit näillä potilailla suuremmat kuin kä-
densiirrolla todennäköisesti saavutettava hyöty.

Kädensiirron mahdollisuutta pohdittaessa 
on arvioitava, saadaanko kädensiirrolla mer-
kittävää etua yläraajaproteeseihin verrattuna ja 
suhteutettava edut elinikäisen hyljinnänestolää-
kityksen aiheuttamiin haittoihin. Merkittävänä 
etuna proteeseihin nähden kädensiirto antaa 
potilaalle raajan kokonaisuudessaan, ei ainoas-
taan sen motorista toimintaa. Ennen kaikkea 
sormiin saatava tunto on merkittävää käden 
käytettävyyden, hienomotoriikan ja hallinnan 
kannalta. Siirretty käsi on myös lämmin, tuntuu 
kosketettaessa normaalilta, näyttää normaalilta 
ja kasvaa lapsella todennäköisesti. 

Tulokset. Länsimaissa on tehty 80 käden-
siirtoa 54 potilaalle. Näistä potilaista kaikki 
ovat elossa ja siirretyistä raajoistakin on säily-
nyt 91 %. Yli viisi vuotta siirron jälkeen 89 % 
raajoista toimii edelleen, mikä on hyvää tasoa 
verrattuna muihin elinsiirtoihin (2). 

Toiminnallinen tulos riippuu ennen kaikkea 
raajan tasosta, johon siirre liitetään, ja potilaan 

iästä. Parhaat tulokset saavutetaan siirroissa, 
jotka tehdään ranteen tai kyynärvarren alaosan 
tasolle. Näillä potilailla sormia ja rannetta lii-
kuttavat kyynärvarren lihakset ovat säilyneet, 
ja sormien ja ranteen koukistus- ja ojennusliik-
keitä päästään harjoittelemaan heti leikkauksen 
jälkeen. Myös käden hienomotoriikkaa ohjaa-
vien lihasjärjestelmien toiminta palautuu osalla 
potilaista, ja lähes kaikki saavuttavat vähintään 
suojatuntotasoisen tunnon. Kyynärvarren ylä-
osan siirroissa ja olkavarren tason siirroissa toi-
minnallinen tulos on heikompi mutta suhteelli-
nen hyöty kaikkein suurin. 

KUVA 2. Virtuaalinen kasvonsiirto. Virtuaalisen luovuttajan ylä- ja alaleuka (sininen) on siirretty potilaan 
kasvojen tilalle. Potilaan alaleuan (keltainen) kondyylejä on käännetty kaudaalisesti luukontaktin saamiseksi. 
Tätä teknologiaa hyödynnettiin Suomen ensimmäisessä kasvonsiirrossa. Kuva: Planmeca ProModel

Kehonosasiirrot – yksi tehty, lisää tulossa

Ydinasiat
 8 Kehonosasiirto on elinsiirtoon rinnastet

tava hoito, jossa potilaalle siirretään jokin 
anatominen kokonaisuus kuten käsi tai 
kasvot.

 8 Suomessa tehtiin alkuvuodesta 2016 en
simmäinen kasvonsiirto, josta potilas on 
toipunut odotusten mukaisesti.

 8 Suomessa on valmisteilla kädensiirtohan
ke. Toimintaa suunnitellaan aloittavaksi 
lähiaikoina.

 8 Potilasvalinnassa on huolellisesti punnit
tava hoidon tuomat hyödyt suhteessa hoi
don aiheuttamiin haittoihin. 
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Useimmat potilaat pystyvät kädensiirron jäl-
keen selviytymään itsenäisesti arkielämän toi-
mista kuten pukeutumaan, syömään, ajamaan 
autoa tai polkupyörää, avaamaan pulloista 
korkit, nostamaan pieniä esineitä ja palaamaan 
töihin. 

Kehonosasiirtojen  
tulevaisuus 

Toinen kasvonsiirtopotilas odottaa luovuttajaa. 
Kädensiirtotyöryhmä on valmistellut hanket-
ta vuosien ajan, ja työ on loppusuoralla. Yksi 
mahdollinen potilas on tiedossa, ja muita poti-
laita selvitellään. Näiden lisäksi olemme käyn-
nistäneet kansallisen kurkunpäänsiirtohank-
keen, ja muidenkin kehonosasiirtojen, kuten 
vatsanpeitteiden, mahdollisuutta pohditaan. 
Kaikille näille hankkeille on yhteistä se, että nii-
den mahdollistamiseksi tarvitaan useiden eri-
koisalojen syvällistä tietämystä ja yhteistyötä. 
Hus:n kehonosasiirtoryhmän tavoitteena onkin 
nousta alalla johtavaksi pohjoiseurooppalaisek-
si keskukseksi. Tässä Suomen vahvuutena on 
keskitetty ja organisoitunut sairaanhoitojärjes-
telmämme.

Lopuksi 

Kehonosasiirtojen määrä maailmassa lisääntyy 
vähitellen, ja uusia siirtoja tullaan näkemään tu-
levaisuudessa. Suurimpana esteenä toiminnan 
laajenemiselle ovat hyljinnänestolääkkeiden 
haitat. Elämänlaadun parantamiseen tähtäävän 
hoidon hyödyn tulee olla suurempi kuin riskit 
ja hoidon aiheuttamat haitat. Hyljinnänesto-
lääkitys tuo väistämättä mukanaan eri tavalla 
sitoutetun elämäntavan, säännölliset seuran-
tatarkastukset sairaalassa ja riskit erityisesti 
munuaisten vajaatoiminnasta, infektioista ja 
tietyistä syövistä. Akuutit hyljintäreaktiot ovat 
yleisiä, mutta ne ovat yleensä hyvin hoidetta-
vissa. Krooniset hyljintäreaktiot ovat toistai-
seksi olleet harvinaisia, mutta niistä saadaan 
lisää tietoa, kunhan potilaiden määrä kasvaa ja 
seuranta-ajat pitenevät (12,13). ■
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SUMMARY
Vascular composite allotransplantations – one done, more coming up
Vascular composite allograft (VCA) is defined as an anatomical entity such as face, limb, womb, or abdominal wall that has 
been transplanted from a braindead donor. The first Scandinavian face transplant was done in Helsinki at the beginning 
of 2016. The patient has recovered well, although he has needed revision surgeries. The patient has developed protective 
sensation and movement in the facial muscles and in the tongue. The side effects of immunosuppression include renal 
insufficiency and hypertension. The HUS VCA team is getting ready to start hand transplantations and is exploring the 
possibility to start larynx transplantations. The second face transplant patient is on the waiting list.


