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Sarkoomapotilasjärjestön (SPAENin) kokous järjestettiin 2.-4.2. ja tiedeyhteisön (ESMOn) 
sarkoomaan ja GISTiin keskittynyt konferenssi siihen perään 5.-7.2.2018. SPAENin kokouksessa 
ohjelma oli osittain jaettu kahteen osaan (sarkooma ja GIST erikseen): Marjo seurasi GIST-luentoja 
ja Annika sarkoomapuolta. ESMOn kokoukseen osallistui vain Annika. 
 
Tänä vuonna potilasjärjestön vuosikokous järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä 
tiedeyhteisön sarkoomakokouksen kanssa. Yhteistyöllä tavoiteltiin näiden tahojen aitoa ja 
keskustelevaa kohtaamista. Potilaat hyötyivät erityisesti huippuasiantuntijoiden potilaille 
kohdistamista luennoista ja lääketieteen tutkijat taas saivat potilasnäkökulmaa suoraan potilaiden 
edustajilta. Win-win siis kaikin puolin – tämän kokeilun kannustamana SPAEN on todennäköisesti 
jatkossakin mukana ESMOn joka toinen vuosi järjestettävässä sarkoomaan ja GISTiin keskittyvässä 
konferenssissa. 
 
Marjo on kokenut SPAEN-kokousten osallistuja, mutta on hiljalleen jättäytymässä sivuun. Annika 
oli nyt ensimmäistä kertaa mukana ja entisenä biolääketieteen tutkijana osallistui innolla sekä 
SPAENin että ESMOn kokouksiin. Marjon kannustuksen ja tehokkaan lobbaamisen ansiosta pääsi 
käymään niin, että SPAENin vuosikokouksessa Annika valittiin samantien hallituksen jäseneksi 
nelivuotiskaudelle ensimmäisenä Pohjoismaiden edustajana – jatkossa siis kansainvälisen 
potilasverkoston toiminta tulee hänelle hyvinkin tutuksi ja Suomen sarkoomapotilailla on nyt 
suora yhteys kansainväliseen verkostoon! 
 
Osa SPAENin kokouksen esiintyjien luentomateriaalista löytyy SPAENin nettisivuilta: 
http://www.sarcoma-patients.eu/en/docman/annual-conference-2018-milan-italy 
ESMO on julkaissut myös muutaman videon kokouksen aiheista: 
https://www.youtube.com/watch?v=T321iu1tiHU&list=PLqzY20HbR35p4zNDYSEgwVej7A01fyy7U 
Tällä videolla keskustelijana Roger Wilson, sarkoomapotilas ja yksi SPAENin perustajista: 
https://youtu.be/DPQgZSGlhyQ 
 
Alla Milanon kokousten herättämiä ajatuksia. Kyseessä Annikan luentomuistiinpanojen pohjalta 
tehtyä pohdintaa. Mikäli haluat keskustella kokouksen annista lisää, ota yhteyttä 
(annika.laakso@pores.fi). Mikäli aiheet taas herättävät omaa hoitoasi koskevia kysymyksiä, ota 
asiat rohkeasti puheeksi hoitotahosi kanssa. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Annika ja Marjo  



”Zero vs. some is statistically reasonable” George Demetri, USA 
 

- Harvinaisissa sairauksissa “minimum standard care” eli 
hoidon vähimmäisvaatimus on keskustella potilaan kanssa 
kliinisen tutkimuksen mahdollisuudesta.  

- 80-90-luvulla yritykset eivät halunneet panostaa 
harvinaisiin sairauksiin, mutta tilanne on muuttunut. 

o Yksi maailmanlaajuinen lääketutkimus maksaa 
noin 150 miljoonaa dollaria 

o Tutkimushoidot tarjoavat mahdollisuuden saada 
kehitteillä olevaa, lupaavaksi osoittautunutta 
hoitoa  

o On kaikkien etu, että tutkimuksiin osallistutaan: 
§ Potilas yksilönä saa mahdollisuuden 

hoitoon silloinkin, kun muita 
hoitovaihtoehtoja ei ole tai ne on kokeiltu. 

§ ”Feel the urgency of now for the patients!” 
(Demetri) 

§ Kun tutkimukseen saadaan riittävästi osallistujia, tulokset ovat tilastollisesti 
luotettavia 

§ Uudet lääkkeet pääsevät käyttöön juuri niille potilaille, joita ne hyödyttävät. 
 
 

 



Quality of life – kukin potilas elää omanlaistaan elämää 
 

- Nykyään hoitopäätökset tehdään pitkälti lääkärin perspektiivistä – potilasta ei juuri 
kuunnella. 

- Kun hoitovaihtoehdot ovat rajalliset ja radikaalit, potilaan kuuleminen ja avoin keskustelu 
on ehdottoman tärkeää ennen hoitopäätösten tekemistä. 

- Potilaan näkökulma ja hoitojen vaikutus kunkin potilaan elämänlaatuun tulee keskustella 
yksilöllisesti – potilaat ovat yksilöitä, kuten myös heidän elämäntilanteensa ja 
prioriteettinsa.  

- Lääkärin täytyy pystyä selittämään ja kohtaamaan vaikeatkin asiat ja hyväksyä potilas tasa-
arvoisena keskustelukumppanina hoitopäätöksiä tehtäessä. 

o ”If you can’t explain it simply, you are just a bad professor!” (G. Demetri, USA) 
 
- UK politiikka: ”No 
decision about me without 
me” (Rachel Taylor) 
- ”Health-related 
quality of life” eli 
terveydentilaan liittyvä 
elämänlaatu tulisi selvittää 
ja raportoida paremmin jo 
tutkimusvaiheessa 
o “Patient-reported 
outcomes” eli potilaan 
ilmoittamat seuraukset 
annetusta hoidosta jäävät 
usein ottamatta huomioon. 
(Olga Husson) 

- Annikan kommentti: tämä on potilasverkostoissa jatkuvasti keskustelussa, kun potilaat 
kyselevät toisiltaan hoitojen haittavaikutuksista ja vaikutuksista arkielämään – hoitava taho 
ei tuo näitä asioista riittävästi ja selkeästi esille. 

 
Sarkoomadiagnoosin monimuotoisuus 
 

- Kaiken perusta on ensimmäisen 
potilaasta otetun näytteen laatu 

o Sarkoomadiagnoosia ei voi tehdä 
kuvantamisen perusteella, vaan 
aina tarvitaan koepala ja 
patologin tutkimus. 

o Suuri osa pehmytkudoksen 
näytteistä EI kuvaa koko 
tilannetta, jolloin ei pystytä 
tekemään oikeaa diagnoosia ja 
aloittamaan heti oikeaa hoitoa. 
(Christopher Fletcher) 

o Näyte voi olla vain osasta kasvainta tai jopa kasvaimen vierestä 



- ”Whoops”-leikkauksia tapahtuu aivan liian paljon joka paikassa 
o Ei muisteta sarkooman mahdollisuutta ja lähdetään operoimaan liian vähäisellä 

kokemuksella à potilaalle suurta haittaa ja sairauden leviämisen riski kasvaa, mikäli 
kasvainta ei saada poistettua kokonaisena 

§ Lääkärin mielenkiinto ei ole riittävä syy operoida sarkoomaepäilyä pienessä 
sairaalassa – sarkoomaleikkaukseen tulee lähteä kokeneella tiimillä ja 
sarkoomia leikanneen lääkärin ohjauksessa 

o Sarkooman mahdollisuus tulisi muistaa aina, kun havaitaan golfpalloa suurempi 
massa missä tahansa kehon osassa! 

- Eri sarkoomien hoito poikkeaa toisistaan merkittävästi, joten vain täsmällinen, heti oikein 
tehty diagnoosi mahdollistaa oikean hoitolinjan valinnan ja säästää potilaan mahdollisesti 
turhilta ja raskailta hoidoilta. 

o Kemoterapian lähtökohtana täsmällinen histologiaan perustuva diagnoosi 
o Väärä diagnoosi vähentää selviytymistä 

- Eri alatyypit ja niiden harvinaisuus on haaste myös kliinisissä tutkimuksissa, joissa usein 
mukana vain yksittäisiä tai muutamia saman alatyypin edustajia à tutkimukseen 
perustuvan näytön saaminen uusien hoitojen vaikuttavuudesta hidasta ja haastavaa à 
kliiniset tutkimukset nopein tapa päästä osalliseksi uusista hoidoista 

- Complex vs. Simple 
o Osa sarkoomista 
on geneettisesti komplekseja, 
mikä tekee niistä herkkiä 
solunsalpaajille ja uusille 
immuunivasteen muuntajille 
o Monissa 
sarkoomissa genomin 
muutokset ovat yksinkertaisia 
ja nämä ovat usein 
”kemoresistenttejä” eli 
solunsalpaajat (ja 
immuunivasteen muuntajat) 
eivät niihin juurikaan tehoa 
à näissä suositeltavampaa 
tarjota mahdollisuutta 
kliiniseen tutkimukseen kuin 
hoitaa solunsalpaajilla, jotka 
todennäköisesti eivät tehoa 

- Sarkoomaan sairastutaan keskimäärin nuorempana kuin muihin syöpiin 
o Potilaan ikään suhteutettu hoito ja hoiva vaatii eri asiantuntijoiden yhteistyötä 

§ Lapsi, nuori, aikuinen, pienten lasten huoltaja, ikääntyvien vanhempiensa 
omaishoitaja, pienten lasten isoäiti… kaikilla potilailla (ja heidän läheisillään) 
omat tarpeensa saada arki järjestettyä syöpähoitojen ympärille 

o Seurantaohjelmat suunniteltava tukemaan potilaan tarpeita 
§ Esim. Toinen voi henkisesti paremmin jos kontrollikuvat otetaan usein, kun 

taas toisella ”scanxiety” eli kuvausten aiheuttama ahdistuneisuus kannustaa 
pidempään aikaväliin kontrollikuvien välillä – kunhan on tieto mihin ottaa 
yhteyttä mikäli uusia oireita ilmenee ja kuvauksen tarve aikaistuu 



§ Olennaista kuunnella potilaan kertomia tuntemuksia myös muualta kuin 
alkuperäisen kasvaimen alueelta sekä taudin mahdollisen 
uusiutumisen/leviämisen että raskaiden hoitojen aiheuttamien 
pitkäaikaisvaikutusten takia. 

§ Hedelmällisyyteen liittyvistä asioista tulee keskustella avoimesti 
- Immunologisten hoitojen teho sarkoomissa vaihtelee: 

o Joissakin sarkoomatyypeissä potilaista yli 80 %, toisissa vain 5 % saa hoidoista apua 
 
Sarkoomahoitajan rooli ja osaamisen keskittäminen 
 

- Potilaalla sama kontaktihenkilö sairaalaan koko hoitoketju ajan – yksi henkilö, johon potilas 
voi ottaa yhteyttä kaikissa asioissa ja joka tietää koko ajan missä potilaan hoito menee 

o On hoitotiimissä potilaan edustaja 
o Potilaan ja läheisten tuttu kontakti koko ”matkan” ajan 

- Oma kommentti: Matala kynnys yhteydenottoon vähentää stressiä ja näin parantaa 
elämänlaatua. Potilaan kuunteleminen, kysymyksiin vastaaminen ja haittoihin ajoissa 
saatava apu lisää hoitoon sitoutumista. 

o UK:n mallin mukainen sarkoomahoitajan puhelinlinja olisi tarpeen myös Suomessa 
§ Tukee potilaita ja läheisiä  
§ Tuntee hoitolinjat ja osaa ohjata oikealle taholle 
§ Tukee myös tavallisia lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa, jotka kohtaavat 

työssään sarkoomapotilaita tai epäilevät potilaallaan sarkoomaa ja miettivät 
miten hoidossa tulisi edetä 

- Sarkoomien hoito tulee keskittää, jotta kertyvä osaaminen hyödyttää potilaita ja samalla 
koko yhteiskuntaa 

o Yksittäist sarkoomiin erikoistuneet lääkärit eivät ole se mitä haetaan (vaikka hekin 
ovat tarpeen) 

o Koko tiimin osaaminen on sarkoomaleikkauksissa, eri sarkoomien hoidossa ja 
potilaiden seurannassa olennaista 



- Suomen tapausmäärillä sarkoomat pitäisi keskittää kahteen yksikköön: 
o Pehmytkudossarkoomat (noin 200 tapausta/vuosi) kahdessa yksikössä 
o Luusarkoomat (noin 50 tapausta/vuosi) yhdessä yksikössä pehmytkudossarkoomien 

ohella 
o Joskus hoidon toteuttaminen (esim. solunsalpaajahoito käytännössä) voidaan tehdä 

potilaan lähisairaalassa, mutta leikkaukset ja hoitopäätökset tulisi tehdä keskitetysti 
- EI NÄIN: ”Mielenkiintoista, en ole koskaan aiemmin nähnyt tällaista! Haluan tehdä 

leikkauksen itse mahdollisimman pian.” 
o VAAN NÄIN: ”Mielenkiintoista, en ole koskaan aiemmin nähnyt tällaista! Potilas 

tulee saada hoitoon sarkoomakeskukseen, jotta hän saa parhaan ja osaavimman 
hoidon eivätkä selviytymisen mahdollisuudet heikkene minun takiani.” 

 
Potilasverkostot ja potilaslähettiläät (patient advocates) 
 

 
 

- Potilaiden rooli vertaistuen ohella lisääntyy myös eri tahojen viestinnässä ja 
päätöksenteossa (potilasjärjestöt, viranomaiset, lääkeyritykset) 

o Aktiiviset potilaat ja potilaiden edustajat ovat tärkeitä linkkejä eri tahojen välillä 
o Lääketeollisuus tarvitsee potilasnäkökulmaa jo tutkimusten suunnitteluvaiheessa 

  



     
SPAEN KONFERENSSI 2018, Milano 
GIST/Marjo Väisänen 
 
Euroopan Sarkoomapotilasverkostojen konferenssi Milanossa 2-4.2.2018. Annikan raportti edellä 
koskien yhteisiä esityksiä ja sarkoomapuolta. GISTin osuus jäi vähäiseksi äkillisen 
ohjelmamuutoksen takia. Tässä muistiinpanojen pohjalta kirjauksia GIST-esityksistä. Osa 
esityksistä löytyy englanninkielisinä osoitteesta http://www.sarcoma-
patients.eu/en/docman/annual-conference-2018-milan-italy 
 
KATSAUS MENNEESEEN JA NYKYHETKEEN GISTIN HOIDOSSA JA TUTKIMUSTYÖSSÄ 

- Hoidossa ja tutkimuksessa on saavutettu paljon 15 vuoden aikana. 
- Paljon pitkäaikaisesti selvinneitä potilaita, miten saataisiin kaikki potilaat tähän ryhmään. 
- Miten saataisiin suuret lääkeyhtiöt kiinnostumaan harvinaisista sairauksista. 
- Voimakas potilasjärjestö voi vaikuttaa hoitojen ja lääkkeiden kehittymiseen. 
- Haasteena on miten tutkimukset voitaisiin tehdä nopeammin ja tehokkaammin. 

”Säännöstaakka” esteenä nopealle tutkimuksen käynnistämiselle. 
- Lääkärin pitäisi aina kertoa meneillään olevista potilastutkimuksista. 

 
UUSIN TUTKIMUSTIETO JA HAVAINNOT GISTIN PERUSTUTKIMUKSESSA 

- GIST ja immunologiset hoidot = vähän tai ei lainkaan vastetta 
- Laboratoriotutkimuksissa immunoterapia yhdistettynä imatinibihoitoon mahdollisesti hyvä 

vaste. 
- Tiedetään miten GIST kehittyy 8 vaiheen kautta mikrogististä imatinibille vastustuskykyiseksi 

laajalle levinneeksi GISTiksi. 
- Mikrogistiä löytyy 30% väestöstä. 
- Mutaatiotestit verinäytteestä? Pystytäänkö verinäytteestä selvittämään mikä imatinibille 

vastustuskykyinen mutaatio on kyseessä. Testaus ei vielä ole tarpeeksi tarkka. 

 



 

 
   
”AIVORIIHI” JA PÖYTÄKESKUSTELUJA AIHEINA TUTKIMUS, GIST-POTILAAN POLKU JA SEURAAVA 
NEW HORIZONS KONFERENSSI 
 

- Tutkimus pitkään selvinneistä, mitkä tekijät vaikuttavat, mitä yhteistä löytyy? 
- Perinnöllinen GIST kaipaa lisätutkimusta. 
- Yhdistelmähoidot kiinnostavat ja halutaan lisää tutkimuksia eri vaihtoehdoista. 
- GIST-potilaan polku selkeäksi: diagnoosi, mutaatiotesti, hoitovaihtoehdot. Vieläkään ei 

kaikissa maissa tehdä automaattisesti mutaatiotestiä tai testataan vain kahta mutaatiota 
(ex. 11 ja 9), kaikki muut tulkitaan ”wild type”, villiksi GISTiksi. 

- Myös palliatiivisessa hoidossa olevalle imatinib-hoitoa, jos se tehoaa osaan kasvaimista. 
 

- Seuraavaan (2018) New Horizons konferenssiin ehdotettiin mm seuraavia aiheita: 
 

- Elämänlaatu, rahoitus, uusimmat hoidot, korvaukset ulkomaille tutkimushoitoihin menevien 
kustannuksista, avoimet tutkimukset, psyykkinen kuntoutus, syöpähoitajien rooli, 
rinnakkaislääkkeet. 
 

Annika huomioi Heikki Joensuun esityksestä ESMOssa uutta GISTin hoidossa. Adjuvanttihoitoa 
(imatinib) ei pitäisi automaattisesti määrätä jokaiselle potilaalle leikkauksen jälkeen. Monelle 
potilaalle siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Adjuvanttihoito pitäisi siis määrätä vain 
potilaille, jotka todella hyötyvät siitä. 
 
SPAENin raportti konferenssista julkaistaan lähiaikoina, http://www.sarcoma-patients.eu 
                                                                                         
 


