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SUOLISTOSyövän HOITO

Ihmisenä ihmisen rinnalla. 
Kokonaisvaltaista ja viiveetöntä syövänhoitoa.

vaihe 1 Diagnoosi

Suolistosyöpien eli ohutsuolen- paksusuolen-, ja peräsuolen 
syöpien toteaminen viivästyy usein potilaiden hakeutuessa 
vähitellen tulleiden oireiden takia suhteellisen myöhään lääkärin 
vastaanotolle. Suolistosyöpien ennuste on kuitenkin sitä parem-
pi, mitä varhaisemmassa vaiheessa tauti todetaan ja asianmu-
kainen hoito päästään aloittamaan. 

Suolistosyöpien primaaritutkimuksiin kuuluvat peräsuolen tun-
nustelu, tähystystutkimukset ja kudosnäytteet. Tuseerauksessa 
eli peräsuolen tunnustelussa lääkäri tutkii peräsuolen loppuosaa 
sormellaan peräaukon kautta. Epäiltäessä paksusuolen syöpää 
kolonoskopia eli paksusuolen tähystys on tärkein tutkimus-
menetelmä. Siinä taipuisalla tähystimellä eli kolonoskoopilla 
tutkitaan paksusuoli kauttaaltaan peräsuolesta paksusuolen 
alkuun asti. Mikäli epäilyttäviä kohtia löytyy, otetaan niistä 
kudosnäyte eli biopsia. Pienet polyypit voidaan poistaa samalla 
kokonaan. Levinneisyystutkimuksiin suolistosyövissä kuuluvat 
verikokeet, kuten kasvainmerkkiainemääritykset, sekä kuvanta-
mistutkimukset, joista esimerkkeinä lantion magneettikuvaus ja 
vartalon tietokonetomografia.

Ensimmäisestä vastaanotosta lähtien potilaalla on oma lääkäri. 
Docrateen koordinoiva hoitaja vastaa yhdessä lääkärin kanssa 
siitä, että hoitoprosessi sujuu mahdollisimman jouhevasti ja 
nopeasti. Hoitaja auttaa potilasta käytännön asioissa sekä toi-
mii potilaan tiedollisena ja henkisenä tukena. Potilas voi kokea 
hyödylliseksi konsultaatiokäynnin syöpäpotilaisiin perehtyneen 
fysioterapeutin vastaanotolla, jossa tehdään henkilökohtainen 
tilannearvio ja annetaan ohjeistus ennen leikkausta. Etenkin jos 
syöpä on aiheuttanut esim. laihtumista, voi myös ravitsemuste-
rapeutin konsultaatiokäynnistä olla hyötyä jo ennen leikkausta.

vaihe 2 Hoito

Potilaan hoitosuunnitelma tehdään aina yksilöllisesti potilas-
ta kuullen ja siihen vaikuttavat mm. kasvaimen sijainti, koko, 
levinneisyys sekä potilaan yleiskunto. Suolistosyöpä voi olla 
pintasyöpä, paikallisesti tai alueellisesti levinnyt tai etäpesäk-
keitä lähettänyt syöpä. Preoperatiivisia eli leikkausta edeltäviä 
tutkimuksia ja hoitoja käytetään tapauskohtaisesti. Esimerkiksi 
peräsuolen syövässä voi olla tarpeen antaa ulkoista sädehoitoa 
tai sädehoidon ja solunsalpaajahoidon yhdistelmähoitoa ennen 
leikkausta, jotta kasvainta saadaan pienennettyä ja myös pai-
kallisen uusiutumisen riski pienenee.

Docrates Syöpäsairaala on kansainvälinen syöpäsairauksien diagnostiikkaan, hoitoon sekä seurantaan erikoistunut 

sairaala Helsingin Jätkäsaaressa. Tarjoamme mahdollisuuden päästä syöpätautien huippuammattilaisten vastaanotolle 

nopeasti ilman lähetettä. Ajan erikoislääkärille saa parissa päivässä, mikä tarkoittaa myös hoitojen alkamista viiveettä. 

nopea hoidon aloitus on syövänhoidossa erittäin tärkeää.
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SAUMATOn Syövän HOITOKETJU

a) Leikkaus

Leikkaus on paksu- ja peräsuolisyövän ensisijainen ja ainoa 
parantava hoitomenetelmä. Docrateen kautta leikkaus pyritään 
järjestämään mahdollisimman pian. Tarvittavat lisätutkimuk-
set, kuten kuvantamistutkimukset, voidaan tehdä Docrateella 
ennen leikkausta. Leikkauksesta vastaavat Docrateen yhteis-
työkumppanisairaalat. Leikkaavan sairaalan hoitotiimi sekä 
Docrateen oma lääkäri ja koordinoiva hoitaja toimivat yhtenä 
tiiminä, jotta leikkaus toteutuu nopeasti ja onnistuu mahdolli-
simman hyvin.

Leikkaustekniikat ovat kehittyneet viime vuosina mahdollistaen 
paremmat hoitotulokset ja laajatkin poistot lähes verettömäs-
ti. Pysyvää suoliavannetta tarvitaan enää harvoin, millä on 
suuri merkitys potilaan elämänlaadulle. Paksusuolen syövässä 
tehdään yleensä paksusuolen osapoisto eli hemikolektomia. 
Peräsuolisyövässä leikkauksessa voidaan poistaa kasvaimen 
sijainnista riippuen peräsuolen yläosa tai koko peräsuoli liepei-
neen. Jos kasvain sijaitsee lähellä peräaukkoa, voidaan myös 
peräaukko ja sulkijalihakset joutua poistamaan, jolloin tarvitaan 
pysyvä avanne. Leikkauksen jälkeen patologi tutkii tarkoin pois-
tetun syöpäkasvaimen, jolloin saadaan tärkeää lisätietoa mm. 
imusolmukelevinneisyydestä.

b) Lääkehoito

Docrateen lääkärit antavat leikkauksen jälkeen suosituksen 
tarvittavasta lääkehoidosta. Suositus on yksilöllinen ja perustuu 
viimeisimpään tutkimustietoon sekä kansallisiin ja kansainväli-
siin hoitosuosituksiin.

Liitännäis- eli adjuvanttihoidon tarkoitus on estää syövän uu-
siutuminen leikkauksen jälkeen. Liitännäissolunsalpaajahoitoa 
käytetään leikkauksen jälkeisenä hoitona, mikäli syöpää löytyy 
lähi-imusolmukkeista tai jos syöpään ja/tai leikkaukseen liittyy 
muita uusiutumisriskiä lisääviä tekijöitä. Solunsalpaajalääkityk-
sen tavoitteena on tuhota mahdolliset yksittäiset karanneet 
syöpäsolut ja estää näin etäpesäkkeiden muodostuminen. 
Suolistosyövän liitännäishoidon kulmakiviä ovat 5-fluorourasiili 
ja tablettimuotoinen kapesitabiini. niihin yhdistetään tarvittaes-
sa oksaliplatiini antamaan lisätehoa. Lääkehoitoihin liittyy vaih-
televasti haittavaikutuksia, joiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon 
kiinnitämme erityistä huomiota.

c) Sädehoito

Peräsuolisyövissä sädehoitoa käytetään usein leikkausta edeltä-
vänä hoitona syövän paikallisen uusiutumisen riskin pienentä-
miseksi. Jossain tapauksissa sädehoitoa tarvitaan myös luusto-
pesäkkeiden hoidossa. Docrateella sädehoito optimoidaan aina 
yksilöllisesti kullekin potilaalle parasta tekniikkaa hyödyntäen.

vaihe 3 Seuranta

Hoitojen jälkeen tärkeälle sijalle nousee säännöllinen seuranta. 
Docrates Syöpäsairaalassa potilas käy aina omalla lääkärillään yk-
silöllisen suunnitelman mukaisilla seurantakäynneillä. Docrateella 
jatkotutkimuksiin pääsee välittömästi, mikäli hoitojen jälkeen 
ilmenee oireita tai huolta, jotka vaativat lisäselvittelyjä. 

Suolistosyöpien seurantaan kuuluu tähystystutkimuksia, CEA:n 
eli kasvainmerkkiaineen seuranta sekä suuren uusiutumisriskin 
taudeissa kuvantamistutkimuksia. Paksu- ja peräsuolen syövät 
paranevat usein leikkauksella ja liitännäishoidolla, mutta osa 
uusiutuu hoidosta huolimatta. ne uusiutuvat tyypillisesti 
emokasvaimen lähelle tai etäpesäkkeinä maksaan, keuhkoihin, 
vatsaonteloon tai munasarjoihin. Harvinaisempia ovat etäpe-
säkkeet luustossa tai aivoissa.

Syöpään sairastuneen elämänlaadun kannalta on erittäin kes-
keistä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen terveydentilaan 
ja hyvinvointiin. Docrates Syöpäsairaalan Terveys- ja Hyvinvoin-
tipalvelut koostuvat syöpäpotilaan hoitoon perehtyneistä huip-
puammattilaisista. yhdessä syövästä toipumiseen perehtyneen 
asiantuntijan kanssa voidaan laatia toipumissuunnitelma, joka 
vastaa potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Suolistosyövän jälkeen 
tyypillisiä toipumista tukevia hoitoja ovat esimerkiksi ravitse-
musterapia, seksuaali- ja uroterapia sekä fysioterapia. Psyykkis-
tä tukea voidaan tarvita esim. vertaisryhmien tai terapeuttisten 
keskustelukontaktien muodossa.

Mikäli suolistosyöpä on levinnyt, täytyy hoitosuunnitelma tehdä 
tapauskohtaisesti. Tällöin käytössä ovat uusimmat lääkehoidot 
sekä metastaasikirurgia yhteistyökumppaneiden  
kanssa.


