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Sytologia syntyy uudelleen
Viisikymmentä vuotta sitten Suomessa oltiin

aloittamassa kohdunkaulasyövän seulonta
tutkimuksia. Tuo seulonta oli menestystarina
(1). Suomen Kliinisen Sytologian Yhdistys
(SKSY) perustettiin samaan aikaan, ja se täyt
tää ensi vuonna 50 vuotta. SKSY perustettiin
yhtenäistämään sytologisen diagnostiikan
käytäntöjä Suomessa sekä kouluttamaan sy
tologeja ja esitarkastajia. Koulutusta tarvitaan
jatkuvasti, vaikka kohdunkaulasyövän aiheut
taja HPV on löytynyt ja diagnostiikka on
tarkentunut virusta suoraan seulomalla (2, 3,
Nieminen ja Timonen tässä numerossa). Tu
levaisuudessa pienemmästä määrästä HPVpositiivisten naisten papanäytteitä löydetään
enemmän sytologia muutoksia. Papadiagnos
tiikan osaajia tarvitaan edelleen.
Sytologisten näytteiden kirjo on muuten
kin muuttunut. Tarve leikkausta edeltävään
täsmädiagnoosiin on monen elimen osalta
johtanut näytteenottotekniikan muuttumi
seen ja mahdollisuuksien mukaan histologi
seen diagnostiikkaan. Rintasyöpädiagnoosia
tehdään enää harvoin ohutneulabiopsiasta
(ONB), ja maksapesäkkeiden ensisijainen
näytetyyppi on niin ikään histologinen pak
suneulabiopsia. Mutta entäpä jos kohteeseen
ei ylletä paksuneulalla tai jos näytteenoton
komplikaatioriskit lisääntyvät, kun neulan ko
koa suurennetaan? Sytologista diagnostiikkaa
ei pidä unohtaa. ONB kuuluu tulevaisuudes
sakin kaulakyhmydiagnostiikan algoritmiin
(Atula ym. tässä numerossa), eikä sappiteiden
kaliiberi salli histologista näytteenottoa kuin
poikkeustapauksissa. Primaarisen sklerosoi
van kolangiitin (PSC) diagnostiikan kulma
kiveksi on muodostunut endoskooppinen
retrogradinen kolangiografia (ERC), ja tautiin
liittyvän suuren dysplasia- ja karsinoomariskin
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vuoksi taudin seuranta perustuu sytologiseen
harjasolunäytediagnostiikkaan (Boyd ym. täs
sä numerossa).
Kehomme erilaisten onteloiden kuten vat
saontelon, keuhkopussin ja virtsarakon nes
teeseen irtoaa soluja, joita tavanomaisesti on
tutkittu askites-, pleuraneste- ja virtsanäytteis
tä. Useissa tautitiloissa näytemateriaalia kertyy
liiaksikin, ja näytteen tutkiminen sytologises
ti on perusteltua. Uusi tekniikka kuten FISH
(fluorescence in situ hybridization) vie diag
nostiikkaa eteenpäin ja parantaa tutkimuksen
diagnostista herkkyyttä (Kähkönen ja Kujala
tässä numerossa).
Näytteen riittävyys on yksi sytologisen diag
nostiikan tärkeimmistä edellytyksistä. Uudet
kansainväliset luokittelut, niin sanotut Bet
hesda-järjestelmät ovat määritelleet kriteerit
näytteen edustavuudelle. Luokitusten pohjana
ovat toimineet kansainväliset kliinikoiden ja
diagnostikkojen keskustelu- ja kokoustilaisuu
det. Yhtenäisten luokitusten tavoitteena on
ollut luoda yhteinen kieli, jota kaikki ymmär
tävät ja jossa taustalöydös on näytevastauksen
perusteella aiempaa paremmin ennustettavis
sa. Kilpirauhasen sekä kohdunkaulan sytolo
gioille on jo olemassa Bethesdan luokitukset,
jälkimmäisestä on juuri ilmestymässä uudis
tettu kolmas versio (4, 5, 6). Haiman sytolo
gian luokituksen ensimmäinen versio on juuri
julkaistu (7). Virtsan sytologian luokitus (the
Paris System for Reporting Urinary Cytology)
on saamassa sytologien kansainvälistä huo
miota.
Näytteen oikea ottotekniikka on oleellista
riittävän diagnostisen näytteen saamiseksi.
Etenkin ONB-tutkimuksissa näytteen riittä
vyys ja solut peittävän verisyyden välttäminen
tulisi optimoida. Ruotsissa patologit ottavat
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itse ONB:n useammin kuin Suomessa. Ruot
salainen patologikollega Britt-Marie Ljung on
tehnyt ONB:n otosta opetusvideon, joka löy
tyy Aikakauskirjan verkkoversiosta.
Morfologinen diagnostiikka, joka perustuu
solujen ulkonäköön jollakin tietyllä hetkellä,
on vaikeata ja aina enemmän tai vähemmän
subjektiivista. Suuntaa-antavana tutkimuksena
sytologinen näyte on usein riittävä; esimerkik
si tulehduksen ja kasvaintaudin erottaminen
on usein varsin luotettavaa. Monissa kehitty
vissä maissa syöpien hoitoon ei välttämättä
ole taloudellisia resursseja, mutta sytologisen
näytteen perusteella tehty tuberkuloosidiag
noosi johtaa parantavaan lääkitykseen.
Sytologia on parhaimmillaan erittäin no
pea, halpa ja taipuisa diagnostinen työkalu,
joka osaavissa käsissä ja uusilla tekniikoilla
voi johtaa hyvinkin pitkälle. Yhteistyö sytolo
gien, kliinikoiden, molekyyli- ja solubiologien
kanssa on onnistuvan ja kehittyvän diagnostii
kan avain. Kun yksittäisiä soluja saadaan näyt
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teeksi elimistön eri muutoksista, näille soluille
voidaan tehdä lukuisia eri määrityksiä yksittäi
sen geenivirheen osoittamisesta koko kromo
somiston kartoittamiseen tai pintaproteiinien
immunosytokemialliseen tunnistamiseen (8,
9).
Suomessa sytologista diagnostiikkaa tekevät
pääasiassa patologit. Sytologia ei ole suppea
erityispätevyysala, vaikka se vaatiikin erityis
tä paneutumista. SKSY pyrkii jatkuvasti kou
luttamaan yhdistyksensä jäseniä ja on viime
vuosina järjestänyt seminaareja eri elinryh
mien sytologiasta. Seminaarit on suunnattu
erityisesti nuorille ja koulutuksessa oleville
patologeille. Sytologinen diagnostiikka on ja
tulee aina olemaan patologin ja kliinikon vuo
ropuhelua, jossa molempien tulee ymmärtää
diagnostiikan mahdollisuudet ja rajoitukset.
Tästä ajatuksesta syntyi tämä sytologian tee
manumerokin, kun sytologiyhdistys nyt lähes
tyy keski-ikää.
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