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Aspiriini suolistosyövän ehkäisyssä
ja hoidossa

N

äyttöä asetyylisalisyylihapon (ASA) paljon eri tasoista näyttöä, eniten juuri suolissyöpää ehkäisevästä tehosta on ker- tosyövästä. Miksei ASAn käyttöä sitten yleisesti
tynyt viime vuosikymmenien aikana. suositella väestölle tai riskiryhmille? Kun kuuSuomalaiset tutkijat havaitsivat jo 1970-luvulla, luisan Nurses’ Health Studyn tulokset ASAn
että reumapotilailla oli vähäisempi riski sairas- ja suolistosyöpäriskin välisestä yhteydestä jultua ja kuolla ruoansulatuskanavan syöpiin, ja kaistiin vuonna 1995, New England Journal of
havainnon ajateltiin liittyvän särkylääkkeiden Medicinen pääkirjoitus velvoitti meitä lääkäreikäyttöön (1,2). Kokeellinen näyttö ASAn syö- tä määräämään syöpäriskissä oleville potilailvänehkäisytehosta on perustunut koe-eläin- lemme ASAa (6). Periytyvän suolistosyövän
tutkimuksiin ja kliininen näyttö kohorttitut- tutkijayhteisö ei pitänyt epäsuoraa näyttöä riitkimuksiin tai satunnaistettujen tutkimusten tävänä, ja kehotimme vielä silloin odottamaan
jälkikäteen tehtyihin lisäanalyyseihin, joissa tuloksia satunnaistetuista tutkimuksista (7).
tutkimuksen varsinainen päätemuuttuja on CAPP2-tutkimus, joka alkoi 1990-luvun lokorvattu riskillä sairastua syöpään. ASAn tehoa pulla, vahvisti kohorttitutkimuksen havainnon
henkilöillä, joilla oli periytyvä
on tutkittu myös suolistosyövän
syöpäalttius. Käytön jarruna
esiasteen, adenooman uusiutuSuomalaiset tutkijat
ovat kuitenkin edelleen ASAn
misen ehkäisyyn satunnaistetuishavaitsivat jo 1970mahdolliset vakavat haittavaikusa koeasetelmissa (3).
luvulla, että reuma
tukset. CAPP2-tutkimuksessa
Vuonna 2011 kansainvälinen
potilailla oli vähäikäytetyllä 600 mg:n annoksella
CAPP2-tutkimusryhmä julkaisi
sempi riski sairastua ei tutkimusryhmässä esiintynyt
tulokset ASAn ehkäisevästä vaija kuolla ruoansularuoansulatuskanavan tai aivojen
kutuksesta periytyvässä paksutuskanavan syöpiin.
vuotokomplikaatioita enemsuolisyöpäoireyhtymässä eli Lynpää kuin lumelääkeryhmässä.
chin syndroomassa (LS). Satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin 600 mg:n Todennäköisin selitys vähäisiin haittoihin on
annoksen tehoa lumelääkkeeseen. Tutkimus se, että tutkimukseen osallistuvat olivat terveitä
interventio kesti kaksi tai neljä vuotta, mutta nuoria tai keski-ikäisiä, joilla ei vielä ollut
ASAn suojaava vaikutus ilmeni vasta myöhem- ikääntymisen ja kroonisten sairauksien myötä
min (4). LS-mutaation kantaja, jolla DNA- kehittyviä vuodon riskitekijöitä. Viime vuosina
vaurioiden korjausgeeni on sammunut kaikissa julkaistut kansainvälisten kardiovaskulaaritutelimistön soluissa, sairastuu hyvin suurella to- kimusten jälkianalyysit ovat antaneet lisää epädennäköisyydellä (50−80 %) suolistosyöpään. suoraa näyttöä siitä, että myös pieni ASA-annos
Hänellä on myös suuri riski sairastua moniin (75−100 mg) vähentäisi syöpäriskiä (8,9).
Voidaanko ASAn käyttöä suositella väestölle
muihin adenokarsinoomiin (5). CAPP2-tutkimuksessa ASA vähensi paitsi suolistosyövän tai pienemmän riskin ryhmille? Kansainvälinen
monitieteellinen asiantuntijaryhmä arvioi viimyös muiden syöpien riskiä yli 60 %:lla.
ASAn syövän syntyä ja syöpäkuolleisuutta me vuonna ASAn käyttöön liittyvän hyödyn
pienentävästä vaikutuksesta on siis kertynyt ja haitan suhdetta. Loppupäätelmä oli, että vii1143
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den vuoden profylaktinen käyttö annoksella
75−325 mg 50 ja 65 ikävuoden välillä tuottaa
selvän nettohyödyn, kun mittarina on kuolleisuus. Kymmenen vuoden käyttö lisää tätä
nettohyötyä. Merkittävimmin kuolleisuuden
pienenemiseen vaikutti syövän ilmaantumisen
laskennallinen vähenemä, mistä lähes puolet oli
juuri suolistosyövän ehkäisyn ansiota (10).
Yhdysvaltojen preventiosta vastaava viranomainen julkaisi 2015 lausunnon, jonka
mukaan pieniannoksisen ASAn käytöstä katsotaan olevan B-kategorian näyttöä tiettyjen kroonisten tautien ja syövän ehkäisyssä
50−59-vuotiailla henkilöillä, joilla on todettu
yli kymmenen prosentin kardiovaskulaarisen
haittatapahtuman riski (11). Tällainen suositus on vaikeasti käytäntöön sovellettavissa.
Vaikuttaa siltä, että pieniannoksisen ASAn
käyttöä syövän ehkäisyyn voi suositella ainakin
Lynchin oireyhtymän geenivirheen perineille.
Suomessa valtakunnallinen LS-rekisteri vastaa
näiden mutaationkantajien informoinnista, ja
merkittävä osa tästä kohderyhmästä pyritään
ottamaan mukaan CAPP3-tutkimukseen, jossa
verrataan kolmen ASA-annoksen (100, 300 ja
600 mg) syöpää ehkäisevää tehoa.

Mielenkiintoinen havainto esitettiin hiljattain ASAn vaikutuksesta syöpäpotilaan hoidossa: sen yhdistäminen suolistosyöpäpotilaan muuhun hoitoon paransi ennustetta (12).
Maailmalla on jo meneillään satunnaistettuja
tutkimuksia, joilla selvitetään ASAn tehoa useiden syöpätyyppien hoidossa.
Näyttää siltä, että menee vielä pitkään ennen kuin näyttö riittää ASAn käyttösuositusten
laajentamiseen kardiovaskulaari-indikaatioista
yleiseen syövän ehkäisyyn. Mutta tutkimus voi
paljastaa yllättäviä asioita. CAPP2-tutkimuksen
jälkianalyysissä todettiin ylipainon lisäävän syöpäriskiä myös periytyvässä syöpäoireyhtymässä, mutta yllättäen ASA-ryhmässä tätä lisäriskiä
ei ilmennyt (13).
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