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Kolorektaalisyöpä on kasvava terveysongelma, etenkin länsimaissa. Taudin kulun ennustamiseksi on kehi-

tetty lukuisia erilaisia luokituksia. Vaikempien tautimuotojen hoidot ovat kehittyneet, ja adjuvanttihoitojen 

ansiosta aiemmin leikkauskelvottomia kasvaimia saadaan leikattua, sekä tautien uusitumisia pystytään 

ehkäisemään. 

Tutkimuksessa käytettiin potilastietojärjestelmästä kerättyjä tietoja, sekä arvioitiin ennustetekijöitä histo-

logisista näytteistä. Määritellyt luokkamuuttujat analysoitiin ristiintaulukoimalla ja niiden tilastollinen 

merkitsevyys arvioitiin käyttäen khiin neliötestiä. 

Preoperatiivisesti annettu adjuvanttihoito vaikuttaisi vaikeuttavan monien histologisten ennustetekijöiden 

määrittämistä, joten etenkin tulehdusreaktion määrittämisen luotettavuutta näillä potilailla tulisi tutkia. 

Vähemmän käytetyt, tulehdusta kuvaavat ennustetekijät korreloivat lievästi annettuihin hoitoihin, mutta 

niiden laajempaa käytettävyyttä ei voida tämän tutkimuksen puitteissa arvioida. 
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LIITTEET 

Liite 1. Tiivistelmä 



 

1. JOHDANTO 

 

Kolorektaalisyöpä, eli paksu- ja peräsuolisyöpä, on merkittävä syöpäkuolemien aiheuttaja niin 

Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Sen esiintyvyys on saatu joissakin maissa laskuun riski-

ryhmien seulonnan, kliinisen seurannan, kolonoskopioiden ja paksu- ja peräsuoleen jo kehitty-

neiden adenoomien poistolla. Näistä toimenpiteistä huolimatta tauti on edelleen ongelma, ja epi-

demiologisten tutkimusten mukaan insidenssi on kasvussa (Gellad ym. 2010). 

 

2. KOLOREKTAALISYÖVÄN EPIDEMIOLOGIA 

 

Maailmanlaajuisesti mitattuna kolorektaalisyöpä oli miesten neljänneksi yleisin ja naisten kol-

manneksi yleisin syöpäsairaus vuonna 2010. Euroopan alueella tauti aiheuttaa toiseksi eniten 

syöpäkuolemia, ja viimeisimmän 5 vuoden aikana diagnosoituja tapauksia on elossa tällä hetkellä 

elossa 2,8 miljoonaa, joten sen prevalenssi on toiseksi suurin heti rintasyövän jälkeen (Gellad ym. 

2010). 

 

Kolorektaalisyövän insidenssi on vahvasti riippuvainen maantieteellisistä tekijöistä. Alin ilmaan-

tuvuus on Keski-Afrikassa, jossa uusia tapauksia todetaan 2,3/100 000, kun taas korkeimmat il-

maantuvuusluvut löytyvät teollistuneista länsimaista (Gellad ym. 2010). Myös eri maantieteellis-

ten alueiden lisäksi kolorektaalisyöpä vaikuttaa esiintyvän eri väestöissä ja sosiaaliluokissa eri 

tavalla myös saman maantieteellisen alueen sisällä. Esimerkiksi Israelin alueella kolorektaalisyö-

vän ilmaantuvuus aikana 1983–1987 ja 1998–2002 kaksinkertaistui ei-juutalaisväestössä, kun 

taas vastaava nousu Juutalaisilla oli ainoastaan 18 % (Gellad ym. 2010). Näiden erojen on ajatel-

tu selittyvän diagnostiikan, seurannan ja hoidon hyvin erilaisella saatavuudella eri alueilla ja eri 

väestöryhmissä, ja esiintyvyyksien todellisen eron olevan huomattavasti raportoituja tuloksia pie-

nempi (Gellad ym. 2010). 

 

Kolorektaalisyövän esiintyvyys on saatu laskemaan tai tasaantumaan seulonnan ja tehokkaan seu-

rannan myötä. Verrattaessa insidenssiä vuosina 1983–1987 ja 1998–2002 ainoastaan Yhdysval-

loissa on saatu aikaan merkittävä lasku, kun taas monissa muissa teollisuusmaissa on saavutettu 

vain pieniä laskuja tai havaittu ilmaantuvuuden stabiloituneen (Gellad ym. 2010). 
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3. KOLOREKTAALISYÖVÄN PATOGENEESI 

 

Kolorektaalisyövän patogeneesi on ollut tiiviin tutkimuksen kohde jo vuosia. Tällä hetkellä sen 

kehittymistä on kuvattu adenooma-karsinoomasekvenssillä, jossa syöpä kehittyy toistuvien gee-

nimutaatioiden kautta adenoomasta karsinoomaksi vuosien kuluessa (Cunningham ym. 2010). 

Nykytiedon mukaan on olemassa kolme pääreittiä, jolla karsinooma kehittyy: kromosomaalisen 

instabiliteetin kautta kehittyvä muoto, mismatch repair-geenin virheen kautta kehittyvä muoto ja 

niin kutsuttu sahalaita-adenooma-karsinoomasekvenssi (Cunningham ym. 2010). 

 

3.1 Kromosomaalinen instabiliteetti 

 

Kromosomaaliselle instabiliteetille on tyypillistä, että toinen alleelipari puuttuu kromosomista. 

Näitä puutoksia on kuvattu useissa lokuksissa, joihin kuuluvat esimerkiksi 5q, 8q, 17q ja 18q. 

Yleensä alleelipuutoksia esiintyy kerralla useita. Näiden muutosten lisäksi kromosomaaliseen 

instabiliteettiin kuuluu geenien kahdentumista sekä kromosomien välisiä translokaatioita (Cun-

ningham ym. 2010). Suurin osa sporadisista kolorektaalisyövistä kehittyy nykytiedon mukaan 

tämän patogeneettisen prosessin pohjalta (Cunningham ym. 2010). Kromosomaalisen instabili-

teetin lisäksi myös KRAS-geenin mutaatiota on pidetty tärkeänä tekijänä karsinooman synnylle 

(Jass 2007). Kuitenkin KRAS-geenin mutaatio on löydetty sahalaitapolyyppien tunnistamisen 

jälkeen vain 6%-12% ei-sahalaitaisista polyypeista (Maltzman ym. 2001), joten tämän mutaation 

merkitys saattaa olla vähäisempi kuin uskotaan etenkin tubulaaristen adenoomien kehityksessä 

(Mäkinen 2012). 

 

3.2 Mismatch repair-geenin virhe 

 

Mismatch repair geenit vastaavat solun kyvystä korjata DNA-replikaatiossa syntyneet geenivir-

heet. Tähän prosessiin osallistuu useita geenejä, joista tärkeimmät ovat MLH1, MHS2 ja MSH6 

(Cunningham ym. 2010). Näiden geenien vajaatoiminta johtaa yksittäisten pistemutaatioiden ker-

tymiseen solun genomissa, ja sitä mitataan tutkimalla genomin mikrosatellittialueiden instabili-

teettia (MSI). MSI luokitellaan kolmeen luokkaan: stabiiliin (MSS), matalaan (MSI-L) ja korke-



  

3 
 

aan (MSI-H) (Jass 2007). MSS-luokka ja MSI-L – luokka on yhdistetty usein samaksi luokaksi, 

sillä matalan asteen MSI:n merkitys on kiistanalainen. Näille kasvaimille on tyypillistä proksi-

maalinen sijainti, musinoottinen tyyppi, huono erilaistumisaste ja invaasio imuteihin. Suurin osa 

tähän luokkaan kuuluvista kasvaimista on perinnöllistä muotoa (Cunningham ym. 2010).  

 

3.3 Sahalaita-adenooma-karsinoomasekvenssi 

 

Sahalaita-adenoomaksi kutsutaan perinteisten hyperplastisten polyyppien ja adenoomien väliin 

jäävää polyyppityyppiä, joka histologisesti sisältää näiden molempien piirteitä. Muutoin polyypin 

kehittyminen karsinoomaksi ajatellaan olevan samanlainen kuin muissakin muodoissa, eli perus-

tuvan toistuviin ja kumuloituviin mutaatioihin ja epigeneettisiin muutoksiin, joista tärkeimmät 

ovat KRAS- tai BRAF-geenien mutaatio, CpG-geenin inaktivoituminen promoottorialueen mety-

laation seurauksena ja MSI:n lisääntyminen (Mäkinen 2012). 

 

BRAF ja KRAS-geenien mutaatiot aiheuttavat soluun jatkuvan proliferaatiostimuluksen, sillä ne 

ovat keskeisiä geenejä solun jakautumisen ja erilaistumisen säätelyssä (Jass 2007). BRAF-

mutaatiota pidetään spesifisenä juurikin sahalaita-adenooma-karsinoomasekvenssille, eivätkä 

nämä kaksi mutaatiota voi esiintyä samanaikaisesti (Mäkinen 2012). 

 

3.4 Syövän virstanpylväät 

 

Toinen teoria jakaa syövän synnyn kuuden eri tekijän seuraukseksi. Näitä ominaisuuksia voi ku-

vailla syövän virstanpylväinä. Ne mahdollistavat syöpäsolujen rajattoman kasvun ja metastasoin-

tikyvyn. Jakautumissignaalin ylläpitäminen mahdollistaa solujen nopean jakautumisen, apoptoo-

sin välttäminen estää elimistön omia säätelymekanismeja rajoittamasta kasvaimen kasvua, kasvu-

rajoitteiden välttäminen mahdollistaa nopeamman kasvun, invaasion ja metastaasikyvyn kehitty-

minen sallii kasvaimen luovan itselleen lisää kasvutilaa ja lähettämään elinkelpoisia etäispesäk-

keitä, rajattoman jakautumisen mahdollistaminen estää syöpäsolujen degeneraation lukuisissa 

replikaatiosykleissä, angiogeneesi mahdollistaa kasvaimen oman verisuoniston, jolla makro-

skooppiset kasvaimet saavat jatkuvasti ravinteita ja solukuoleman välttäminen pitkäikäistää jo 

kehittyneitä syöpäsoluja (Hanahan 2011). 



  

4 
 

 

Molekulaariset ja genettiset muutokset, joiden ansiosta kasvainsolut saavat nämä ominaisuudet, 

ovat jatkuvan tutkimuksen kohteena, ja ne tunnetaan paremmin ja paremmin. Tarkkojen muutos-

ten selittäminen jää tämän tutkielman laajuuden ulkopuolelle. Tulevaisuudessa näihin kasvainten 

ominaisuuksiin puuttumalla pystytään kehittämään entistä parempia hoitoja. 

 

4. KOLOREKTAALISYÖVÄN SEULONTA 

 

Kolorektaalisyövän seulonta järjestetään hyvin eri tavalla eri maissa. Euroopan unioni julkaisi 

vuonna 1999 ohjeen, joka kannustaa käyttämään ulosteen piiloveri-tutkimusta ensisijaisena seu-

lontatutkimuksena. Seulonta aloitetaan useimmissa maissa yli 50-vuotiailta, mutta korkean insi-

denssin maissa, kuten Japanissa, ensimmäiset tutkimukset tehdään jo 40-vuotiailta (Gellad ym. 

2010). Piiloveritutkimuksen lisäksi seulontaan kuuluu sigmoidoskopia tai kolonoskopia. Siinä 

missä piiloveritutkimus tehdään vuosittain, tähystystutkimuksia tehdään maasta riippuen 5-10 

vuoden välein, tai ainoastaan riskipotilaille. Vaikka seulonnat ovat tuottaneetkin tulosta mortali-

teetin ja insidenssin laskuna, on seulonnan ongelmana edelleen väestön vähäinen osallistuminen 

etenkin tähystystutkimuksiin. Esimerkiksi Saksassa piiloveritutkimukseen osallistui 54 % väes-

töstä, kun taas kolonoskopiaan vain 18 % (Gellad ym. 2010). 

 

Ulosteen piiloveritutkimuksen on todettu alentavan mortaliteettia 16 %, jos tutkimus tehdään vä-

hintään kahden vuoden välein (Cunningham ym. 2010). Ohjeistuksen mukaan näytteet kerätään 

kolmesta peräkkäisestä ulosteesta, joista kustakin otetaan kaksi näytettä. Jos määritys tehdään 

immunokemiallisella menetelmällä, vältetään esimerkiksi väärät positiiviset tulokset silloin, kun 

potilaan ruokavalioon kuuluu eläimen verta, sekä otettujen näytteiden lukumäärää voidaan las-

kea. Kuitenkin herkempi määritysmenetelmä on samalla epäspesifisempi (Cunningham ym. 

2010). 

 

Endoskooppinen tutkimus tarjotaan yleensä 5-10 vuoden välein, ja yleensä tutkimuksena käyte-

tään sigmoidoskopiaa, sillä se vaatii vähemmän valmistelua potilaan osalta, ja on teknisesti hel-

pompi suorittaa. Useimmissa maissa kolonoskopia tehdään vain, jos sigmoidoskopiassa on löyty-

nyt useita polyyppeja, tai jos on löydetty syövän esiastemuutoksia. Tehokkaasti toteutetun endo-
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skooppisen seulonnan on todettu vähentävän kolorektaalisyövän insidenssiä ja mortaliteettia tut-

kimuksesta riippuen 60%-80% (Cunningham ym. 2010). 

 

Suomessa kolorektaalisyövän seulonta vaihtelee kunnittain, ja seurantatutkimuksiin kuuluvat 

ulosteen piiloverien seuranta tai kolonoskopiat tai molemmat vaihtelevilla aikaväleillä. Valtakun-

nallista seulontaohjelmaa ei ole vielä käynnistetty (Gellad ym. 2010). 

 

5. KOLOREKTAALISYÖVÄN OIREET 

 

Kolorektaalisyövän yleisimmät oireet ovat verenvuoto peräsuolesta, painon lasku, suolen toimin-

nan muuttuminen ja vatsakipu. Vaikka ne esiintyvät usein kolorektaalisyövässä, on niille olemas-

sa erittäin paljon myös benignejä ja ei-neoplastisia syitä, eli ne eivät ole millään tavalla spesifisiä 

juuri kolorektaalisyöville (John ym. 2010). 

 

Verenvuotoa peräsuolesta esiintyy eri tutkimusten mukaan 24%-15% väestöstä (John ym. 2010), 

mutta useimmiten tälle on olemassa muu syy, kuten vuotava pukama. Kuitenkin hoitoon tämän 

oireen vuoksi hakeutui 41%-54%. Kolorektaalisyöpä oli oireen taustalla 2 prosentilla 50–59-

vuotiaista ja 20 prosentilla 60–75-vuotiaista, eikä kellään alle 50-vuotiaista. Ikä on siis merkittävä 

tekijä arvioitaessa kolorektaalisyövän todennäköisyyttä oirekuvan perusteella (John ym. 2010). 

 

Suolen toiminnan muuttuminen ei ole korkean riskin oire, mutta siitä huolimatta se on erittäin 

yleinen vaiva kolorektaalisyöpää sairastavilla potilailla. 60%-90% distaalisen koolonin ja rektu-

min syövistä aiheuttivat joko ripulia tai ummetusta, kun taas proksimaalisemmassa taudissa esiin-

tyvyys oli hieman pienempi, 40%-60% (John ym. 2010). Vaikka ummetusta ja ripulia aiheutta-

vista syistä maligni suolistosyöpä on yksi epätodennäköisimmästä, on se silti otettava erotusdiag-

noosina huomioon silloin, kun potilaalla on myös muita syöpätautiin viittaavia oireita, tai on 

muutoin korkeassa riskissä (John ym. 2010). 

 

Tahaton painon lasku on yhteinen oire lähes kaikille syöpätaudeille. Merkittävänä painonlaskuna 

pidetään 5% painonlaskua 6-12 kuukauden aikana. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että tällä ei 

tarkoiteta esimerkiksi tulehdukselliseen suolistosairauteen tai ripuliin liittyvää nestehukan aiheut-
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tamaa painonlaskua. Kolorektaalisyövän yhteydessä esiintyi kliinisesti merkittävää painonlaskua 

39 prosentilla potilaista (John ym. 2010). 

 

Vatsakipua esiintyy väestössä hyvin yleisesti. Tutkimuksesta riippuen sitä on esiintynyt 15%-

30% väestöstä viimeisen vuoden aikana (John ym. 2010). Oireen käyttöä kliinisenä työkaluna 

kolorektaalisyövän löytämisessä kuitenkin rajoittaa sen epäspesifisyys. Kuitenkin on havaittu, 

että ilman syytä jatkuva vatsakipu ja verenvuoto ennustaisivat syövän löytymistä yksittäistä oiret-

ta paremmin (John ym. 2010). 

 

Kliinisessä työssä voi kuitenkin arvioida syövän todennäköisyyttä potilaan iän, eri oireiden yhdis-

telmien ja statuslöydösten, kuten vatsan palpaatiossa tai TPR-tutkimuksessa tuntuvan massan pe-

rusteella. Myös laboratoriokokeista voi olla hyötyä, kuten verenvuodon tai anemian etsiminen 

perusverenkuva- tai ulosteen piiloveri-tutkimuksin (John ym. 2010). 

 

6. KOLOREKTAALISYÖPIEN ENNUSTETEKIJÄT 

 

Ennustetekijöillä tarkoitetaan yksilön tai kasvaimen ominaisuuksia, joiden avulla pystytään en-

nustamaan taudin vaikeutta ja kulkua. Joidenkin ennustetekijöiden on jopa todettu kertovan kas-

vaimen hoitoresistenssistä tietyille hoidoille. Sukupuoli, sosiaaliluokka, koulutus ja varallisuus 

vaikuttavat myös kasvaimen ennusteeseen. Tämä johtuu siitä, että hoidot ja seulonnat ovat pa-

remmin saatavilla korkean varallisuuden alueilla, jonka lisäksi annetut hoidot vaihtelevat suuresti 

maailmanlaajuisesti. Lisäksi korkeasti koulutetut ja naiset osallistuvat todennäköisemmin valta-

kunnallisiin ja alueellisiin seulontatutkimuksiin. Näiden lisäksi naiset hakeutuvat aiemmin lääkä-

rin arvioon kolorektaalisyövän oireilla, joka nopeuttaa diagnoosia ja parantaa hoitomahdollisuuk-

sia (Koo 2009). 

 

6.1. Histopatologiset ennustetekijät 

 

Kolorektaalisyöpien histopatologisiin ennustetekijöihin kuuluvat muun muassa kasvaimen histo-

loginen luokitus, tulehdusvasteen aste, kasvaimen invaasiosyvyys, erilaistumisaste, imusolmu-

kemetastaasien määrä ja invaasio imuteihin tai verisuoniin (Iida ym. 2012 ja Edge ym. 2010).  
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Preoperatiivisesti annettu sädehoito vaikeuttaa monien kasvaimen histologisten parametrien mää-

rittämistä. On havaittu, että kasvaimen koko pienenee, T-lymfosyyttien määrä vähenee vähentäen 

tulehdusreaktiota kasvaimen ympärillä ja sidekudoksen muodostuminen oli sädehoidon jälkeen 

voimakkaampaa (Nagtegaal ym. 2002). Onkin tärkeää, että sädehoidon vaikutukset otetaan huo-

mioon kasvaimen aggressiivisuutta arvioitaessa näissä tapauksissa. 

 

6.1.1 Imusolmukestatus 

 

Kirurgisen resektion yhteydessä tutkitut imusolmukkeet ja näiden histopatologia ovat yksi tär-

keimmistä ennustetekijöistä, ja se vaikuttaa potilaan saamaan jatkohoitoon merkittävästi. Erään 

tutkimuksen mukaan kasvaimen invaasio imuteihin on ollutkin ainoa merkittävä ennustetekijä 

varhain löydettyjen, histologiselta luokitukseltaan T1-luokan kasvainten uusimisriskiä ennustet-

taessa (Iida ym. 2012). Tällä hetkellä suoliresekaatista tutkitun imusolmukestatuksen luotettavuus 

on riittävä, kun histologista arviota varten löytyy vähintään 12 imusolmuketta, ja mitä enemmän 

imusolmukkeita on tutkittu, sitä paremmin luokka kuvaa todellista levinneisyyttä imusolmuke-

alueella (Doekhie ym. 2009).  

 

Imusolmukkeiden tarkemman tutkimuksen on osoitettu parantavan imusolmukestatuksen ennus-

tearvoa. Useamman kuin yhden leiketason tutkiminen imusolmukkeesta on joissain tapauksissa 

paljastanut imusolmukemetastaasin, vaikka se ei olekaan näkynyt alkuperäisessä leikkeessä 

(Doekhie ym. 2009). Kuitenkin kyseisessä tutkimuksessa löydettiin 105 potilaan joukosta vain 

yksi uusi makrometastaasi. Mikrometastaaseja etsittäessä useamman leiketason tutkiminen tuo 

enemmän hyötyä, sillä samasta potilasaineistosta löydettiin 4 uutta metastaasia. Yksittäisten kas-

vainsolujen etsiminen ja tunnistaminen imusolmukkeista immunohistokemiallisten menetelmien 

avulla eivät ole nykytiedon mukaan kannattavaa, sillä niillä ei ole vaikutusta ennusteeseen 

(Doekhie ym. 2009).   Tämän on arveltu johtuvan siitä, että kyseiset solut ovat irronneet kas-

vaimesta ja päätyneen imunesteen kuljettamana imusolmukkeeseen, mutta ne eivät ole kykeneviä 

kasvamaan itsenäisesti, eivätkä tällöin muodosta metastaasia (Doekhie ym. 2009). 
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Toinen tapa arvioida imusolmukestatusta on laskea imusolmukemetastaasien ja tutkittujen 

imusolmukkeiden suhde (LNR) (Rosenberg ym. 2010). Tälle muuttujalle on esitetty jakoa viiteen 

luokkaan, ja ne korreloivat vahvasti ennusteeseen. Tällöin muuttujan arvot olisivat LNR=0, 

LNR=0,01-0,17, LNR=0,18–0,41, LNR=0,42–0,69 ja LNR yli 0,70. Tällä luokituksella ennuste 

huononee LNR:n kasvaessa (Rosenberg ym. 2010). 

 

6.1.2 Tulehdusvaste 

 

Kasvaimen eräänä ennustetekijänä voidaan myös arvioida sen herättämää tulehdusvastetta kas-

vaimen ympäristössä, ja se onkin ollut osa niin kutsuttua Jassin luokitusta (Jass ym. 1987). Tä-

mänhetkisen tiedon mukaan voimakkaampi tulehdusvaste korreloi parempaan ennusteeseen. Toi-

sena histologisena merkkinä on pidetty niin kutsutun Crohnin kaltaisen reaktion esiintymistä suo-

len seinämässä. Näiden ennustearvo ei ole kuitenkaan ylittänyt perinteisten luokitusten tarkkuut-

ta, joten suurimmaksi osaksi ne ovat jääneet käyttämättä arvioitaessa kasvaimen histologiaa 

(Klintrup ym. 2005). Vertailevissa tutkimuksissa on kuitenkin saavutettu lupaavia tuloksia tuleh-

dusvasteen käytöstä ennustetekijänä. Korkea tulehdusvaste korreloi käänteisesti kasvaimen T-

luokitukseen ja on antanut tarkemman ennusteen potilaille etenkin niissä tapauksissa, joissa muu 

kasvaimen histologia on ollut vaikea selvittää esimerkiksi resekaatin vähäisen imusolmukkeiden 

määrän vuoksi (Roxburgh ym. 2009). Vaikuttaakin siltä, että aggressiivisilla kasvaimilla on kyky 

aiheuttaa immunosuppressiivinen tila, jossa tulehdusreaktiota kasvainta vastaan ei synny. Tuleh-

dusvasteeseen vaikuttamalla saatetaan pystyä parantamaan potilaiden ennustetta, sekä kehittä-

mään immuunijärjestelmään vaikuttavia lääkeaineita, jotka edelleen parantaisivat ennustetta kai-

killa syöpäpotilailla (Evans 2006). 

 

Yksinkertainen luokitus jakaa tulehdusvaste lievään ja vahvaan on osoittautunut hyväksi ennuste-

tekijäksi arvioitaessa kasvaimen histologiaa. Menetelmä on kliinisesti käyttökelpoinen, sillä siinä 

ei tarvitse ottaa huomioon eri tulehdussoluja, vaan arviointikriteerinä käytetään vain peritumoraa-

lista tulehdusvastetta, joka tutkimuksessa mitattiin kasvaimen syvimmän invaasion kohdalta 

(Klintrup ym. 2005).  
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Tutkimuksissa tulehdusvastetta on tutkittu myös seerumin sytokiinitasoja mittaamalla. Näitä ovat 

esimerkiksi IL-6, IL-11, VEGF, TNF-alfa ja STAT3. Näistä etenkin IL-6 ja STAT3 ovat kiinnos-

tavia lääkekehityksen kohteita, sillä niillä vaikuttaa olevan suolen limakalvoa uudistava vaikutus 

(Terzic ym. 2010).  

 

Intratumoraalista tulehdusta voidaan arvioida myös biopsioista. CD8-tyypin tulehdussolut värjä-

tään immunohistokemiallisesti ja niiden määrä lasketaan. Korkeissa tulehdusvasteryhmissä poti-

laiden ennuste oli parempi. Myös T- ja N-luokka olivat pienempiä korkean tulehdusvasteen ryh-

missä, joten tulehdusvasteen määrittämisestä jo biopsiavaiheessa voisi olla hyötyä tehtäessä poti-

laan hoitopäätöksiä (Koelzer ym. 2014). 

 

6.2.3 Kasvaimen budding eli silmuileva kasvutapa 

 

Silmuilevalla kasvutavalla tarkoitetaan kasvaimen invaasioon liittyvää malignien solujen infilt-

raatiota yksittäisinä soluina tai pieninä solujoukkoina terveeseen kudokseen. Histologisesti sitä 

nähdään kasvaimen ja terveen kudoksen reunassa yksittäisinä kasvainsoluina tai enintään 5 solun 

kokoisina ryppäinä (Ueno 2002). Silmuilevan kasvun voimakkuutta arvioidaan monissa tutki-

muksissa laskemalla solujen tai ryppäiden määrä yhdessä näkökentässä. Tämä luku korreloi erit-

täin hyvin kasvaimen muihin ominaisuuksiin, joilla pahanlaatuisuutta arvioidaan (Ueno 2002). 

Tämän menetelmän käyttäminen osoittautui helposti toistettavaksi ja suuri silmuilu korreloi myös 

potilaan huonompaan ennusteeseen (Ueno 2002). Menetelmän ongelmana on yhtäläisen arvioin-

tikriteeristön puuttuminen, joskin monissa tutkimuksissa on esitetty mahdollisia mittauskriteerei-

tä. Silmuilu myös vaikuttaisi herättävän elimistön tulehdusvasteen, joten CD8+ lymfosyyttien 

lisäämistä arviontikriteeristöön on ehdotettu. Taustalla on ajatus, että tulehdusvasteen kehittymi-

nen invaasiorintamaan parantaa kasvaimen ennustetta, jolloin sen arvioiminen voisi parantaa ny-

kyisten luokitusten tarkkuutta (Lugli 2009). 

 

Silmuilevaa kasvutapaa voitaisiin arvioida myös preoperatiivisista biopsioista. Tällä tavalla arvi-

oituna se korreloi hyvin käytetyimpiin kasvaimen ennustetekijöihin, kuten T-luokkaan, imusol-

mukemetastasointiin, kaukometastaaseihin ja verisuoni-invaasioon. Voimakas silmuilu oli huo-

nomman ennusteen merkki (Zlobec ym. 2014). 
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6.2.4 Crohnin kaltainen reaktio 

 

Crohnin kaltaisella reaktiolla (CLR) tarkoitetaan kasvaimen ympäristössä esiintyvää tulehdusso-

lureaktiota, joka hyvin läheisesti muistuttaa Crohnin taudissa nähtävää tulehdusreaktiota. Tuleh-

dussolukertymät ovat lymfosyyttikertymiä, jotka vaihtelevat määrältään ja kooltaan. Jotkut saat-

tavat sisältää itukeskuksia. CLR on osoittautunut positiiviseksi ennustetekijäksi, jossa voimakas 

reaktio ennustaa parempaa selviämistä, ja paikallista, kuratiivisesti hoidettavaa tautia (Graham 

1990). CLR luokiteltiin tutkimuksessa kolmeen luokkaan, jossa 0-luokassa reaktiota ei ollut näh-

tävillä, luokassa 1 havaittiin yksittäisiä pieniä lymfosyyttikertymiä, joissa ei yleensä ollut itukes-

kuksia, kun taas luokassa 3 kertymät olivat helposti havaittavissa, suuria ja sisälsivät usein itu-

keskuksia. Tämä luokittelu osoittautui helposti toistettavaksi (Graham 1990). 

 

6.2. Kliiniset ennustetekijät 

 

Kliinisten ennustetekijöiden arvioiminen on keskeisimmässä roolissa metastaattista tautia sairas-

tavien potilaiden kohdalla, koska terminaalivaiheen hoitoon siirryttäessä radiologiset, histopato-

logiset ja kemialliset tutkimusmenetelmät on usein jo käytetty, eikä niistä enää saada merkittäväs-

ti uutta tietoa potilaan tilasta. Tällöin on tyydyttävä arvioimaan potilaan kliinistä tilaa jäljellä ole-

van elinajan arvioimiseksi ja asianmukaisen hoidon aloittamiseksi ajoissa. Tutkituista kliinisistä 

ennustetekijöistä tärkeimmäksi on osoittautunut yleistä toimintakykyä mittaava indeksi, joka 

useimmissa tutkimuksissa on arvioitu Karnofsky performance status scale – indeksillä. Indeksin 

lasku terminaalivaiheen kolorektaalisyöpäpotilaalla ennusti 2,6-kertaista kuolemanriskiä verrat-

tuna niihin potilaisiin, joilla indeksi pysyi tasaisena. Indeksin paranemisesta ei saatu tässä tutki-

muksessa tilastollisesti merkittäviä tuloksia (Zacharakis ym. 2010). 

 

Muina kliinisinä ennustetekijöinä on käytetty kuumetta, kipua, pahoinvointia ja oksentelua, ripu-

lia, ruokahaluttomuutta, laihtumista ja väsymystä. Tilastollisesti merkittäviä tuloksia on saatu 

laihtumisesta, ruokahaluttomuudesta ja väsymyksestä (Zacharakis ym. 2010). 

 

6.3 Kemialliset ennustetekijät 
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Laboratoriotutkimuksista osaa voidaan käyttää potilaan tilan seurannassa ennustamaan taudin pa-

henemista ja huonompaa ennustetta. Tutkituimpia näistä ovat hemoglobiini (Hb) ja C-

reaktiivinen proteiini (CRP) ja albumiini. 

 

CRP:n osuus kolorektaalisyövän ennustetekijänä on kiistanalainen, ja siitä on monia ristiriitaisia 

tutkimustuloksia. Chung ym. tutkivat CRP:n osuutta monimuuttuja-analyysillä ja totesivat, että 

CRP ei ole itsenäinen ennustetekijä (Chung ym. 2003). Wingmore ym. eivät myöskään saaneet 

eroa CRP-arvossa omassa tutkimuksessaan (Wingmore ym. 2001).  Tilastollisesti merkittäviä 

eroja on kuitenkin saatu esiin keskittämällä potilasaineistot terminaalivaiheen potilaisiin (Zacha-

rakis ym. 2010), mutta tutkimukset ovat vielä vähäisiä, joten asia vaatii lisää tutkimusta. Anemi-

an ja hypoalbuminemian merkitys ennustetekijänä on selkeämpi, johtuen siitä, että ne kuvastavat 

potilaan ravitsemustilaa, joka puolestaan usein heikkenee taudin loppuvaiheessa (Zacharakis ym. 

2010). 

 

Myös estrogeenin merkitystä kolorektaalisyövän ennustetekijänä on tutkittu, ja se vaikuttaisikin 

suojaavan mikrosatelliitti-instabiililta kasvaimelta. Tätä vaikutusta ei ole tosin vielä laajasti tut-

kittu, eikä tarkkaa vaikutusmekanismia tunneta (Koo 2009). 

 

Tiettyjen mutaatioiden etsiminen kasvaimesta voi myös ennustaa kasvaimen vastetta tietyille sy-

tostaattihoidoille. Merkittävin näistä mutaatioista on KRAS, jonka esiintyminen huonontaa kas-

vaimen vastetta EGFR:n kautta vaikuttaville sytostaateille, kuten fluorourasiilille, irinotekaanille 

ja setuximabille (Cunningham ym. 2010).  

 

7. KOLOREKTAALISYÖVÄN HOITO 

 

7.1 Seurannan tarve 

 

Kolorektaalisyöpä saa suurimmassa osassa tapauksista alkunsa adenoomasta, joka muuttuu ma-

ligniksi, ja tämän takia kolonoskopioissa löydetyt adenoomat kannattaa poistaa (Schmiegel ym. 

2009). Seuranta vaatii runsaasti resursseja, ja tämän takia se kannattaakin kohdistaa niihin poti-
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laisiin, joilla taudin riski on suuri. Seurannan tarve riippuu ensisijaisesti poistetun adenooman 

koosta, sen histologisesta tyypistä ja intraepiteliaalisen neoplasian asteesta (Schmiegel ym. 2009). 

Yhden tai kahden alle 10 millimetriä halkaisijaltaan olevan tubulaarisen adenooman poiston yh-

teydessä suositellaan uutta tutkimusta viiden vuoden päästä (Schmiegel ym. 2009). Seurantako-

lonoskopiaa suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden päästä jos poistettuja adenoomia on ollut 

kolme tai enemmän ja ainakin yksi niistä on ollut yli 10 millimetrin kokoinen, tai jos kyseessä on 

villöösi tai korkea-asteista intraepiteliaalista neoplasiaa sisältävä adenooma (Schmiegel ym. 

2009). Sahalaitapolyyppien löytymistä pidetään nykykäsityksen mukaan korkeamman syöpäris-

kin muutoksena, joten näiden muutosten yhteydessä tavallista tiheämpi seuranta on tarpeen. Täl-

löin kolonoskopia tulisi tehdä suositusten mukaan jo 3 vuoden kuluttua (Lieberman ym. 2012). 

 

Lyhempää seuranta-aikaa vaaditaan jos poistettujen adenoomien lukumäärä on kymmenen tai yli, 

jolloin suositellaan uusintatutkimusta vuoden päästä. Jos adenooma on jouduttu poistamaan osis-

sa, uusimisen riski kasvaa, ja uusintakolonoskopia on aiheellinen jo 2-6 kuukauden kuluttua 

(Schmiegel ym. 2009).  

 

7.2 Kirurginen hoito 

 

Ennen kuin kirurgista hoitoa voidaan suunnitella, tarvitaan tarkka kuva taudin vaiheesta ja tarkas-

ta lokaatiosta. Tämän vuoksi uusille kolorektaalisyöpäpotilaille tehdään usein useita tutkimuksia 

ennen varsinaisen hoidon suunnittelun aloittamista. Taudin mahdollinen metastasointi tutkitaan 

vatsan-, lantion- ja rintakehän-TT -tutkimuksilla. Lisäksi monessa tapauksessa suoritetaan TT-

kolonografia, jolla selvitetään taudin tarkka sijainti (Cunningham ym. 2010). Lisäksi etenkin pe-

räsuolisyövässä käytetään MRI-tutkimusta selvittämään kasvaimen invaasiorintaman syvyys, jot-

ta leikkaus voidaan suunnitella paremmin. Näiden tutkimusten avulla kasvaimesta tehdään radio-

loginen staging-luokitus, joka yleensä tarkentuu patologin tutkimuksessa lopulliseksi pTNM-

luokaksi (Cunningham ym. 2010). 

 

Leikkauksessa on tärkeää pyrkiä poistamaan koko tuumori riittävän suurilla marginaaleilla, ja 

tämän lisäksi suorittamaan paikallisten imusolmukkeiden resektio. Tällä hetkellä pyritään vähin-

tän 5 cm marginaaliin ja samalla poistetaan siihen suolen osaan liittyvä suolilieve. Tästä leikka-
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usmateriaalista pyritään tutkimaan vähintään 12 imusolmuketta kasvaimen N-luokan selvittämi-

seksi. Paksusuolensyövän osalta leikkauksena on yleensä hemikolektomia, joka yhä useammassa 

tapauksessa suoritetaan laparoskooppisesti (Cunningham ym. 2010). Laparoskooppinen leikkaus 

on kuitenkin laparotomiateitse tehtävää leikkausta hankalampi suorittaa, mutta sen etuina ovat 

lyhemmät sairaalahoitojaksot, vähäisemmät komplikaatiot ja vähäisempi kipulääkityksen tarve. 

Peräsuolen syövässä pyritään usein peräaukon säästävään leikkaukseen, mutta tällöin joudutaan 

tinkimään poistomarginaalista, jonka vähimmäismääränä tässä tapauksessa pidetään 1 cm:iä. Kui-

tenkin ennusteellisesti parhaat tulokset saavutetaan edelleen nk. TME-tekniikalla (total mesorec-

tal excision) (Cunningham ym. 2010).  

 

7.3 Adjuvanttihoidot 

 

Erilaisen anatomian vuoksi paksusuolen ja peräsuolensyöpien hoito eroaa toisistaan. Yleisesti 

ottaen paksusuolen syöpää hoidetaan sytostaateilla postoperatiivisesti, kun taas peräsuolensyöpää 

preoperatiivisesti sädehoidolla, sytostaattihoidolla tai näiden yhdistelmällä (Schmiegel ym. 

2009). Syövän anatomisen sijainnin lisäksi hoitoa suunnitellessa tulee ottaa huomioon potilaan 

mahdolliset riskitekijät, joihin kuuluvat syövän pT4-luokka, perforaatio tai ruptuura, kiireellinen 

leikkaus tai puutteellinen imusolmukestatus. Hoitopäätöstä tehtäessä otetaan lisäksi huomioon 

potilaan yleistila ja syövän stage-luokitus (Schmiegel ym. 2009). Jos päädytään postoperatiivisen 

adjuvanttihoidon aloittamiseen, tulisi hoito saada käynnistettyä viimeistään 8 viikon päästä leik-

kauksesta. Mitä pidempään aikaa kuluu, sitä huonompi potilaan ennuste on. Jos hoito viivästyy 

12 viikkoa, sen hyödyt tulevat kyseenalaisiksi (Des Guetzl ym. 2010). EORTC 40983-

tutkimuksessa on todettu sekä ennen leikkausta että leikkauksen jälkeen annetun lyhyen kaavan 

sädehoidon parantavan potilaiden ennustetta 9,2% (Cunningham ym. 2010). 

 

Vaikka kirurginen hoito onkin keskeisin hoitomuoto paikallisessa taudissa, metastaattisten 

imusolmukkeiden löytyminen antaa edelleen aiheen aloittaa adjuvanttihoidot. Sen ennustetta pa-

rantava vaikutus on 10%-15%:n luokkaa (Cunningham ym. 2010). Paikallisessa stage II-taudissa 

annetuista adjuvanttihoidoista saattaa olla hyötyä niissä tapauksissa, joissa luotettavaa imusolmu-

kestatusta ei ole pystytty tekemään. Näissä tapauksissa ennuste parani keskimäärin 18% (Cun-

ningham ym. 2010). Adjuvanttihoitojen pituus suunnitellaan usein potilaskohtaisesti ottaen huo-
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mioon potilaan yleistila ja taudin laatu. Hoito ei kuitenkaan saisi kestää yli 6 kuukautta pidem-

pään, sillä sen jälkeen hoitojen riskit alkavat merkittävästi kasvaa. Hoitoprotokollassa 3 ja 6 kuu-

kauden hoitojaksojen välillä ei ole havaittu merkittävää eroa hoidon tehossa (Des Guetz 2010b). 

 

Vaikka kirurginen hoito ei kaikissa tapauksissa tule kysymykseen kasvaimen laaja-alaisesta pai-

kallisesta invaasiosta johtuen, on tauti edelleen hallittavissa aggressiivisella säde- ja sytostaatti-

hoitokombinaatiolla, ja usein primäärituumori pieneneekin niin merkittävästi, että lopulta voidaan 

suorittaa resektioleikkaus. Näissä hoidoissa on saavutettu taudin tilanteeseen nähden hyviä tulok-

sia, ja päästy jopa 52% tapauksista 5 vuoden taudittomaan jaksoon (Mathis 2008). 

 

7.3.1 Paksusuolensyövän adjuvanttihoidot 

 

Jos potilaalla on todettu stage I luokkaan kuuluva syöpä, ei adjuvanttihoidoille ole tarvetta. Stage 

II syöpien adjuvanttihoidon aloitus riippuu potilaan riskitekijöistä. Adjuvanttihoitojen aloittami-

nen on suositeltua jos potilaalla on riskitekijöitä, mutta sitä voidaan harkita myös muille stage II-

potilaille. Ensisijainen sytostaatti näissä tapauksissa on fluoropyrimidiini, kuten 5-fluorourasiili 

tai kabesitabiini (Schmiegel ym. 2009). 

 

Stage III-tapauksissa adjuvanttihoidot sytostaateilla kuuluvat rutiinihoitoihin. Tällöin käytetään 

5-fluorourasiilin ja oksaaliplatinan yhdistelmähoitoa ensisijaisena sytostaattina, sillä tämä hoito 

parantaa ennustetta 15–20 % (Schmiegel ym. 2009). Yli 70-vuotiaat potilaat muodostavat oman 

ryhmänsä, sillä heillä sytostaattihoitojen sivuvaikutukset ovat yleisimpiä. Heille 5-fluorourasiilin 

monoterapia on perusteltu, sillä oksaaliplatinan yhdistämisellä on havaittu kuolleisuutta nostava 

vaikutus tässä ikäryhmässä (Schmiegel ym. 2009). 

 

7.3.2 Peräsuolensyövän adjuvanttihoidot 

 

Peräsuolensyövissä adjuvanttihoitojen antaminen perustuu kasvaimen stage-luokitukseen ja si-

jaintiin peräsuolessa. Stage I kasvaimissa adjuvanttihoidoille ei ole tarvetta (Schmiegel ym. 

2009). Stage II-III syövissä voidaan käyttää lyhyen kaavan mukaista sädehoitoa tai intensiivi-

sempää pitkän kaavan mukaista sädehoitoa johon usein yhdistetään sytostaattihoito 5-
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fluorourasiililla (Schmiegel ym. 2009). Jos arvioidaan, että kasvainta saadaan poistettua riittävillä 

marginaaleilla, valitaan usein suora leikkaus, tai lyhyen kaavan sädehoito. Jos marginaalit sen 

sijaan jäisivät todennäköisesti liian pieniksi, ennen leikkausta annetaan joko lyhyen kaavan säde-

hoito tai yhdistetty kemosädehoito (Cunningham ym. 2010). Pitkän kaavan mukainen kemosäde-

hoito annetaan usein ennen leikkausta potilaille, joilla on tarkoitus pienentää kasvainta helpom-

man leikkauksen mahdollistamiseksi (Schmiegel ym. 2009). Siinä annetaan sädehoitoa 45,0 Gy-

50,4 Gy 25–28 fraktiossa. Lyhyen kaavan hoidossa annos on 5 Gy 5 fraktiossa. Yleensä pidem-

män kaavan sädehoitoa käytetään yhdessä kemoterapian kanssa, sillä se on helpommin yhdistet-

tävissä sytostaattien antoajankohtiin (Cunningham ym. 2010). Yleisimmin käytettyjä sytostaatteja 

ovat fluorourasiili ja oksaaliplatina (Cunningham ym. 2010). 

 

Saksalaisen tutkimuksen mukaan potilaan tauti luokiteltiin alkuvaiheessa vaikeammaksi kuin to-

dellisuudessa 18% tapauksista (Cunningham ym. 2010). Näissä tapauksissa potilaat saavat tur-

haan raskaita sädehoitoja, kun pelkällä leikkauksellakin saavutettaisiin riittävät poistomarginaalit. 

Kuitenkin 22% kaikista lyhyen preoperatiivisen sädehoidon saaneista potilaista on imusolmuk-

keisiin metastasoinut tauti, joka vaatii leikkauksen jälkeisen kemosädehoidon. Nykyisiä hoitokäy-

täntöjä ei ole kuitenkaan tarpeen muuttaa, sillä preoperatiivisesti annetulla on sädehoidolla on 

parempi vaikutus ennusteeseen kuin postoperatiivisella kemosädehoidolla (Cunningham ym. 

2010). 

 

Lyhyen kaavan sädehoidolla on todettu olevan positiivinen ennustevaikutus verrattuna kaikkiin 

hoidettuihin ruotsalaisessa tutkimuksessa (Cunningham ym. 2010). Lisäksi potilailla, joilla todet-

tiin metastaattisia imusolmukkeita, saivat relapsin 21%:ssa tapauksista, joten lyhyen kaavan sä-

dehoitoa tulisi antaa kaikille potilaille, joilla on todettu metastaaseja imusolmukkeissa (Cunning-

ham ym. 2010). Sen sijaan preoperatiivisen lyhyen sädehoidon ja postoperatiivisen kemosäde-

hoidon yhteiskäytöstä on saatu ristiriitaisia tuloksia. Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että postope-

ratiivisella kemosädehoidolla ei olisi vaikutusta, jos potilaalle on annettu preoperatiivinen säde-

hoito. Syynä tähän tulokseen on pidetty potilaiden alhaisempaa sietokykyä kemosädehoidolle, 

kun preoperatiivinen sädehoito on jo annettu. Tämän lisäksi on arveltu, että preoperatiivinen sä-

dehoito hoitaa mikrometastaattisen taudin yhtä hyvin kuin kemosädehoito, jolloin jälkimmäisen 

positiivinen ennustevaikutus vähenee (Cunningham ym. 2010). 
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7.4 Metastaattisen taudin hoito ja palliatiivinen hoito 

 

Metastaattista tautia sairastavat potilaat kuuluvat luokkaan stage IV. Nämä potilaat jaetaan edel-

leen kolmeen luokkaan: Potilaat, joilla on leikkaushoidolla hoidettavia metastaaseja kuuluvat 

luokkaan yksi. Luokassa kaksi ovat potilaat, joiden metastaasit saattavat muuttua leikkauskelpoi-

siksi adjuvanttihoidoilla, sekä ne potilaat, joilla on nopeasti etenevä tauti. Luokkaan kolme kuu-

luvat ne potilaat, joiden metastaasit eivät ole leikattavissa edes adjuvanttihoitojen jälkeen 

(Schmiegel ym. 2009). 

 

Luokassa yksi olevat potilaat hoidetaan pääasiassa kirurgisesti, mutta erityistapauksissa voidaan 

antaa myös kemoterapiaa (Schmiegel ym. 2009). Yleisimmät kolorektaalisyövän metastaasipai-

kat ovat maksa ja keuhkot, ja niiden poistamisella on todettu olevan 5- ja 10-vuoden kuolleisuutta 

vähentävä vaikutus (Cunningham ym. 2010). FOLFOX- ja FOLFIRI -kemoterapian antaminen 

preoperatiivisesti ei ole tutkimusten mukaan parantanut ennustetta, mutta on arvioitu, että pieni 

osa potilaista voisi siitä hyötyä. Eräänä tällaisena potilasryhmänä on pidetty alle 60-vuotiaita po-

tilaita (Boostrom ym. 2009). Lisäksi kehitteillä on uusia leikkaustekniikoita ja ei-kirurgisia toi-

menpiteitä, joilla pyritään hoitamaan metastaattista tautia, kuten kahdessa vaiheessa tehtävät 

maksaresektiot ja radioablaatiot, mutta näistä menetelmistä ei ole vielä paljoa kokemusta (Cun-

ningham ym. 2010). 

 

Luokkaan kaksi kuuluvat potilaat hoidetaan intensiivisellä yhdistelmäkemoterapialla ja metastaa-

sien leikkauskelpoisuus arvioidaan säännöllisesti. Resektio tulisi suorittaa heti kun se on mahdol-

linen, sillä pitkittynyt kemoterapia huonontaa potilaan ennustetta (Schmiegel ym. 2009).  

 

Luokassa kolme hoito toteutetaan monoterapialla. Tällöin ei pyritä saamaan potilaan tautia kirur-

gisesti hoidettavalle tasolle, vaan helpottamaan potilaan oireita, parantamaan ennustetta ja elä-

mänlaatua. Pelkällä fluorourasiilin monoterapialla saavutettiin keskimäärin 12 kuukauden 

elinajanennuste, joka on irinotekaanin ja oksaaliplatinan käytön myötä noussut 2 vuoteen (Cun-

ningham ym. 2010). Hoito toteutetaan hyvin yksilöllisesti potilaan kasvaimen, metastaasien, lää-

kehaittavaikutusten ja iän mukaan.  
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8. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten adjuvanttihoidot vaikuttavat tulehdusreaktioon ja 

potilaan ennusteeseen sekä millaisia hoitomalleja aineiston aikana on käytetty. Lisäksi tarkastel-

laan vähemmän käytettyjä tulehduksen määrittämiseen perustuvia ennustetekijöitä ja niiden käyt-

tökelpoisuutta ja vaikutuksia adjuvanttihoidoissa. 

 

9. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

9.1 Tutkimusaineisto 

 

Kirjallisuushaku tehtiin Medline- ja Pubmed-tietokannoista käyttäen hakusanoja ”colorectal can-

cer”, ”adjuvant therapies”, ”epidemiology”, ”inflammation” ja ”pathogenesis”. Julkaisut rajattiin 

vuoteen 2000 ajantasaisimman tiedon löytämiseksi. Adjuvanttihoitojen osalta keskityttiin tutki-

musaineiston keruuhetkellä vallinneisiin hoitokäytäntöihin, sillä vain ne ovat oleellisia tämän tut-

kimuksen kannalta. 

 

Tutkimusta varten on kerätty potilasaineisto, joka koostuu 216 kolorektaalisyöpäpotilaasta ja 

kontrollitapauksista. Tutkimus- ja koehenkilöt on valittu tutkimukseen suostumuksen perusteella. 

Kontrollit on kerätty sadan perusterveen SPR:n verenluovuttajan joukosta sekä sadan OYS:n sil-

mätautiklinikan kaihileikkauspotilaan joukosta. Poissulkukriteereinä on käytetty aiempaa, yhtäai-

kaista tai seurannan aikana ilmentynyttä syöpäsairautta tai muuta merkittävää kasvainsairautta. 

 

Aineistosta on näiden kriteerien jälkeen valikoitunut 161 kolorektaalisyöpää sairastavaa tapausta 

ja 85 kontrollia, sekä kahdeksan potilasta, joiden kasvainsairaus ei ole vielä edennyt syöväksi as-

ti. Aineisto kerättiin sähköisen potilastietojärjestelmän ESKO:n kautta, ja siirrettiin SPSS-

ohjelmaan käsiteltäväksi. Potilaiden sukupuoli- ja ikäjakauma sekä tuumorin TNM- ja WHO-

luokkien jakaumat on esitetty taulukossa 1. Määritettäessä TNM-luokkaa käytettiin leikkausrese-

kaattiin perustuvaa luokitusta, kun se oli saatavilla, jos luokkaa ei ole voitu luotettavasti määrit-

tää, on se jätetty kirjaamatta. 
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TAULUKKO 1: Potilaiden ikä- ja sukupuolijakaumat sekä tuumorin luokitus 

    Ei adjuvanttihoitoa Preoperatiivinen Postoperatiivinen 

    (N=168)  (N=51)  (N=100) 

Sukupuoli Mies 82 49,4 % 34 20,5 % 50 30,1 % 

 
Nainen 86 56,2 % 17 11,1 % 50 32,7 % 

        Keski-ikä 
 

70 

 
64 

 
64 

 

        WHO Grade 1 29 65,9 % 6 13,6 % 9 20,5 % 

 
2 87 48,6 % 26 14,5 % 66 36,9 % 

 
3 24 44,4 % 10 18,5 % 20 37,0 % 

        T-luokka 1 12 85,7 % 1 7,1 % 1 7,1 % 

 
2 29 60,4 % 11 22,9 % 8 16,7 % 

 
3 73 43,5 % 29 17,3 % 66 39,3 % 

 
4 7 25,0 % 5 17,9 % 16 57,1 % 

        N-luokka 0 106 69,7 % 26 17,1 % 20 13,2 % 

 
1 9 13,8 % 15 23,1 % 41 63,1 % 

 
2 5 12,2 % 6 14,6 % 30 73,2 % 

        M-luokka 1 1 4,0 % 3 12,0 % 21 84,0 % 

                

 

9.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Aineistosta arvioitiin sähköisen potilastietojärjestelmän ESKO:n tietojen perusteella potilaan su-

kupuoli, ikä, kasvaimen TNM-luokka sekä annetut adjuvantti- ja neoadjuvanttihoidot. TNM-

luokkaa selvitettäessä pyrittiin ensisijaisesti käyttämään patologin leikkausresekaatista määrittä-

mää pTNM-luokkaa. Jos jotain luokkaa ei ole voitu luotettavasti määrittää, on luokka jätetty tyh-

jäksi. Lisäksi leikkausresekaateista saaduista kudosnäytteistä valmistetuista HE-värjätyistä leik-

keistä arvioitiin kasvaimen budding-ilmiötä, Crohnin kaltaista reaktiota (CLR) sekä kasvaimen 

ympäristön tulehdusreaktiota. Tulehdusreaktio kasvaimen ympärillä arvioitiin Klintrupin kritee-

reillä (Klintrup 2005) ja jaettiin luokkiin 0-3, jossa 0 kuvastaa puuttuvaa tulehdusreaktiota kas-

vaimen ympäriltä ja 3 voimakasta, kuppimaista tulehdusreaktiota. Luokat 1 ja 2 sijoittuvat näiden 

väliin. Tulehdusreaktio arvioitiin kasvaimen syvimmän invaasiorintaman alueelta. Näytteet arvi-
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oitiin kahden itsenäisen arvioijan toimesta, ja jos arvioluokissa oli eroa, lopullinen luokka määri-

tettiin yhteistyönä.  

 

Crohnin kaltainen reaktio luokiteltiin luokkiin 0-2, jossa 0 edustaa puuttuvaa CLR:ta, 1 lievää ja 

kohtalaista reaktiota ja 2 voimakasta reaktiota. Arvioinnissa pyrittiin kuvaamaan keskimääräistä 

CLR:ta koko leikkeen alueella. Tulehdusreaktion tapaan itsenäisiä arvioijia oli kaksi, ja ristiriita-

tilanteissa lopullinen luokka määritettiin yhteistyössä. 

 

Tulehdusreaktion lisäksi histologisista leikkeistä arvioitiin kasvaimeen liittyvää nekroosia. Nek-

roosin määrä jaettiin neljään luokkaan, jossa 0 edusti nekroositonta tuumoria, kun taas luokassa 4 

esiintyi laajoja nekroosialueita. Luokat 1 ja 2 asettuivat näiden ääripäiden väliin. 

 

Aineisto käsiteltiin käyttäen SPSS-ohjelmaa. Luokkamuuttujat, kuten adjuvanttihoidot, inflam-

maatio ja CLR käsiteltiin ristiintaulukoimismenetelmää käyttäen, ja tilastollinen merkitsevyyden 

arviointiin käyttäen khiin neilötestiä. 

 

10. TULOKSET 

 

Potilaan sukupuolella ei osoittautunut olevan merkittävää eroa adjuvanttihoitoryhmien välillä. 

Ikäluokissa ryhmien välillä osoittautui olevan eroja, mutta tämä johtui nuorien ja vanhojen poti-

laiden pienestä määrästä aineistossa, ja toisaalta potilaan korkea ikä ja mahdolliset perussairaudet 

ovat usein este adjuvanttihoitoina käytetyille sytostaatti- ja sädehoidoille. 

 

Kasvaimen stage-luokitus on tärkeä potilaan hoitoa määräävä tekijä. Tässä aineistossa matala 

stage-luokka 1 ennusti adjuvanttihoidoista pidättäytymistä, stage-luokassa 2 adjuvanttihoitoja an-

nettiin tapauskohtaisesti ja luokassa 3 adjuvanttihoitojen antaminen oli yleistä. Stage-luokka 4 

edusti palliatiiviseen hoitoon siirtymistä, ja tällöin annetut adjuvanttihoidot on tehty oireenmukai-

sena hoitona. Lisäksi suoraan palliatiiviseen hoitoon siirtyneistä potilaista ei ole leikkausresekaat-

teja, joten tämän luokan osalta aineisto on puutteellinen. 
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TAULUKKO 2: Stage-luokan yhteys adjuvanttihoitoihin 

  

    Ei adjuvanttihoitoa Preoperatiivinen Postoperatiivinen p-arvo 

Stage-luokka 1 37 78,7 % 10 21,3 % 0 0 % 
 

 
2 68 69,4 % 14 14,3 % 16 16,3 % 

 

 
3 14 16,3 % 18 20,9 % 54 62,8 % 

 

 
4 0 0 % 3 12,5 % 21 87,5 % < 0,001 

                  

 

M-luokka vaikuttaa keskeisesti hoitopäätöksiin, mutta vähäisten tapausten takia tuloksia ei voitu 

tarkastella tilastollisesti luotettavin keinoin. Tarkasteltaessa adjuvanttihoitojen merkitystä kas-

vaimen tulehdusreaktioon, matala CLR näyttäisi ennustavan preoperatiivista adjuvanttihoitoa ja 

jo vähäinen CLR on yleisempi postoperatiivista adjuvanttihoitoa saaneilla potilailla (Taulukko 3). 

Kuitenkin tarkasteltaessa CLR-luokkaa kahdessa ryhmässä, adjuvanttihoitoa saaneiden ja muuten 

hoidettujen ryhmissä, ei eroa ole lähes ollenkaan. 

 

TAULUKKO 3: Crohnin kaltaisen reaktion yhteys adjuvanttihoitoihin 

  

    Ei adjuvanttihoitoa Preoperatiivinen Postoperatiivinen p-arvo 

CLR 0 27 49,1 % 19 34,5 % 9 16,4 % 
 

 
1 59 46,5 % 21 16,5 % 47 37,0 % 

 

 
2 34 58,6 % 2 3,4 % 22 37,9 % < 0,001 

                  

 

Tulehdusvasteen vertailu eri ryhmien välillä oli tässä tutkimuksessa vaikeaa, sillä tutkittu leikka-

usmateriaali oli erilaista. Preoperatiivisen sädehoidon tai sytostaattihoidon seurauksena kasvai-

men alkuperäinen tulehdusvaste on todennäköisesti muuttunut. Lisäksi preoperatiivisista biopsi-

oista ei voitu arvioida syvimmän invaasiorintaman tulehdusvastetta. Tulokset ovat vain suuntaa-

antavia, mutta huomataan, että korkean tulehdusvasteen kasvaimissa annettiin huomattavasti vä-

hemmän adjuvanttihoitoja, kun taas preoperatiivisessa hoitoryhmässä olleilla esiintyi huomatta-

vasti vähemmän voimakasta tulehdusta tuumorin ympärillä (Taulukko 4). 

 

Tuumorin alueella esiintyvää nekroosia havaittiin enemmän adjuvanttihoitoja saaneissa ryhmissä, 

mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkittäviä (Taulukko 5). Oletuksena oli, että tuumorin säde-

hoito olisi aiheuttanut enemmän nekroosia preoperatiivisen sädehoidon saaneiden potilaiden 
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ryhmässä, mutta n-luvut jäivät tässä ryhmässä pieneksi. Sen sijaan aggressiivisissa postoperatiivi-

sen adjuvanttihoidon saaneiden ryhmään kuuluvissa kasvaimissa laajat nekroosialueet olivat ylei-

siä. 

 

TAULUKKO 4: Tulehdusvasteen yhteys adjuvanttihoitoihin 

  

    Ei adjuvanttihoitoa Preoperatiivinen Postoperatiivinen p-arvo 

Tulehdus 0 13 43,3 % 9 30,0 % 8 26,7 % 
 

 
1 44 40,9 % 23 21,9 % 38 36,2 % 

 

 
2 47 56,0 % 9 10,7 % 28 33,3 % 

 

 
3 15 75,0 % 1 5,0 % 4 20,0 % 0,027 

                  

 

TAULUKKO 5: Tuumorin nekroosin yhteys adjuvanttihoitoihin 

  

    Ei adjuvanttihoitoa Preoperatiivinen Postoperatiivinen p-arvo 

Nekroosi 0 30 63,8 % 4 8,5 % 13 27,7 % 
 

 
1 48 55,8 % 15 17,4 % 23 26,7 % 

 

 
2 33 44,6 % 15 20,3 % 26 35,1 % 

 

 
3 10 29,4 % 8 23,5 % 16 47,1 % 0,052 

                  

 

Tarkasteltaessa tulehdusta mittaavien ennustetekijöiden yhteyttä kasvaimen Stage-luokitukseen, 

CLR ei vaikuttanut olevan yhteydessä perinteiseen kasvaimen luokkaan. CLR:in on kuitenkin 

osoitettu toimivan kolorektaalisyövän ennustetekijänä (Graham 1990). Tässä aineistossa ei mer-

kittävää eroa saatu esiin (Taulukko 6). 

 

Klintrupin kiriteerien mukaan arvioitu tulehdusreaktio sen sijaan liittyi kasvaimen luokitukseen 

(Taulukko 7). Matalan stage-luokituksen kasvaimilla oli usein voimakas tulehdusreaktio, joka 

rajoitti kasvaimen etenemistä ja kasvua, kun taas tulehdusreaktio puuttui todennäköisemmin kai-

kista aggressiivisimmilta kasvaimilta. 

 

Nekroosin yhteys stage-luokkaan jäi vaikeammin tulkittavaksi. Vähäistä nekroosia esiintyi use-

ammin matalan stage-luokan kasvaimissa, mutta nekroosia esiintyi luokkien 2 ja 3 välillä hyvin 

tasaisesti (Taulukko 8). Ero oli tilastollisesti merkittävä, ja johtuu todennäköisesti siitä, että stage 
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1 – luokan kasvaimet ovat kooltaan pienempiä, jolloin nekroosia esiintyy harvemmin kuin suu-

remmissa kasvaimissa. 

 

TAULUKKO 6: CLR:in yhteys stage-luokkaan 

  

  
Stage 

     1 2 3 4 p-arvo 

CLR 0 9 20,0 % 12 26,7 % 17 37,8 % 7 15,6 % 
 

 
1 23 18,9 % 50 41,0 % 40 32,8 % 9 7,4 % 

 

 
2 11 19,3 % 27 47,4 % 16 28,1 % 3 5,3 % 0,312 

                      

 

TAULUKKO 7: Tulehdusreaktion yhteys stage-luokkaan 

  

  
Stage 

     1 2 3 4 p-arvo 

Tulehdus 0 0 0,0 % 10 37,0 % 12 44,4 % 5 18,5 % 
 

 
1 15 15,0 % 39 39,0 % 33 33,0 % 13 13,0 % 

 

 
2 17 22,1 % 35 45,5 % 24 31,2 % 1 1,3 % 

 

 
3 11 57,9 % 4 21,1 % 4 21,1 % 0 0,0 % < 0,001 

                      

 

TAULUKKO 8: Nekroosin yhteys stage-luokkaan 

  

  
Stage 

     1 2 3 4 p-arvo 

Nekroosi 0 12 27,9 % 14 23,6 % 16 37,2 % 1 2,3 % 
 

 
1 21 26,6 % 29 36,7 % 24 30,4 % 5 6,3 % 

 

 
2 10 14,1 % 33 46,5 % 21 29,6 % 7 9,9 % 

 

 
3 0 0,0 % 14 43,8 % 12 37,5 % 6 18,8 % 0,017 

                      

 

 

11. POHDINTA 

 

Kolorektaalisyöpien kansanterveydellinen merkitys on korostunut viime vuosina. Hoitojen kehit-

tyminen on antanut mahdollisuuden kuratiiviseen hoitoon yhä useammassa tapauksessa, ja seu-
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lontaohjelmat sekä kolonoskopiatutkimukset ovat aikaistaneet diagnoosia, jolloin pitkälle eden-

neiden tautitapausten määrä on vähentynyt. Lisäksi taudin riskitekijät tunnetaan entistä parem-

min, joka myös auttaa tutkimusresurssien kohdistamisessa oikeille potilaille. 

 

Kolorektaalisyövän patogeneesi on kiivaan tutkimuksen kohteena. Adenooma-karsinooma – sek-

venssin tunteminen ja korkeamman syöpäriskin sahalaita-adenoomien erottaminen auttaa seulon-

tatutkimusten kohdentamisessa. Lisäksi KRAS- ja BRAF-mutaatioiden löytyminen invasiivisista 

tautimuodoista ennustaa huonompaa vastetta uusille kasvutekijäsalpaajille, jolloin tehottomien 

hoitojen antaminen vähenee huomattavasti. 

 

Kolorektaalisyövän hoitokeinoina käytetään leikkaus- säde- sekä lääkehoitoa. Hoitopäätökset 

tehdään kasvaimen levinneisyyden ja erilaisten ennustetekijöiden perusteella, mutta siihen vai-

kuttaa myös potilaan yleiskunto. Etenkin leikkaus- ja solunsalpaajahoidot kuuluvat vain vali-

koiduille potilasryhmille, joiden kasvain on leikattavissa ja yleiskunto sallii runsaasti haittavaiku-

tuksia aiheuttavien syöpälääkkeiden käytön. Hoitojen kohdentamisen helpottamiseksi onkin käy-

tössä monia ennustetekijöitä, mutta vain osa tutkimuksissa löydetyistä muuttujista on rutiinin-

omaisessa käytössä kliinisessä työssä. Joko niiden merkitys on vielä kiistanalainen, kuten CRP, 

niiden määrittäminen on työlästä ja aikaa vievää, kuten potilaiden yleiskuntoindeksin määrittämi-

nen, tai kaikkia tunnettuja ennustetekijöitä ei määritetä rutiininomaisesti histopatologisista näyt-

teistä, kuten CLR tai kasvaimen silmuilu. 

 

Kasvaimen stage-luokitus on tärkeä tekijä määriteltäessä potilaan saamaa adjuvanttihoitoa. Tässä 

aineistossa yleiset linjaukset olivat selkeästi nähtävissä. Stage 1-taudeissa adjuvanttihoitoja an-

nettiin huomattavasti vähemmän kuin muissa luokissa, koska yleensä kasvain on tällöin operoita-

vissa ilman neoadjuvanttihoitoa. Myöskään postoperatiivisen adjuvanttihoitoon ei ole aihetta. 

Niissä tapauksissa, joissa adjuvanttihoitoa käytettiin stage-1 potilaille, tavoitteena oli parantaa 

erittäin matalalla sijaitsevien tuumorien marginaaleja. 

 

Stage 2-luokassa päätös adjuvanttihoidosta tehtiin tapauskohtaisesti. Arvioituihin huonon ennus-

teen tekijöihin, jotka puolsivat adjuvanttihoidon antamista, kuului suolistoperforaatio, taudin au-

heuttama okkluusio, kontaminaatio, verisuoni- hermo- tai imutieinvaasio, gradus 3, alle 12 tutkit-
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tua imusolmuketta tai positiiviset resektioreunat. Näiden tekijöiden ja potilaan peruskunnon ja 

hoitotahdon mukaan tehtiin päätös adjuvanttihoitojen antamisesta. Lisätietoa hoitojen kohdista-

misesta niistä eniten hyötyville potilaille tarvitaan, joten histopatologisten ennustetekijöiden arvi-

oiminen ja käyttäminen hoitopäätöksissä voi helpottaa päätöksen tekoa etenkin rajatapauksissa. 

 

Stage 3-luokassa oli rutiinikäytäntö antaa adjuvanttihoitoa. Poissulkukriteereinä käytettiin poti-

laan yleiskunnon arvioita, jolloin etenkin vanhat ja monisairaat potilaat jäivät jo tällöin palliatii-

visen hoitoon, tai heidän leikkaushoito toteutettiin ilman adjuvanttihoitoa suuremmasta paikallis-

residiiviriskistä huolimatta, koska potilaan elossaoloaika arvioitiin niin lyhyeksi, ettei adjuvantti-

hoidosta olisi ollut hyötyä. 

 

Stage 4-luokan potilaat kuuluvat primaaristi palliatiiviseen hoitoon, jolloin leikkausresekaattia ei 

ollut saatavilla. Osa potilaista sai tässä aineistossa adjuvanttihoitoja, sillä yksittäinen metastaasi 

voidaan vielä hoitaa kolorektaalisyövässä kuratiivisesti. 

 

CLR on osoittautunut helposti omaksuttavaksi ja toistettavaksi menetelmäksi arvioida kasvaimen 

ennustetta. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, ettei se ole käyttö-

kelpoinen arvioitaessa potilaan tarvetta adjuvanttihoidoille. Pre- ja postoperatiivista adjuvantti-

hoitoa saaneiden ryhmien välillä vaikuttaisi olevan eroa, mutta tämä ero johtuu todennäköisesti 

preoperatiivisen sädehoidon vaikutuksesta elimistön kudoksiin. Sytostaatti- ja sädehoidot vähen-

tävät tulehdusreaktiota kasvaimen ympärillä, ja tämä ilmiö vaikuttaisi koskevan myös CLR:ta. 

 

Voimakas tulehdusreaktio näissä tuloksissa vaikutti ennustavan vähäisempää adjuvanttihoitojen 

tarvetta. Toisaalta tulehdussolukon arviointi sädehoitoa saaneista kudosnäytteistä on ongelmallis-

ta, joten preoperatiivisen sädehoidon ryhmään kuuluvien potilaiden alkuperäistä tulehdusvastetta 

on vaikea arvioida, vaikka kasvaimen sisäistä tulehdusta ja silmuilevaa kasvutapaa voitaisiinkin 

arvioida preoperatiivisesti otetuista biopsioista. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että voimakas tuleh-

dusreaktio primaarikasvaimen ympärillä hillitsee sen leviämistä ja kasvua, joka näkyy myös vä-

häisempänä hoidontarpeena, ja kertoo potilaan paremmasta ennusteesta. 
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Tarkasteltaessa tulehdusta kuvaavien ennustetekijöiden yhteyttä kasvaimen perinteisiin luokituk-

siin, CLR vaikutti olevan itsenäinen ennustetekijä, sillä sen kohdalla ei havaittu tilastollisesti 

merkittävää yhteyttä kasvaimen luokitukseen. Sen sijaan kasvaimen syvimmän infiltraation koh-

dalta arvioitu tulehdusreaktio korreloi kasvaimen luokkaan. Tämä tulos todennäköisesti johtuu 

siitä, että kasvaimen ympäristön voimakas tulehdus vähentää kasvainsolujen kykyä tunkeutua 

kudoksiin vaikuttaen suoraan stagen arviointiin vaikuttaviin infiltraatiosyvyyksiin, kun taas CLR 

arvioidaan kauempaa itse kasvaimesta, jolloin se ei pääse vaikuttamaan muiden ennustetekijöiden 

arviointiin. 

 

Nekroosin merkitys kasvaimen ominaisuuksien arvioinnissa jäi tämän tutkimuksen perusteella 

epäselväksi pienten n-lukujen vuoksi preoperatiivisen sädehoidon ryhmässä. Eroja ei voitu tar-

kastella tilastollisesti merkitsevällä tavalla, mutta tulosten suunta vahvistaa aikaisempaa käsitystä 

nekroosin synnystä kasvainkudoksessa. Nekroosi oli yleisempää suurissa kasvaimissa, sillä nii-

den kasvuvauhti johti nekroosin syntyyn todennäköisesti kasvaimen keskiosien heikon verenkier-

ron ja tästä johtuvan hypoksian kautta. Sen sijaan pienemmissä kasvaimissa nekroosia näkyi har-

vemmin. 

 

Vertailtaessa neoadjuvanttihoidon saaneita potilaita adjuvanttihoitoja saaneisiin potilaisiin, tut-

kimuksen heikkoudeksi osoittautuivat ongelmat näiden ryhmien vertailukelpoisuudessa. Näistä 

potilasryhmistä saatiin erilainen kudosnäytemateriaali, jonka perusteella kasvaimen histologia 

määritettiin. Postoperatiivisen adjuvanttihoidon saaneiden ryhmässä tutkimuksessa oli käytössä 

leikkauspreparaatti, jolloin eri histologisten muuttujien määrittely on helpompaa, kuin preopera-

tiivisen ryhmän biopsiamateriaalista. Vaikka preoperatiivsestakin ryhmästä saatiin suurimmassa 

osassa tapauksista leikkauspreparaatti, oli hoidot vaikuttanut määritettäviin ennustetekijöihin, ei-

kä täysin luotettavaa vertailua voitu suorittaa. Lisäksi hoitopäätös adjuvanttihoidon antamisesta 

oli jo tehty, joten löydösten kliininen merkitys jäi vähäiseksi. 

 

Tutkimuksen potilasmäärä oli riittävä mahdollistamaan ryhmien välisten erojen tarkastelun, kui-

tenkin edellä mainituista syistä tulokset jäävät suuntaa-antaviksi. Paremman käsityksen tulehdus-

vasteen merkityksestä potilaiden hoidon kannalta saisi, jos hoidon tuloksia voitaisiin samalla ar-



  

26 
 

vioida. Tämän selvittäminen vaatisi tutkimusasetelman, jossa on mukana potilaiden seuranta- ja 

päätetapahtumatiedot, joita tässä tutkimuksessa ei ollut käytettävissä.  
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