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ovat tärkeimpiä pitkäaikaisennusteeseen vaikutta-
via tekijöitä. Vaikka valtaosa siirteistä toimii siir-
ron jälkeen ongelmitta, kansainvälisissä aineistois-
sa jopa 15–30 prosenttia siirteistä toimii huonosti 
(primary graft dysfunction, PDF) tai menetetään 
kokonaan (primary graft non-function, PNF) 1. 
PDF määritellään yleisesti transaminaasinousu-
na	>1500	U/l	kolmen	vuorokauden	kuluessa	siir-
rosta, kun taas PNF:ssä kehittyy maksanekroosi, 
ja potilas kuolee ilman uusintasiirtoa viikon ku-

Maksansiirto on vakiintunut hoitomuo-
to sekä akuutissa maksan vajaatoimin-
nassa että kroonisissa maksasairauksis-

sa. Maksansiirron pitkäaikaistulokset ovat erin-
omaisia; Suomessa 95 prosenttia potilaista selviy-
tyy ensimmäisen siirron jälkeisen vuoden, ja vie-
lä kymmenen vuoden kuluttua siirrosta potilaista 
72 prosenttia on elossa. Siirteen varhainen toi-
minta, immunosuppressioon liittyvät ongelmat 
ja siirtoon johtaneen maksasairauden uusiminen 
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luessa maksan vajaatoimintaan ja siitä johtuvaan 
monielinvaurioon. Tärkeimpiä siirteen varhai-
seen toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat ”margi-
naalinen” elintenluovuttaja (epävakaa hemodyna-
miikka, elektrolyyttihäiriöt, ym.), maksan rasvai-
suus, kylmäiskemia-aika, ja iskemia-reperfuusio-
vaurio 2, 3.

Maksakudos sietää kylmäiskemiaa varsin hy-
vin 12 tunnin ajan 2, ja varsinaisen kudosvaurion 
aiheuttaakin verenkierron palauttaminen siirtee-
seen, reperfuusio. Reperfuusiovauriolle on omi-
naista voimakas sekä paikallinen että systeemi-
nen tulehdusvaste. Kylmäiskemian aikana aktivoi-
tuneet Kupfferin solut tuottavat mm. sytokiineja, 
happiradikaaleja ja muita tulehdusvälittäjäaineita, 
jotka aktivoivat endoteelisoluja ja valkosoluja, se-
kä lisäävät endoteelin läpäisevyyttä 4. Reperfuusi-
ossa maksaan kertyy nopeasti aktivoituneita neut-
rofiilejä, jotka aiheuttavat kudostuhoa tuottamal-
la happiradikaaleja ja proteolyyttisiä entsyymejä 5. 
Toisaalta verenkierron palauttaminen hapenpuut-
teesta kärsineeseen kudokseen johtaa paikalliseen 
hyytymisjärjestelmän aktivaatioon, ja fibriinin ja 
trombosyyttien kertymiseen sinusoideihin 6. Si-
nusoideja tukkivat myös kudokseen pyrkivät, en-
doteelia pitkin rullaavat neutrofiilit. Mekaanisten 
tukosten lisäksi sinusoideissa vallitsee reperfuusi-
on jälkeen liiallinen vasokonstriktio 7. Nämä teki-
jät yhdessä aiheuttavat mikroverenkierron häiriöi-
tä, ”no-reflow” iskemiaa, ja siten etenevää kudos-
vauriota.

Maksansiirrossa siirre kärsii ensisijaisesti kyl-
mäiskemiasta, joka vaikuttaa non-parenkymaa-
lisoluihin 8. Maksan iskemia-reperfuusiovauriota 
on kuitenkin tutkittu lähinnä koe-eläimillä mal-
leissa, joissa on käytetty hepatosyyttejä vaurioitta-
vaa lämmintä iskemiaa (normotermia). Toisaalta 
kliinisissä tutkimuksissa iskemia-reperfuusiovau-
rio määritellään yleensä PDF-kriteerit täyttävän 
transaminaasipäästön mukaan, eikä solutason me-
kanismeja ole juurikaan tutkittu. Tämän väitöstut-
kimuksen tarkoituksena olikin selvittää iskemia-
reperfuusiovaurioon liittyviä solutason tapahtu-
mia kliinisessä maksansiirrossa, ja niiden vaiku-
tusta siirteen toimintaan ja siirron pitkäaikais-
ennusteeseen. Lisäksi tutkittiin tulehdusvastetta 
aivokuolleella elintenluovuttajalla, ja sen vaikutus-
ta siirteen toimintaan. 

Osatyöt 

Tämän väitöskirjan osatöihin osallistui yhteensä 
70 aikuista maksansiirtopotilasta siirron indikaa-

tiosta riippumatta. Osatyössä I otettiin tutkimus-
näytteitä myös 30 elintenluovuttajalta. Tutkimuk-
sissa pyrittiin selvittämään erityisesti reperfuusi-
on aikana siirteessä tapahtuvia muutoksia, ja veri-
näytteitä otettiin samanaikaisesti portti- ja maksa-
laskimosta useissa reperfuusion vaiheissa (siirteen 
huuhtelun aikana, porttilaskimon avaamisen jäl-
keen, maksavaltimon avaamisen jälkeen). Näytteis-
tä tutkittiin sekä solusitoisia (fagosyyttien CD11b 
ja L-selektiini) että liukoisia tulehdusmerkkiainei-
ta	(sytokiinit	TNF-α,	IL-6,	IL-8,	HMGB1	ja	liukoi-
nen ICAM-1). Lisäksi määritettiin luonnollisten 
antikoagulanttien proteiini C:n ja aktivoidun pro-
teiini C:n (APC) pitoisuudet. Maksasiirteen toi-
mintaa arvioitiin päivittäin rutiininomaisesti ote-
tuilla maksa-arvoilla ensimmäisen siirron jälkei-
sen viikon ajan. Lisäksi selvitettiin komplikaatiot 
ensimmäisen siirron jälkeisen vuoden aikana.

Osatyössä I tutkittiin tulehdusvastetta 30 elin-
tenluovuttajalla maksan irrotuksen aikana, ja tu-
lehdusvasteen vaikutusta siirteen välittömään toi-
mintaan vastaanottajalla. Tässä osatyössä havait-
tiin, että ne maksat, joista vapautui verenkiertoon 
IL-8:aa irrotuksen aikana, toimivat huonommin 
siirron jälkeen. Luovuttajan tulehdusvaste näyt-
ti vaurioittavan erityisesti sappiteitä, mikä ilme-
ni kohonneina bilirubiini- ja AFOS-pitoisuuksina 
vasta useamman päivän kuluttua siirrosta.

Osatyössä II kuvattiin 10 potilaalla proteiini 
C:n ja APC:n kinetiikka maksansiirron aikana ja 
siirron jälkeen. Maksan vajaatoimintaa sairasta-
villa potilailla on matalista proteiini C-pitoisuuk-
sista huolimatta normaalia korkeammat APC-ta-
sot. Proteiini C-pitoisuudet normalisoituvat muu-
tamassa päivässä onnistuneen maksansiirron jäl-
keen. Reperfuusion aikana maksaan jäi huomat-
tavia määriä proteiini C:tä, mutta siitä huolimatta 
APC:ta ei vapautunut maksasta. 

Osatyössä III tutkittiin 50 potilaalla, onko mak-
sasiirteen	proteiini	C:n	 ja/tai	APC:n	kulutuksella	
reperfuusion aikana mahdollisia anti-inflammato-
risia vaikutuksia. Lisäksi pyrittiin selvittämään, on-
ko reperfuusiovauriolla vaikutusta siirteen varhai-
seen toimintaan kliinisessä maksansiirrossa. Tä-
mä tutkimus vahvisti osatyön II löydöksiä. Reper-
fuusion aikana maksa kulutti huomattavia määriä 
proteiini C:tä ilman samanaikaisesti havaittavaa 
aktivaatiota APC:ksi. Samaan aikaan maksaan jäi 
kiinni aktivoituneita fagosyyttejä. Niissä maksois-
sa, jotka kuluttivat eniten proteiini C:tä, fagosyyt-
tiaktivaatio oli vähäisin. 

Osatyössä IV kuvattiin 20 potilaalla HMGB1:n 
kinetiikka maksansiirron aikana. Edelleen pyrit-
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tiin selvittämään reperfuusiovaurion vaikutusta 
siirteen toimintaan. Tässä osatyössä havaittiin, et-
tä kliinisessä maksansiirrossa HMGB1 on ensisi-
jaisesti hepatosyyttivaurion merkkiaine, joka va-
pautuu maksasta reperfuusion aikana. Sitä ei ha-
vaittu lainkaan vastaanottajan verenkierrossa en-
nen reperfuusiota. HMGB1:n vapautuminen mak-
sasta oli yhteydessä korkeisiin ALAT-pitoisuuksiin 
välittömästi siirron jälkeen, ja oli voimakkaampaa 
rasvaisissa maksoissa. 

Johtopäätökset

Tämän väitöstutkimuksen perusteella tulehdus-
vaste maksassa käynnistyy jo elintenluovuttajas-
sa ennen varsinaista iskemia-reperfuusiovauriota. 
Erityisesti sappitiet näyttävät kärsivän vaurioi-
ta. Vaikka tässä tutkimuksessa ei pystytty osoitta-
maan luovuttajan tulehdusvasteen ja sappitievau-
rion vaikutusta pitkäaikaisennusteeseen, sappitie-
vauriot johtavat tyypillisesti siirteen menettämi-
seen pitkän ajan kuluessa 9. Huomionarvoista on, 
että tulehdusvaste ja siihen liittyvä sappitievaurio 
ilmeni myös maksoissa, joiden luovuttajilla ei ol-
lut yhtäkään tunnettua riskitekijää varhaisvaiheen 
huonolle toiminnalle. Tulevaisuudessa luovuttajan 
tulehdusvasteen rajoittaminen esimerkiksi kor-
tisonihoidolla saattaa parantaa siirteen varhaista 
toimintaa. 

Reperfuusio aiheutti voimakkaan paikallisen 
tulehdusvasteen maksassa jo varsin lyhyen kyl-
mäiskemian (näissä tutkimuksissa mediaani noin 
5 h) jälkeen. Yllättäen voimakas paikallinen fago-
syyttiaktivaatio reperfuusion aikana ei vaikuttanut 
siirteen toimintaan, toisin kuin kokeellisissa mak-
san iskemia-reperfuusiovauriomalleissa. Kuiten-
kin tämän tutkimuksen perusteella tulehdusvas-
tetta siirteessä voitaisiin todennäköisesti rajoittaa 
käyttämällä	hyväksi	proteiini	C/APC:n	fagosyytti-
aktivaation eston kautta välittyviä anti-inflamma-
torisia vaikutuksia 10.

HMGB1:tä on pidetty tulehdusreaktion myö-
häisvaiheessa toimivana sytokiinina 11. Tämän tut-
kimuksen mukaan maksansiirrossa HMGB1 on 
ensisijaisesti varhain reperfuusion aikana vapautu-
va hepatosyyttivaurion merkkiaine. Reperfuusion 
jälkeen pitkittyvä HMGB1:n vapautuminen mak-
sasta ennusti transaminaasipäästöä siirron jälkeen. 
Jatkossa voidaankin mahdollisesti jo siirron aika-
na tunnistaa ne vastaanottajat, joille kehittyy PDF. 
Näin mahdolliset hoitointerventiot voidaan koh-
distaa riskipotilaisiin.

Tulevaisuudessa siirteen varhaiseen toimintaan 
vaikuttavien tekijöiden, erityisesti maksan tuleh-
dusvasteen hallinta saattaa parantaa maksansiir-
ron ennustetta entisestään.                                     
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