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Eturauhassyövän kehittyvä diagnostiikka
• Eturauhassyöpäepäily perustuu yleensä oireettomalta tai virtsaoireiselta mieheltä otetun verinäytteen
PSA-arvon poikkeavuuteen.
• Diagnoosi perustuu valtaosin eturauhasen paksuneulabiopsian histologiaan.
• Hoito suunnitellaan syövän riskiluokituksen mukaan potilaan perussairaudet ja odotettavissa oleva 
elinikä huomioiden.
• Tuseerauslöydöksen ja PSA-tason lisäksi monimuuttujainen magneettikuvaus kohdennettuine neula
näytteineen, kehittyvät biomarkkerit ja riskilaskurit ovat hyödyllisiä diagnostiikassa ja riskin arvioinnissa.
Eturauhassyöpä on yleisin syöpä (ihon tyvisolu
syövät pois luettuina) ja toiseksi yleisin miesten
syöpäkuoleman aiheuttaja Suomessa (1). Diag
noosi perustuu tavallisesti virtsaoireiselta tai oi
reettomalta mieheltä todetun prostataspesifisen
antigeenin (PSA) poikkeavan arvon ja/tai etu
rauhasen poikkeavan tunnustelulöydöksen he
rättämään epäilyyn ja sen varmentamiseen etu
rauhasen paksuneulabiopsioilla (2,3).

Virtsavaivaisilla miehillä ei ilmene enempää
eturauhassyöpää kuin oireettomilla.
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Magneettikuvausta käytetään entistä enem
män eturauhasdiagnostiikassa, usein jo ennen
neulanäytteiden ottoa. Varsinkin lievästi poikkea
van PSA-arvon (< 10 µg/l) selvittelyssä ennen
biopsioita suositellaan tarkentamaan riskin ar
viointia magneettikuvauksen, muiden biomark
kerien tai riskilaskurien avulla (3). Monimuuttu
jaisella magneettikuvauksella erotetaan suurin
osa kohtalaisen ja suuren riskin syövistä ja näyt
teet voidaan kohdentaa paremmin kasvain
alueelle (4). Riskilaskureilla sekä seerumi-, virtsaja kudosnäytteiden analysointiin perustuvilla
menetelmillä on pyritty parantamaan eturauhas
syövän diagnostiikkaa ja ennusteen arviointia.
PSA-verikokeen avulla löydetään syöpiä poti
laan terveydelle merkityksettömistä taudeista
laajalle levinneisiin syöpiin. Hoito suunnitel
laan syövän riskiluokituksen ja levinneisyyden
mukaisesti. Pienen riskin eturauhassyövissä
suositellaan nykyisin aktiivista seurantaa (3).
Oireet ja kliininen tutkimus

Varhaisvaiheen eturauhassyöpä on oireeton.
Paikallinen eteneminen voi aiheuttaa virtsavai
voja, harvemmin eturauhastulehduksen tyyppi
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siä oireita. Virtsavaivaisilla miehillä ei ilmene
enempää eturauhassyöpää tai etenevää eturau
hassyöpää kuin oireettomilla (5,6).
Rakon pohjan tai peräsuolen suuntaan levin
nyt eturauhassyöpä voi aiheuttaa verivirtsai
suutta, virtsanjohtimien tukkeutuessa mu
nuaistoiminnan heikkenemistä tai peräsuolen
ahtautumiseen liittyviä oireita. Erektiohäiriön
taustalla eturauhassyöpä on kuitenkin harvoin.
Lantion alueen imusolmukkeisiin levinnyt tauti
voi edetessään aiheuttaa imunestekierron tuk
keutumisen seurauksena alavartalon turvotusta
sekä virtsanjohtimien ahtautumista.
Luuston etäpesäkkeet ovat eturauhassyövälle
ominaisia. Ne aiheuttavat yleensä luustokipuja
ensin lantion ja selän alueella, kuitenkin luon
teeltaan pääosin skleroottisina, lyyttisiä meta
staaseja harvemmin metastaattisia murtumia.
Selkäydinkompressioon viittaavat oireet edellyt
tävät päivystyksellistä tutkimusta erikoissai
raanhoidossa.
Laajalle levinnyt syöpä voi ilmetä myös yleis
oireina, kuten laihtumisena, anemiana ja yleis
kunnon heikkenemisenä, jopa ilman merkittä
vää kipua. Pieni osa aggressiivisimmista etu
rauhassyövistä diagnosoidaan pehmytkudosten,
kuten maksan, keuhkojen tai aivojen etäpesäk
keiden oireiden perusteella.
Kliininen perustutkimus eturauhassyövän
diagnosoinnissa on edelleen tuseeraus. Tusee
rauslöydöksen positiivinen ennustearvo on kui
tenkin varsin heikko, sensitiivisyys on huono, ja
toistettavuus eri tukijoiden välillä on vaatimaton.
Tuseerauksen kliininen arvo on myös riippuvai
nen tutkijan kokemuksesta (7,8). Se ei kuiten
kaan ole merkityksetön tutkimus, sillä matalilla
PSA-arvoilla (0–2,9 µg/l) sen positiivinen ennus
tearvo syövän löytymiselle on 4–14 % (9,10).
Tuseerauksessa havaittuun poikkeavuuteen liit
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KUVIO 1.

KUVIO 2.

Eturauhassyövän ilmaantuvuus ja kuolleisuus (ikävakioituna 2014 väestöön)
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tyy suurempi riski pahanlaatuisempaan syöpä
löydökseen (11). Seulontatutkimuksena tusee
rausta ei ole todettu hyödylliseksi (9).
Poikkeava tuseerauslöydös on aihe lähettää
potilas urologin arvioon.
Epidemiologian kehitys

Systemaattisessa katsauksessa ruumiinavaus
aineistoista vuodesta 1948 vuoteen 2013 okkult
tia eturauhassyöpää löytyi 60–70-vuotiaista joka
kolmannelta ja 70–80-vuotiaista jo lähes puolel
ta. Tuona ajanjaksona ikävakioitua esiintyvyy
den lisääntymistä ei todettu (12).
Diagnosoimattomien tautien reservi on siis
suuri ja kasvaa miesten eliniän noustessa. Ruo
kavalion tai ympäristötekijöiden merkitys etu
rauhassyövässä on kaikkiaan vähäinen, eikä ylei
siä ehkäisyn suosituksia voida antaa (3). Mitä
aktiivisemmin ja paremmin menetelmin etu
rauhassyöpää haetaan, sitä enemmän sitä diag
nosoidaan.

Vasta 1900-luvun vaihteessa virtsaoireiden ki
rurgisen hoidon kehityttyä eturauhassyöpä pys
tyttiin erottamaan hyvänlaatuisista virtsavaivo
jen aiheuttajista. Tauti oli yleensä jo paikallises
ti levinnyt. Suurin osa eturauhassyövistä diag
nosoitiin etäpesäkkeisenä, ja pitkään suurin
edistysaskel oli palliatiivisen hormonaalisen
hoidon kehittäminen 1940-luvulla (13).
Miesten eliniän piteneminen ja eturauhasen
höyläysleikkausten yleistyminen lastuista teh
tyine sattumalöydösdiagnooseineen selittivät
eturauhassyövän ilmaantuvuuden kasvua jo
1970- ja 1980-luvuilla (14). Myös eturauhaskyh
myistä otetut neulanäytetekniikat kehittyivät.
1980-luvulla yleistyi peräsuolen kautta tehtävä
kaikututkimus. Tuseeraten tunnetun kyhmyn
selvittelyssä diagnostiikka parani, jos kyhmyn li
säksi otettiin systemaattiset eturauhasen paksu
neulabiopsiat alkuun 6 ja nykyisin 10–12 koh
dasta (15). Paksuneulabiopsioiden laaja käyttö
pelkän PSA-poikkeavuuden selvittelyssä johti
eturauhassyövän ilmaantuvuuden jyrkkään kas
vuun länsimaissa 1990-luvulla (kuvio 1) (16,17).
Nykyisin Suomessa diagnosoidaan eturauhas
syöpä vuosittain noin 5 000 miehellä. Esiintyvyys
on kymmenkertaistunut 1970-luvun vaihteesta.
Eturauhassyöpäkuolemia on vuosittain yli 900
(kuvio 1), yli puolet näistä yli 80 vuoden iässä.
Eturauhassyöpäpotilaita oli 2018 lopussa yli
55 000, ja heistä neljä viidestä kuolee johonkin
muuhun sairauteen taudin hitaan kulun tai ke
hittyneiden hoitojen vuoksi (kuvio 2) (1).
Systemaattisen PSA-seulonnan ja paranta
mistavoittein suoritettujen leikkaus- ja sädehoi
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tojen todettiin laajassa eurooppalaisessa seulon
tatutkimuksessa vähentävän eturauhassyöpä
kuolleisuutta 16 vuoden seuranta-aikana noin
20 %. Kuitenkin vain yksi syöpäkuolema voitiin
ehkäistä 18 todettua syöpää kohti. Yleisen seu
lonnan suosituksista onkin luovuttu. Miestä tu
lisi perusteellisesti informoida ennen seulonta
luonteisen PSA-verikokeen ottamista (3,18).
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Sekä paikallisen eturauhassyövän parantamista
voitteiset hoidot että levinneen syövän etene
mistä estävät hoidot aiheuttavat usein pitkäai
kaisia elämänlaadullisia ja terveydellisiä haitto
ja. Leikkaushoitoon ja sädehoitoon liittyy komp
likaatioriskejä. Hormonihoidon seurauksena
ainakin olemassa olevat sydän- ja verisuonisai
raudet voivat edetä (19).
Diagnostiikan tavoitteeksi on muotoutumas
sa aggressiivisten syöpien varhainen toteami
nen miehiltä, joiden elinajan ennuste on yli 10–
15 vuotta, ja kliinisesti merkityksettömien syö
pien diagnosoinnin välttäminen. Systemaattiset
paksuneulabiopsiat on todettu ongelmallisiksi.
PSA-arvon perusteella seulottu syöpä ei yleensä
näy kaikututkimuksessa ja lähes 30 % syövistä
jää löytymättä ensimmäisistä systemaattisista
biopsioista. Hoitovalinnoissa olennaisen pahan
laatuisuus- ja levinneisyysarvion tekemisessä
systemaattiset biopsiat ovat epäluotettavia. Klii
nisesti merkityksettömiä syöpiä löytyy paljon,
mutta niiden luokittelu on epävarmaa (20,21).
Antibioottiresistenssin lisäännyttyä myös va
kavien infektiokomplikaatioiden määrä lisään
tyy. Se kaksinkertaistui Uudellamaalla 1,2 %:iin
vuosina 2005–2013 (22).
Tuorein luokitus jakaa syövät viiteen histolo
giseen luokkaan (ISUP Grade Group, GG1–5)
(23). Luokkaa 1 pidetään merkityksettömänä ja
luokkia 3–5 merkityksellisinä. Yleisimmin diag
nosoidun luokan, GG2-syöpien, kliininen käyt
täytyminen vaihtelee huomattavasti. Huonompi
ennuste liittyy ainakin syövän tiettyihin histolo
gisiin alatyyppeihin (24,25).
Pohjoismaisessa tutkimuksessa satunnaistet
tiin miehiä radikaaliprostatektomia- ja seuran
taryhmiin. Tutkimuksen jälkianalyysissä radi

kaali prostatektomia hyödytti elinaika-analyysis
sä vain niitä miehiä, joiden eturauhasesta oli to
dettu GG3–5-luokan syöpä (26).
Eturauhassyövän merkkiaineet

Prostataspesifinen antigeeni
PSA-määrityksen keksiminen ja kliiniseen käyt
töön ottaminen 1980- ja 1990-luvun vaihteessa
mahdollisti eturauhassyövän löytymisen ennen
tunnustelulla kyhmystä todettavaa tai oireista
kliinistä tautia. PSA-arvo nousee eturauhasen
liikakasvun, prostatiitin ja virtsatietulehduksen
sekä esimerkiksi virtsaummen ja katetroinnin
seurauksena. Matalakaan PSA-arvo ei varmuu
della sulje pois eturauhassyöpää.
Vapaan ja kokonais-PSA:n suhdetta käytetään
myös osana diagnostiikassa (27). PSA-suhteen
määritys kehitettiin alun perin parantamaan
diagnostiikka ns. harmaalla alueella, jossa ko
konais-PSA on 4–10 µg/l. Jos PSA-suhde on
alle 10 %, paksuneulabiopsioista löytyy syöpä
56 %:lta miehistä. Jos PSA-suhde on yli 25 %,
syöpä löytyy vain 8 %:lta (27). Nykyisin useat la
boratoriot kuitenkin määrittävät PSA-suhteen
myös matalammilla kokonais-PSA-arvoilla.
Normaali eturauhasen liikakasvukudos erit
tää PSA:ta, eli suurentunut eturauhanen voi ai
heuttaa suurentuneen PSA-arvon, vaikka ky
seessä ei ole eturauhassyöpä. Tämä huomioi
daan PSA-tiheysarvossa (PSAd). Se lasketaan
jakamalla PSA-arvo eturauhasen tilavuudella.
Ruotsalaisessa tutkimuksessa osoitettiin, että
matalan PSAd-arvon (korkeintaan 0,07 µg/l/ml)
perusteella voidaan välttää lähes 20 % eturau
hasen koepaloista, mutta tällöin jäi löytymättä
6,9 % kliinisesti merkittäviksi luokitelluista
vähintään GG2-luokan syövistä (28).

Stockholm 3 -testi (STHLM3)
STHLM3-testissä määritetään verikokeella usei
ta merkkiaineita (PSA, vapaa PSA, intakti PSA,
hK2, MSMB, MIC1) ja yli 100 geenin polymor
fismi (232 yhden nukleotidin polymorfiaa).
Testitulosta varten kerätään kliinisinä tietoina
ikä, sukurasitus, finasteridin tai dutasteridin
käyttö, sekä tieto, onko eturauhasesta aikaisem
min otettu koepaloja.
Testin vastaus on negatiivinen tai positiivi
nen. Positiivisen testituloksen jälkeen suositel
laan urologin arviota biopsioiden tarpeesta.
Testin avulla voidaan vähentää tarpeettomia
biopsioita. Toisaalta voidaan löytää kliinisesti
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TAULUKKO 1.

Eturauhassyövän diagnostiikassa käytettävissä olevia virtsanäyte- ja kudosnäytetestejä 
mahdollisine hyötyineen
Merkkiainetesti

Tutkittavat merkkiaineet

Mahdolliset käyttöaiheet ja hyödyt

PCA3

PCA3 ja PSA RNA

Uusintabiopsia tarve negatiivisen biopsian jälkeen, eturauhassyövän aggressiivisuuden arviointi

ExoDX Prostate (EPI)

Eksosomaalinen RNA 
(PCA3, TMPRSS2:ERG, SPDEF), 
lisäksi PSA-verikoe

Biopsiatarpeen arviointi kun PSA on 2–10 µg/l, tulos ennustaa
biopsian hyvänlaatuista, GG1 ja myös kliinisesti merkittävää
vähintään GG3 syöpälöydöstä

MiPS

PCA3 ja TMPRSS2:ERG mRNA, 
lisäksi PSA-verikoe

Eturauhassyövän ja kliinisesti merkittävän eturauhassyövän
riskin arviointi, biopsiat kiireellisyyden arviointi poikkeavan
PSA-verikoearvon jälkeen

SelectMDX

HOXC6, DLX1 ja KLK3 mRNA

Biopsiatarpeen arviointi

ConﬁrmMDx

DNA:n metylaatioanalyysi 
(GSTP1; APC; RASSF1)

Todellisen negatiivisen biopsialöydöksen erottaminen
väärästä negatiivisesta (biopsia ei osunut syöpäkudokseen)

Prolaris

mRNA:n ilmentyminen; 46 geeniä joista
31 solujen jakaantumiseen liittyvää

Huonon ennusteen syöpien tunnistaminen

Oncotype Dx

mRNA ilmentyminen; 17 geeniä

Huonon ennusteen syöpien tunnistaminen

Decipher

mRNA ilmentyminen; 22 geeniä

Eturauhasen poistoleikkauksen jälkeisen huonon ennusteen
tekijöiden arviointi

Promark

8 proteiinia

Syövän aggressiivisuuden arviointi GG1- ja GG2-biopsia
löydöksen jälkeen

Virtsanäyte

Kudosnäyte

merkittävät syövät. STHLM3-testin suoritusky
kyä on arvioitu vertaamalla sitä pelkkään PSAmääritykseen 47 688 ruotsalaisella 50–69-vuo
tiaalla miehellä (29).
Testi on saatavissa joidenkin yksityisten lää
käriasemien ja laboratorioiden kautta Suomes
sa, ja se maksaa noin 300 euroa.

ottaa vasta poikkeavan PSA-verikoetuloksen tai
poikkeavan tunnustelulöydöksen jälkeen.
Vähäisen riskin löydös testissä ennustaa myös
hyvin pientä eturauhassyövän etäpesäkkeiden
kehittymisen tai eturauhassyöpäkuoleman ris
kiä (31,32). Testin hinta Yhdysvalloissa on noin
500 dollaria (29).

Muut verinäytteeseen perustuvat testit

Virtsanäytteen PCA3-määritys

Prostate Health Index (PHI) testissä määrite
tään vapaan PSA:n, kokonais-PSA:n ja [-2]
proPSA:n pitoisuudet, joiden perusteella voi
daan ennustaan vähintään luokan GG2 eturau
hassyöpää miehillä, joiden kokonais-PSA oli
4–10 µg/l. Testin vastaus annetaan lukuarvona,
ja suurempi arvo viittaa suurentuneeseen syö
vän riskiin. Testin hinta Yhdysvalloissa on noin
80 dollaria (30).
4Kscore-testissä määritetään neljän kallikreii
niproteiinin pitoisuudet (kokonais-PSA, vapaaPSA, intakti PSA, hK2). Testin tulos antaa pro
sentuaalisen riskin vähintään GG2-luokan etu
rauhassyövälle. Jos testin tulos on alle 7,5 %,
kyseessä on vähäisen riskin löydös. Testi pitäisi

Eturauhassyöpägeeni 3:n eli PCA3:n lähettiRNA:n määritys tehdään eturauhasen reunoilta
kohti keskiosia tapahtuneen painelun jälkeen
otetusta virtsasta. Vastauksena saadaan lukuar
vo, joka kertoo eturauhassyövän riskistä.
PCA3:n käyttöä on tutkittu myös eturauhas
syövän aggressiivisuuden arvioinnissa. Testi on
saatavissa Suomessa noin 500 euron hintaan.
Sen käyttö on kuitenkin jäänyt vähäiseksi (33).

Muut virtsanäytteeseen ja
kudosnäytteeseen perustuvat testit
Virtsanäytetestit otetaan eturauhasen tunnuste
lun jälkeen virtsatusta virtsasta. Lähinnä Yhdys
valloissa käytössä olevat virtsanäyte- ja kudos
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näytetestit mahdollisine hyötyineen (34) on
esitetty taulukossa 1. Virtsanäytteeseen perustu
vat testit maksavat 300–700 dollaria (29).
Kudosnäytteeseen perustuvat testit ovat kalliim
pia, esimerkiksi Prolaris 3 400 dollaria ja Con
firmMDx 206 dollaria yhtä biopsiaa kohden (35).
Geneettinen alttius

Perinnöllisen eturauhassyövän määritelmänä
pidetään kolmea tai useampaa eturauhassyö
pään sairastunutta sukulaista tai vähintään kah
ta alle 55-vuotiaana sairastunutta sukulaista.
Vain noin 9 %:lla sairastuneista miehistä on ar
vioitu olevan perinnöllinen eturauhassyöpä (36).
Kuitenkin jo yhden ensimmäisen asteen su
kulaisen eturauhassyöpä lisää miehen riskiä
sairastua eturauhassyöpään. Riski on vielä suu
rempi, mikäli isällä ja veljellä on eturauhassyö
pä, ja kahden veljen eturauhassyöpä kasvattaa
riskin jopa 7,7-kertaiseksi (37).
Erityisesti BRCA2-geenimutaatio altistaa
aggressiiviselle eturauhassyövälle (38). Suoma
laisessa väestössä tämän geenin merkitys perin
nöllisessä eturauhassyövässä vaikuttaa olevan
vähäinen (39).
Eturauhassyövän riskilaskurit

Etenkin laajojen eurooppalaisten (SWOP) ja yh
dysvaltalaisten (PBCG) seulontatutkimusaineis
tojen pohjalta on kehitetty vapaasti käytettäviä
sähköisiä riskilaskureita ennustamaan PSA-ar
voa paremmin syövän ja kliinisesti merkityksel
lisen eturauhassyövän olemassaoloa. Nämä ris
kilaskurit perustuvat ikään, PSA-tasoon, suku
historiaan ja eturauhasen tunnustelulöydök
seen.
SWOP:n eri versioissa voi lisäksi käyttää tie
toja eturauhasen tilavuudesta, syöpäepäilyn as
teesta magneettikuvauksessa, aiemmasta biop
siahistoriasta ja PHI-biomarkkeritestistä (40).
PBCG-laskuri ottaa huomioon afrikkalaiseen
rotuun liittyvän lisääntyneen syöpäriskin (41).
Kuvantaminen ja
paksuneulabiopsioiden otto

Transrektaalinen kaikukuvaus on osoittautunut
luotettavaksi eturauhasen koon ja muodon
arvioinnissa. Syöpäpesäkkeiden tunnistamises
sa ja paikallisen levinneisyyden selvittelyssä sen
hyöty on vaatimaton (42). Puutteiden takia mm.
eturauhas- ja syöpäkudoksen elastisuuseroon,
varjoainetehosteiseen kaikukuvaukseen ja kor

keataajuiseen kaikukuvaukseen perustuvia tek
niikoita on kehitteillä.
Eturauhasen magneettikuvausta tutkittiin jo
1990-luvulla syövän levinneisyystutkimuksena
(43). Vasta monimuuttujainen magneettikuvaus,
etenkin diffuusiokuvaustekniikoiden kehityttyä,
on tuonut mahdollisuuden syöpäkasvainten
luotettavampaan tunnistamiseen ja biopsioiden
kohdistamiseen poikkeavuusalueelle eli toden
näköisesti pahanlaatuisimpiin kasvainalueisiin.
Magneettikuvaus antaa viitteellistä tietoa pää
kasvaimen koosta, pahanlaatuisuudesta ja le
vinneisyydestä. Nopea ja edullisempi kuvaus il
man varjoainetehostesarjaa on lupaava kehitys
kulku (44). Tekniikan diagnostinen arvo rutiini
käytössä on vielä selvittelyn alla.
Poikkeavan PSA-arvon selvittelyssä magneet
tikuvauksen avulla jopa 90 % pääkasvaimista
näkyy (45). Kuvauslöydös ja siihen kohdennetut
paksuneulabiopsiat tarkentavat taudin pahan
laatuisuuden luokittelua (46).
Kohdennetut näytteet otetaan peräsuolen tai
välilihan ihon läpi. Kohdentamisessa käytetään
kaikuohjausta urologin kolmiulotteiseen hah
mottamiseen liitettynä tai tietokoneavusteista
magneetti- ja kaikukuvien yhdistämiseen perus
tuvaa tekniikkaa. Kohdentaminen magneettiku
vauslaitteessa vaatii merkittäviä resursseja ja
erikoisvälineistön.
2010-luvulla magneettikuvaus ja kohdennetut
näytteet osoitettiin hyödyllisiksi syöpäepäilyssä
hyvälaatuisten systemaattisten biopsioiden jäl
keen (47). Tuoreimman tutkimustiedon valossa
magneettikuvaus jo ennen ensimmäisiä biop
sioita kohdennettuine näytteineen on osoittau
tunut diagnostiselta arvoltaan paremmaksi kuin
systemaattiset biopsiat (4,48). Paras arvio kliini
sesti merkityksellisen syövän olemassaolosta ja
syövän pahanlaatuisuuden asteesta saadaan yh
distämällä kohdennetut ja systemaattiset näyt
teet. Haittapuolena on kliinisesti merkityksettö
mien syöpien lisääntynyt löytyminen (46).
Kliinisesti merkityksettömien syöpien huono
erottuminen magneettikuvauksessa on etu.
Aggressiivisistakin kasvaimista alle 1 cm:n ko
koiset ja solukuvaltaan harvat erottuvat siinä
huonosti (49–51). Vaikka magneettikuvassa ei
olisi epäilyttävää, systemaattiset näytteet on
syytä ottaa, mikäli PSAd, riskilaskuri tai jokin
uusista kasvainmerkkiaineista viittaa merkityk
sellisen syövän riskiin. PSAd:n riskirajana on
pidetty mm. arvoa 0,15 (50).
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Mikäli syöpäepäily on normaalin magneetti
kuvauksen ja hyvänlaatuisten systemaattisten
biopsioiden jälkeenkin vahva, voidaan käyttää
saturaatiobiopsiatekniikkaa välilihan läpi. Kym
meniä näytteitä otetaan yleensä anestesiassa.
Poikkeustapauksissa diagnostiikassa on käy
tetty prostataspesifistä membraaniantigeeni
merkkiainetta PET-TT-kuvauksessa (PSMAPET-TT). Se voi tulla systemaattisten biopsioi
den jälkeen kyseeseen, jos magneettikuvauksel
le on vasta-aihe tai kuvaus olisi epädiagnostinen
molemminpuolisten lonkkaproteesien takia.
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TT-tutkimusta ja luuston isotooppikuvausta
herkempi ja spesifisempi PSMA-PET-TT on
otettu yliopistosairaaloissa yhä laajemmin käyt
töön hoidonjälkeisten, taudin uusiutumisen
suhteen epäilyttävien PSA-nousujen selvittelys
sä. Menetelmä on lupaava etenkin suuren ris
kin syöpien primaarivaiheen levinneisyysselvit
telyssä ennen hoitolinjauksia (52). Laajoihin po
tilasaineistoihin pohjautuvat hoitoprotokollat
perustuvat kuitenkin edelleen perinteisiin levin
neisyystutkimuksiin tapauksissa, joissa PSA-
arvon ja histologian perusteella on epäily etäpe
säkkeisestä taudista.

tinen alttius), mutta se edellyttää potilaan pe
rusteellista informointia tutkimuksen mahdolli
sista hyödyistä ja selvistä haitoista.
Ruotsalaisen rekisteritutkimuksen mukaan
eturauhassyöpäkuolemat keskittyvät miehiin,
joilla PSA on 40 vuoden iässä yli 1 µg/l tai 60
vuoden iässä yli 2 µg/l (53). Laajassa tutkimuk
sessa yksittäisestä seulontaluonteisesta PSAmittauksesta 50–69 vuoden iässä ei ole kuiten
kaan todettu ennusteellista hyötyä (54). PSA:n,
uusien biomarkkerien ja magneettikuvauksen
yhdistelmien käyttöä seulonnassa tutkitaan par
haillaan mm. Suomessa ja Ruotsissa, tuloksia
saadaan vasta vuosien kuluttua (55,56).
Toinen ongelmakohta on kliinisesti merki
tyksellisen syövän luokittelu. Kehittyneen diag
nostiikan ja kuvantamisohjattujen biopsioiden
lisäksi tarvitaan parempia keinoja, kuten uusia
biomarkkereita, eturauhassyövän ennusteen ar
viointiin.
Myös magneettikuvauksen, histopatologisen
diagnostiikan ja biopsiatoimenpiteiden laatua
tulisi pystyä seuraamaan. Magneettikuvauslait
teiston ja -protokollan tulisi olla ajantasainen, ja
lausuntoihin suositellaan strukturoitua PIRADS-luokitusta (57). Kuvien tulkinta ja koh
dennettujen biopsioiden ottaminen edellyttää
erityisosaamista ja riittävästi toistoja. ●

Lopuksi

PSA-arvoon ja systemaattisiin paksuneulabiop
sioihin perustuvasta diagnostiikasta ollaan tut
kimustiedon karttuessa siirtymässä riskin
arvion muodostamiseen biomarkkeriyhdistel
mien, riskilaskurien ja kohdennetusti tehtyjen
magneettikuvausten avulla ennen biopsiapää
töstä. Tämä kehitys toivottavasti selkeyttää kes
keistä ongelmaa, PSA-verikokeen käyttöä ensi
linjan tutkimuksena eturauhassyövän seulon
nassa.
Seulontaluonteiset tutkimukset eivät ole pe
rusteltuja, jos arvio jäljellä olevasta elinajasta on
alle 15 vuotta. Seulontaluonteinen PSA-mittaus
voi Euroopan urologiyhdistyksen ohjeistuksen
mukaan tulla kyseeseen yli 50-vuotiailla miehil
lä (yli 45 v, jos tiedossa on suku-, rotu- tai geneet
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The developing diagnostics of
prostate cancer
Prostate cancer is the most frequently diagnosed cancer in Finland and the second most common cause
of cancer death among Finnish males. An abnormal PSA blood test from an asymptomatic man or a man
seeking help for urinary symptoms is the usual reason for further diagnostic tests. A diagnosis based on
symptoms of metastatic cancer is less frequent.
The diagnosis is mainly based on histological analysis of transrectal needle biopsies. To avoid diagnosis
of clinically insignificant cancers among men with slightly abnormal PSA values (< 10 µg/l), further risk
stratification with other biomarkers, risk calculators or multiparametric magnetic resonance imaging
(MRI) is suggested before biopsy.
Most clinically significant cancers are identified with MRI, with the option to perform targeted biopsies
of abnormal lesions. This improves the risk classification of cancer. With the PSA test both clinically
insignificant and aggressive cancers are diagnosed. The treatment decisions are based on the risk
classification of the cancer. Low risk cancers are suggested to be treated primarily by active surveillance.
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