
Kuoleman symposiumi Itä-Suomen yliopistoKarjalan teologinen seura; 16.2.2016Matti Ketonen; lääkintöneuvos, LT, dosentti



 Tarkastelen elämän reunaehtoja ja kuoleman todellisuutta lähtökohtaisesti biologisesta viitekehyksestä käsin, kuitenkin niin että sen keskiössä on ajatteleva ja kuoleman tiedostava ihminen. Esitän tiivistetysti mistä kuolemassa on kysymys ja miten elämä päättyy. Totean ettei länsimaisessa yhteiskunnassa voi kuolla ilman syytä eikä hautaan pääse ilman virallista kuolintodistusta. Kuolintodistus dokumentoi kuoleman ja esittää sairaus-/tautidiagnoosein loogisesti perustellun kuolinmekanismin ja lisäksi luokittaa kuoleman eri kategorioihin. Kuolema vaatii selitystä ja selvitystä, sillä ilman syytä ihminen ei oikeastaan saa kuolla. Lääketieteellisesti tarkasteltuna on monia erilaisia kuolemanpolkuja, mutta päätepiste on kaikilla sama. Elämme kuoleman keskellä. Elämän ja kuoleman välinen jännite tuntoineen ei jätä meitä. Esitykseni rivien välissä pyrin herättämään ajattelua siitä, miten luovia kuoleman kentällä. Miten selvitä kuoleman kanssa. Esitys on paremminkin puheenvuoro kuolemasta kuin tarkka kuoleman sairauskertomus.





 Tässä maailmassa me elämme, tässä maailmassa me kuolemme
 Elämä on tuulen henkäys ja kämmenen   leveys



Kun Seija alkuaikoina tutustui kaupungissa tehtävään työhön, hän vieraili sairaalan eri osastoilla. Häneen teki syvän vaikutuksen käynti naisten palovammaosastolla. Osa osaston potilaista oli yrittänyt polttoitsemurhaa tai jäänyt henkiin aviopuolison murhayrityksestä. Huoneessa oli tukahduttavan kuuma ja haju oli kuvottava. Verisissä vuoteissa ei ollut lakanoita, ainoastaan likaiset huovat. Meluavat sukulaiset täyttivät huoneen, jossa osa potilaista teki kuolemaa.(Jukka Sariola)



 Kuolema on täydellinen ja pysyvä elintoimintojen päättyminen. Toisin sanoen biologinen elämä loppuu kuolemaan. Lopullisuutensa takia kuolema on monia ihmisiä askarruttava biologinen, lääketieteellinen, juridinen, filosofinen ja uskonnollinen asia.
 Elinsiirtojen vuoksi merkittävä juridinen käsite on aivokuolema. Siinä aivotoiminta lakkaa, mutta muita elintoimintoja voidaan pitää yllä keinotekoisesti.



 Solun kuolema ja sitä seuraava arpeutuminen
 Sydäninfarkti, aivoinfarkti…

 Tavanomaisesti ymmärretty kuolema
 Sydänpysähdys ja vasteeton elvytys

 Primaari sydänperäinen, sekundaari muusta syystä johtuva
 Aivokuolema ja sen kriteerit

 Neurologinen kliininen status ja aivojen sähköinen rekisteröinti (EEG)
 Päätös kuolemasta (tosiasiallisesta)

 Hengityskoneesta irrottaminen
 Elinluovutuksen mahdollisuus



 Kaikkina aikoina vanhimpien tunnettujen poikkeusyksilöiden ikä on ollut 110-120 vuotta, eikä tämä yläraja ole historian aikana noussut.
 Vanheneminen sinänsä ei ole sairaus.
 Kun etsimme mahdollista selitystä kaikkien lajien rajalliselle elinajalle, emme etsi kaikille yhteistä tautia vaan biologista selitystä sille, miksi elämä päättyy, vaikka sairaudet eliminoitaisiin.



 Vuosimiljoonien aikana seuloutuneet geneettiset ohjelmat kykenevät muuttamaan ainehiukkaset ja molekyylit järjestyneeksi kokonaisuudeksi, joka kykenee toteuttamaan erehtymättä vaikeat säätelykuvionsa ja tuottamaan itseään replikoivan elävän organismin.
 Iturata on nimitys monisoluisten eliöiden sukusolujen linjalle, joka johtaa hedelmöityneestä munasolusta seuraavan sukupolven sukusoluihin.
 Ituradan sukusolujen kautta olemme osa katkeamatonta solunjakautumisten ketjua, joka ulottuu kauas menneisyyteen ensimmäisiin organismeihin saakka ja jälkeläisten välityksellä tuleviin sukupolviin. Avaimet ikuiseen elämään näyttävät katoavan aina sukusolujen yhtyessä, ja syntyvä uusi yksilö on poikkeuksetta kuolevainen.



 Ikääntymistä on arvioitu modernin solu- ja molekyyligeneettisen tutkimuksen lähtökohdista ja kuolevaisuuden ongelmaa on lähestytty yksittäisten somaattisten solujen kannalta.
 Normaalisolut vanhenevat
 Puhutaan solunjakautumisia mittaavasta telomeerikellosta

 Telomeeri on aitotumallisilla soluilla esiintyvä DNA-jakso kromosomien päässä. Telomeereilla on tärkeä rooli solun vanhenemisen säätelyssä. Kromosomien päiden DNA-jaksot lyhenevät solun jakautuessa ja kuluvat eräänä päivänä kokonaan pois. Solu kuolee kun telomeeri väsähtää.
 Solujen itsemurha

 Soluilla on edessään joka hetki vain kolme valintaa; jakautua, erilaistua omaan spesifiseen toimintaansa tai kuolla
 Onko kuolema väistämätön? Se ei ole väistettävissä.



 Kuolema kohdussa
 Keskenmenot 
 Napanuora terveen lapsen kaulan ympärillä…

 Kuolema ennen syntymää
 Kuolema syntymiseen/synnyttämiseen liittyen (komplikaatio; lapsen/äidin tahi molempien kuolema)

 Kätkytkuolema
 Terveenä syntyneen pienokaisen äkillinen lähtö; lapsi löytyy kuolleena vaunuista

 autonomisen hermoston säätelyhäiriö?



 Äkkikuolema
 Monta mahdollista syytä

 Kuin salama kirkkaalta taivaalta
 Kuolema saattanut uinua jo pitkään ihmisessä

 Kuolema pitkällisen sairauden uuvuttamana
 Sydän- ja verisuonisairaudet, syöpä eri muodoissaan, vakavat infektiot ja tulehdussairaudet, aineenvaihduntaan liittyvät, hormonaaliset…

 Erikoisaloittain pitkät sairauslistat 
 Kuolemaan valmistautumisen mahdollisuus

 Kuoleman tiedostaminen, prosessointi ja sitä kohti käyminen
 Kuolema perinnöllisen alttiuden omaavalla 

 Geneettinen tausta (tunnetut ja määritellyt, tuntemattomat)
 Suojahoitoa saavat, suojahoidotta olevat



Kuoleman muoto Kuoleman prosessointi

 Lapsen kuolema
 Hiipuminen sairauteen
 Elämä kuolettavan sairauden varjossa
 Sairauden aiheuttama kipu ja kärsimys
 Uudet hoitomahdollisuudet
 Sairauden uusiutuminen (relapsi)

 Kuolema liian varhain
 Eikö kuolema tulekaan
 Mielenvireen säilyminen
 Kurjuuden kohtuuttomuus
 Toivon herääminen
 Toivonkipinän katoaminen 



 Elämäntapaan liittyvä varhaistunut kuolema (Life style)
 Tunnetut vaaratekijät ja kuoleman riskin kasvaminen
 Ennaltaehkäisyn tavoite: kuoleman riskin vähentäminen ja terveiden elinvuosien lisääminen

 Kuolema oman käden kautta, itsemurha ja sen moninaiset taustat
 Avunpyyntö
 Epätoivon ilmaus
 Tietoinen ratkaisu elämän päättämisestä
 Ratkaisun haku hallitsemattomaan ahdistukseen
 Selittämättömät



Sairaustyyppi Hoito

 Synnynnäiset sydänviat
 Verenpaine- ja sepelvaltimotauti◦ Sisäsyntyiset, hankitut
 Sydänlihassairaudet◦ Kardiomyopatiat
 Läppäviat
 Sydämen sähköisen järjestelmän toimintahäiriöt
 Tulehdussairaudet ja niiden jälkitilat
 Kertymäsairaudet
 Kasvainsairaudet
 …

 Hoidetut
 Hoitamattomat
 Hoidettavissa olevat
 Rajallisesti hoidettavat

◦ Lääkityt◦ Pallolaajennushoidetut◦ Ohitus- /läppäleikatut◦ Tahdistin-/iskutahdistinhoidetut◦ Oikoratahoidetut/ablatoidut◦ Sydänsiirron saaneet◦ …



 Eutanasia (Hyvä kuolema?)
◦ Kuolinavun pyyntö ylitsekäyvän vaikeassa tilanteessa (kivut, kärsimys, mielekkyyden kato)
◦ Aktiivinen tai passiivinen / legitimointi
◦ Saattohoidon kehittäminen vaihtoehtona eutanasialle

 Abortti
◦ Yhteiskunnan säätämin edellytyksin

 Tapaturmainen ja väkivaltainen kuolema, kuolema teloittaen, kiduttaen
 Syyttömän kuolema ristillä











 Vanhuuden kuihtuminen, marasmus senilis, on poistettu kuolinsyynimistöstä ja kuvaa pyrkimystä vanhenemisen ja kuoleman medikalisoimiseen. Jokaiselle kuolemalle on löydettävä tautimekanismi.
 Joskus ei kuitenkaan löydetä elinkohtaista sairautta vaan pelkästään koko organismin pitkälle edenneitä vanhenemismuutoksia.



 Ihmiset pysäyttävät lääkärin sairaalan käytävällä
 Sillä samaisella hetkellä ilmeneekin, että he ovat omaisia, jotka◦ arasti haluavat kysyä miten kaikki tapahtui ja miksi…
 Muutamat sekunnit tai sen osat paljastavat ymmärtääkö, havahtuuko ja pystyykö valkotakkinen kiireinen lääkäri tunnistamaan momentuminsa ja kohtaamaan surevat. Pysähtyykö lääkäri kuoleman ilmoituksen edessä aidosti vai ei. Omaiset kyllä vaistoavat sen. Sillä hetkellä lääkärillä on  mahdollisuus ihmisten aitoon kohtaamiseen. On vahinko, jos lääkäri kadottaa sen. 



 Elegia yksinäisyydelle, V.A. KoskenniemiYksin oot sinä, ihminen, kaiken keskellä yksin, yksin syntynyt oot, yksin sa lähtevä oot. 
 Etsitty Googlesta teemalla yksinäisyys

Malmin kirkon alttarilla kaksi arkkua. Teki mieli sanoa: Missä olit Jumala! En rohjennut. Piispa Huovinen oli myöhemmin rohkeampi, hän sanoi tuon ajatuksen Estonia-onnettomuuden jälkeen! Toinen vainajista oli sukulaiseni, joka viikkoa ennen rippikoulua sai tietää sairastavansa syöpää. Kun hän Malmin kirkon alttarilla pääsi ripille sanoin hänelle sanat: Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkeköön sinun ruumiisi, sielusi ja henkesi iankaikkiseen elämään.



Tunsin, että hän tiesi sanat todeksi. Kun muutama kuukausi myöhemmin siunasin hänet samassa paikassa, olivat mielessä nuo sanat. Samalla kertaa siunattiin hänen isäpuolensa, joka menehtyi sydänkohtaukseen vain muutama tunti tytön jälkeen. Herra, hoida lastasi. Yksin en voi käydä. Näin yritin vakuutella leskelle/äidille. Myöhemmin olen huomannut, että juuri Herran avulla hän on jaksanut.



 Pieni arkku, vainaja vastasyntynyt vauva. Ei saattajia, ei ensimmäistäkään. Vahtimestari, kanttori ja minä. Luin Eino Leinon runon:
”Yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä  yksin. Yksin sä syntynyt oot, yksin myös lähtevä liet…” Eino Leino



”Niin kevyt ja kuitenkin niin raskas kantaa”



 Maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun  jälleen tuleman…



Me lähdemme elämästä,                                   emmekä kuitenkaan lähde.Me elämme edelleen kaikessa,minkä olemme tehneet.Kaikki mitä olemme ajatelleet,sanoneet tai olleet, jää elämään javalaisee toisten teitä.Me kuolemme emmekä kuitenkaan kuole,vaan elämme niiden sydämissä,jotka ovat rakastaneet meitä.(Martti Lindqvist)



 Hänhän sanoo toisessa kohden:
◦ Sinä et salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua(35).

 Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa Daavid nukkui pois, hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui(36).
 Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut(37).



 Kuolema on aina läsnä. 
 Vain hiuksenhieno on elämän ja kuoleman välinen raja, uskonnollisessa ajattelussa ajallisen ja tuonpuoleisen välinen raja. Elämän ja kuoleman välinen jännite pysyy.
 Kuolemia on monenlaisia. Varmaa on, että meistä jokainen kuolee. Ihmisyyteen kuuluu kuoleman taju.
 Joku on sanonut: kuoleman valjastaminen elämän vaunujen eteen vapauttaa elämään.
 Joku toinen että: kirkko on sitä varten, että täällä kuollaan. 
 Jeesus sanoi, ensin isänsä hautaamista verukkeeksi esittävälle seuraamiskutsunsa esmentelijälle: ”Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Tule ja seuraa sinä minua.” (vanhempi käännös). Uudemman mukaan. ”Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa.”


