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Neuroendokriiniset kasvaimet ovat heterogeeninen ryhmä diffuusista neuroendokriinisesta 

systeemistä peräisin olevia neoplasioita. Ne ovat harvinaisia, mutta niiden ilmaantuvuus on 

viime vuosina lisääntynyt, minkä taustalla on lisääntynyt taudin tietämys sekä kehittyneet 

diagnostiset menetelmät. Yleisimmin niitä esiintyy ruuansulatuskanavassa, keuhkoissa ja 

haimassa. Kirurgisten ja lääkkeellisten hoitojen rinnalle on kehitetty uusi ja lupaava lutetium-

oktreotaattihoito metastasoituneisiin ja ei-leikattavissa oleviin neuroendokriinisiin kasvaimiin. 

Siinä beeta- ja gammasäteilyä tuottava 
177

lutetium-isotooppi on yhdistetty oktreotaattiin (so-

matostatiinianalogi), joka somatostatiinireseptoreiden välityksellä vie radionuklidin kasvain-

solun sisälle. 
177

Lutetiumin hajotessa syntyvä beeta-säteily aiheuttaa vaurioita kasvainsoluun 

ja samalla syntyvää gammasäteilyä voidaan käyttää kasvaimen kuvantamiseen. Hoito anne-

taan yleensä 4 kertaa 8 viikon välein 7,4 GBq:n suuruisina annoksina. 

 

Lutetium-oktreotaattihoidon vaikutuksia ja vasteita tutkittiin Oulun yliopistollisen sairaalan 

potilaiden sairauskertomustiedoista, joita tutkimukseen otettiin yhteensä 10. Kyseinen hoito-

menetelmä pienensi kasvainpesäkkeitä tai vähintään pysäytti taudin etenemisen lähes jokaisel-

la potilaalla. Radionuklidin kerääntyminen kasvainalueille olikin yleisesti ottaen runsasta. 

Myös kasvainmerkkiaineiden (5HIAA ja CgA) pitoisuudet saatiin hoidon myötä laskuun. 

Tästä huolimatta usealla potilaalla todettiin taudin etenemistä hoidonjälkeisenä seuranta-

aikana. Tulevaisuudessa tehokkaampaan hoitovasteeseen voidaan pyrkiä esimerkiksi yhdis-

tämällä radionuklidihoito sytostaattihoitoon tai jonkin muun isotoopin radionuklidihoitoon 

sekä käyttämällä beeta-säteilijän sijasta alfa-säteilijää. 

 

Hoito vaikutti suotuisasti potilaiden yleisvointiin sekä taudin aiheuttamiin oireisiin, joskin 

osalla potilaista esiintyi ajoittain väsymystä, kipua ja vatsaoireilua. Vakavia luuytimeen koh-

distuvia haittoja ei esiintynyt. Sen sijaan lievät, mutta palautuvat trombosyytti- ja leukosyytti-

tasojen laskut olivat yleisempiä.  Hoidon vaikutus hemoglobiiniin oli vähäinen. Vaikeaa mu-

nuaisten toiminnanvajausta esiintyi yhdellä potilaista ja lievemmät munuaisiin kohdistuvat 

haitat olivatkin yleisempiä. 

Avainsanat: neuroendokriininen kasvain, karsinoidikasvain, radionuklidihoito, lutetium-

oktreotaattihoito  
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1. JOHDANTO 

 

Neuroendokriiniset kasvaimet (NET:t) ovat lähtöisin bioaktiivisia amiineja ja peptidejä tuot-

tavista soluista (neuroendokriinisista soluista) (Schimmak ym. 2011). Näitä soluja esiintyy 

ympäri elimistöä ja kasvain voikin syntyä periaatteessa mihin tahansa elimeen. Yleisimmin 

kasvaimia esiintyy kuitenkin haimassa, ruuansulatuskanavassa ja hengityselimistössä. Ne ovat 

harvinaisia neoplasioita, mutta niiden ilmaantuvuus on lisääntynyt viime vuosikymmeninä 

johtuen ainakin osittain lisääntyneestä taudin tietämyksestä sekä kehittyneistä diagnosointi-

menetelmistä. Kasvaimet voivat aiheuttaa endokriinisia oireita tai sitten olla endokriinisesti 

mykkiä aiheuttaen kliinisiä muutoksia paikallisen tai etäpesäkkeiden kasvainmassan seurauk-

sena (Brabander ym. 2016). Usein alkuvaiheessa oirekuva on hyvin vähäinen ja siten kas-

vaimien toteaminen yleensä viivästyy ja ne ovat yleensä ehtineet metastasoitua diagnoosihet-

kellä (Bodei ym. 2016).  

 

Lutetium-oktreotaatti – radionuklidihoito on tarjonnut viime aikoina kirurgisten ja lääkkeellis-

ten hoitojen rinnalle uuden ja lupaavan hoitovaihtoehdon metastasoituneisiin ja ei-

leikattavissa oleviin neuroendokriinisiin kasvaimiin (Bodei ym. 2016). Siinä radioaktiivinen 

177
lutetium-isotooppi yhdistetään kelaattorin avulla somatostatiinihormonin analogiin, oktre-

otaattiin, joka sitoutuu kasvainsolun somatostatiinireseptoriin saaden aikaan isotoopin kulkeu-

tumisen solun sisään. 
177

Lutetiumin hajoamisessa syntyvä beeta-säteily aiheuttaa kasvainso-

luun vaurioita ja samalla syntyvää gamma-säteilyä voidaan käyttää hyväksi kasvaimen kuvan-

tamiseen. Tutkimuksissa lutetium-oktreotaattihoidon on havaittu nostavan potilaiden eliniän-

odotetta ja elämänlaatua (Brabander ym. 2016). Hoitomuoto on yleisesti ottaen hyvin siedetty. 

Mahdollisia akuutteja sivuvaikutuksia voivat olla pahoinvointi ja lievä vatsakipu sekä sub-

akuuttina haittana lisääntynyt hiustenlähtö. Lisäksi munuaisten toiminnanvajaus, luuydin- 

supressio, myelodysplastinen oireyhtymä ja akuutti leukemia ovat mahdollisia. 

 

 

Tämä tutkimus on hoidon laatua kartoittava selvitys, jonka tarkoituksena on tarkastella lute-

tium-oktreotaattihoidon tuloksia NET:iin. Aineistona ovat sairauskertomustiedot 10:stä Oulun 

yliopistollisen sairaalan potilaasta, joita on hoidettu kyseisellä hoitomenetelmällä. Tarkastelun 

kohteena ovat kyseessä oleva NET, hoidon indikaatiot, hoitoannokset, lyhyen ajan hoitovaste 

ja mahdolliset hoidon haittavaikutukset sekä seurantajakson aikana huomioidut muut kliiniset 

seikat.  
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2. NEUROENDOKRIININEN JÄRJESTELMÄ JA KASVAIMET 

 

2.1. Neuroendokriinisten solujen piirteet 

 

Neuroendokriiniset solut tuottavat erilaisia bioaktiivisia peptidejä ja amiineja (Schimmak ym. 

2011). Neuroendokriinisten solujen järjestelmä voidaan jakaa kahteen ryhmään: aggregoitu-

neisiin soluihin, jotka muodostavat rauhasia (aivolisäke, lisäkilpirauhanen, paraganglio ja 

lisämunuaisydin) sekä laajalla yksittäisinä sijaitseviin soluihin (diffuusi neuroendokriinen 

systeemi). Nämä yksittäiset ja rauhasiksi ryvästyneet solut esiintyvät ympäri elimistöä ja ovat 

kehon laajin hormoneja tuottava soluryhmä. Maha-suolikanavassa ja haimassa on ainakin 17 

erilaista neuroendokriinista solutyyppiä. 

 

Neuroendokriininen solu ilmentää sekä neuroneille että endokriinisille soluille tyypillisiä fy-

siologisia ja rakenteellisia ominaisuuksia (Schimmak ym. 2011). Ne voivat esimerkiksi tuot-

taa neuroneille tyypillisiä proteiineja, kuten synaptofysiinia, neuronispesifistä enolaasia ja 

kromograniini A:ta (CgA) sekä endokriinisille soluille tyypillisiä hormoneja. Neuroendokrii-

nisten solujen eritystä säätelevät useat G-proteiineihin kytketyt reseptorit, ionikanavaresepto-

rit ja tyrosiinikinaasi-aktiiviset reseptorit. 

 

Eritettävät aineet on varastoitu joko tiiviisti pakattuihin tai synaptisiin rakkuloihin (Schimmak 

ym. 2011). Näihin rakkuloihin liittyviä proteiineja, kuten CgA:ta tai synaptofysiinia, on käy-

tetty spesifisinä markkereina neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikassa ja seurannassa. 

CgA säätelee muiden tehtävien ohella tiiviiden eritysrakkuloiden stabiliteettia ja synteesiä. 

 

2.2. Neuroendokriiniset kasvaimet (NET:t) 

 

2.2.1. Yleistä NET:sta 

 

NET:t ovat heterogeeninen ryhmä diffuusista neuroendokriinisesta systeemistä peräisin olevia 

neoplasioita (Cives & Strosberg 2014). Ne ovat harvinaisia, mutta niiden ilmaantuvuus on 

viime vuosina lisääntynyt. NET:n ajatellaan yleisesti kehittyvän vaurioituneista neuroendo-

kriinisista kantasoluista tai erilaistuneista neuroendokriinisista soluista (Schimmak ym. 2011). 

Vaikka NET voi kehittyä mihin tahansa elimeen, niiden vallitsevin esiintymispaikka on haima 
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ja ruuansulatuskanava (Cives & Strosberg 2014). Vauriomekanismeja ei tarkkaan tiedetä, 

mutta niiden arvellaan olevan epigeneettisiä muutoksia tai kriittisten geenien mutaatioita 

(Schimmak ym. 2011).  

 

Maha-suolikanavan ja haiman NET:n (GEP-NETs) ilmaantuvuus on ollut kasvussa viime 

vuosikymmenten aikana, mikä todennäköisesti johtuu lisääntyneestä taudin tietämyksestä 

sekä diagnostisten menetelmien kehittymisestä (Schimmak ym. 2011). Ne muodostavat 2 % 

kaikista maligneista kasvaimista ja GEP-NET-kasvaimet ovat toiseksi yleisin mahasuolikana-

van syöpätyyppi kolorektaalikarsinooman jälkeen.  

 

Neuroendokriinisten kasvainten riskin on havaittu olevan suurentunut henkilöllä, joiden van-

hemmilla on esiintynyt kyseisiä kasvaimia (Schimmak ym. 2011).  Useimmat GEP-

NET:kasvaimet ovat sporadisia, mutta joidenkin, erityisesti haiman, neuroendokriinisten tuu-

moreiden taustalla voi olla perinnöllisiä syndroomia, kuten tyypin 1 multippeli endokriininen 

neoplasia (MEN1), von Hippel–Lindaun oireyhtymä (VHL), tyypin 1 neurofibromatoosi (NF-

1) tai tuberoosiskleroosi (Crona & Skogseid 2016). 

 

Osa NET:ta erittää suuria pitoisuuksia bioaktiivisia peptidejä ja amiineja, kuten insuliinia tai 

serotoniinia, systeemiseen verenkiertoon aiheuttaen erilaisia oireita (Schimmak ym. 2011). 

Näitä kutsutaan funktionaalisiksi kasvaimiksi. Niiden aiheuttamat oireet riippuvat niiden erit-

tämistä aineista: oireina voi olla esim. insuliinin aiheuttama hypoglykemia (insulinooma), 

gastriinin aiheuttama mahahaava (gastrinooma) tai serotoniinin aiheuttama ripuli, vatsakipu, 

hikoilu, punoitus, bronkusspasmi ja takykardia (karsinoidisyndrooma). Lisäksi oireita voivat 

aiheuttaa haimassa esiintyvät glukagonoomat (glukagonin tuotto) sekä VIPoomat (vasoaktii-

visen intestinaalisen peptidin tuotto). Non-funktionaalisten kasvainten aiheuttamat oireet, ku-

ten tukokset ja vuodot, johtuvat kasvainten aiheuttamista paikallisista vaikutuksista eikä li-

sääntyneestä hormonien erityksestä.  

 

Johtuen yleisestä taudin harvinaisuudesta aiheutuvasta tietämättömyydestä ja kasvaimien ai-

heuttamista epäspesifisistä oireista, NET:n diagnoosi tapahtuu usein varsin myöhäisessä vai-

heessa, jolloin metastaaseja on usein ehtinyt jo muodostua (Bodei ym. 2016). Esimerkiksi 

funktionaalisten kasvainten monimuotoiset oireet voidaan tulkita virheellisesti ärtyvän suolen 

oireyhtymäksi, ahdistuneisuudeksi, menopaussiksi, allergiaksi tai astmaksi. Metastaaseja ke-
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hittyy yleisimmin maksaan ja paikallisiin imusolmukkeisiin, mutta niitä voi kehittyä myös 

muualle elimistöön, kuten vatsakalvoon, luihin, aivoihin ja keuhkoihin.  

 

2.2.2. Kasvainten luokittelu 

 

Hoitoa suunniteltaessa on tärkeä tietää kasvainten luokittelu, joka perustuu Maailman terveys-

järjestön (WHO) vuonna 2010 määrittämiin ohjeisiin (Välimäki & Arola 2011). Tämän mu-

kaan kasvaimet jaetaan graduksen eli proliferaatioaktiviteetin mukaan viiteen eri ryhmään. 

Valtaosa G1-kasvaimista on pieniä ja hyvänlaatuisia, kun taas G2-ryhmässä esiintyy jo 

enemmän merkkejä pahanlaatuisuudesta (korkeampi proliferaatioindeksi ja invasiivisuus). 

Huonosti erilaistuneet neuroendokriiniset karsinoomat (NEC) (G3) ovat korkean proliferaatio-

indeksin omaavia kasvaimia ja niiden yhteydessä esiintyy usein etäpesäkkeitä. 4-ryhmän 

muodostavat endokriinis-eksokriiniset sekakasvaimet, josta esimerkkinä on umpilisäkkeen 

niin sanottu goblet cell – karsinoidi. Tämän ryhmän kasvaimet eivät ole puhtaasti neuroendo-

kriinisia. Niiden käyttäytymisen määrää pääsääntöisesti kasvaimen eksokriininen komponentti 

ja niiden ennuste vastaa adenokarsinooman ennustetta. Kliinisesti tai morfologisesti kasvai-

men kaltaiset neuroendokriinisen solukon kertymät tai hyperplasiat jossain elimessä muodos-

tavat 5-ryhmän. Esimerkkeinä näistä kasvaimen kaltaisista leesioista ruoansulatuskanavassa 

ovat atrofisessa gastriitissa mahalaukun limakalvolla esiintyvä neuroendokriinisten solujen 

hyperplasia ja haiman saarekesolujen hyperplasia tai nesidioblastoosi. 

 

Kasvaimen neuroendokriininen luonne osoitetaan kahdella immunohistokemiallisella merkki-

aineella: kromograniini A:lla ja synaptofysiinilla (Välimäki & Arola 2011). Proliferaatio-

indeksi (Ki-67) määritetään Mib-1-vasta-aineella kasvaimen korkeimmin proliferoivista alu-

eista (hot-spot). Kasvaimen hormonaalista aktiivisuutta voidaan arvioida hormoneille spesifis-

ten vasta-aineiden avulla (immonohistokemiallinen menetelmä). Näin ollen alkuperältään 

epäselvän etäpesäkkeen hormonaalisen aktiivisuuden selvittämisellä voidaan tehdä arvioita 

myös primaarikasvaimen sijainnista. Esimerkiksi etäpesäkkeen serotoniinipositiivisuus antaa 

vahvasti viitteitä ohutsuoliperäisestä kasvaimesta. 

 

NET voidaan jaotella myös lähtöpaikan mukaan. Yleisimmin niitä esiintyy umpilisäkkeessä ja 

ohutsuoli on toiseksi yleisin NET:n lähtökohta (Välimäki & Arola 2011). Muita mahdollisia 

paikkoja ovat esimerkiksi keuhkot, peräsuoli, haima, paksusuoli, pohjukaissuoli, mahalaukku 

(Bodei ym. 2016). Tutkimukset ovat osoittaneet, että taudin levinneisyydellä, primaarikas-
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vaimen sijainnilla, histologisella graduksella, iällä, rodulla, sukupuolella ja taudin kestolla 

voidaan arvioida taudin ennustetta. Etäpesäkkeiden löytyminen luonnollisesti heikentää sai-

rauden ennustetta. Koska NET kasvavat yleensä hitaammin kuin adenokarsinoomat, niiden 

hoidon jälkeiset seuranta-ajat voivat olla useita vuosia (Eggenberger 2011). 

 

2.2.3. Mahan NET:t 

 

Histamiinia tuottavat enterokromaffiinin kaltaiset solut (ECL-solut) muodostavat vallitsevan 

neuroendokriinisten kasvainten tyypin mahassa (Schimmak ym. 2011). Ne jaetaan neljään 

ryhmään (Li ym. 2014). 1. tyypissä gastriinin eritys lisääntyy johtuen mahan korkeasta pH:sta 

johtaen ECL-solujen hyperplasiaan. Korkea pH voi johtua esim. atrofisesta gastriitista tai per-

nisioosista anemiasta. Myös 2. tyypissä gastriinin kohonnut eritys aikaansaa ECL-solujen 

hyperplasiaa, mutta kohonneen gastriini-pitoisuuksien lähteenä on gastrinooma. 3. tyypin 

kasvaimet ovat riippumattomia gastriinin erityksestä eivätkä ole aina lähtöisin ECL-soluista. 

4. tyypin kasvaimet ovat harvinaisia, laajoja, huonosti erilaistuneita, korkeasti maligneja kas-

vaimia ja niillä on usein huono ennuste. 

 

2.2.4. Pohjukaissuolen NET:t 

 

Useimmat pohjukaissuolen neuroendokriiniset kasvaimet ovat pieniä ja non-funktionaalisia 

eivätkä siten yleensä aiheuta merkittäviä oireita (Schimmak ym. 2011). Ne ovat sporadisia, 

mutta joissain tapauksissa taustalla voi olla perinnöllisiä oireyhtymiä, kuten MEN-1 tai NF-1 

(Tsai ym. 2015). Kaksi kolmasosaa on gastrinoomia ja kolmasosa näistä on funktionaalisia 

kasvaimia (taustalla Zollinger–Ellison syndrooma (ZES)). Somatostatinoomat ovat toiseksi 

yleisin pohjukaissuolen neuroendokriinisen kasvaimen tyyppi, osuuden ollessa noin 20 %. 

Lähes puolella somatostatinoomapotilaista on NF-1. Muut harvinaisemmat tyypit ovat non-

funktionaalisia mm. serotoniinia, gastriinia tai kalsitoniinia tuottavia kasvaimia. 

 

2.2.5. Haiman NET:t 

 

NET muodostavat 1-2 % kaikista haiman neoplasioista ja noin puolet erittää mitattavia määriä 

bioaktiivisia peptidejä, kuten insuliinia, gastriinia, VIP:iä, glukagonia sekä haimalle epätyy-

pillistä adrenokortikotrooppista hormonia (ACTH) tai kasvuhormonia (GH) (Schimmak ym. 

2011). Noin puolet kasvaimista on non-funktionaalisia. Ne esiintyvät usein yksittäin ja ovat 



6 

 

selvästi rajautuneita. Vaikka kasvainsolut ovat hyvin erilaistuneita, ne ovat yleisesti maligne-

ja, josta poikkeuksena ovat insulinoomat. Alun perin kasvainsolujen arveltiin olevan muuntu-

neita saarekesoluja, mutta uusien tutkimusten tulokset ovat viitanneet haiman asinus- ja tie-

hytsolujen suuntaan (McKenna & Edil 2014). MEN-1 oireyhtymässä haiman NET on tavalli-

nen löydös (Salmela 2012). 

 

2.2.6. Ohutsuolen NET:t 

 

Useimmat ohutsuolen kasvaimet ovat pahanlaatuisia NET, G1 - G2 – kasvaimia (Välimäki & 

Arola 2011). Enterokromaffiiniset solut (EC-solut) ovat vallitseva neuroendokriininen solu-

tyyppi ruuansulatuskanavassa ja ne tuottavat, varastoivat ja erittävät serotoniinia, joka sääte-

lee limakalvon eritystä, absorptiota, peristaltiikkaa ja eritysrefleksejä (Schimmak ym. 2011). 

EC-solujen määrän kasvaessa serotoniinin tuotto kasvaa johtaen esimerkiksi lisääntyneeseen 

limantuottoon, sekretoriseen ripuliin ja kiihtyneeseen peristaltiikkaan.  

 

2.2.7. Umpilisäkkeen NET:t 

 

Umpilisäke on yleisin NET:n esiintymispaikka (Eggenberger 2011, Veerbeek ym. 2016). Tä-

mä voi johtua siitä, että umpilisäkkeen NET löydetään usein sattumalta leikkauksista tai rönt-

genkuvista hoidettaessa muita tauteja, kuten umpilisäketulehdusta, gynekologisia vaivoja tai 

epäspesifisiä vatsavaivoja. Useimmat kasvaimet ovat hyvin erilaistuneita ja lähtöisin EC-

soluista (Deschamps & Couvelard 2010.) Noin 80 % kasvaimista on läpimitaltaan alle 1 cm ja 

usein ne eivät aiheuta minkään näköisiä oireita (Griniatsos & Michail 2010). Goblet-cell kar-

sinoidit muodostavat alle 5 % umpilisäkkeen NET:sta.  

 

2.2.8. Paksu- ja peräsuolen NET:t 

 

Kolorektaaliset karsinoidit muodostavat n. 35 % ruuansulatuskanavan ja 25 % kaikista neu-

roendokriinisista kasvaimista (Schimmak ym. 2011). Paksusuolen proksimaalisten osien kas-

vaimet ovat usein lähtöisin EC-soluista. Peräsuolen kasvaimet puolestaan ovat yleensä peräi-

sin L-soluista, jotka tuottavat mm. PP-PYY peptidejä. Koolonin NET:t ovat löydettäessä 

usein suuria ja ne ovat monesti ehtineet metastasoitua paikallisiin imusolmukkeisiin ja mak-

saan, jolloin niiden ennuste on usein huono (Ni ym. 2010). Peräsuolen NET sitä vastoin diag-

nosoidaan usein sattumalta jo varhaisessa vaiheessa kolonoskopiassa, jolloin ne ovat usein 
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pieniä ja non-funktionaalisia eivätkä ole yleensä ehtineet lähettää etäpesäkkeitä (Jernman ym. 

2012).  

 

2.2.9. Diagnostiikka 

 

NET:n diagnostiikka perustuu histopatologiaan, kuvantamiseen ja verenkierron biomarkke-

reihin (Öberg 2012, Öberg ym. 2015, Modlin ym. 2016). Histopatologiaan kuuluu mm. neu-

roendokriinisille soluille tyypillisten markkereiden, kuten CgA:n, synaptofysiinin, neuroni-

spesifisen enolaasin, tunnistaminen (Schmitt ym. 2016). Kuten aiemmin mainittiinkin, MIB-1 

– vasta-ainetutkimuksella määritetään kasvaimen proliferaatio-indeksi (Ki-67). Diagnoosiin 

voidaan päästä myös karsinoidioireyhtymän tyyppisistä oireista: tällöin vuorokausivirtsanäyt-

teestä tai seerumista tutkitaan serotoniinin aineenvaihduntatuote, 5-hydroksi-

indolietikkahappo (5-HIAA) (Tohmola ym. 2013). Funktionaaliset kasvaimet voivat aiheuttaa 

oireita hormonien liiallisen erittymisen vuoksi, jolloin tutkitaan kyseisen hormonin pitoisuus 

(plasman glukoosi, seerumin insuliini, C-peptidi, gastriini, somatostatiini, glukagoni tai VIP-

hormoni) (Välimäki & Arola 2011).  

 

Kun oireiden ja biokemiallisten tutkimusten perusteella on päädytty neuroendokriinisen kas-

vaimen diagnoosiepäilyyn, aletaan etsiä primaarikasvainta ja sairauden levinneisyyttä selvit-

tämään tähystyksellä ja kuvantamistutkimuksilla (Välimäki & Arola 2011).  Yleisiä tutkimuk-

sia ovat kolonoskopia, gastroskopia, endoskooppinen kaikututkimus, ohutsuolen kameratut-

kimus, vatsan alueen tietokonetomografia (TT)- ja/tai magneettitutkimus. Somatosta-

tiinireseptoreiden gammakuvaus 
11

In-DTPA-oktreotidilla antaa tärkeää tietoa primaarikas-

vaimen paikasta ja sen levinneisyydestä. Uudempi ja parempi 
68

Gallium DOTANOC-

kuvantaminen perustuu myös somatostatiinireseptoreihin. Tämä tutkimus on edellistä tarkem-

pi, nopeampi suorittaa ja sädeannos on noin puolet edellä mainitusta. Jälkimmäiseen on kui-

tenkin liittynyt merkittäviä laboratorioteknisiä ongelmia. 

 

NET:n verenkiertoon erittämiä peptidejä ja amiineja voidaan käyttää hyödyksi diagnostiikassa 

ja seurannassa (Öberg 2012, Modlin ym. 2016). CgA:n plasmapitoisuuden nousua on käytetty 

apuna diagnostiikassa sekä pidetty merkkinä taudin uusiutumisesta. Toisaalta CgA-

pitoisuuksien lasku on merkki hyvästä hoitovasteesta. On otettava huomioon, että CgA:n 

plasmapitoisuuksia voivat nostaa myös protonipumppusalpaaja-lääkitys, atrofinen gastriitti, 
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munuaisten ja sydämen toiminnanvajaus ja ankara fyysinen tai henkinen stressi (Välimäki & 

Arola 2011, Kidd ym. 2016). 

 

 

3. NEUROENDOKRIINISTEN KASVAINTEN HOITO 

 

3.1. Perinteiset hoitomenetelmät 

 

Hoitomenetelmät pyrkivät poistamaan tai pienentämään kasvain- ja etäpesäkemassaa, lievit-

tämään oireita sekä pidentämään potilaan elinikää (Bodei ym. 2016).  NET:n keskeisin hoi-

tomahdollisuus on kasvaimen kirurginen poisto, joka ei ole läheskään aina mahdollista: esim. 

laajalle metastasoituneissa tapauksissa (Brabander ym. 2016). Somatostatiinianalogien (SSA), 

kuten oktreotidiasetaattien tai lanreotidin, hormonien eritystä inhiboivaa vaikutusta on käytet-

ty NET:n oireiden hoitoon (Broder ym. 2015). Niiden on havaittu estävän myös NET:n kas-

vua. Myös interferoneja on käytetty niiden oireita hillitsevän ja antiproliferatiivisen vaikutuk-

sen vuoksi (Öberg 2010, Tiensuu-Janson ym. 2014, Pavel ym. 2016). 

 

Everolimuusi on mTOR-estäjä (nisäkkään rapamysiinin kohde), joka sitoutuu sen solunsisäi-

seen FKBP-12 –reseptoriin estäen mTOR:n toimintaa (Öberg 2010, Tiensuu-Janson ym. 

2014, Pavel ym. 2016). ). Everolimuusia onkin käytetty NET:n hoidossa, sillä mTOR on tär-

keä proteiini syöpäsolulle osallistuen solun kasvun, proliferaation, angiogeneesin ja metaboli-

an säätelyyn (Ristamäki ym. 2016). Myös sunitinibi estää kasvaimen angiogeneesiä ja kasvua 

estämällä useita tyrosiinikinaaseja (Sharma ym. 2013). Se estää verisuonen endoteelikasvute-

kijän reseptoreita (VEGFR1, VEGFR2 ja VEGFR3), verihiutalekasvutekijän reseptoreita 

(PDGFR ja PDGFR), kantasolutekijän reseptoria (KIT), Fms-tyyppistä tyrosiinikinaasi-3:a 

(FLT3), kantasoluryhmiä stimuloivan kasvutekijän reseptoria (CSF-1R) (Ristamäki ym. 

2016). 

 

Solunsalpaajista eniten on käytetty streptotsotosiinin (STZ) ja 5-fluorourasiilin (5-FU) yhdis-

telmää, mutta myös doksorubisiinia on käytetty STZ:n rinnalla (Sharma ym. 2013). Temotso-

lomidi (alkyloiviin aineisiin kuuluva solunsalpaaja) yksin tai yhdistettynä kapesitabiiniin tai 

bevacizumabiin on uusi hoitomuoto haiman NET:iin (Öberg 2010, Ristamäki ym. 2016). Ke-

moterapiahoitoja onkin käytetty etenkin juuri haiman NET:iin. 
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Maksametastaasien hoidossa on käytössä kirurgian lisäksi useita muita menetelmiä (Välimäki 

& Arola 2011, Tiensuu-Janson ym. 2014, Pavel ym. 2016). Koska kasvainkudokselle on tär-

keää maksavaltimosta tuleva veri, voidaan sen tukkeuttamisella saadaan aikaan suurempi vau-

rio kasvainkudokseen kuin normaalikudokseen, joka saa verta tämän jälkeen porttilaskimon 

kautta. Myös maksansiirtoa ja pesäkkeiden kuumentamista ultraääni- tai radioaaltojen avulla 

(termoablaatio) on käytetty. 

 

3.2. Lutetium-oktreotaattihoito 

 

3.2.1. Mekanismi 

 

Lutetium-oktreotaattihoito on uusi ja lupaava hoitomuoto metastasoituneisiin ja ei-

leikattavissa oleviin NET:iin (Brabander ym. 2016). Se on peptidireseptori-isotooppihoito, 

jossa radioaktiivinen 
177

lutetium on yhdistetty DOTA-kelaattorin (1,4,7,10-

tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid) avulla oktreotaattiin eli somatostatiinianalo-

giin.  Kasvainsolun pinnalla on runsaasti somatostatiinireseptoreita, joihin oktreotaatti kiinnit-

tyy saaden aikaan isotoopin kulkeutumisen solun sisään (Bodei  ym. 2016). 
177

Lutetiumin 

hajotessa syntyvä beeta-säteily aiheuttaa vaurioita kasvainsoluun ja samalla syntyvää gam-

masäteilyä voidaan käyttää kasvaimen kuvantamiseen (Brabander   ym. 2016). 
177

Lutetiumin 

puoliintumisaika on 6,7 päivää ja kudosläpäisevyys 2 mm. Lutetiumin lisäksi vastaavalla me-

netelmällä on käytetty myös 
90

yttrium-isotooppia. 

 

Tutkimuksissa lutetium-oktreotaattihoidon on havaittu nostavan potilaiden eliniänodotetta ja 

elämänlaatua (Brabander ym. 2016). Hoito annetaan yleensä 4 kertaa 8 viikon välein 7,4 

GBq:n suuruisina annoksina (Mäenpää & Tenhunen 2012). Hoidosta saatava hyöty on suurin, 

mikäli NET on rauhallisesti käyttäytyvä (WHO:n luokat 1-2, Ki67-proliferaatioindeksi alle 20 

%).  

 

3.2.2. Haittavaikutukset 

 

Lutetium-oktreotaattihoito on yleisesti ottaen hyvin siedetty (Brabander  ym. 2016). Mahdol-

lisia akuutteja sivuvaikutuksia voivat olla pahoinvointi ja lievä vatsakipu sekä sub-akuuttina 

haittana lisääntynyt hiustenlähtö. Ne johtuvat osittain hoidon mukana annetuista aminohapois-
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ta, joilla ehkäistään munuaisiin kohdistuvia haittoja (ks. alempana). Myös kroonisia haittoja 

voi esiintyä ja ne kohdistuvat pääasiassa luuytimeen ja munuaisiin. 

 

Mahdollisesti aiheutuva luuydinsupressio ilmenee 4-6 viikon kuluttua hoidosta (Brabander 

ym. 2016). Eniten laskee verihiutaleiden, sitten leukosyyttien määrä ja vähäisin vaikutus koh-

distuu hemoglobiiniin. Nämä muutokset ovat kuitenkin yleensä lieviä ja palautuvia. Vaka-

vampia hematologisia haittoja ovat myelodysplastinen oireyhtymä (MDS) ja akuutti leukemia 

(AL). MDS:n on havaittu ilmentyvän 1-2 % ja AL:n alle 1 % potilaista.  

 

Hoito voi aiheuttaa vaurioita myös munuaisiin ja johtaa munuaisten vajaatoimintaan (Bodei 

ym. 2016). Tämän vuoksi hoidon yhteydessä annetaan positiivisesti varautuneita aminohap-

poja, kuten lysiiniä tai arginiinia, jotka inhiboivat radiopeptidin reabsorptiota proksimaalises-

sa tubuluksessa vähentäen munuaisten saamaa säteilyannosta. Suurin riski munuaisvauriolle 

on potilailla, joilla on korkea verenpaine, diabetes, munuaisten epänormaali morfologia ja 

edeltäviä munuaistoksisia kemoterapiahoitoja. 

 

3.2.3. Vaihtoehtoiset menetelmät 

 

Tutkimuksen alla on ollut lutetium-oktreotaattihoidon käyttö yhdistettynä solunsalpaajahoi-

toon tai muuhun radionuklidihoitoon (Brabander ym. 2016). Käytettäessä lutetiumin lisäksi 

suuremman kudosläpäisevyyden säteilyn omaavaa 
90

yttriumia, voitaisiin saada tehokas vaiku-

tus sekä pieniin että suuriin kasvaimiin. Samanaikainen solunsalpaajahoito (esim. 5-FU) puo-

lestaan voisi parantaa hoitotuloksia sekä herkistää potilaan radionuklidihoidon hoidollisille 

vaikutuksille. 

 

NET:n potilailla esiintyy etäpesäkkeitä usein maksassa (Brabander ym. 2016). Tästä syystä 

radionuklidihoidon annostelu voisi tapahtua laskimoiden sijaan maksavaltimoon potilailla, 

joilla esiintyy maksametastaaseja. Tällöin kasvainsoluja sisältävä maksa saisi suurimman hoi-

toannoksen ja samalla muun elimistön saama säteilymäärä jäisi pienemmäksi. 

 

Lisäksi tutkimuksen kohteena on ollut radionuklidin yhdistäminen analogin sijasta somatosta-

tiini antagonistiin, jolla tavoitellaan suurempaa kasvainsoluun kohdistuvaa säteilyannosta 

(Brabander ym. 2016). Toinen lupaava menetelmä on beetasäteilijän sijasta käytettävä al-

fasäteilijä, kuten 
213

Bismuth. Alfasäteilyn kudosläpäisevyys on beetasäteilyä pienempää, jol-
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loin kasvainsolun saama säteilyenergia kasvaisi ja toisaalta terveiden kudosten saamat sätei-

lyannokset olisivat vähäisemmät. 

 

3.3. Kasvainten seuranta 

 

Seurannassa keskeisiä huomioitavia seikkoja ovat potilaan oireet, kuvantamistutkimukset se-

kä erilaiset biokemialliset merkkiaineet, kuten haimakasvainten tuottamat hormonit, plasman 

CgA (P-CgA) ja vuorokausivirtsan (dU-) tai seerumin (S-)-5-HIAA (Välimäki & Arola 2011, 

Tohmola ym. 2013). Somatostatiinireseptoreiden gammakuvausta ja 
68

Gallium-DOTANOC-

PET-TT-tutkimusta tai 
18

F-DOPA-PET-tutkimusta käytetään hyväksi kasvaimen levinneisyy-

den seurantaan koko kehon alueella. Sydämen tilan seuranta on tärkeää karsinoidioireyhtymää 

sairastavalla, jolloin seurantaan kuuluu seerumin pro-BNP-määritykset ja sydämen kaikuku-

vaukset. 

 

Seurannan tiheyteen vaikuttavat sekä kasvaimen proliferaatioindeksi että käyttäytyminen (Vä-

limäki & Arola 2011, Tiensuu-Janson ym. 2014, Pavel ym. 2016). Esimerkiksi stabiilissa ja 

matalan proliferaatioindeksin kasvaimessa riittää kuvantaminen (tietokonetomografia tai 

magneettikuvaus) kerran vuodessa ja kemialliset tutkimukset kahdesti vuodessa. Kuvantamis-

ta pitää tihentää, mikäli kemiallisissa tutkimuksissa tapahtuu pieniäkin muutoksia. NET:n 

luonteen äkilliset muutokset (dedifferentaatio) ovat tosin harvinaisia eikä vuoden kuvantamis-

välillä tapahdu yleensä suuria muutoksia. 

 

 

4. TUTKIMUKSEN TARKOITUS, AINEISTOT JA MENETELMÄT 

 

Tämä tutkimus on hoidon laatua kartoittava selvitys, jonka tarkoituksena on tarkastella lute-

tium-oktreotaattihoidon tuloksia neuroendokriinisiin kasvaimiin. Aineistona on 10 Oulun yli-

opistollisen sairaalan potilasta, joita on hoidettu yllämainitulla radionuklidihoitomenetel-

mällä Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Aineisto kerätään potilaiden sairausker-

tomustiedoista. Tarkastelun kohteena ovat kyseessä oleva neuroendokriininen kasvain, hoidon 

indikaatiot, hoitoannokset, lyhyen ajan hoitovaste ja mahdolliset hoidon haittavaikutukset 

sekä seurantajakson aikana huomioidut muut kliiniset seikat. Raportoinnissa huomioidaan 

myös potilaiden ikä, sukupuoli, sairauden kesto, annetut aiemmat hoidot sekä kasvaimen 
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ominaisuudet, kuten kasvaimen tyyppi, gradus, levinneisyys ja sijainti sekä taudin diagnoo-

sihetkellä että ennen radionuklidihoitoa.  

 

Tutkimustyö ajoitetaan kesälle 2016 ja tarvittaessa työskentelyä jatketaan syksylle. Tämä tut-

kimus palvelee kliinisen laatuselvityksen lisäksi lääketieteen opintoihin liittyvänä syventävinä 

opintoina. Tutkimus tehdään OYS:n medisiinisen tulosalueen sisätautien ja keuhkosairauksien 

vastuualueella. Tutkimuksen vastuuseniorit ovat kyseisen vastuualueen endokrinologeja. Tut-

kimusryhmään kuuluu opiskelijan lisäksi Dos Pasi Salmela ja Dos Tapani Ebeling. 

 

 

5. POTILASTAPAUKSET 

 

5.1. Tapaus 1 

 

Kyseessä on diagnoosihetkellä (11/2008) 72-vuotias mies, jolla perussairautena on hyperkole-

sterolemia. Potilas oli hakeutunut hoitoon vatsakipujen sekä okkluusio-oireiden vuoksi. Hä-

nelle suoritettiin CT-enterografia ja laparotomia, joissa havaittiin noin kananmunan kokoinen 

tuumori ohutsuolen suoliliepeen tyvessä. Tuumoria saatiin poistettua vain osittain, sillä se oli 

kasvanut arteria mesenterica superiorin ympärille. Lisäksi tuumori kuroi ohutsuolta ja toi-

menpiteenä oli n. 15 cm ohutsuolen resektio. Kasvutapa osoittautui invasiiviseksi ja kasvain-

kudosta sijaitsi lihaskerroksessa, seroosassa sekä suoliliepeessä.  

 

Immunohistologisessa värjäyksessä CgA, synaptofysiini ja serotoniini olivat positiivisia, jol-

loin kasvain edusti sykkyräsuolen (ileum) EC-soluperäistä, serotoniinia tuottavaa NET:ta. Ki-

67-värjäyksessä positiivisia tumia ilmeni suurimmillaan noin 5 % ja kasvaimen gradukseksi 

muodostui luokka II. Virtsasta mitattu 5-HIAA pitoisuus oli 41 mikromoolia/litra viitearvon 

ollessa välillä 10–42. Lisätutkimuksena suoritettiin somatostatiinireseptoreiden gammakuvaus 

(Octreoscan), jossa havaittiin keskivatsalla keskiviivassa fokaalinen merkkiainekertymä viita-

ten residuaalituumorin somatostatiinireseptorien positiivisuuteen.  

 

Potilaalle aloitettiin Somatuline Autogel – lääkitys (lanreotidi) 120 mg kerran kuussa, jonka 

myötä ilmeni kuitenkin vatsavaivoja, mikä lopetti lääkkeen jatkokäytön 1/2009. Tämän jäl-

keen (4/2009) aloitettiin interferoni-lääkitys (Introna) annoksella 3 milj. yksikköä kolmesti 

viikossa, jonka käytöstä ilmeni myös haittaoireita eikä sen käyttö onnistunut tavanomaisella 
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tavalla ja se lopetettiin 2/2012. Potilaan vatsa-oireilut jatkuivat ja hänelle 12/2012 suoritetussa 

MRI-kuvauksessa havaittiin maksametastaasitäplien määrän nousu ja suoliliepeen kasvain-

massan suurentuminen vuodentakaiseen verrattuna. Myös CgA- ja dU-5HIAA-pitoisuudet 

olivat nousussa. Potilaalle aloitettiin neljän viikon välein annettava 30 mg:n Sandostatin LAR 

-lääkitys (oktreotidi), jolla edellä mainitut kasvainmerkkiaineet saatiin laskuun ja myös oireet 

helpottivat. 

 

Hoidosta huolimatta maksametastaasien määrä kasvoi ajan kuluessa ja myös P-CgA- ja dU-

5HIAA-pitoisuudet kohosivat, minkä vuoksi potilaalle alettiin suunnitella lutetium-

oktreotaattihoitoa kesällä 2015. Hänelle suoritettiin Gallium-DOTA-NOC – tutkimus, jossa 

todettiin runsaslukuinen maksametastasointi kaikissa segmenteissä sekä vähäistä merkkiai-

neen ottoa myös luustoon. Tutkimuksen kertymät viittasivat hyvään odotettavissa olevaan 

hoitovasteeseen. Ensimmäinen lutetium-annos annettiin syyskuussa 2015 ja hoidot päättyivät 

maaliskuussa 2016 potilaan ollessa tällöin 79-vuotias. Hoidot sujuivat ongelmitta eikä poti-

laalle ilmennyt merkittäviä akuutteja haittavaikutuksia, joskin välillä ilmeni hieman väsymys-

tä. Myös lääkeaineen havaittiin kertyvän hyvin metastaasialueille. 

 

Hoidon aikana hemoglobiini (B-Hb), leukosyytit (B-Leuc) ja trombosyytit (B-tromb) laskivat 

hieman, mutta eivät hälyttävästi. 6/2016 tehdyssä kontrollissa mitattu dU-5HIAA-pitoisuus 

oli 155 µmol/l, kun se ennen hoitoa oli 178 µmol/l. Myös P-CgA-pitoisuus laski ollen 70 

nmol/l ja ennen hoitoa 100 nmol/l. Hoitojen jälkeen potilaan vatsakivut helpottuivat selkeästi. 

Samaan aikaan suoritetussa vartalon TT-kuvauksessa havaittiin kuitenkin maksametastaasien 

kasvua 4/2015 suoritettuun kuvaukseen nähden, mikä voi olla kuitenkin merkki hoitovastees-

ta.  

 

5.2. Tapaus 2 

 

57-vuotiaa mies oli kärsinyt hypoglykemiasta, voimattomuuden tunteesta ja heikotuksesta. 

1/2011 tehdyssä TT- ja ultraäänitutkimuksessa todettiin haiman rungosta häntään yltävä hyvin 

kookas solidi tuumori, josta otettiin ohutneulabiopsianäyte. Näytteen immunohistokemialli-

sessa värjäyksessä CgA ja synaptofysiini olivat positiivisia. Proliferaatio-indeksi Ki-67-

värjäyksessä oli matala, alle 2 %. Kasvain todettiin haiman ei-funktionaaliseksi (hypoglyke-

miasta huolimatta) G2-luokan insulinoomaksi (insuliinivärjäys positiivinen) ja sen suurin hal-

kaisija oli noin 14 cm. Lisäksi havaittiin sekä perineuraalista - että verisuoni-invaasiota. 
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02/2011 potilaalle suoritettiin haiman hännän ja rungon resektio, splenektomia ja kolekystek-

tomia.  Tehdyssä oktreotidikartassa ei havaittu kertymiä leikkausalueella tai muuallakaan eli-

mistössä. Leikkauksen jälkeen potilasta vaivasi jatkuvat ylävatsatuntemukset, ajoittaiset ulos-

tepakot sekä kipua kiertoliikkeessä ja kylkeä kääntäessä. Hänelle aloitettiin 3/2013 lääkityk-

senä Creon 25 000 ky 1 kapseli pääaterioilla otettavaksi haiman eksokriinisen vajaatoiminnan 

hoitamiseksi. 

 

Keväällä 2014 todettiin P-CgA-tasossa pientä nousua sekä maksametastaasit MRI-

tutkimuksessa. Pesäkkeet kontrolloitiin Octreoscan-kartalla, jossa havaittiin kertymää maksan 

lisäksi myös vatsan alueen imusolmukkeissa viitaten NET:n etäpesäkkeisiin. Potilaalle aloitet-

tiin 8/2014 Sandostatin LAR – lääkitys annoksella 20 mg kerran kuussa, jota potilas sieti hy-

vin. 2/2015 suoritetussa MRI-kuvauksessa maksassa olevien metastaasien koon ja lukumäärän 

huomattiin kasvaneen. Näin ollen primaarikasvaimen koon, sen Ki-67-tason ja varsin hitaan 

progredioinnin vuoksi päädyttiin sytostaattihoidon sijasta lutetiumhoitoon.  

 

Ensimmäinen hoito annettiin potilaan ollessa 61-vuotias 4/2015 ja viimeinen 9/2015. Hoitojen 

aktiivisuudet olivat 7,3; 7,4; 7,2 ja 6,6 GBq. Potilas sieti hoidot erinomaisesti ja yleistila sekä 

suorituskyky olivat kaiken aikaa hyvät. Ajoittain esiintyi selkäsärkyä ja myös verenpaine ko-

hosi, jota varten jouduttiin tehostamaan lääkitystä. Somatostatiinreseptoreiden gammakuva-

uksessa ja SPECT-TT-tutkimuksessa havaittiin lutetium-oktreotaatin kertyneen hyvin meta-

staasipesäkkeisiin. 

 

Hoitojen jälkeen potilaan B-Hb, B-leuc ja B-tromb laskivat hieman, mutta eivät merkittävästi. 

Myös ennen hoitoja ollut P-CgA-pitoisuus laski 4,2:sta 3,4 nmol/l:aan. Lisäksi kreatiniini ja 

GFR olivat viitealueella ja maksa-arvotkin pysyivät lähellä viitearvon ylärajaa. 02/2016 suori-

tetussa TT-kuvauksessa havaittiin maksan etäpesäkkeiden regressiota.  

 

5.3. Tapaus 3 

 

60-vuotias mies, jolla aiemmin ateroskleroottisia sydän- ja verisuonisairauksia, hakeutui hoi-

toon ummetuksen ja vatsakipujen vuoksi. Hänelle suoritettiin 02/2007 vatsan TT-kuvaus, jos-

sa havaittiin sattumalöydöksenä metastaasiksi sopiva maksapesäke. Primaarituumorin sijain-

niksi epäiltiin haimaa tai sappiteitä. 02/2008 suoritetussa leikkauksessa potilaalta poistettiin 
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sappirakko sekä kaksi maksametastaasia kiilaresektiolla. Lisäksi hänelle suoritettiin Whipplen 

mukainen pankreatikoduodenektomia, sillä haimassa todettiin noin sentin kokoinen tuumori-

muutos. Lopullisessa patologin vastauksessa todettiin, ettei haima sisällä neoplastisia muutok-

sia, vaan että haiman pään seudulla on pieniä fibroosia sisältäviä fokuksia. NET:n muutoksia 

ei havaittu myöskään pohjukaissuolen tai sappiteiden alueella. Näin ollen kasvaimen alkuperä 

jäi epäselväsi. Maksan kasvainsolukossa sekä CgA että synaptofysiini olivat positiivisia ja 

proliferaatioindeksi korkeimmillaan noin 2 %, jolloin kyseessä oli NET G2 metastaasi. 

 

Potilaalle aloitettiin Creon-lääkitys: 1-2 kapselia aterioiden yhteydessä sekä 1 kapseli tarvitta-

essa välipalojen yhteydessä. Ylävatsan MRI-kuvauksessa 03/2011 todettiin uusia maksa-

pesäkkeitä. Tällöin päädyttiin antamaan maksaembolisaatiohoitoa yhteensä 3 kerta, joista en-

simmäinen suoritettiin 5/2011. Potilaalle aloitettiin myös Sandostatin LAR – lääkitys annok-

sella 20 mg kerran kuussa. Tämän myötä pesäkkeiden määrän havaittiin vähentyneen hoitojen 

jälkeen suoritetussa MRI-tutkimuksessa.  

 

Syksyllä 2014 suoritetussa kontrollissa havaittiin P-CgA:n olleen koholla, maksametastaasien 

koon ja määrän kasvaneen sekä pesäkkeiden keräävän merkkiainetta suoritetussa Octreoscan-

kartassa. Tämän vuoksi päädyttiin antamaan lutetiumhoitoa, josta ensimmäinen hoitokerta oli 

11/2014 potilaan ollessa 68-vuotias. Neljäs ja viimeinen hoito suoritettiin 05/2015. Hoitojen 

aikana potilaan vointi oli hyvä, tosin pientä väsymystä esiintyi ajoittain ja toisen hoidon jäl-

keen esiintyi ripulia, mikä saattoi johtua myös somatostatiinianalogi-pistoksista. Hoitojen 

loppuvaiheessa todettiin eteisvärinä. Veren trombosyyttien ja leukosyyttien arvot laskivat 

hieman hoitojen aikana, mutta niiden määrät olivat lähteneet takaisin nousuun 5/2016.  

 

10/2015 suoritetussa magneettikuvauksessa havaittiin metastaasipesäkkeiden pienentyneen 

selvästi, mikä viittasi hyvään hoitovasteeseen. Myös P-CgA-taso oli laskenut. Keväällä 2016 

todettiin hengenahdistusoireita ja anemisoitumista, mikä anamneesin perusteella viittasi poti-

laan raudanpuutteeseen, johon potilas myös sai lääkityksen. 6/2016 tehdyssä MRI-

kuvauksessa entiset maksapesäkkeet olivat pysyneet ennallaan eikä uusia ollut ilmentynyt. 

 

5.4. Tapaus 4 

 

Kyseessä 62-vuotias nainen, jolla oli ollut vatsakipuja, ripulijaksoja ja flush-oireilua. Perus-

sairautena oli kohonnut verenpaine ja lisäksi suvussa oli esiintynyt suolisto- ja haimasyöpää. 
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Ultraäänikuvauksessa oli havaittu malignisuspekteja muutoksia maksassa kooltaan 1-2,6 cm. 

10/2011 suoritetussa TT-tutkimuksessa havaittiin oikealla ileokekaalikulmassa noin 4 cm ko-

koinen kalkkia sisältävä, kurova tuumori. Tämän jälkeen suoritetussa kolonoskopiassa tuumo-

rin todettiin olevan obstruoiva ja sijaitsevan umpisuolen (caecum) yläpuolella. Octreoscan-

kartassa havaittiin muutoksia vastaavilla alueilla ja lisäksi dU-5HIAA sekä P-CgA olivat ko-

holla. 

 

Maksapesäkkeen biopsianäytteestä havaittiin CgA:n ja synaptofysiinin olleen positiivisia ja 

proliferaatio-indeksiksi saatiin noin 15 %. Tällöin kyseessä oli metastasoitunut NET G2. Etä-

pesäkkeitä todettiin radiologisesti myös keuhkoissa ja nikamissa (oikealla frontaalisesti kallon 

alueella, TH2, TH8, rintalastassa ja ristiluussa). Leikkausta edeltävänä päivänä 12.1.2012 

aloitettiin sandostatin-infuusio (oktreotidi-infuusio 50 ug/h), josta potilas sai allergisen reakti-

on, mutta jota pystyttiin jatkamaan kortisonin turvin. Seuraavana päivänä suoritettiin laparo-

tomia, jossa todettiin, ettei kasvainta saada poistetuksi runsaan kuroutumisen ja ohutsuoleen 

kiinnittymisen vuoksi. Sen sijaan päätettiin tehdä palliatiivinen ohitus sykkyräsuolen ja poi-

kittaisen koolonin välille. Lääkitykseksi aloitettiin Somatuline Autogel 120 mg neljän viikon 

välein. Tämän lisäksi potilas sai 05/2012 palliatiivisen kipusädehoidon, 8 Gy kertafrak-

tiosädehoitona TH 1-3 ja TH 7-9 alueille. 

 

2013 vuoden aikana ja 2014 vuoden alussa suoritetuissa TT-kuvauksissa, somatostatiiniresep-

toreiden gammakuvauksessa ja SPECT-TT-tutkimuksessa havaittiin maksametastaasien koon 

ja määrän kasvua sekä keuhkopesäkkeiden progressiota. Myös oikealla ileokekaalikulmassa 

nähtiin korostunutta merkkiainekertymää. Potilaalle päädyttiin antamaan lutetiumhoitoa, jois-

ta ensimmäinen hoitokerta suoritettiin 3/2014 potilaan ollessa 65-vuotias. Neljäs ja viimeinen 

hoitoannos annettiin 8/2014, jonka jälkeen potilas koki vointinsa kohentuneen, vaikkakin ylä-

vatsakipuja esiintyi ajoittain. Hoitojen aikana veren leukosyytit ja trombosyytit laskivat hie-

man, mutta pysyttelivät hoitojen jälkeen koko ajan viitearvojen sisäpuolella.  

 

11/2014 suoritetussa vatsan TT-tutkimuksessa todettiin edelleen tautiprogressiota sekä meta-

staasien että alavatsan tuumoripesäkkeen osalta. Myös dU-5-HIAA ja P-CgA olivat hoidon 

aikana nousseet. Luupesäkkeiden vuoksi aloitettiin Xgeva (denosumabi), jonka myötä kuiten-

kin ilmeni hypokalsemiaa. Tämän jälkeen kasvaimen maligni progressio pysähtyi kunnes 

12/2015 havaittiin jälleen metastaasien kasvu vartalon TT-kuvauksessa sekä lisääntyneitä 

flush-oireita ja kasvu P-CgA-arvossa. Potilaalle päätettiin aloittaa toinen lutetiumhoitojakso 
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03/2016 ja neljäs hoitokerta suoritettiin 8/2016. Näiden aikana potilaan yleistila koheni ja 

kivut jäivät pois. Kuvauksissa havaittiin voimakkaita radionuklidikertymiä luustossa.  

 

5.5. Tapaus 5 

 

44-vuotiaalla MEN1-oireyhtymää sairastavalla miehellä oli ilmentynyt hengenahdistusta ja 

yskää. Häneltä oli todettu TT-tutkimuksessa kookas etuvälikarsinan tuumori (12 x 13 x 8 

cm), joka painoi ja venytti ympäröiviä rakenteita. 11/2007 potilaalle suoritettiin sternotomia ja 

tuumori poistettiin. Kasvainnäytteessä sekä CgA että synaptofysiini olivat positiivisia. Ki-67-

värjäyksessä proliferatiivinen aktiviteetti oli matalaa, alle 5 %. Kyseessä oli hyvin erilaistunut 

kateenkorvan neuroendokriininen karsinooma eli atyyppinen karsinoidi. Lisäksi sydänpussis-

sa havaittiin olevan nestettä. 

 

Keväällä 2013 todettiin MRI-kuvauksessa subpleuraalista metastasointia ja metastaaseja myös 

oikean eteisen tasossa sekä vatsaontelossa. Noin 80 % tuumorimassasta saatiin poistettua 

6/2013 suoritetussa torakotomiassa. Metastaasien proliferaatio-indeksiksi saatiin 8-11 % ja 

kyseessä oli gradus II NET. Ennen leikkausta oli havaittu selvä P-CgA-tason nousu. Somatos-

tatiinireseptoreiden gammakuvaus osoitti välikarsinan tuumorin olevan somatostatiiniresepto-

ripositiivista. 

 

HUS:n mukaan kateenkorvan NET:n lutetiumhoidoista oli saatu suotuisia vasteita ja hoidot 

aloitettiin 11/2013 potilaan ollessa 50-vuotias. Neljäs ja viimeinen hoitoannos annettiin 

5/2014 annosten ollessa aktiivisuudeltaan 7,4 GBq. Hoidot sujuivat ongelmitta ja ylävatsatun-

temukset sekä arkuus vähenivät hoidon myötä. Ajoittain ilmeni paineen tai kivun tunnetta 

rintalastan alla, mikä kuitenkin vähentyi. Radionuklidin todettiin kertyvän tuumoripesäkkei-

siin erinomaisesti. Veren Hb, leukosyytit ja trombosyytit laskivat kaikki hoitojen aikana alle 

viitearvojen, mutta nousivat takaisin niiden sisään seurannan aikana. 

 

6/2014 todettiin radiologisesti metastaasien pienentymistä ja potilaalle aloitettiin Sandostatin 

LAR annoksella 30 mg kerran kuussa. 4/2015 suoritetussa kontrollissa potilas kertoi vointinsa 

hyväksi ja sietäneensä Sandostatin-pistokset hyvin. Vatsan TT-kuvauksessa osa metastaaseis-

ta oli pienentynyt ja osa suurentunut.  P-CgA-tasot olivat lähteneet hoitojen jälkeen takaisin 

nousuun ollen tammikuussa 2016 arvoltaan 35 nmol/l, kun se hoitojen päättyessä oli 6,3 

nmol/l. 3/2016 suoritettiin Gallium PET -tutkimus, jossa havaittiin uusi metastaasi kaulan 
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alueella. Lisäksi 6/2016 havaitaan vartalon TT:ssä kasvainpesäkkeiden progrediointia ja poti-

laalle päädyttiin aloittamaan kapesitabiini-temotsolomidi – sytostaattihoito (kapesitabiini an-

noksella 1000 + 1500 mg x 1 d 1-14 ja temotsolomidi 380 mg x 1 d 10–14, kuuriväli neljä 

viikkoa).  

 

5.6. Tapaus 6 

 

Kyseessä on verenpainetautia sairastava 55-vuotias nainen, jolla oli esiintynyt vuosia ylävat-

sakipuja, oikean kylkikaaren alle painottuen. Myös pahoinvointia, oksentelua ja flush-oireilua 

esiintyi kipukoliikkien aikana. 1/2003 todettiin ultraääni- ja TT-tutkimuksen avulla kystinen 

tuumori maksan oikean lohkon alaosassa, kooltaan 6 x 5 x 8 cm. Lisätutkimuksissa havaittiin 

P-CgA:n ja dU-5-HIAA:n olevan koholla sekä merkkiaineen kertymää tuumoria vastaavalla 

alueella somatostatiinireseptoreiden gammakuvauksessa. Potilaalle suoritettiin vielä TT-

enterografia, josta ilmeni sykkyräsuolen alueen tuumori sekä kaksi metastaasiksi sopivaa 

muutosta suoliliepeessä.  

 

5/2003 tehtiin leikkaus, jossa suoritettiin ileokekaaliresektio. Tuumorin Ki-67 -arvoksi saatiin 

myöhemmin 1-2 % ja gradukseksi I. Lisäksi havaittiin vatsakalvon pinnoilla, suoliliepeessä ja 

maksassa multippeleitä tuumoripesäkkeitä, joten maksaresektioon ei ollut mahdollisuutta. 

Ennen leikkausta aloitettiin profylaktisesti Sandostatin-injektiot 100 ug x 3 subkutaanisesti. 

Leikkauksen jälkeen potilaalle kehittyi hengitysinsuffisienssi ja hiilidioksidiretentio. 6/2003 

aloitettiin maksavaltimon embolisaatiohoidot, joista kuitenkin ilmeni potilaalle vaikeita kipu-

ja. Kahden embolisaaatiohoidon jälkeen potilaalle aloitettiin 8/2003 aiemmin aloitetun San-

dostatin LAR-lääkityksen (20 mg 1 x /kuukausi) rinnalle Introna 3 milj. yksikköä kolmesti 

viikossa.  

 

Tämän jälkeen potilaalla ilmeni väsymystä sekä voimakasta ripulia, jonka vuoksi Sandostatin 

LAR annosta nostettiin 30 mg:n kuukaudessa ja uutena lääkkeenä aloitettiin Creon (1 tabletti 

1-4 kertaa päivässä). 10/2005 todettiin kasvua metastaasipesäkkeissä ja potilaan yleisvoinnin 

lasku, jolloin interferoni-lääkitys lopetettiin, mutta jonka käyttö aloitettiin kuitenkin uudelleen 

12/2007. Potilalla alkoi ilmentyä kylkikipua ja ripulioireiden jatkumista. Myös kasvainmerk-

kiaineet (dU-5-HIAA ja P-CgA) olivat nousussa, jolloin Sandostatiinin tilalle aloitettiin 

05/2008 Somatuline Autogel 120 mg kerran kuussa. Potilas arveli saavansa interferonista raa-

jasärkyä ja se lopetettiin 8/2010. 
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Potilaan karsinoidioireyhtymän oireet, kuten väsymys, voimattomuus, ripuli ja flush-oireilu, 

jatkuivat ja myös kasvainmarkkerit olivat koholla sekä metastaasit olivat progredioineet. Hän 

sai neljä lutetium-oktreotaattihoitoa ajalla 1/2013 - 7/2013 ollessaan 65-vuotias. Annosten 

aktiivisuudet olivat 7,4 GBq. Hoitoannoskuvauksissa havaittiin selvät kertymät maksan meta-

staasialueella, vasemman munuaisen yläpuolella ja alavatsalla. 11/2013 suoritetuissa MRI-

tutkimuksessa havaittiin maksapesäkkeen koon pienentyminen, maksan ja haiman pään väli-

sen pesäkkeen häviäminen sekä lantion pesäkkeen ennallaan pysyminen. dU-5HIAA- ja P-

CgA-pitoisuudessa todettiin hoidon jälkeen selkeä lasku. 

 

Seuranta-aikana potilaalle ilmeni keuhkoembolia, karsinoidioireyhtymään liittyvä trikuspidaa-

liläpän vuoto, oikean eteisen laajentuma ja anemiaa. P-kreatiinitasot olivat hoitojen jälkeen 

koholla (6/2016 P-krea jopa 261 µmol/l) ja seuranta-aika esiintyi vaikea-asteista munuaisten 

vajaatoimintaa. Lisäksi veren trombosyyttitasot laskivat alle viitearvon. 4/2015 potilaalla oli 

esiintynyt vaikeaa unettomuutta sekä ripulia ja lantion alueella havaittiin lievää kasvainprog-

ressiota. 11/2015 ja 4/2016 tehdyissä vatsan MRI-kuvauksissa maksametastaasit ja alavatsan 

tuumorimuutokset olivat pysyneet ennallaan.  

 

5.7. Tapaus 7 

 

Kyseiseltä mieheltä leikattiin 47-vuotiaana 3/1990 haimanhännän alueelta suuri, noin 15 x 10 

cm kokoinen, tuumori, jota pidettiin malignina gastrinoomana. Tätä ennen potilaalla oli esiin-

tynyt huomattava laihtuminen, yöhikoilua sekä ylävatsan turvotusta ja kipua. Hänelle suoritet-

tiin haimaresektio, josta saadussa näytteessä positiivisia olivat sekä kromograniini- että gast-

riinivärjäys. Positiivisuutta havaittiin myös glukagonille ja insuliinille. Kasvain työntyi per-

nan hilusalueelle ja sen kapseliin ja näin ollen myös perna poistettiin leikkauksessa.  

 

Vuonna 1996 potilaalta todettiin maksametastaasit, jotka varmistettiin ohutneulanäytteellä. 

5/1997 ja 7/1997 suoritettiin maksapesäkkeiden kemoembolisaatiohoidot. 8/1997 potilaalle 

aloitettiin sytostaattihoitona streptotsotosiini ja 5-fluorourasiili hoitoannoksen ollessa yhteen-

sä 10 sykliä. Tämän jälkeen potilaalle aloitettiin 9/1998 Introna-hoito (3 milj. yksikköä kol-

mesti viikossa). Lisäksi samoihin aikoihin aloitettiin Sandostatin LAR-lääkitys annoksella 30 

mg kuukaudessa. 
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Sairaus pysyi stabiilina aina syksyyn 2005 saakka, jolloin havaittiin maksametastasoinnin 

lisääntymistä. Tällöin interferonin rinnalle vaihdettiin toinen somatostatiinianalogi, Somatuli-

ne Autogel annoksella 120 mg x 1/kk. Tämänkin jälkeen tauti progredioi ja potilaalle annet-

tiin näin kahdeksan kuuria edellä mainittua sytostaattiyhdistelmää vuosina 2008 – 2009, jol-

loin myös interferonilääkitys lopetettiin. Hypergastrinemiaan liittyviä oireita alkoi ilmentyä 

keväällä 2011, jolloin hänellä oli laskenut sekä ruokahalu että paino. Samoihin aikoihin todet-

tiin myös kylkiluumetastaasit, joihin annettiin sädehoitoa syksyllä 2011. Vuoden 2012 aikana 

havaittiin vähäistä kasvua maksapesäkkeissä. Potilaalla esiintyi myös imusolmukemetas-

tasointia vasemman munuaisvaltimon seudussa. Octreoscan-kartoituksessa havaittiin kerty-

mää maksassa ja haiman ympärillä. 

 

Tuumorin koon ja aktiivisuuden progredioinnin vuoksi potilaalle aloitettiin 70-vuotiaana lute-

tium-oktreotaattihoidot 5/2013. Potilas sieti hoidot erinomaisesti ja neljäs hoitoannos annettiin 

11/2013. Hoitoannokset olivat 7,4; 7,4; 3,6 ja 7,2 GBq. Tänä aikana ilmeni kuitenkin neutro-

peniaa, jonka vuoksi kolmatta hoitoannosta täytyi laskea. Myös veren Hb, leukosyytit ja 

trombosyytit laskivat, mutta ne lähtivät seuranta-aikana takaisin nousuun. Hoidon myötä sekä 

P-CgA- että S-gastriinipitoisuudet laskivat. Lisäksi potilaan vireys ja ruokahalu kohentuivat 

hoitojen myötä. 9/2013 suoritetussa TT-kuvauksessa havaittiin tuumoripesäkkeiden selkeä 

pienentyminen, ja ne olivat edelleen regressoituneet helmikuussa 2014. Samoihin aikoihin 

todettiin useita nikamakompressiomurtumia, joihin potilas sai Xgeva-lääkityksen, joka kui-

tenkin lopetettiin myöhemmin alaleukaluun osteonekroosin vuoksi. 

 

3/2015 tehdyssä vartalon TT-kuvauksessa todettiin progressio kylkiluumetastaaseissa ja osit-

tainen regressio vatsaontelon kasvaimessa. Saman vuoden syksyllä ilmeni sattumalöydöksenä 

segmenttitason keuhkoembolisaatiot molemmin puolin, jota hoidettiin Klexanella. 10/2015 

tehdyllä kontrollikäynnillä havaittiin TT-tutkimuksessa maksa- ja vatsa-alueen tuumoreiden 

kasvua. Myös S-gastriini ja P-CgA olivat nousseet ja potilaalle aloitettiin toinen lutetiumhoi-

tojakso 12/2015. Kolmas hoito suoritettiin 4/2016 ja potilaan vointi oli tänä aikana hyvä, 

vaikkakin lievää pahoinvointia esiintyi ajoittain. Myös tällä kertaa hoitoihin liittyi neutropeni-

aa, jonka vuoksi kolmas hoito toteutettiin 50 % redusoidulla annoksella. Seurannassa neutro-

penia ei korjaantunut ja näin ollen tyydyttiin kolmeen hoitoannokseen neljän sijaan. 6/2016 

suoritettiin vartalon TT, jossa todettiin tuumorimuutosten pienentyneen ylävatsalla ja maksas-

sa. Myös veren neutrofiilitaso oli korjaantunut ollen 1,4 E9/l, kun se vielä toukokuussa oli 0,7 

E9/l. 
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5.8. Tapaus 8 

 

Kyseessä on nainen, jolta diagnosoitiin vuonna 1998 vasemman munasarjan metastaattinen 

NET, tyypillinen karsinoidituumori, potilaan ollessa tällöin 50-vuotias. Metastaattisten muu-

tosten vuoksi molemmat munasarjat poistettiin. Lisäksi todettiin maksametastasointia. Termi-

naalisen sykkyräsuolen primaarituumori operoitiin ja tehtiin hemikolektomia. 4/2004 todettiin 

L1-nikaman kookas metastaasi, joka myös operoitiin. Maksametastaaseja hoidettiin emboli-

saatiohoidoilla, joita potilas sai vuosina 1999 – 2000 sekä loppuvuodesta 2007. Vuonna 2000 

aloitettiin Introna-lääkitys (5 milj. yksikköä 3 kertaa viikossa), jonka rinnalle lisättiin seuraa-

vana vuonna Sandostatin LAR annoksella 30 mg kuukaudessa. Intronan annosta kevennettiin 

ensin 3 miljoonaan ja lopulta vuonna 2008 2,5 miljoonaan yksikköön trombosytopenian 

vuoksi. 

 

Progressioepäilyn vuoksi 7/2009 suoritettiin laparotomia ja maksan vasemman lohkon II – III 

segmenttien seudusta poistettiin tuumori pienen maksaresektion kera. 5/2012 Sandostatin 

LAR korvattiin pistosteknisistä syistä Somatuline Autogelilla (120 mg kerran kuussa). Myö-

hemmin saman vuoden marraskuussa interferoni lopetettiin.  Maksan metastaaseissa ilmeni 

kuitenkin lukumäärän sekä koon kasvua ja niiden havaittiin olevan somatostatiinireseptoripo-

sitiivisia 6/2012 suoritetussa somatostatiinireseptoreiden gammakuvauksessa, minkä vuoksi 

potilaalle alettiin suunnitella lutetiumhoitoja. Metastaaseja ilmestyi myös keuhkoihin ja luus-

toon. 

 

Lutetiumhoidot aloitettiin 6/2013 potilaan ollessa 64-vuotias. Trombosytopenian (taso 80 – 90 

E9/l luokkaa) vuoksi hoidot aloitettiin redusoidulla (5,5 GBq) annoksella. Toinen hoito (5,0 

GBq) suoritettiin 9/2013, jonka jälkeen trombosyyttitaso oli niin alhainen (62), että hoidot 

keskeytettiin toistaiseksi. Hoidot sujuivat ilman merkittäviä sivuvaikutuksia, joskin lievää 

väsymystä ilmeni. 11/2013 suoritetussa vartalon TT-tutkimuksessa havaittiin taudin pysyneen 

stabiilina hoitojen aikana. Luuydinaspiraatin perusteella 2/2014 todettiin pientä alentumaa 

megakaryopoieesissa ja trombosytopenia määriteltiin idiopaattiseksi ja sitä alettiin seurata. 

 

Seuranta aikana tauti pysyi noin kaksi vuotta varsin stabiilina, joskin kasvaimarkkereissa (P-

CgA ja dU-5-HIAA) tapahtui pientä nousua. 2/2016 suoritettiin Ga-DOTA-NOC-kuvaus, 

jossa havaittiin progressiota metastaaseissa, erityisesti maksan osalta. Progressio oli ainoas-
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taan lievää ja taustalla oli yhä alhaiset trombosyyttitasot, minkä vuoksi lutetiumhoitoja ei pää-

tetty jatkaa. Etäpesäkkeiden ja tuumorimarkkereiden kasvu kuitenkin jatkui 6/2016, jolloin 

lutetiumhoitoja alettiin arvioida uudelleen. Tästä päätettiin kuitenkin pidättäytyä trombosyto-

penian ja muiden poikkeavien laboratorioarvojen vuoksi. 

 

5.9. Tapaus 9 

 

Kyseisellä naisella todettiin ikteruksen, oikean puolen kylkikipujen, ripulin ja laihtumisen 

takaa tammikuussa 2002 karsinoidituumori haiman caputissa potilaan ollessa 31-vuotias. 

Myös potilaan isän veljeltä on aikoinaan todettu haiman NET. Tuumori oli läpimitaltaan noin 

6 cm ja tukkinut sapenjohtimen aiheuttaen sappistaasin. Potilaalle suoritettiin hoidoksi pan-

kreatikoduodenektomia ja vena portaen resektio, jonka jälkeen potilas sai paikallisen sädehoi-

don. 

 

6/2005 havaittiin ultraäänitutkimuksessa noin 2 cm kokoinen metastaasipesäke maksan va-

semmassa lohkossa. Tämän takia potilas sai 2005 vuoden lopussa maksan embolisaatiohoito-

ja. Niiden komplikaationa ilmeni maksa-abskessi. Lisäksi maksan oikeasta lohkosta todettiin 

kaksi pientä tuumoripesäkettä, joiden luonne jäi angiografian perusteella hiukan epäselväksi. 

Hoidosta huolimatta maksapesäkkeiden havaittiin kasvaneen ja potilaalle aloitettiin uusi em-

bolisaatiohoitojakso 11/2006. Myös näiden hoitojen jälkeen havaittiin kasvua maksapesäk-

keissä MRI-kuvauksen yhteydessä. 

 

9/2007 suoritettiin somatostatiinireseptoreiden gammakuvaus, josta havaintona oli, että mak-

san vasemman lohkon tuumori kerää voimakkaasti merkkiainetta. Kesällä 2008 uutena hoito-

na aloitettiin 5-fluorourasiili-Zanosar sytostaattihoito, joita potilas sai yhteensä 6 sykliä. Tä-

män myötä maksan pesäkkeiden havaittiin pienentyneen MRI-tutkimuksessa. Samalla 

(4/2009) aloitettiin Somatuline Autogel – lääkitys annoksella 120 mg x 1 kuukauden välein. 

Potilas alkoi kärsiä vatsaongelmista ja somatostatiinianalogin haittaoireista, jonka vuoksi hän 

lopetti lääkkeen käytön. Lisäksi syksyllä 2011 havaittiin P-CgA-tasossa ja maksametastaasis-

sa kasvua, minkä vuoksi potilaalle päädyttiin antamaan lutetiumhoitoa. 

 

Potilas sai 41-vuotiaana ajalla 11/2011 – 5/2012 neljä hoitoannosta 7,1; 7,2; 7,2 ja 7,4 GBq 

aktiivisuuksilla. Hoitojen jälkeen ilmeni jonkin verran pahoinvointia ja ensimmäisen hoidon 

jälkeen virtsatietulehdus. Haittavaikutukset kuitenkin lievenivät hoitojen edetessä. Sekä veren 
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leukosyytit että trombosyytit laskivat alle viitearvon. Tuumoripesäkkeet keräsivät isotooppia 

erinomaisesti ja maksan tuumorialue oli pienentynyt kahteen hoidon aikaiseen kuvaan verrat-

tuna, mutta lähtötilanteeseen verrattuna tilanne oli ennallaan. P-CgA-pitoisuus oli myös saatu 

laskuun, mutta dU-5HIAA – tasoissa havaittiin nousua. 

 

Potilaalla alkoi ilmetä väsymystä sekä vatsakipuja ja potilaalle aloitettiin 2/2013 uudelleen 

Somatuline-lääkitys (120 mg kerran kuussa), joka kuitenkin vaihdettiin saman vuoden syksy-

nä Sandostatin LAR:iin (30 mg kerran kuussa) huonon siedettävyyden vuoksi. 8/2014 tehdys-

sä ylävatsan magneettitutkimuksessa havaittiin kasvua maksametastaasien koossa ja lukumää-

rässä. Lisäksi potilaan vatsakivut olivat jatkuneet. Näin ollen aloitettiin uusi lutetiumhoitojak-

so, johon kuului kolme hoitoannosta välillä 5/2015 – 10/2015. Aloitusannos oli 7,4 GBq, jon-

ka jälkeen ilmeni leukopeniaa ja trombosytopeniaa, minkä vuoksi hoitoaikataulua jouduttiin 

siirtämään. Hoitojen jälkeen esiintyi ajoittain väsymystä sekä pahoinvointia ja P-CgA-taso 

lähti laskuun. 

 

Hoitojen jälkeen potilas koki vointinsa hyväksi, joskin vatsavaivoja ilmeni yhä jonkin verran. 

Keväällä 2016 todettiin P-CgA-pitoisuuden ja maksapesäkkeiden koon pienentymistä. Kui-

tenkin potilaalla oli selkäkipuja ja vartalon TT-tutkimuksessa havaittiin luustometastasoinnik-

si sopivia löydöksiä, joihin suunnitellaan sädehoitoa. 

 

5.10. Tapaus 10 

 

Kyseessä on 61-vuotias mies, jolla oli ilmennyt vesiripulia ja ihon herkkyyttä vaatteille. Pe-

russairautena potilaalla oli verenpainetauti ja T3 Gleason 7 eturauhassyöpä. Seurantatutki-

muksissa havaittiin maksametastasointiin viittaavia muutoksia, joista otettiin karkeaneula-

biopsia 11/2014. Patologin vastauksessa näyte oli vahvan positiivinen synaptofysiinille ja 

heikosti positiivinen kromograniinille. Ki-67–värjäyksessä tumapositiivisuus oli 6,45 % ja 

gradukseksi muodostui luokka II. Serotoniinipositiivisuus viittasi primaarituumorin sykky-

räsuoli-alkuperään. Lisäksi dU-5HIAA (817 umol/l) sekä P-CgA (54 nmol/l) olivat voimak-

kaasti koholla. 

 

12/2014 suoritetussa somatostatiinireseptoreiden -SPECT-matala-annos-TT-tutkimuksessa 

havaittiin lukuisia somatostatiinireseptoripositiivisia alueita. Lisäksi suoliliepeessä todettu 

kalkkeumaa sisältävä ekspansio sekä imusolmukkeet osoittautuivat somatostatiinireseptoripo-
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sitiivisiksi. Potilaalla alkoi ilmentyä flush-oireita ja hänelle aloitettiin 1/2015 Sandostatin 

LAR annoksella 20 mg 4 viikon välein, joka myös lievensi potilaan oireita. Seuraavassa kuus-

sa tätä annosta nostettiin 30 mg:aan. Samoihin aikoihin suoritetussa laparotomiassa havaittiin 

lukuisia metastaaseja sekä primaarituumorin olleen tiukasti kiinni suoliliepeen tyvessä ja kas-

vaimen koko oli yli 10 cm. Näin ollen resektioon tai osaresektioon ei ollut mahdollisuutta.  

 

10/2015 kontrollissa suoritetussa TT-kuvauksessa havaittiin maksametastaasien koon ja lu-

kumäärän kasvu. Lisäksi P-CgA ja dU-5HIAA olivat merkittävästi nousseet (dU-5HIAA lu-

kema jopa 1 087 µmol/l). Näin ollen ensin nostettiin Sandostatin LAR- annosta 40 mg:aan ja 

sen jälkeen lutetiumhoidot aloitettiin 3/2016 potilaan ollessa 63-vuotias. Kolmannen hoitoan-

noksen potilas sai 6/2016. Alkupään hoidot sujuivat ongelmitta ja tuumorialueilla havaittiin 

voimakkaat merkkiainekertymät. Veren Hb, trombosyytit ja P-kreatiniini pysyivät kutakuin-

kin samana verrattuna lähtötilanteeseen kahden ensimmäisen hoidon aikana. Veren leukosyyt-

tien lasku oli huomattavampaa, mutta sekin pysyi selvästi yli viitearvon alarajan. 

 

 

6. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tarkasteltaessa lutetium-oktreotaatti – hoidon tuloksia havaitaan, että useimmissa tapauksissa 

hoito joko pysäytti taudin etenemisen tai pienensi kasvainpesäkkeiden kokoa ja määrää. Ai-

noastaan yhdellä potilaalla (tapaus 4) tapahtui tautiprogressiota hoidon aikana. Radionuklidin 

kertyminen kasvainalueille olikin yleisesti ottaen runsasta, mikä luonnollisesti edisti hyvää 

hoitovastetta. Kuitenkin useassa tapauksessa tapahtui tautiprogressiota hoidon jälkeisenä seu-

ranta-aikana. Näin ollen hoito ei niinkään sovellu parantavaksi hoitomenetelmäksi vaan hidas-

tamaan taudin etenemistä, pidentämään elinaikaa ja helpottamaan oireita. 

 

Hoidon sietämisessä ei kyseisillä potilailla ollut ongelmia, vaikkakin osalla esiintyi ajoittain 

väsymystä, kipua ja vatsaoireilua. Oireiden taustalla voi olla myös hoidon yhteydessä annetut 

somatostatiinianalogipistokset. Potilaat kokivat yleisesti vointinsa paremmaksi ja oireensa 

lievemmiksi hoidon saatuaan. Myöskään MDS:aa tai AL:iaa ei diagnosoitu yhdellekään poti-

laista. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa esiintyi yhdellä potilaista (tapaus 6). Sen sijaan 

lievemmät luuytimeen ja munuaisiin kohdistuvat haittavaikutukset olivat tavallisia. Alla ole-

viin taulukoihin on listattu hoidon vaikutukset potilaiden veren Hb-, leukosyytti-, trombosyyt-

ti-, P-kreatiniini-, dU-5HIAA- sekä P-CgA- arvoihin. Vertailukohdaksi on valittu viimeisin 
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mittausarvo ennen hoitoa. Ensimmäinen vertailukohta on ensimmäinen suoritettu mittaus hoi-

tojakson päätyttyä. Seuraavat vertailukohdat ovat lähimmät mittausajankohdat 1 ja 2 vuoden 

kuluttua hoitojen päätyttyä. Jos potilaalle oli suoritettu useampi hoitojakso, niin huomioon 

otettiin vain ensimmäinen hoitojakso ja pelkästään ennen toista hoitojaksoa suoritetut mitta-

ukset otettiin huomioon. Lisäksi taulukkoon 1 on koottu tiivistetysti tiedot potilaiden suku-

puolesta, iästä diagnoosi- ja kirjoitushetkellä sekä heidän saamistaan hoidoista NET:iin. 

 

Taulukko 1. Potilaiden tiedot ja heidän saamat hoidot tiivistetysti. 

Potilasta-

paus 

Ikä 

kirjoi-

tushet-

kellä 

(vuosi-

na) 

Suku-

puoli 

Ikä 

diag-

noosi-

hetkellä 

(vuosi-

na) 

Kirurgiset hoi-

dot 

Taudin 

kesto en-

nen lute-

tiumhoi-

toja (vuo-

sina) 

Muut hoidot 

ennen lute-

tiumhoitoja 

Tapaus 1 80 Mies 72 Primaarituumo-

rin osittainen 

poisto sekä 

ohutsuoliresek-

tio 

7 - Somatuline 

Autogel 

- Introna 

- Sandostatin 

LAR 

Tapaus 2 63 Mies 57 Haiman hännän 

ja rungon resek-

tio, splenekto-

mia ja kolekys-

tektomia 

4 - Creon 

- Sandostatin 

LAR 

Tapaus 3 70 Mies 60 Sappirakon 

poisto sekä kak-

si maksameta-

staasin poistoa 

kiilaresektiolla.  

Lisäksi Whipp-

len mukainen 

pankreatiko-

duodenektomia 

7 - Maksaembo-

lisaatiohoito 

- Sandostatin 

LAR 

Tapaus 4 67 Nainen 62 Palliatiivinen 

ohitus sykky-

räsuolen ja poi-

kittaisen koolo-

nin välille 

3 - Somatuline 

Autogel 

- Palliatiivinen 

kipusädehoito 

TH 1-3 ja TH 

7-9 alueille 

Tapaus 5 53 Mies 44 Primaarituumori 

sekä suuri osa 

metastaasimas-

sasta poistettiin 

6  
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Tapaus 6 68 Nainen 55 Ileokekaali-

resektio 

10 - Maksavalti-

mon emboli-

saatiohoito 

- Sandostatin 

LAR 

- Introna 

- Somatuline 

Autogel 

Tapaus 7 73 Mies 47 Haimaresektio 

ja pernan poisto 

23 - Maksa-

pesäkkeiden 

kemoemboli-

saatiohoito 

- Streptotsoto-

siini ja 5-

fluorourasiili 

- Introna 

- Sandostatin 

LAR 

- Somatuline 

Autogel 

- Sädehoito 

kylkiluumeta-

staaseihin 

Tapaus 8 67 Nainen 50 Molempien mu-

nasarjojen pois-

to. 

Sykkyräsuolen 

primaarituumo-

rin operointi 

sekä hemikolek-

tomia. 

Pieni maksa-

resektio meta-

staasien vuoksi. 

15 - Maksameta-

staasien embo-

lisaatiohoito 

- Introna 

- Sandostatin 

LAR 

-Somatuline 

Autogel 

Tapaus 9 46 Nainen 31 Pankreatiko-

duodenektomia 

ja vena portaen 

resektio 

10 - Paikallinen 

sädehoito 

-Maksan em-

bolisaatiohoito 

- Somatuline 

Autogel 

Tapaus 10 63 Mies 61 Ei mahdollisuut-

ta leikkaukseen. 

2 - Sandostatin 

LAR 

 

 

Taulukosta 2 havaitaan, että hoidon aikaansaamat muutokset hemoglobiinissa olivat suhteelli-

sen vähäisiä ja osalla potilaista se jopa nousi hoidon myötä. Hb:n viitearvo miehille on 134–

167 g/l ja naisille 117–155 g/l. Sen sijaan leukosyyttien lasku (ks. taulukko 3) oli huomatta-
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vampaa, mutta niidenkin arvot lähtivät nousuun lähes jokaisessa tapauksessa seuranta-aikana. 

Leukosyyttien viitearvo on 3,4 – 8,2 E9/l. 

 

Taulukko 2. Potilaiden veren (B-)hemoglobiinin muutokset hoidon jälkeen ja seuranta-aikana 

yksikön ollessa g/l. 

Potilastapaus B-Hb muutos 

hoidon jälkeen 

B-Hb muutos n. 

vuoden kuluttua 

hoidosta 

B-Hb muutos n. 2 

vuoden kuluttua 

hoidosta 

Tapaus 1 -6   

Tapaus 2 -18   

Tapaus 3 +6 -2  

Tapaus 4 +14 +19  

Tapaus 5 -5 +1 -2 

Tapaus 6 -7 -2 -29 

Tapaus 7 -23 -25 -12 

Tapaus 8 -3 +2 0 

Tapaus 9 +26 +25 +23 

Keskiarvo -2 +3 -4 

 

Taulukko 3. Potilaiden veren (B-)leukosyyttien muutokset hoidon jälkeen ja seuranta-aikana 

yksikön ollessa E9/l. 

Potilastapaus B-leuk muutos 

hoidon jälkeen 

B-leuk muutos n. 

vuoden kuluttua 

hoidosta 

B-leuk muutos n. 

2 vuoden kulut-

tua hoidosta 

Tapaus 1 -4,4   

Tapaus 2 -1,5   

Tapaus 3 -1,1 -0,6  

Tapaus 4 -3,3 -0,8  

Tapaus 5 -1,4 -0,1 +2,8 

Tapaus 6 -2,6 -2,1 -2,0 

Tapaus 7 -3,6 -3,2 -3,2 

Tapaus 8 -2,5 -3,1 -2,8 

Tapaus 9 -3,4 -1,0 -2 

Keskiarvo -2,6 -1,6 -1,4 

 

Taulukosta 4 havaitaan että, trombosyyttien laskua esiintyi jokaisessa tapauksessa, mutta 

myös niiden arvoissa tapahtui nousua seuranta-aikana. Kahdessa tapauksessa (*) hoitoannok-

sia ja – aikatauluja jouduttiin muokkaamaan potilaiden trombosytopenian vuoksi. Trombo-

syyttien viitearvo on 150 – 360 E9/l. Myös munuaisten toimintaa kuvaavassa P-kreatiniinin 

pitoisuudessa tapahtui keskimäärin nousua, joskin lievää sellaista (ks. taulukko 5). P-krea 

pitoisuudelle viitearvo miehillä on 60 – 100 µmol/l ja naisilla 50 – 90 µmol/l. 
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Taulukko 4. Potilaiden veren (B-)trombosyyttien muutokset hoidon jälkeen ja seuranta-

aikana yksikön ollessa E9/l. 

Potilastapaus B-Trom. muu-

tos hoidon jäl-

keen 

B-Trom. muutos 

n. vuoden kulut-

tua hoidosta 

B-Trom. muutos 

n. 2 vuoden ku-

luttua hoidosta 

Tapaus 1 -7   

Tapaus 2 -24   

Tapaus 3 -47 -7  

Tapaus 4 -136 -151  

Tapaus 5 -61 -38 +24 

Tapaus 6 -78 -42 -63 

Tapaus 7 -138 -106 -53 

Tapaus 8* -12 -15 -9 

Tapaus 9* -50 -50 -21 

Keskiarvo -61 -58 -24 

 

Taulukko 5. Potilaiden P-krea-pitoisuuden muutokset hoidon jälkeen ja seuranta-aikana yk-

sikön ollessa µmol/l. 

Potilastapaus P-krea muutos hoi-

don jälkeen 

P-krea muutos n. 

vuoden kuluttua 

hoidosta 

P-krea muutos n. 2 

vuoden kuluttua 

hoidosta 

Tapaus 1 +12   

Tapaus 2 +1   

Tapaus 3 +8 +16  

Tapaus 4 +3 +20  

Tapaus 5 -4 +2 +9 

Tapaus 6 +13 +142 +103 

Tapaus 7 -2 -4 +2 

Tapaus 8 +15 +22 +5 

Tapaus 9 +4 +9 +4 

Keskiarvo +6 +30 +25 

 

Taulukoista 6 ja 7 voidaan todeta että, hoidon myötä kasvainmerkkiaineet eli dU-5HIAA- ja 

P-CgA-pitoisuudet useimmissa tapauksissa vähenivät. Osassa tapauksista pitoisuudet lähtivät 

kuitenkin seuranta-aikana jälleen nousuun ja erityisen huomattavaa tämä oli P-CgA:n kohdal-

la. Viitearvo P-CgA:lle on < 3 nmol/l ja dU-5HIAA:lle 10 – 42 µmol/l. 

 

Taulukko 6. Potilaiden virtsan 5HIAA:n muutokset hoidon jälkeen ja seuranta-aikana yksi-

kön ollessa µmol/l. 

Potilastapaus dU-5HIAA muutos 

hoidon jälkeen 

dU-5HIAA muutos 

n. vuoden kuluttua 

dU-5HIAA muutos 

n. 2 vuoden kulut-
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hoidosta tua hoidosta 

Tapaus 1 -23   

Tapaus 4 +27 -32  

Tapaus 6 -370 -44 -241 

Tapaus 8 -18 -13 +6 

Tapaus 9 +37 -9 -17 

Keskiarvo -69 -25 -84 

 

 

Taulukko 7. Potilaiden P-CgA:n muutokset hoidon jälkeen ja seuranta-aikana yksikön ollessa 

nmol/l. 

Potilastapaus P-CgA muutos hoi-

don jälkeen 

P-CgA muutos n. 

vuoden kuluttua 

hoidosta 

P-CgA muutos n. 2 

vuoden kuluttua 

hoidosta 

Tapaus 1 -30   

Tapaus 2 -0,8   

Tapaus 3 -1,9 -1,0  

Tapaus 4 +9 +52  

Tapaus 5 -2,0 +3,7  

Tapaus 6 -122 -110 +90 

Tapaus 7 -54 -65 -46 

Tapaus 8 +7 +19 +16 

Tapaus 9 -1,9 -3,9 -4,2 

Keskiarvo -21,8 -15,0 +14,0 

 

Tutkimuksen pieni potilasaineisto voi helposti vääristää saatuja tuloksia. Tapauksessa 10 hoi-

tojakso oli vielä kesken tutkielman kirjoitushetkellä eikä siitä saatu näin ollen seuranta-ajan 

tutkimusaineistoa. Esimerkiksi yksi poikkeava arvo taulukossa muuttaa saatua keskiarvoa 

merkittävästi aineiston ollessa pieni. Tapauksessa 8 potilas sai puolestaan vain kaksi hoitoan-

nosta, minkä vuoksi häneen kohdistuvat hoidon vaikutukset ovat muita potilaita lievempiä. 

 

On otettava myös huomioon, että saatuihin arvoihin vaikuttavat hoidon lisäksi useat muut 

tekijät. Esimerkiksi tapauksessa 3 B-Hb:n laskun taustalla vaikutti potilaan raudan puute. Tä-

män vuoksi taulukon arvoihin on suhtauduttava varauksella ja kriittisesti eikä tämän perus-

teella voida tehdä suoria johtopäätöksiä hoidon vaikutuksista veriarvoihin, vaan ne ovat lä-

hinnä suuntaa antavia. 

 

Vaikka lutetium-oktreotaattihoito hidastikin potilaiden taudin etenemistä, niin hoidon jälkei-

senä seuranta-aikana todettiin valitettavan usein kasvainpesäkkeiden koon ja määrän kasvua 

(ks. taulukko 8). Vaihtoehtoiset radionuklidihoidon menetelmät voivat tarjota tulevaisuudessa 
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yhä tehokkaampia hoitovasteita NET:iin.  Tällaisia ovat esimerkiksi jo aiemmin mainitut use-

an radionuklidin tai radionuklidi-sytostaatti yhdistelmähoidot, somatostatiiniantagonistin 

käyttö agnonistin sijaan sekä alfa-säteilijän käyttö hoitavana isotooppina. 

 

Taulukko 8. Viimeisin tieto hoidon vaikutuksesta kasvainpesäkkeisiin seuranta-ajalla verrat-

tuna lähtötilanteeseen. 

Potilastapaus Hoidon vaikutus  

Tapaus 1 Maksametastaaseissa tapahtui kasvua 

Tapaus 2 Maksan etäpesäkkeet pienenivät 

Tapaus 3 Maksan etäpesäkkeet pienenivät 

Tapaus 4 Tautiprogressio sekä metastaasien että primaarituumorin osalta 

Tapaus 5 Kasvainpesäkkeiden koon ja lukumäärän kasvu 

Tapaus 6 Kasvainpesäkkeet pienenivät 

Tapaus 7 Tautiprogressio sekä metastaasien että primaarituumorin osalta 

Tapaus 8 Etäpesäkkeet kasvoivat 

Tapaus 9 Maksametastaasien koon ja lukumäärän kasvu 
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