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Paksusuolisyöpä kehittyy adenoomasta

Syöpävaara paksusuolen adenooman
poiston jälkeen
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Englantilainen patologi Basil Morson esitti
1974 hypoteesin, jonka mukaan paksusuoli
syöpä syntyy hyvänlaatuisesta kasvainpolyy
pista eli adenoomasta tai vastaavasta lima
kalvon dysplasiamuutoksesta. Adenooman
poisto paksusuolen tähystyksessä estää syövän
kehittymisen. Yhdysvalloissa kansallisessa
polyyppitutkimuksessa syöpävaara pienen
tyi vajaan kuuden vuoden seuranta-aikana
76–90 % verrattuna väestön keskimääräiseen
riskiin ( Winawer ym. 1993). Saman aineiston
myöhemmässä analyysissä on nyt osoitettu,
että seurannan jatkuttua tähystyksineen yli 15
vuotta kuolleisuus paksusuolisyöpään piene
ni 53 % väestön odotusarvosta (Zauber ym.
2012). Myös adenoomapotilaiden kokonais
kuolleisuus oli merkitsevästi pienempi kuin
vertailuväestön (vaarasuhde 0,85).
Paksusuolen adenooman löytyminen on
osoitus suurentuneesta syöpävaarasta. St. Mar
kin sairaalan noin 1 700 adenoomapotilaan
15 vuoden seurannassa syöpä kehittyi yhden
adenooman poiston jälkeen 5 %:lle potilaista,
mutta12,5 %:lle, jos adenoomia oli poistettu
kaksi tai useampia (Morson ja Bussey 1985).
Tuoreessa ranskalaisessa tutkimuksessa verrat
tiin paksusuolen adenooman poiston jälkeistä
syöpävaaraa lähes 5 800 potilaan aineistossa
vakioidun vertailuväestön riskiin 7,7 vuoden
aikana (Cottet ym. 2012). Vaara oli enemmän
kuin kaksinkertainen (vaarasuhde 2,23), jos
poistettu adenooma oli yli senttimetrin kokoi
nen tai jos siinä oli vaikeaa dysplasiaa tai vil
loosinen komponentti (edennyt adenooma).
Pienen syöpävaaran adenooman (< 1 cm, lie
vä dysplasia) poiston jälkeen syöpävaara oli
vertailuväestön riskiä vähäisempi (vaarasuhde
0,68). Nämä tutkimukset tähdentävät sitä, että
paksusuolen adenooman poiston jälkeen on
aiheellista järjestää tähystystarkkailu uusien,
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metakroonisten adenoomien ja syövän totea
miseksi ajoissa. Tähystykset ovat aiheellisia ai
nakin silloin, kun poistettu adenooma on koo
kas tai kun siinä on vaikeaa dysplasiaa tai vil
loosinen komponentti. Tämä suositus koskee
myös sahalaita-adenoomia (Mäkinen 2010).
Adenoomien poiston jälkeiset tarkkailusuo
situkset on hiljattain päivitetty sekä Britanni
assa (Cairns ym. 2010) että Yhdysvalloissa
(Lieberman ym. 2012). Vaikka ohjeissa on
vähäisiä eroja, molemmissa korostetaan sitä,
että käytännössä tähystyksiä tehdään tarpeet
toman usein pienen syöpävaaran adenoomien
poiston jälkeen. Näissä suositeltava tähystys
väli on nykykäsityksen mukaan 5–10 vuotta.
Kolmen vuoden tähystysväliä suositellaan sil
loin, kun poistettu adenooma on edennyt tai
kun pieniä adenoomia on poistettu useita (3–
10 kpl). Lyhyempi seurantaväli on aiheellinen,
jos adenooman poiston täydellisestä onnistu
misesta ei ole varmuutta. Tähystysseurannan
asianmukaista järjestämistä korostettiin hil
jattain myös tämän lehden pääkirjoituksessa
(Ristikankare 2011).
Suomessa todettiin vuonna 2010 kaikkiaan
2 744 uutta paksusuolisyöpää (mukaan lukien
peräaukon syövät) (www.cancerregistry.fi)
(kuva ). Omien tilastomerkintöjeni mukaan
HYKS:ssä hoidetuista potilaista noin 5 %:lta
on aikaisemmin poistettu adenooma. Osa
näistä on tullut esiin seurantatähystyksissä,
jolloin diagnoosi on usein saatu varhaisvai
heessa. Suurin osa paksusuolisyövistä ilmenee
kuitenkin ilman ennakoitavaa kolonoskopian
aihetta. Tämän valtaryhmän syöpäkuollei
suutta on pyritty vähentämään ulosteen pii
loveren osoittavalla väestöseulonnalla, jonka
tuloksista on Nottinghamista ja Fyenistä jo 20
vuoden kokemus (Kronborg ym. 2004, Scho
lefield ym. 2012). Testiryhmissä kuolleisuus
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KUVA. Yleisimpien syöpämuotojen ilmaantuvuuden kehitys Suomessa. A) miehet, B) naiset (Suomen Syöpä
rekisteri, www.cancerregistry.fi).

paksusuolisyöpään väheni pitkän ajan kulues
sa 11–13 %, mutta syövän ilmaantuvuus ei
vähentynyt. Kokonaiskuolleisuudessakaan ei
ollut eroa testiryhmien ja verrokkien välillä.
Piiloveren testaus ei johda elinajan pidentymi
seen, vaikka syöpäkuolemat vähenevät. Not
tinghamin kokeen tarkemmassa analyysissä
selityksinä olivat syöpäkuolemien pieni osuus
kaikista kuolinsyistä, testaukseen osallistumat
tomien suuri osuus ja kuolinsyiden korvautu
minen toisilla (Campbell 2012).
Etenkin Yhdysvalloissa on suositeltu yhä
enemmän seulontakolonoskopiaa tarkoituk
sena ennakoida paksusuolisyövän kehittymis
tä (Zauber ym. 2012, Lieberman ym. 2012).
Toinen vaihtoehto on suolen loppuosan tutki
minen taipuisalla 60 cm:n sigmoidoskoopilla
(Atkin ym. 2010). Viimeksi mainittu toimen
pide vähensi paksusuolisyövän ilmaantuvuutta
23 % ja kuolleisuutta 31 % 11 vuodessa. Koko
naiskuolleisuudessa ei ollut eroa verrokkiryh
mään nähden. Vaikka peräti 71 % kutsutuista

yli 57 000 henkilöstä osallistui sigmoidosko
piaan, tuntuu ylivoimaiselta tehtävältä saada
koko väestö ehkäisevään suolen tähystykseen
edes kerran elämässä pysyvänä osana ter
veydenhuollon toimintaa. Joka tapauksessa
asianmukaisen tähystystarkkailun järjestämi
nen paksusuolen adenoomapolyyppien pois
tamisen jälkeen on hyödyllistä, samoin kuin
vallitsevasti perityviin syöpäalttiustiloihin tai
haavaiseen koliittiin kohdistuva tähystystark
kailu. Kolonoskopian kysyntä ja tarve tulevat
lisääntymään. ■
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