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EturauHaSSyöVÄn Hoito

PSa-testaus on ainoa keino 
havaita eturauhassyöpä 
oireettomana varhaisvaiheessa
Paikallinen eturauhassyöpä on yleensä oireeton ja siksi ainoa 
keino havaita se varhaisvaiheessaan on huolehtia säännöllisestä 
PSa-testauksesta. PSa (prostataspesifinen antigeeni) on eturau-
hasen tuottama proteiini, jonka määrä veressä saadaan selville 
yksinkertaisella veritestillä. Docrateen asiantuntijat suosittelevat 
PSa-arvon vuosittaista mittauttamista 50–75-vuotiaille. Jos 
lähisuvussa on ollut syöpää, seuranta kannattaa aloittaa jo ai-
kaisemmin. Säännöllinen mittaus auttaa arvioimaan eturauhas-
syövän riskiä ja kertoo onko jatkotutkimuksiin aihetta. Joissain 
tapauksissa PCa3-määritys voi tuoda lisätietoa taudista.

arvioitaessa PSa-arvon merkitystä on se aina suhteutettava 
eturauhasen kokoon. Mitä suurempi eturauhanen on, sitä 
korkeampi on myös PSa-arvo. Eturauhassyöpää voi esiintyä jo 
hyvinkin pienillä PSa-arvoilla. ns. vapaan PSa:n määrällä on 
merkittävä erotusdiagnostinen arvo hyvänlaatuisen ja pahan-
laatuisen muutoksen arvioinnissa. Mitä vähemmän vapaata 
PSa:ta, sitä suurempi syöpäriski. alla yleisohjeeksi annetut 
PSa:n kokonaispitoisuuden viitearvot eri ikäryhmissä sekä 
eturauhassyöpäriskin arviointiin soveltuvan kokonais-PSa:n ja 
vapaan PSa:n prosentuaaliset osuudet:

Vaihe 1 Diagnoosi
Diagnoosivaihe alkaa urologian tai syöpätautien erikoislääkä-
rin vastaanotolla. tässä vaiheessa potilaalla saatetaan epäillä 
eturauhassyöpää kohonneen PSa-arvon johdosta ja lääkäri 
määrää lisätutkimuksia diagnoosin tekemiseksi. Eturauhassyöpä 
diagnosoidaan ultraääniohjauksessa otettavilla neulanäytteillä. 
Magneettikuvaus on paras tutkimus prostatasyövän paikallisen 
levinneisyyden selvittämiseksi. Moniparametrinen magneetti-
kuvaus peräsuolen kautta tehdään Docrates Syöpäsairaalassa 
endorektaalista kelaa käyttäen. kun magneettikuvaus teh-
dään ennen näytteenottoa, pystytään neulanäyte useimmiten 
kohdistamaan tarkasti eikä sitä tarvitse ottaa samalla tavalla 
sokkona kuin perinteisessä ultraääniohjatussa tutkimuksessa. 
Saturaatiobiopsia tehdään silloin, jos näkyvää kasvainta ei 
tavoiteta perinteisellä tekniikalla tai magneettikuvassa ei näy 
kasvainta ja syöpäepäilys on silti vahva. Saturaatiobiopsia teh-
dään nukutuksessa tai selkäydinpuudutuksessa.

on tärkeää saada luotettava kuva syövän laajuudesta eturauha-
sessa. Erityisesti arvioidaan syövän suhdetta eturauhaskapseliin, 
millä on hoidon suunnittelulle suuri merkitys. Eturauhasen pois-
toleikkausta mahdollisesti harkittaessa magneettitutkimus on 
tarpeellista tehdä aina ennen lopullista leikkauspäätöstä, koska 
magneettitutkimus paljastaa syövän mahdollisen läpikasvun 
kapselin ulkopuolelle. Jos syöpä kasvaa kapselin ulkopuolella, ei 
leikkaus ole parantava hoitomuoto. Jos syöpä sijaitsee rauhasen 
apeksissa eli kärkiosassa se on erityisen vaikea poistaa leikka-
uksella: koska kärkiosa on vasten virtsaputken sulkijalihasta, voi 
lihas vaurioitua leikkauksesta tai syöpäkudosta jää helposti jäl-
jelle lihasta suojeltaessa. Sädehoidolla hoito voidaan kohdistaa 
tarkemmin, päätös mahdollisesta hormonihoidon tarpeesta on 
helpompi tehdä ja syövästä paranee varmemmin. Sädehoidolla 
on kyky eliminoida kohdistetusti myös ne syöpäsolut, jotka ovat 
kapselin ulkopuolella.

Ikä S-PSA

40-49 v alle 2,5 µg/l

50-59 v alle 3,5 µg/l

60-69 v alle 4,5 µg/l

70-79 v alle 6,5 µg/l

Vapaan PSA:n Syöpä-
osuus riski

0-10 % 56 %

10-15 % 28 %

15-20 % 20 %

20-25 % 16 %

yli 25 % 8 %
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Mikäli syövän biologisten ominaisuuksien ja ns. riskitekijöiden 
perusteella arvioidaan, että syöpä voisi olla levinnyt eli metas-
tasoitunut lähinnä imuteitä pitkin imusolmukkeisiin tai kaikkein 
tavallisimmin luustoon, tehdään ennen lopullista hoitopäätöstä 
varsinaiset levinneisyystutkimukset. Perinteisesti on tehty ko-
kovartalon varjoaine-tt ja luustokartta gammakameralla. tänä 
päivänä syövän levinneisyys selviää paljon herkemmin, mikäli 
tt-kuvauksen yhteydessä käytetään radioaktiivisia eturauhas-
syövän aineenvaihduntaan perustuvia merkkiaineita kuten 
fluorokoliinia (FCH:ta) tai flusikloviinia (FaCBC:ta). Luuston 
kuvantamisessa herkin merkkiaine on natriumfluoridi (naF).  

Lääkärin ensimmäisestä vastaanotosta lähtien potilaalla on oma 
lääkäri. Docrateen koordinoiva hoitaja puolestaan vastaa siitä, 
että hoitoprosessi sujuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti. 
Hän auttaa potilasta käytännön asioissa sekä toimii potilaan 
tiedollisena ja henkisenä tukena. Potilas voi kokea hyödylliseksi 
konsultaatiokäynnin syöpäpotilaisiin perehtyneen urotera-
peutin, fysioterapeutin tai esimerkiksi ravitsemusterapeutin 
vastaanotolla, jossa määritellään henkilökohtainen tilannearvio 
ja ohjeistus ennen hoitoa.

  

Vaihe 2 Hoito
Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti taudin ominaisuuksien 
mukaan. Hoidon valintaan vaikuttavat muut mahdolliset 
sairaudet, mahdolliset viitteet niin sanottuun korkean riskin 
eturauhassyöpään, levinneisyystutkimusten tulokset sekä tie-
tenkin potilaan omat toiveet. Paikallinen prostatasyöpä voidaan 
parantaa sädehoidolla tai leikkauksella. Syövän ominaisuuksista 
riippuen sädehoito voidaan räätälöidä hyvin monella eri tavalla. 
Pelkästään ulkoisessa sädehoidossa on valittavana monia eri 
tekniikoita ja sädehoito voidaan antaa myös kudoksensisäises-
ti. aggressiivisissa syövissä saadaan todennäköisimmin paras 
hoitotulos yhdistämällä ulkoinen sädehoito kudoksensisäiseen 
korkean annosnopeuden HDr-hoitoon. riskitekijöiden perus-
teella sädehoitoon voidaan yhdistää lisäksi hormonihoito.

kaikkiin eturauhassyöpähoitoihin liittyen suositellaan käyntiä 
uroterapeutin, fysioterapeutin tai esimerkiksi ravitsemukseen 
tai seksuaaliterapiaan perehtyneen asiantuntijan vastaanotolla. 
He voivat antaa kotihoito-ohjeita esimerkiksi toipumista edistä-
viin harjoitteisiin sekä yleiseen hyvinvointiin liittyen.

a) Sädehoito
Docrates Syöpäsairaalassa on kattava kuvantamislaitteisto ja 
korkeatasoinen kliininen kuvantamisosaaminen, joiden ansiosta 
sädehoidon kohteena oleva kasvain on mahdollista paikantaa 
erittäin tarkasti. yhdistämällä tarkkojen kuvantamistutkimusten 
antama informaatio nykyaikaisiin ja tarkkoihin sädehoitolait-
teisiin voidaan hoidon haitat minimoida ja samalla kohdistaa 
kasvaimeen entistä suurempi säteilyannos, mikä tutkitusti lisää 
parantuneiden määrää eturauhassyövässä. Sädehoidon suun-
nittelu on Docrateella aitoa tiimityötä, johon voivat osallistua 
urologi, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, isotooppilää-
käri, radiologi, röntgenhoitaja sekä sairaalafyysikko.

Ulkoisessa sädehoidossa käytettävä säteily tuotetaan 
yleisimmin hiukkaskiihdyttimillä. Docrateella on kaksi moder-
nia rapidarc-lineaarikiihdytintä, jotka otimme ensimmäisinä 
Suomessa käyttöön. Sädehoitolaitteeseen ja sen tekniikkaan 
pääset halutessasi tutustumaan ennen ensimmäistä sädehoitoa. 
kasvaimen todellisen muodon huomioiva rapidarc-sädehoito 
on kehittynein ulkoisen sädehoidon muoto, jossa yhdistyvät 
aiemmin kehitettyjen stereotaktisen ja intensiteettimuokatun 
eli iMrt:n parhaat ominaisuudet. Paranemiseen tähtäävän 
sädehoidon hoitojaksot kestävät tyypillisesti 8 viikkoa. Hoito 
annetaan viitenä päivänä viikossa, kerralla kokonaisuudessaan 
noin 15 minuuttia. 

Sädehoitoa on mahdollista antaa myös kudoksensisäisenä, 
ns. brakyhoitona. Perinteisesti brakyhoito on toteutettu 
eturauhasen sisään asennettavilla matalan annosnopeuden 
(LDr=Low Dose rate) jodijyväsillä, jotka jäävät eturauhasen 
sisään pysyvästi. 

SauMaton SyöVÄn HoitokEtJu
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Docrateella on luovuttu perinteisestä LDr-brakyhoidosta, 
sillä se sopii ainoastaan niille potilaille, joilla on erittäin hy-
väennusteinen eturauhassyöpä ilman riskitekijöitä. korkean 
annosnopeuden HDr (HDr=High Dose rate) -brakyterapia sen 
sijaan soveltuu kaikkien eri eturauhassyöpämuotojen hoitoon 
erinomaisesti ollen samanaikaisesti sekä tehokas että säästävä 
hoitomuoto. korkean annosnopeuden HDr-brakyterapiassa 
sädeannokset ovat erityisen suuria, minkä takia hoitokertoja on 
vain muutamia – joskus vain yksi. Hoidossa potilaan eturau-
haseen viedään ultraääniohjauksen avulla onttoja neuloja, 
joiden sisään viedään iridium-säteilylähde. toimenpide tehdään 
nukutuksessa, jonka jälkeen potilas on yön yli seurannassa 
sairaalassa.

HDr-brakyhoitoa voidaan käyttää erityisesti tehostamaan ulkois-
ta sädehoitoa keskikorkean ja korkean riskin eturauhassyövissä. 
kombinaatiohoidoissa ulkoisen sädehoidon hiukkaskiihdyt-
timellä rapidarcilla hoidetaan lantion alueen imusolmuk-
keet sekä eturauhasen ympäristö puhtaaksi syöpäsoluista ja 
HDr-brakyhoidolla varmistetaan suurin mahdollinen tarkkuus-
sädehoito eturauhaseen sisäisesti, ulkopuolisia tervekudok-
sia vaurioittamatta. Docrates Syöpäsairaala on uranuurtaja 
HDr-brakyhoidoissa, sillä aloitimme ensimmäisenä Suomessa 
eturauhassyövän hoitamisen tällä tekniikalla. HDr-brakyterapi-
aa voidaan käyttää myös paikallisesti uusineen eturauhassyövän 
hoidossa, vaikka eturauhanen olisi jo aiemmin sädetetty.

b) Leikkaushoito 

Leikkaus on parantava hoitomuoto silloin, kun syöpäsolut ovat 
kokonaan eturauhaskapselin sisällä. tästä syystä leikkauksen 
valinta hoitomuodoksi edellyttää aina huolellista paikallisen 
levinneisyyden selvittelyä. Leikkauksen tavoite on poistaa syö-
päkudos kokonaan poistamalla koko eturauhanen. Jos syöpä ei 
ole kokonaan poistettavissa ja on epäilys siitä, että leikkauksen 
jälkeen tarvittaisiin lisäksi sädehoitoa, on parasta olla suoritta-
matta leikkausta.  Sädehoidon kannalta leikkauksesta on vain 
haittaa. tutkimuksissa leikkauksen ei ole osoitettu parantavan 
sädehoitotuloksia. Leikattavaksi sopivat parhaiten sellaiset 
eturauhassyövät, joissa ei ole lainkaan riskitekijöitä: PSa-arvon 

tulisi olla alle kymmenen, PSa-arvon nousun tulisi olla tapahtu-
nut hitaammin kuin 2 yksikköä vuodessa, Gleasonin summalu-
ku tulisi olla 2-6 eikä moniparametrisessa magneettitutkimuk-
sessa saisi olla tullut esiin radiologisesti aggressiivisia piirteitä, 
kapseli-invaasiota tai epäilyä syövän sijaitsemisesta rauhasen 
kärkiosassa.  Leikkaus on hyvä hoitomuoto, jos eturauhanen 
on kasvanut erityisen suureksi ja se toimii huonosti aiheutta-
en jatkuvasti huomattavia virtsaamisvaivoja. Mikäli leikkausta 
edeltävistä varmistavista tutkimuksista huolimatta leikkauksen 
jälkeen paljastuu, että syöpä onkin kasvanut kapselin läpi, on 
sädehoidon antaminen heti leikkauksen jälkeen suositeltavaa. 
tämän on todettu lisäävän parantuneiden määrää ja siten etu-
rauhaspotilaiden elinaikaa.

c) Hormonihoito
Hormonaalista hoitoa käytetään useimmiten silloin, kun ky-
seessä on levinnyt eturauhassyöpä. Myös paikallisessa eturau-
hassyövässä hormonihoito kannattaa aloittaa lisähoitona sekä 
leikkauksen että sädehoidon lisäksi siinä tapauksessa, että etu-
rauhassyöpä on niin sanottu korkean riskin syöpä. Hormonihoi-
toa voi saada joko tablettihoitona tai hormonipistoshoitona.

Vaihe 3 Seuranta
Eturauhassyövän hoidon jälkeen hoitojen vaikutusta seurataan 
säännöllisesti. Mikäli PSa-arvo hoidon myötä laskee toivotulle 
tasolle ja pysyy leikatuilla potilailla mittaamattomissa ja säde-
hoidetuilla potilailla tasolla 1-2, ei muita tutkimuksia juurikaan 
tarvita. Jos kuitenkin PSa-arvo alkaa seurannan aikana nousta 
lineaarisesti, suositellaan mahdollisen syövän uusiutumisen tut-
kimiseksi ensisijaisesti PEt-tt –tutkimuksia FCH:lla tai FaCBC:lla 
ja luuston osalta naF:lla. Sädehoito voi edelleen tulla kysee-
seen, mikäli syövän uusiutuminen on rajoittunutta.

Mikäli eturauhassyöpä on levinnyt, täytyy hoitosuunnitelma 
tehdä tapauskohtaisesti.
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