Insinööri PEARS-menetelmän takana –
Tal Golesworthy
Voiko insinööri ymmärtää sydänkirurgiaa?
Marfan-oireyhtymä ja aortan tyven jatkuva laajeneminen laittoivat
Tal Golesworthyn ajatukset liikkeelle. Näin syntyi PEARS-menetelmä.
Teksti | Tuija Ekegren
Tal Golesworthy. Kuva © Exstent Limited.

Olen pulassa. Pitäisi hankkia edelliseen, Iida Korpelan PEARS-artikkeliin kuvia.
Lääketieteellisten kuvien saaminen ilmaiseksi on työlästä,
eikä lehtemme budjetti veny
shoppailuun kuvapankeissa.
Suomessa PEARS-menetelmää ei käytetä, joten otan
yhteyttä eri tahoihin ympäri
Eurooppaa. Exstent Ltd:stä
Englannista minulle vastataan välittömästi. Yllätyn, sillä Exstentin tekninen johtaja
Tal Golesworthy itse ottaa
minuun yhteyttä. Hän on mies
yksilöllisen ulkoisen aortan
tyven tuki -implantin ExoVascin takana.
Seuraa useita sähköposteja ja
skype-puheluita. Golesworthyn seurassa aika kuluu vauhdikkaasti, kun kertoo tarinaa
PEARS-menetelmän takana.
Välillä pysähdymme kiroilemaan tautiemme aiheuttamia
ongelmia arjessa. Ja nauramme paljon.

Marfanikko ja insinööri
Tal Golesworthy (s. 1956)
kertoo olevansa puoliksi britti,
puoliksi walesilainen. Marfanikolle tyypilliseen tapaan hän
kertoo olleensa jo alaluokilla
aina se luokan pisin kaveri.
8-vuotiaana hänet diagnosoitiin. Se ei ollut mikään yllätys,

sillä hänen isällään ja isoisällään oli Marfan. Geeniperimää tai ei, ilmailuinsinöörin
poikakin oppi jo varhain ruuvaamaan auki televisioita ja
muita esineitä. Aikuisena Tal
Golesworthy suuntautui tutkimus- ja kehitysinsinööriksi
erilaisiin työtehtäviin hiiliteollisuudessa, jossa hän tutki
mm. hiilen hajoamisprosesseja ja ilmansaasteita. Hänelle
tulivat tutuiksi monenlaiset
instrumentit, filtterit ja kuidut,

10

”Kun olin 35-vuotias, isäni
suostutteli minut liittymään
Marfan-yhdistykseen, jonka
kautta ohjauduin geenitutkimukseen. Vuonna 1992 huomattiin, että nouseva aorttani oli laajentunut 44 mm
suuruiseksi. Aortan kasvua
alettiin seurata säännöllisesti, ja se laajeni jatkuvasti.
Vuoteen 2000 mennessä olin
jo hyvin lähellä leikkauslähetettä”, Golesworthy kertoo. Hänelle tarjottiin perin-

Kuva Tal Golesworthyn aortasta
vuonna 2004 ja 2014. PEARSleikkauksen jälkeen aortan tyven
ja nousevan aortan läpimitta
eivät ole kasvaneet.
Kuva © Exstent Limited.

teisiä
leikkausmenetelmiä,
mutta ne eivät houkutelleet.
”En innostunut, kun minulle
kerrottiin, että leikkausmenetelmä on vuodelta 1968.
Usean tunnin leikkauksessa
sydämeni pysäytettäisiin, minut kytkettäisiin sydän-keuhkoneeseen ja kehoni lämpötila laskettaisiin 18 asteeseen.
Metallinen keinöläppä sydämessäni olisin vielä joutunut
syömään antikoagulaattilääkkeitä lopun ikääni.” Varfariinilääkityksen kanssa elämistä
Golesworthy kuvailee nuorallakävelyksi hyytymien ja vuotoriskin välillä.

Ideasta käytäntöön
”Niinpä aloin pohtia vaihtoehtoja ja lähestyin ongelmaa
kuin putkiasentaja: vuotava
putkihan korjataan yleensä paikkaamalla vuotokohta.
Mietin, voisiko samaa hyödyntää marfanikon laajenneen
ja rakenteeltaan heikon aortan
tyven korjaamisessa?”

Vuonna 2000 Golesworthy
osallistui Englannin Marfan-yhdistyksen kokoukseen
ja kuunteli professori Tom
Treasuren esitystä sydänleikkauksista. Luennon jälkeen
Golesworthy veti Treasuren
keskusteluun kanssaan ja esitteli ideansa tukea aortan tyveä
ulkoisesti. ”Ideani oli skannata aortta – se on kullakin
ihmisellä omanlaisensa, siis
erimuotoinen – ja kuvien perusteella CADiä hyödyntäen
luoda nopea 3D-tuloste aortan
tyvestä ja nousevasta aortasta.
Yksilöllisen mallin perusteella
valmistettaisiin mittojen mukaan tehty, täydellisesti istuva
ulkoinen sukka, joka tukisi
aorttaseinämiä, jotka marfanikon fibrilliini-virheestä johtuen ovat heikkorakenteisia.
Koska tukisukan alle jäävä
verisuoni jäisi sellaisenaan
paikoilleen, antikoagulaatiohoitoa ei tarvittaisi.”
Tom Treasure kuunteli Golesworthyä. Sitten Golesworthy laittoi pyörät pyörimään.
Hän käynnisti PEARS-projektin ja seuraavat neljä vuotta
hankki sille rahoitusta, kasasi
tekniset ja
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kaupallisen tiimit ja hioi menetelmää tiimin kanssa. Tom
Treasuren lisäksi mukaan tiimiin tuli kirurgi John Pepper sekä muita, teknisiä ja
kaupallisia
asiantuntijoita.
Exstent Limited -yrityksen
Golesworthy perusti vuonna
2002. Vuonna 2004 John Pepper leikkasi Tal Golesworthyn,
josta tuli menetelmän ensimmäinen leikkauspotilas.
Nyt 16 vuotta myöhemmin,
toukokuussa 2020, 329 potilasta on leikattu PEARS-menetelmällä. PEARS-menetelmää käytetään nykyisin 28:ssa
yksikössä Englannissa, Irlannissa, Hollannissa, Belgiassa,
Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Malesiassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
326:sta leikkauspotilaasta 219
on ollut miehiä ja 107 naisia
(tilanne päivittyy jatkuvasti, sillä keskimäärin kolme
potilasta viikossa leikataan
PEARS-menetelmällä). Leikkauspotilaiden ikäjakautuma
on 3-vuotiaasta 75-vuotiaaseen. Eniten ExoVascin saaneita löytyy ikäryhmistä 20-,
30-, 40- ja 50-vuotiaat.

Marfan ja ExoVasc
Leikkauspotilaista ylivoimaisesti eniten on ollut marfanikkoja (185). Menetelmä sopii
nimenomaan
marfanikoille
sekä Marfanin kaltaisille oireyhtymille kuten Loeys-Dietz. ”Menetelmän etuna näille oireyhtymille on se, että
implantin verkkorakenne kasvaa kiinni omaan kudokseen ja
näin vahvistaa potilaan omaa,
sidekudokseltaan
heikkoa
aorttaa. Tukisukka on kudottua (not woven, but knitted!)
joustavaa polyesteriverkkoa,
eikä implanttiin muodostu
teräviä reunoja. Joustavuudestaan huolimatta potilaalle
mallinnettu verkko ei ’lysähdä
kasaan’, kun muotti sen sisältä otetaan pois. Materiaali on
erittäin hyvin siedetty, eikä
aiheuta hylkimisreaktiota kehossa. ExoVascin huokoinen
materiaali päästää hyvin lävitseen perikardiaalisen nesteen,
kun taas perinteiset stentit on
valmistettu vesitiiviistä jäykästä materiaalista.”

Kirurgi asettaa verkon aortan ympärille ja ompelee siihen pitkittäisen sauman. Potilaan sydän lyö normaalisti
leikkauksen ajan ja leikkaus
kestää 2–3 tuntia. Mittojen
mukaan tehtyjä implantteja
valmistetaan aina kaksi kappaletta; toinen täysin mittojen
mukaan ja toinen 5 % pienempänä. Näin leikkaava kirurgi
voi operaation aikana valita
sopivamman vaihtoehdon vallitsevan tilanteen huomioiden.
”Potilaiden leikkauksen jälkeiset MRI-kuvat paljastavat,
ettei yhdelläkään aortan läpimitta ole kasvanut leikkauksen jälkeen. Omat kuvani 16
vuoden jälkeen näyttävät yhä
samoilta kuin vuonna 2004.
Leikkauksen jälkeen varfariinilääkitystä ei yleisimmin
tarvita. Eikä tähän mennessä
kukaan leikatuista ole tarvinnut uusintaleikkausta. Kukapa potilas ei valitsisi tällaista
vaihtoehtoa?”, Golesworthy
kertoo.

”On tietysti aina hyvä olla
korjaava
jälkisuunnitelma.
Mikäli perinteinen leikkaus ei
toimi potilaalla, korjaava leikkaus täytyy tehdä sillä jo alunperinkin huonosti toimineella
menetelmällä. ExoVascin etu
on se, että mikäli se ei toimisi
leikatulla potilaalla, voidaan
aina tehdä uusi leikkaus perinteisellä menetelmällä.”

3D-tulostettuja yksilöllisiä ExoVasc-malleja.
Jokaisen ihmisen aortta on omanlaisensa.
Kuva © Exstent Limited.
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Tekstiilinen ExoVasc-implantti
valmistusmallin päällä.
Kuva © Exstent Limited.

PEARSin ydintiimi vasemmalta
oikealle:tohtori Warren Thornton
PhD, mekaaninen insinööri,
Exstent Ltd:n CAD-asiantuntija;
professori John Pepper, thoraxverisuonikirurgia, leikkasi
ensimmäiset 20 PEARS-leikkausta;
Tal Golesworthy; tohtori Peter
Gibson, lääketieteellinen
laiteinsinööri, Exstent Ltd:n
toimitusjohtaja; professori Tom
Treasure, thorax-verisuonikirurgia,
ensimmäinen jolle Tal Golesworthy
esitteli ideansa.
Kuva © Exstent Limited.

”Olet työskennellyt PEARSin
parissa nyt 20 vuotta. Kyllästyttääkö?”
”Kyllä toisinaan väsyttää,
olenhan jo vanhempikin. Olen
joskus turhautunut ja ärsyyntynyt, että PEARS-menetelmä
ei ole laajemmin käytetty. Ensimmäiset 10 vuotta olivat hitaan kasvun aikaa menetelmän
leviämistä ajatellen. Leikattuja potilaita oli kunakin vuonna
alle 10. Mutta viimeiset viisi
vuotta kasvu on ollut huimaa.
Viime vuoden aikana leikattiin yli 100 potilasta – siis
enemmän kuin ensimmäisen
10 vuoden aikana yhteensä!
Ne lääkärit, jotka menetelmää
käyttävät, ovat loistavia kirurgeja. Minut halutaan toisinaan
nähdä ’vain’ innostuneena
ja viihdyttävänä puhujana,
mutta sen ei pitäisi vähentää
merkittävän keksintöni arvoa. Olen työskennellyt yli 40
vuotta insinöörinä tutkimusja kehityshankkeissa. Ehkä
siksi minulle tärkeintä kehittämässäni ja aikaansaamassani PEARS-menetelmässä on
ainoastaan potilaan mahdollisuus saada valita muutakin
kuin perinteiset leikkausmenetelmät”, toteaa Golesworthy
hieman tuohtuneena.

”Uskon, että tulevaisuudessa yksilölliset hoitomuodot,
kullekin
henkilökohtaisesti
räätälöidyt hoidot, tulevat lisääntymään kaikessa sairaanhoidossa.”

”Sanoisin kaikille, ettei kannata jäädä makaamaan ja surra omaa elämäänsä. Minusta
’Carpe diem’ on hyvin sanottu. Kannattaa tarttua hetkeen
ja mennä eteenpäin!”

”Kuinka Marfan on
vaikuttanut sinun
elämääsi?”

”Ja olet matkustellut paljon,
Suomessakin muutamia
kertoja.”

”No, en tunne elämää ilman
Marfania, joten kaiketi olen
sopeutunut. En siis anna diagnoosin hirveästi häiritä elämääni. Olen tietysti pitkä ja väsyn helposti, mutta nämä eivät
estä minua tekemästä asioita.
Käyn kolmesti viikossa kuntosalilla, mikä on mielestäni
todella tylsää puuhaa, mutta

”Se on totta, olen käynyt Lapissa ja lasketellut Ylläksellä
ja Levillä. Pidän Suomesta,
teillä on kaunista ja puhdasta. Myös puhtaat käytöstavat
esimerkiksi uimahallissa ovat
tehneet minuun vaikutuksen.
Ja suomalaiset ovat ystävällisiä.”

harjoittelu pitää minut kunnossa ja voin ehdottomasti paremmin. Minulla on
monia harrastuksia, kuten
savikiekkoammunta, peuranmetsästys, 1900-luvun
historia ja musiikki. Pitkistä
sormistani on jopa hyötyä
kitaransoitossa. Olen myös
moottoripyöräillyt ja lasketellut paljon.”

”Kiitos haastattelusta Tal
– aivan mahtavaa, että soit
meille aikaasi!” Suljen skype-yhteyden ja jään pohtimaan, otetaanko PEARS-menetelmä joskus käyttöön myös
Suomessa…
Lisää tietoa Tal
Golesworthysta ja PEARSmenetelmästä löydät:
www.exstent.com

Tal Golesworthyn TED Talk
”How I repaired my own heart”
on katsottavissa

www.ted.com/speakers/tal_golesworthy
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