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yleensä annetaan pistoksina pahoinvoinni-
nestolääkettä sekä nesteitä.

Toinen tavallinen haitta sytostaattihoi-
doista on matala valkosoluarvo eli neut-
ropenia, joka esiintyy 1–2 viikon kuluttua 
hoidosta. Useimmiten alhainen arvo tode-
taan oireettomalla koiralla, jolloin eläin-
lääkäri muuttaa kyseisen potilaan lääke-
määriä. Joskus harvoin valkosolut voivat 
kuitenkin laskea niin mataliksi, että koira 
voi saada verenmyrkytyksen. Oireina ovat 
tavallisesti väsymys, ruokahaluttomuus 
ja kuume.  Tämä vaatii aina eläinlääkärin 
hoitoa klinikalla, mutta onneksi vakava ti-
lanne vastaa yleensä hyvin hoitoon ja on 
harvinainen sivuvaikutus. 

OS:n hoitoon käytettävät sytostaatit an-
netaan yleensä 3 viikon välein 4–6 kertaa 
hoitoprotokollasta riippuen. 

Kivun lievitys tärkeää
Luukasvaimet aiheuttavat useimmiten voi-
makasta kipua, minkä vuoksi kivun hal-
linta on äärimmäisen tärkeää. Täysin ki-
vuttomaksi lemmikkiä tuskin kuitenkaan 
saadaan ilman kasvaimen kirurgista pois-
toa, minkä vuoksi lopetusta kannattaa har-
kita heti kun kipua ei enää saada kuriin. 
Perinteisiin tulehduskipulääkkeisiin yhdis-
tetään yleensä jo alkuvaiheessa kroonisen 
kivunhoitoon käytettäviä lääkkeitä. 

Ihmisten osteoporoosin hoitoon käytet-
täviä aminobisfosfonaatteja voidaan käyt-
tää ehkäisemään luun haurastumista ja 
lievittämään kipua. Lääkkeet annetaan 
suonensisäisesti tiputuksena yleensä 4 vii-
kon välein. Sädehoitoa voidaan myös käyt-
tää, mutta sitä ei ole kirjoitushetkellä Suo-
messa lemmikeille saatavilla.

8. 8-vuotiaalla mustaterrierillä oli osteosarkooma alaleuan etuosassa. Kasvain (a) poistettiin 
onnistuneesti ja koira oli jo 2 viikkoa toimenpiteen jälkeen toipunut hyvin (b). Kuva: Eva Sarkiala

Paraneminen epätodennäköistä
OS on useimmiten nopeasti etenevä kivuli-
as kasvain, joka lähettää aikaisessa vaihees-
sa etäpesäkkeitä. Pelkällä amputaatiolla 
koirat yleensä menehtyvät 4–5 kk:ssa etä-
pesäkkeisiin. Mikäli hoitoon lisätään vielä 
sytostaattihoito, jää keskimääräinen elinikä 
hieman alle vuoteen. Kahden vuoden ku-
luttua diagnoosista koirista on elossa noin 
20 %. Ilman hoitoja päädytään usein lope-
tukseen melko pian, koska kivun hallinta 
on haastavaa.

Muualla kuin raajoissa sijaitsevien kas-
vainten ennusteeseen vaikuttaa merkit-
tävästi pystytäänkö ne kokonaan poista-
maan leikkauksella. Pienikokoisilla koirilla 
ennuste on parempi kuin suurilla. Pääs-
sä sijaitsevat OS:t eivät lähetä yleensä yhtä 
helposti etäpesäkkeitä kuin raajoissa sijait-
sevat. (Kuva 8a, b)

Ennustetta huonontaa koiran nuori ikä, 
kookas kasvain ja kasvaimen sijainti olka- 
tai lapaluussa. Mikäli koiralla todetaan etä-
pesäkkeitä diagnoosihetkellä, on eliniän 
ennuste viikoista muutaman kuukauteen.

Tutkimusta tarvitaan
Olemme vastikään aloittaneet tutkimuk-
sen, jossa vertaillaan ihmisten ja koirien 
osteosarkoomia. Aikaisemmissa tutkimuk-
sissa on todettu samankaltaisuuksia kasvai-
men käyttäytymisessä, kliinisissä oikeissa, 
mikroskooppinäkymässä ja solujen sisäi-
sissä muutoksissa. 

OS on koirien tavoin myös ihmisillä 
harvinainen. Se on lasten yleisin pahan-
laatuinen luukasvain ja sen ilmaantuminen 
liittyy usein murrosiän kasvupyrähdyk-
seen. OS leviää tyypillisesti keuhkoihin. 

Hoitona käytetään yleensä yhdistelmäsolu-
salpaajia ja leikkaushoitoa. Poistetun luun 
alue tulee ihmisillä korvata proteettisesti. 
Tämä on erityisen vaativaa kasvavassa luus-
tossa ja etenkin kasvojen alueella.

OS-potilaiden ennuste on säilynyt mel-
ko muuttumattomana 1990-luvulta asti, 
viiden vuoden seurannassa elossa on noin 
70 % potilaista. Taudin toteamishetkel-
lä laajalle levinnyttä tai uusiutunutta tautia 
sairastavilla potilailla ennuste on kuiten-
kin ratkaisevasti huonompi. OS onkin yk-
si yleisimmistä kuolemaan johtavista syö-
päkasvaimista lapsilla ja nuorilla. 

Hankkeemme on monitieteellinen kon-
sortiotutkimus, jossa kartoitamme sekä ih-
misen että osteosarkoomaa sairastavien 
koirien avulla sairauden syntymekanismia, 
kulkua, geenivirheitä ja diagnostisia bio-

markkereita. Tutkimusryhmäämme kuu-
luu kliinikkoja (lääkäreitä, hammaslää-
käreitä ja eläinlääkäreitä), geneetikkoja, 
patologeja, biokemistejä, bioteknologeja ja 
biomateriaalitutkijoita. Keräämällä poti-
lailta kasvain- ja verinäytteitä pyrimme sel-
vittämään OS:n kehittymistä ja kasvamista 
luussa kolmiulotteisen laboratorio-solu-
mallin avulla sekä syöpäsolujen geneettisiä 
muutoksia Hannes Lohen ryhmän kanssa. 
Rekisteritutkimuksen avulla yhdistämme 
sairauden esiintyvyyden, diagnostiikan ja 
hoitovasteen tuloksia.

Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttä-
mään potilaskohtaisen solusalpaajahoidon 
suunnittelussa ja etäpesäkkeiden varhaises-
sa diagnosoinnissa. Tämä tulee hyödyntä-
mään sekä koira- että ihmispotilaita. 

Osteosarkooma
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JOS HALUAT OSALLISTUA TUTKIMUKSEEMME
1. Mikäli koirallasi on aiemmin todettu osteosarkooma JA geeninäyte Hannes Lohen 

ryhmälle on otettu, lähetätkö koiran tunnistetiedot (Mieluiten kopio rekisteri- 
todistuksesta, jos ei saatavilla niin rekisterinumero ja/tai tunnistusmerkintä)  
TMC-ryhmälle

2. Jos koirallasi nyt todetaan osteosarkooma ja haluat tietää lisää tutkimuksesta tai 
lahjoittaa koiran kudos- ja verinäytteen tutkimuksellemme, otatko suoraan yhteyttä 
sähköpostitse

Lisätietoja: TMC-ryhmä / Riitta Seppänen-Kaijansinkko
riitta.seppanen-kaijansinkko@helsinki.�

TUTKIMUSRYHMÄMME
Eläinlääkärit
Karoliina Autio, ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri (sisätaudit ja syöpätaudit)
Eläinsairaala Evidensia Tammisto, Vantaa

Mikael Morelius, ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri (kirurgia, ortopedia)
Sipoon pieneläinklinikka Morelius

Anu Saikku-Bäckström, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri (kirurgia, onkologia)
Eläinklinikka Livet, Espoo

Eva Sarkiala, Dos, ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, DiplAVDC, EVDC  
(suu-ja hammassairauksien kansainvälinen erikoistumistutkinto)
Eläinsairaala Evidensia Tammisto, Vantaa

Pernilla Syrjä, ELT, patologian erikoiseläinlääkäri, DECVP
Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta

TMC-ryhmä, Biomedicum, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Riitta Seppänen-Kaijansinkko, Prof, LT, HLL, erikoislääkäri ja erikoishammaslääkäri,  
tutkimusryhmän johtaja

Bettina Mannerström, Dos, FT, solututkimuksen johtaja

Milla Lampinen, FT, tutkijatohtori

Snehadri Sinha, MSc, väitöskirjatutkija

Prof. Hannes Lohen tutkimusryhmä
Genetiikka

Osteosarkooma

Tiuku syntyi 16.9.2009. Sillä todettiin noin 
4 kuukauden iässä vasemmassa takajalas-
sa vakava-asteinen patella luksaatio, polvi 
oli pahasti epämuodostunut. Oikean jalan 
polvikaan ei täysin normaali ollut, mutta 
sillä pärjäsi. Vasen polvi leikattiin, se tar-
vitsi pitkän kuntouksen. Jalka toimi lähin-
nä kävelykepin tavoin, sille ei koskaan voi-
nut täysin varata. 

Tiuku oli noin 3-vuotias, kun se sai ison 
epilepsiakohtauksen. Toisen, vähän lie-
vemmän se sai pari vuotta myöhemmin. 
Lisäksi sillä oli outoja ”haahuilu” kohtauk-
sia. Aikanaan näiden ”haahuilu” kohtaus-
ten takia tehtiin tutkimuksia ja verikokeis-
sa kävi ilmi, että Tiukulla oli kilpirauhasen 
vajaatoiminta. Tiuku oli luonteeltaan mah-
dottoman kiltti ja iloinen, elämänmyöntei-
nen koira.

Vähän yli 6-vuotiaana Tiuku sai yllät-
täen aggressiivisen kohtauksen ja kävi sa-

massa laumassa elävän tätinsä päälle ilman 
mitään näkyvää syytä. Mietin johtuiko ag-
gressio mahdollisesti epilepsiasta. Tiu-
ku meni sitten kokeeksi kaverille ainoak-
si koiraksi asumaan. Se sopeutui hyvin ja 
sai tavallaan jatkoajan. Noin 7 kuukaut-
ta myöhemmin sillä kipeytyi vasen etu-
jalka. Varattiin suoraan ortopedille aika ja 
jalka kuvattiin. Löytyi osteosarkooma. Am-
putaatio ei tullut kyseeseen Tiukun ollessa 
jo valmiiksi invalidi saman puolen takaja-
lastaan. Ainoa vaihtoehto oli siis eutanasia, 
joka toteutettiin samalla käynnillä tuolloin 
10.8.2016

Paljon olen miettinyt Tiukun elämän 
merkitystä, kun sillä oli niin paljon saira-
uksia. Mutta ehkä näin vuosien kuluttua, 
kuolemansa jälkeen, se voi osaltaan auttaa 
tässä tutkimuksessa.

Moona

Tiuku


