
 SädehoidotLÄÄKETIEDE

Säteilyllä syövän kim ppuun
Tietotekniikka on 

mullistanut hoitome-
netelmät. Syöpien 

sädehoito on nykyisin 
täsmäpaketti, jossa 

ratkaiseva rooli on tar-
kalla ja monipuolisella 

kuvantamisella.

PIETARI VANHALA

 ′S ädehoito ei lähde fysiikasta 
vaan kliinisestä tutkimuk-
sesta. Ensin haetaan par-
hailla mahdollisilla tavoilla, 

missä tauti on, ja vasta sen jälkeen 
aletaan miettiä työkaluja sen hoi-
toon”, kertoo sairaalafyysikko, filo-
sofian tohtori Timo Kiljunen. ”Säde-
hoidosta on tehty täsmähoitoa, joka 
tappaa syöpäsolut mutta säästää ter-
veitä kudoksia.” 

Docrates Syöpäsairaalassa työs-
kentelevä Kiljunen tarkentaa, että 
monipuolinen kuvantaminen kuu-
luu jo alkututkimuksiin. Esimerkik-
si kaikille eturauhassyöpäpotilail-
le Docrateessa tehdään ennen hoi-
topäätöstä kolmiulotteinen TT- eli 

tietokonetomografia ja myös mag-
neettikuvaus. 

Magneettikuvasta pystytään saa-
maan tietoa syövän agressiivisuu-
desta ja levinneisyydestä. Kun mag-
neettikuva laitetaan päällekkäin TT-
röntgenkuvan kanssa, eturauhasen 
muoto, reunat ja mahdollinen levin-
neisyys rauhaskapselin ulkopuolel-
la voidaan määritellä millin tarkasti. 

Tehokas PET-TT
Timo Kiljunen kertoo, että vähin-
tään yhtä tärkeä on kuitenkin PET-
kuvaus (positroniemissiotomogra-
fia), isotooppikuvaus, joka käyttää 
syöpäkohtaisia biologisia merkki-
aineita.

Syöpä käyttää sokeria kasvaes-
saan. Syöpäpesäke paljastuu, kun 
merkkiaineena  käytettyyn sokeriin 
yhdistetty, säteilevä fluori-18-iso-
tooppi kulkeutuu sokerin mukana 
kasvaimeen. PET-kuvauslaitteen il-
maisimet vastaanottavat säteilyn, 
ja syöpäpesäkkeiden sijainti elimis-
tössä pystytään laskemaan tarkasti. 

Tietokonekerroskuvasta yksinkin 
nähdään paljon, esimerkiksi laajen-
tuneet imusolmukkeet ja luustome-
tastaaseja. Paras tulos sädehoidon 
annossuunnittelua varten saadaan 
yhdistämällä PET-isotooppikuva TT-
röntgenkuvaan. Päällekkäisten ku-
vien ansiosta  syöpäpesäkkeen hoito 
pystytään kohdentamaan tarkasti.
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Mitä tekee 
sairaalafyysikko?

■■ SUOMESSA on yli sata Valviran hyväk-
symää sairaalafyysikkoa. Fyysikot ovat 
mukana radiologisessa kuvantamisessa 
ja päivittäisessä sädehoitotyössä.  He 
toimivat myös sairaaloiden säteilyorga-
nisaation johtajina ja lääketieteellisen 
fysiikan asiantuntijoina esimerkiksi uusi-
en tutkimus- ja hoitomenetelmien käyt-
töönotossa.  Sairaalafyysikon pätevyys-
vaatimukset ovat filosofian tai tekniikan 
lisensiaatin tai tohtorin tutkinto sekä 
neljän vuoden käytännön harjoittelu yli-
opistollisissa tai keskussairaaloissa.

Säteilyllä syövän kim ppuun
Merkkiaineet kehittyvät
Eri syöpiin tarvitaan erilaiset merk-
kiaineet, esimerkiksi sokeri ei toimi 
eturauhassyövässä. Docrateen seit-
semällä erilaisella merkkiaineella 
on kullakin oma käyttökohteensa. 

Docrates Syöpäsairaalassa saatiin 
ensimmäisenä Suomessa käyttöön 
fluorokoliini-niminen, eturauhas-
syöpään sopiva merkkiaine. Radio-
aktiivinen fluori-18-isotooppi saa-
daan koliiniin yhdistettynä kulkeu-
tumaan syöpäpesäkkeisiin. Merkki-
aine näyttää aktiivisen syöpäalueen 
eturauhasen sisällä ja myös etäis-
pesäkkeet imusolmukkeissa, keuh-
koissa, luustossa tai mihin tahan-
sa syöpä onkin päässyt leviämään.

Kiljunen kertoo, kuinka aiem-
min oltiin pulassa, kun havaittiin 
PSA-arvojen nousevan hoitojen jäl-
keen. Eturauhassyövän seurannas-
sa käytettävän, verestä mitattavan 
PSA-arvon nousu kertoi syövän al-
kaneen kasvaa jossakin päin eli-
mistöä, mutta ei voitu tietää missä.

PET-kuvauksessa tarvittavien 
merkkiaineiden teko on työlästä, 
ja ne ovat kalliita. Lääkärit arvioi-
vatkin tarkoin, missä tapauksissa 
niitä käytetään. Tyypillinen käyt-
tötilanne on PSA-arvon voimakas, 
selittämätön nousu jo hoidetulla 
syöpäpotilaalla. 

Koliinia on nykyisin saatavilla 
muihinkin sairaaloihin, mutta fluo-

ri-18-isotoopin lyhytikäisyys (puo-
liintumisaika <2h) vaikeuttaa edel-
leen sen käyttöä. PET-tutkimus 
maksaa Docrates Syöpäsairaalas-
sa lausuntoineen noin 2650 euroa.

Sädehoito mullistunut
”Sädehoidossa on ollut kolme 
vallankumouksellista vaihetta 
1990-luvun puolivälistä lähtien. 
Silloin sädetykseen ruvettiin teke-
mään ensimmäisiä tietokonepoh-
jaisia 3D-annossuunnitelmia”, syö-
pätautien ja sädehoidon erikoislää-
käri Timo Joensuu kertoo.  

Sädehoitoa oli siihen asti annet-
tu kahdesta vastakkaisesta kentäs-
tä. Uuden, neljästä suunnasta an-
netun, ”laatikkomaisen” sädehoi-
don ansiosta haittavaikutukset vä-
henivät olennaisesti. 

Vuoden 1999 lopussa Joensuu 
laati Pohjoismaissa ensimmäisen 
intensiteettimuokatun sädehoito-
suunnitelman (Intensity-Modu-
lated Radiation Therapy). IMRT-
tekniikan avulla sädehoidon an-
nosjakauma voidaan suunnitella 
niin, että syöpäkudos saa entistä 
suuremman sädeannoksen ja kas-
vainta ympäröivää tervettä kudos-
ta säästetään turhalta säteilyltä. 

Eturauhasen sädehoidon koh-
distuksessa päästään parempaan 
tarkkuuteen, kun sädetys kohdis-
tetaan eturauhaseen asetettujen 
kultajyvien avulla. Sädetys kohdis-
tettiin ennen lantion alueen luiden 
avulla, mikä oli epätarkempaa, sillä 
eturauhanen liikkuu luihin verrat-
tuna. Sädehoidon sivuvaikutukset 
ovatkin pienentyneet, vaikka hoi-
toannokset ovat kasvaneet.

Uusin ohjelmisto
Ohjelmistokehityksen seuraava 
vaihe oli annoslaskelman kään-
teisongelman ratkaiseminen, se, 
miten lääkärin määräämä hoitoan-
nos saadaan tuotetuksi automaatti-
sesti muokkaamalla tietokoneohja-
tusti säteilykeilan intensiteettiä eri 
suunnista. 

Joensuun mukaan yksikään eu-
rooppalainen sädehoitokeskus ei 
rohjennut ryhtyä testaamaan uut-
ta, käänteistä IMRT-ohjelmaa. ”Sen 
pelättiin olevan liian vaikea halli-
ta laskennallisesti. Olisivatko oh-
jelman laskemat annokset todel-
lisia, vai ilmenisikö arvaamatto-
mia 'kuumia pisteitä', yliannoksia.”

Ohjelmistotyöstä vastannut fyy-
sikko Harri Puurunen päätyi yh-
teistyöhön  maailman vanhimman, 
New Yorkissa sijaitsevan yksityi-
sen syöpäsairaalan, Memorial Slo-

an-Kettering Cancer Centerin kans-
sa. Siellä hänen tutkimustyönsä to-
dettiin päteväksi ja vaatimukset 
täyttäväksi.

Sädetys tuli jo seitsemästäkin 
suunnasta. Sädekentät olivat kiin-
teitä, mutta sädetyksen aikana ko-
neissa liikkui 120 wolframiliuskaa, 
jotka säätivät eri pisteisiin tulevia 
säteilyannoksia. ”Sädehoito al-
koi olla puhdasta matematiikkaa 
ja mekaniikkaa”, Joensuu kertoo. 

Lääkärin tehtävä oli määrittää 
tietokoneelle, miltä alueelta syö-
päsolut piti hävittää. Ympärillä on 
terveitä kudoksia, joista toiset ovat 
herkempiä kuin toiset. Lääkärin ja 
fyysikon tehtävä on optimoida sä-
teilytys.

Modernin sädehoidon ansios-
ta esimerkiksi kurkunpäätä, virt-
sarakkoa tai eturahasta ei tarvit-
se enää syöpätapauksessa poistaa. 
Hoitotulokset ovat silti hyviä.

Kudoksensisäinen sädehoito
Docrates Syöpäsairaalassa aloitet-
tiin 2009, ensimmäisenä Suomes-
sa, HDR-brakyterapia- eli korke-
an sädeannoksen kudoksensisäi-
set sädehoidot (High Dose Rate). 

HDR-hoitoja käytetään ulkoisen 
sädehoidon tehostajana ja myös 
ainoana hoitomuotona eturau-
hassyövissä. Hoitoa voidaan antaa 
myös kertaalleen sädetettyyn etu-
rauhaseen uusintasädehoitona, jol-
loin puhutaan salvage-terapiasta. 

HDR-hoidossa eturauhaseen pis-
tetään 10-20 neulakatetria, joiden 
sisällä liikutellaan tietokoneohja-
tusti voimakasta gammasäteilyä 
tuottavaa iridium-säteilylähdettä. 
Säteilytys kestää kerrallaan 10-20 
minuuttia, ja hoito toistetaan tämän 
jälkeen kahdesti, yleensä kahden 
viikon välein. HDR-menetelmällä 
sanotaan olevan radiobiologisesti 
paras hyötysuhde. Hoitojen tulok-
set ovat olleet toistaiseksi lupaavia. 

LDR-brakyterapiaa eli matalan 
sädeannoksen kudoksensisäis-
tä sädehoitoa (Low Dose Rate) on 
käytetty jo vuosia. Siinä eturauha-
seen asetetaan pysyvästi neuloilla 
70-80 säteilevää jodijyvästä, joiden 
säteilyannoksen ja sijoituksen fyy-
sikko määrittelee tietokoneohjel-
man avulla. Hoitomuoto sopii par-
haiten oireettomille potilaille, joi-
den syöpä on luokiteltu hyväen-
nusteiseksi. Potilas pääsee sairaa-
lasta yleensä jo seuraavan päivänä.  

Suomalaisia pioneereja
Sädehoidon kehittynein VMAT Ra-
pidArc on intensiteettimuokattu 
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SYÖVÄN 3D-TUTKIMUS 

Syklotroni

3D-SÄDEHOITOLAITE
Lineaarikiihdytin Rapid Arc

TT-kuva PET-kuva

Syöpäpesäkkeet erottuvat selkeästi.

PET-TT -kuvat yhdistettynä

KUVA-
ASEMAT

HOITO-
SUUNNITELMA

Anatominen- eli 
radiologinen kuvantaminen

Aineenvaihdunta- eli 
funktionaalinen kuvantaminen

Magneetti Tietokone-
tomografiaPET-TT SPECT-TT

Kaikkea 3D-kuvantamista 
voidaan käyttää 
annossuunnittelussa.

Elektronitykki

Wolfram-levyjen 
avulla muokataan 
säteilyn intensiteettiä ja 
rajataan hoitoalue

Potilas

Intensiteetti-
muokattu 
säteilykeila 

Karkeat 
x- ja y-suunnan 
keilanrajaimet

Karuselli eli eri 
säteilyenergioiden 
tasoituskappaleet

270-asteen 
kääntömagneetti

Metrin pituinen 
elektronien 
kiihdytysputki

Syklotroni tuottaa 
PET- ja SPECT-
tukimuksissa 
tarvittavia radio-
isotooppeja.
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� PET-TT-KUVAUS 
voidaan tehdä tark-
kuuden lisäämiseksi 

hengitystahdistettuna. 
Tutkimuksen kokonais-

kesto on 2-3 tuntia.  
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Ultraäänikuvaus on helppo ja turvallinen, reaa-
liaikaista kuvaa tuottava  kuvantamismenetelmä, 
jossa ei tarvita ionisoivaa säteilyä. Menetelmä pe-
rustuu ultraäänen (taajus >20 kHz) heijastumiseen 
eritiheyksisistä kudoksista eri tavoin. Sillä voidaan 
kuvantaa parhaiten pehmytkudoksia, tyypillisiä 
kuvauskohteita ovat virtsarakko, kohtu, haima, 
maksa ja munuaiset. 

Kovan kudoksen pinnasta kuten luusta ultraääni 
heijastuu kokonaan, nesteestä hyvin vähän. Suo-
listoa sillä ei voi tutkia, sillä ääniaalto ei etene kaa-
suissa. Ultraäänellä saatua hyvää yleiskuvaa käyte-
tään pohjana jatkotutkimuksille ja hoitotoimille. 

Magneettikuvauksessa (MRI – Magnetic Reso-
nance Imaging) mitataan vety-ytimien lähettämiä 
radiotaajuisia signaaleja. Potilas asetetaan kuva-
uspöydälle voimakkaaseen magneettikenttään. 
Magneettikentän suuntaamien vety-ydinten ta-
sapainotilaa häiritään toistuvilla radiotaajuuspuls-
seilla. Ydinten palautumisaikaa mittaamalla kudok-
set voidaan erottaa toisistaan. Menetelmä ei ai-
heuta ionisoivaa säteilyä. 

Magneettikuvaus soveltuu parhaiten runsaasti 
vetyä sisältävien, rasva- ja vesipitoisten kudosten 
ja myös luuytimen tutkimiseen. Pehmytkudoksia, 
esimerkiksi aivoja kuvattaessa saadaan korkea re-
soluutio. Kolmiulotteisen kuvan tuottava menetel-
mä on perustyökalu syövän diagnosoinnissa ja le-
vinneisyyden arvioinnissa. 

Tietokonetomografia eli kerroskuvaus (TT tai 
CT - Computer Tomography) on vuosikymmeniä 
käytetty, kehittynyt röntgenkuvausmenetelmä. 
Röntgenputki kiertää potilasta, ja eri suunnista mi-
tattujen, säteilyn vaimenemiseen perustuvien in-
tensiteettiprofiilien avulla voidaan laskea kolmi-
ulotteinen vaimenemiskartta eli röntgenkuva. Tut-
kimuksessa käytetään usein laskimoon ruiskutet-
tavaa jodipitoista varjoainetta. 

Positroniemissiotomografia (PET-kuvaus) on 
isotooppilääketieteen kuvantamismenetelmä, jo-
ka perustuu syöpäsolujen vilkastuneeseen aineen-
vaihduntaan. Siinä käytetään positroniemitterei-
tä eli radioaktiivisia isotooppeja, jotka lähettävät 
hajoamisen yhteydessä positroneja eli elektronien 
positiivisia antihiukkasia. 

Positronien elinaika on äärimmäisen lyhyt, ja 
vuorovaikuttaessaan atomien elektroniverhon 
kanssa ne lähettävät edelleen kaksi vastakkais-
suuntaista gammakvanttia, jotka voidaan havai-
ta PET-kameralla. Kuvattavaan isotooppiin yhdis-
tetään kemiallisesti tutkittavalle kohteelle omi-
nainen merkkiaine. PET-kuvauksella syöpä ja sen 
etäpesäkkeet voidaan havaita jo varhaisessa vai-
heessa. 

PET-TT on hybridimenetelmä, jossa metabolinen 
eli aineenvaihdunnallinen kuvainformaatio yhdis-
tetään anatomisen TT-kuvan kanssa. Tämä tapah-
tuu samalla kuvauskerralla, jolloin potilaan liikku-
minen ei aiheuta epätarkkuutta. PET-TT:llä muo-
dostettua millimetrin tarkkaa kuvaa voidaan tar-
kastella kolmiulotteisena, pyörivänä projektiona.

Suomen ensimmäinen PET-TT-laite otettiin 
käyttöön Turun yliopistollisessa keskussairaalas-
sa 2005. Laitteita on jo kaikissa yliopistollisissa sai-
raaloissa sekä yksityisessä Docrates Syöpäsairaa-
lassa. PET-laite on tulossa myös Jyväskylän kes-
kussairaalaan. PET on tehokas työkalu syöpien 
hoidossa, mutta se vaatii korkeaa ammattitaitoa 
virheellisten diagnoosien välttämiseksi. 

SPECT-TT (Single Photon Emission Tomography) 
eli yksifotoniemissiotomografia on hybridimene-
telmä, joka muistuttaa PET-TT-kuvausta mutta on 
epäherkempi ja vähemmän tarkka syöpädiagnos-
tiikassa. Yleisimpiä SPECT-kameralla tehtäviä tut-
kimuksia ovat mm. luuston gammakuvaus sekä 
munuaisten ja sydämen toiminnan tutkimukset.

kaarihoitotekniikka (Volumetric Arc 
Therapy). Se perustuu suomalaiseen 
ohjelmistoon. Sädehoidon kolmi-
ulotteinen CadPlan-annossuunnit-
teluohjelma on suomalaisen Dose-
tek-nimisen mittalaiteyrityksen tuo-
te. Markkinajohtajan aseman saa-
neen ohjelman ensimmäinen ver-
sio valmistui 1980-luvun lopussa. 

Dosetekin perustivat vuonna 
1980 fyysikko Pekka Aalto, ja ohjel-
mistoasiantuntijaksi tullut fyysik-
ko Harri Puurunen. Yhtiö myytiin 
1993 amerikkalaiselle Varian Medi-
cal Systems -yhtiölle, mutta sen ke-
hitystyö jatkuu edelleen Helsingis-
sä 120 ohjelmistoinsinöörin voimin. 

Pekka Aallon ja Dosetekin sano-
taan tehneen sädehoito-ohjel-
mille saman, mitä Nokia teki pu-
helimille: he jalostivat sen ajan 
alkeelliset annoslaskentaohjelmat 
kolmiulotteiseen säteilytykseen. 

Harri Puurunen vei kehityksen 
kolmiulotteisesta laatikkomallista 
edelleen intensiteettiä eli säteilyte-
hoa muokkaavaan sädehoitoon. Sen 
uusimman version, tilavuuskaari-
hoidon ansiosta hoitoaika on lyhen-
tynyt merkittävästi, vaikka hoide-
taan samanaikaisesti useita etäpe-
säkkeitä. 

Varianin nopea intensiteettimuo-
kattu kaarihoito aloitettiin Suomes-
sa Docrates Syöpäsairaalassa vuon-
na 2009. Kahdessa vuodessa sairaa-
lassa annetuista sädehoidoista oli jo 
90 prosenttia RapidArc-hoitoja. 
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Kuvantamismenetelmät

Edelläkävijä
■■ HELSINGIN Ruoholahdessa si-

jaitseva Docrates Syöpäsairaala 
on Pohjoismaiden ainoa yksityi-
nen syöpäsairaala. Sitä pidetään 
edelläkävijänä syöpäsairauksien 
diagnostiikassa sekä sädehoidos-
sa, geeniterapiassa ja isotooppi-
hoidoissa. 

Docrates on Suomen suurin ter-
veyspalveluiden viejä, hoidettavia 
on ollut yli 35 maasta. Sairaala täy-
dentää suomalaisen julkisen ter-
veydenhuollon palveluja.

Sairaalan yksi vahvuus on sa-
massa rakennuksessa sijaitseva 
suomalaisen Map Medical Techno-
logies -yrityksen GMP-tasoinen la-
boratorio ja syklotroni. Hyvinkin 
lyhytikäiset, uudet radiolääkkeet 
saadaan välittömästi käyttöön. 

Docrates Syöpäsairaalan pe-
rustivat Pekka Aalto, Harri Puu-
runen ja Timo Joensuu vuonna 
2006. Timo Joensuu on kansain-
välisesti arvostettu syöpälääkä-
ri, jota pidetään johtavana tieto-
konepohjaisen sädehoidon kehit-
täjänä.
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