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 f Pysyvä kognition alenema on yksi 
pelätyimmistä aivovaurion ilmenty-
mistä hengissä selvinneillä sydän-
pysähdyspotilailla. Lyhytkin globaali 
aivoiskemia aiheuttaa muistiin ja 
oppimiseen yhdistetyn hippokam-
puksen cornu ammonis 1 -alueen so-
lujen tuhoa. Lääkkeellisistä hoidoista 
ei ole saatu toivottua tehoa, mikä voi 
johtua siitä, että interventiot yleensä 
tähtäävät akuutin vaurion ja iske-
mia-reperfuusiovaurion minimoimi-
seen, eikä niinkään korjausmekanis-
mien parantamiseen. Lisäksi hoidot 
on kohdennettu neuroneihin, jättäen 
keskushermoston muut solutyypit, 
kuten astrosyytit, huomioitta.

Neuronien huoltoa, hermoverk-
kojen korjausta sekä uusien neuro-
nien ja aksonien kasvua koordinoivat 
käytännössä paikalla olevat astrosyy-
tit (1). Astrosyytit suojaavat neuro-
neita aivoinfarktin (2), traumaattisen 
aivotapahtuman (3) ja selkäytimen 
vaurion aikana (4). Viime aikoina 
useiden 5-7 nukleotidien kokoisten 
mikro-RNA:n hyödyntäminen aivois-
kemian ehkäisyssä on ollut lupaavaa. 
Nukleotideilla tähdätään moniin ast-
rosyyttien toimintoihin yhtäaikaisesti 
(5, 6). Näiden mikro-RNA -molekyy-
lien avulla pyritään optimoimaan 
astrosyyttien toimintaa iskemian 
aikana, vaikuttaen samanaikaisesti 
moniin patologisiin prosesseihin. Täs-
tä lähtöajatuksesta johtuu matkani 
yhteen maailman tunnetuimmista 
ja korkeimmalle rankatuimmista 
yliopistoista, Stanfordin yliopistoon, 
Amerikan Yhdysvaltoihin.

Stanfordin yliopiston lahjara-
haston arvo oli 2016 yli 22 miljardia 

dollaria, mikä on noin kolmasosa 
Suomen vuosittaisesta valtion budje-
tista. Yliopiston palkkalistoilla on 20 
nobelistia. Olen ollut matkallani vasta 
reilun viikon, mutta tämä resurssien 
paljous näkyy kaikessa toiminnassa. 
Kun tutkimussuunnitelma saatiin 
valmiiksi ja stipendi varmistui, sain 
yksilöllistä ohjausta jo kuukausia 
ennen matkaa kaikkiin mielessäni 
oleviin kysymyksiin. Jokainen yli-
opiston työntekijä hoitaa tehtävänsä 
esimerkillisesti, ja osastolla tuntuu 
olevankin useita koordinaattoreita ja 

hallintoväkeä asioita hoitamassa. Pit-
kät perinteet näkyvät, sillä kaikki on 
mietitty valmiiksi hämmästyttävällä 
tarkkuudella. Myös perhe sekä elämä 
laboratorion ulkopuolella on otettu 
huomioon toiminnassa. Avauspu-
heenvuorossa dekaani kehotti kaikkia 
pitämään pitkiä taukoja, käymään 
ulkona, sekä nauttimaan kampuksen 
antimista – se parantaa tuottavuutta 
ja innovatiivisuutta. Koko amerik-
kalaisen urheilukulttuurin perusta, 
yliopistourheilu, on erittäin näkyvää 
ja arvostettua. Värejä kannatetaan 
ylpeydellä josta suomalaisilla olisi jo 
junioritasolla paljon opittavaa. 

Yliopiston huolenpidon lisäksi 
sain erinomaiset lähtötiedot vasta-
väittäjältäni emeritusprofessori Jou-
ko Jaloselta ja hyviä neuvoja visiting 
assistant professor Erik Litoniukselta. 
Näillä tiedoilla lähtö meren yli oli 
miellyttävää, vaikka kodin ja ystävien 
taakse jättäminen on aina tuntei-
kasta. Verkostoituminen alkoi heti 
ensimmäisestä päivästä. 

Tutkiminen on vapaata, mutta 
vastuullista. Proffa ei laske läsnäolo-
tunteja, kunhan hommat hoidetaan. 
On vapaus mennä vaikka kesken työ-
päivän kuntosalille, mutta toisaalta 
vapaus myös illalla kirjoittaa kirjalli-
suuskatsausta toimistolla tai kotona, 
jos siltä tuntuu. Näistä lähtökohdista 
on mukavaa aloittaa postdoc-tutki-
mus Kalifornian suopeassa ilmastos-
sa. 
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