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Kansallisen suolistosyövän seulontaohjelman vaikuttavuus 2004–2012

Miten suolistosyövän seulonta toteutuu
Suomessa?

S

yöpäsairauksien väestöseulonnat ovat
Suomessa olleet sairauksien ehkäisyn
eturintamassa jo 1960-luvulla aloitetun
kohdunkaulasyövän ja 1980-luvun lopussa aloitetun rintasyöpäseulonnan myötä. Suolistosyövän seulonta ulosteen veritestillä täyttää syövän
väestöseulonnan aloittamisen kriteerit: sairaus
on riittävän yleinen (runsaat 3 000 uutta ta
pausta vuosittain), testi on todettu vaikuttavaksi seulontamenetelmäksi, se on halpa ja väestötasolla toteutettavissa eikä aiheuta seulottaville
fyysistä haittaa (1). Aikaisempien ulkomaisten
satunnaistettujen seulontatutkimusten perusteella ulosteen veritestiin perustuvan seulonnan arvioidaan pienentävän suolistosyöpäkuolleisuutta noin 15 % (2).
Suomessa päädyttiin selvittämään väestölähtöisen kansallisen suolistosyöpäseulonnan
vaikuttavuutta väestössä osana terveydenhuollon normaalia toimintaa (3). Hyvää tieteellistä tutkimustapaa noudattaen käynnistettiin
vuonna 2004 väestölähtöinen seulontaohjelma
tutkimusasetelmassa. Tavoitteena oli arvioida
organisoidun syöpäseulonnan vaikuttavuus
kohdeväestössä eli 60–69-vuotiailla henkilöillä.
Harhattoman vaikuttavuusarvioinnin takaamiseksi asetelma oli tieteellinen, eli väestö satunnaistettiin seulottaviin ja verrokkeihin. Seulonnan vaikuttavuutta mitattiin suolistosyöpäkuolleisuuden avulla. Seulontaohjelman käynnistys
oli kunnille vapaaehtoista.
Vuoden 2012 loppuun mennessä ohjelmaan osallistuvissa kunnissa oli satunnaistettu
runsaat 360 000 henkilöä, joista noin 180 000
seulottavien ryhmään ja saman verran verrokki
ryhmään. Näin katettiin runsaat 40 % kohdeväestöstä. Seulontaryhmään kuuluvat saivat
postitse kutsun mukana ulosteen veritestikortit
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kahden vuoden välein aina 69-vuotiaaksi asti
(enintään viisi kertaa). Verrokkiryhmään kuuluvat eivät saaneet kutsukirjeitä.
Sosiaali- ja terveysministeriön seulontatyöryhmän päätösten mukaisesti seulontaohjelmaa jatkettiin satunnaistetusti vuoden 2014
loppuun, jonka jälkeen toiminnan vaikuttavuus
arvioitiin ensimmäistä kertaa. Vuoden 2012
loppuun mennessä saadut kutsuttavien ja verrokkien seurantatiedot (syöpäilmaantuvuus ja
‑kuolleisuus) olivat käytettävissä vaikuttavuusarvioon. Seulontaryhmän ja verrokkiryhmän
suolistosyöpäilmaantuvuuden riskisuhde oli
1,11 (95 %:n luottamusväli 1,01–1,23) ja kuolleisuuden 1,04 (95 %:n luottamusväli 0,84–
1,28). Siten seulontaryhmässä suolistosyövän
aiheuttama kuolleisuus oli 4 % suurempi kuin
verrokkiryhmässä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Miesten ja naisten kuolleisuudessa oli eroa: seulonta pienensi miesten
(12 %) ja suurensi naisten suolistosyöpäkuolleisuutta (33 %), mutta tämäkään ero ei ollut
tilastollisesti merkitsevä (4).
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KUVA. Miesten ja naisten suolistosyöpäkuoleman
kumulatiivinen todennäköisyys yhdessä ja erikseen.
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sen arvioinnin taloudelliset resurssit on turvattava, ja terveydenhuollon toimintaympäristön
tulee voida tukea uusien menetelmien ja ohjelmien harhatonta arviointia.
Syövän kehittyminen on yleensä hidas, jopa
kymmenien vuosien biologinen prosessi, joten
luotettavan tiedon saaminen vie aikaa. Tutkittuun tietoon perustuva päätöksenteko vaatii
tällaisessa tilanteessa pitkäjänteisyyttä, joka
tuntuu kadonneen yhä lyhytjännitteisemmässä
päätöksentekoprosessissa. Etenevien tutkimusten myötä saatavaa tietoa on mahdotonta korvata muilla menetelmillä, ja vastuullisten päättäjien tulisi turvata pitkäjänteisten aikaa vaati
vien tutkimusten edellytykset Suomessa.

Miesten ja naisten kuolleisuudessa havaittu
ero on huolestuttava. Saamamme tuloksen perusteella suosittelimme seulonnan järjestäneille
kunnille, ettei uusia henkilöitä enää satunnaistettaisi seulontaan, mutta aiemmin mukaan
satunnaistettujen henkilöiden seulontaa jatkettaisiin. Jo satunnaistettujen osalta seulonta
jatkuikin ennallaan vuoden 2015 aikana, mutta
vuoden 2016 aikana jatketaan vain kerran kutsuttujen seulontaa. Tähän tilanteeseen ajauduttiin, kun toiminta on kunnille vapaaehtoista,
taloustilanne on hankala eikä selkeää vastausta
seulonnan hyödystä ole voitu vielä todentaa.
Merkittävimmät erot aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna voivat johtua myös
muista eroista suolistosyöpäpotilaiden diagnostiikassa ja hoidossa. Tilanne seulontakokeiden aikaan 1980- ja 1990-luvulla oli erilainen
kuin 2000-luvun puolivälissä, ja potilaiden
elossaolo-osuudet olivat silloin nykyistä paljon pienemmät (5). Suomessa suolistosyövän
suhteelliset elossaolo-osuudet ovat suurentuneet 1980-luvun 44 %:sta jo lähes 60 %:iin
2000-luvun alkuun mennessä (6). Lisäksi on
huomioitava, että seulonnan käynnistäminen
suomalaisissa kunnissa paransi myös verrokkiryhmän primaaridiagnostiikkaa, kun tietoisuus
suolistosyövästä parani ja diagnostinen kapasiteetti varmistettiin.
Tavoitteenamme on turvata luotettavan vastauksen saaminen seulonnan hyötyjen ja haittojen tasapainosta jatkamalla jo kerran kutsuttujen seulontaa, koska keskimääräinen seurantaaika jäi nykyisessä vaikuttavuusarviossa varsin
lyhyeksi (4,5 vuotta). Nykyisten tietojen perusteella ei ole vielä mahdollista päättää seulonnan jatkamisesta tai lopettamisesta. On tärkeää
seurata seulontaan kutsuttua ja verrokkiväestöä
ainakin muutaman vuoden ajan varsinaisen
jatkopäätöksen tekemiseksi, oli se sitten testin
muutos, seulonnan uudelleen organisointi tai
seulonnasta luopuminen.
On ensiarvoisen tärkeää, että Suomessa ar
vioidaan jatkossakin tieteellisesti luotettavien
tutkimusten avulla mahdollisten uusien seulontatestien tai -ohjelmien vaikuttavuutta ennen
niiden laajamittaista käynnistämistä. Tieteelli-
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