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Syöpähoidot eivät lisää jälkikasvun
epämuodostumariskiä
Syöpään lapsena tai nuorena aikuisena sairas

tuneiden ja siitä toipuneiden lapsilla ei todettu
merkitsevästi enempää synnynnäisiä epämuo
dostumia kuin terveiden sisarusten jälkeläisillä.
Tämä viittaa siihen, etteivät nykyaikaiset syöpä
hoidot lisää jälkikasvun synnynnäisten epä
muodostumien riskiä.
Nykyisten syöpähoitojen ansiosta suurin
osa nuorena syöpään sairastuneista toipuu.
Nykyisin myös syöpään sairastuneiden hedel
mällisyys kyetään säilyttämään yhä useammin.
Eläinkokeissa on kuitenkin saatu viitteitä siitä,
että syöpähoidot saattavat aiheuttaa sukusolu
jen mutaatioita. Syövästä toipuneiden lasten
hankintaa voikin rajoittaa huoli siitä, miten
läpikäydyt syöpähoidot vaikuttavat heidän jäl
keläistensä terveyteen.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kar
toittaa, lisäävätkö lapsena, nuorena tai nuorena
aikuisena saadut syöpähoidot potilaiden jälki
kasvun synnynnäisten epämuodostumien ris
kiä. Tarkastelun kohteena olivat kaikki vuosien
1953–2004 aikana alle 35-vuotiaana syövän
saaneet suomalaiset ja heidän yhteensä 6 862
syöpähoitojen jälkeen syntynyttä jälkeläistään.
Vertailu tehtiin syövästä toipuneiden potilai
den terveiden sisarusten 35 690 lapseen.
Tutkimuksesta ilmeni, että nuorena syövästä
toipuneiden ja sen jälkeen jälkikasvua hankki
neiden lapsista 3,2 %:lla todettiin synnynnäi
nen epämuodostuma, kun vastaava prosentti
osuus sisarusten jälkeläisillä oli 2,7 %. Ero ei
ollut tilastollisesti merkitsevä. Hoitojen aika
kaudella todettiin olleen merkitystä lasten epä
muodostumariskiin, sillä vuosina 1955–1964

diagnosoitujen potilaiden jälkeläisten epämuo
dostumariski oli lähes kolminkertainen ja erosi
merkitsevästi sisarusten riskistä. Vastaavasti
vuosina 1965–1974 diagnosoitujen lapsilla
riski oli lähes merkitsevästi suurentunut, kun
taas sitä myöhemmin hoidettujen potilaiden
jälkeläisten epämuodostumariski ei poikennut
sisarusten jälkeläisten riskistä. Diagnoosin
saamisiällä, sukupuolella, syöpätyypillä tai sä
dehoidolla ei todettu olevan merkitystä jälki
kasvun epämuodostumavaaraan, sillä riski ei
ollut merkitsevästi suurentunut mainituissa
alaryhmissäkään.
Laajoihin ja luotettaviin rekisteriaineistoihin
perustuvan tutkimuksen tulokset osoittavat,
että nuorena syöpään sairastuneiden lapsilla on
samansuuruinen riski saada epämuodostumia
kuin heidän terveiden sisarustensa lapsilla. Tut
kimuksen perusteella syöpähoidoilla ei näyttäi
si olevan vaikutusta jälkikasvun epämuodos
tumariskiin eikä potilaiden lasten hankkimista
tarvitse tästä syystä rajoittaa. ■
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